
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.6 (21)      2011.g.jūnijs 

 

Tikai  

      jānotic 

 
  Šobrīd mums visapkārt tik 

daudz saulainās un dzeltenās 

krāsas!   Pienenes   zied   tik 

visuvareni, ka dāvā prieku un gaismu ikvienam. 

 Zied par spīti nesaudzīgajām un 

svelošajām maija salnām, kuras teju ik rītu 

pārmet zemei savu salto plīvuru. 

Likumsakarīgs ir aukstais laiks šobrīd, jau gadu 

desmitiem nemainīgas ir zīmes dabā, kas 

liecina, ka ievu ziedēšanas laikā jārēķinās ar 

nemīlīgiem laika apstākļiem. Veci ļaudis nereti 

piebilst, ka tā jau ir bijis kopš neatminamiem 

laikiem. Šis ir viens no ticējumiem par gaidāmo 

laiku, kurš vēl piepildās. Spriest, kāda būs 

ziema, pavasaris vai vasara, vērojot dabu, 

vairs īsti nevar. Daudz kas vairs dabā nerit tā 

kā senos laikos. Visumā pretrunīgas šobrīd ir 

prognozes par nākamo vasaru, vai tā būs tik 

svelmaina kā iepriekšējā, vai, gluţi pretēji, 

lietaina. Gribas sacīt, ka laika vērotāji savās 

prognozēs tomēr ir piesardzīgi. Neraugoties ne 

uz kādiem pareģojumiem, ik pavasari sējam, 

stādam, plānojam. Šīs nodarbes nespēj izjaukt 

nedz lietus, pat sliktāki dzīves apstākļi nē. 

Priecājamies par sakoptu katru mazāko zemes 

stūrīti, esam lepni par lieliem, apsētiem 

tīrumiem. Varbūt vienkārši tā jābūt, ka jau 

pirmajās atkušľa dienās mūsu prāts ir 

pārľemts ar domām par to, ko šopavasar 

darīsim. Dabā valda īpaša noskaľa, spēka 

pilna un reibinoša. Bērziem matos jūnijs, ziedu 

smagumā nolīkst ceriľu krūmi, un ābeles ir kā 

daudzbalsīgs bišu koris. Jau pļavās gulst 

pirmie smarţojošie siena vāli, kas sniedz 

vienreizēju, neatkārtojamu aromātu. Un drīz, 

pavisam drīz zāļu vainagu galvā liks vasaras 

saulgrieţu nakts, visīsākā no visām, ar mazliet 

maģisku pieskārienu, apvīta ozolu vainagiem. 

Pēc tam, tiesa gan, nemanot laikam būs 

savādāks ceļš. Uz vasaras pilnbrieda pusi, bet 

tas jau viss būs pēc tam. Šobrīd jānotic Līgo 

nakts brīnumam, jātiecas darīt daudz un labu! 

Lai visiem jauka vasara! 

 
VITA BRAŢE 

 

 
 

 

 

Caur baltu miglu  

Un pasauli zaļu 

Gan putni, gan  

              cilvēki laižas. 

Un Līgo naktī, 

Kad vīgriezes staro, 

Ir pasaules acis  

                   tik gaišas. 

/M. Bārbale/ 

  

    Sveiciens svētkos  

        visiem novada  

iedzīvotājiem,  īpaši       

       Līgām un Jāņiem! 

Avīzes redkolēģija 

 

11. jūnijā plkst. 13:00 izlaidums Pāvilostas 

vidusskolas 9.klasei Pāvilostas k/n. 

 

11. jūnijā plkst. 17:00 izlaidums Vērgales 

pamatskolas 9. klasei.  

 

18. jūnijā plkst. 17:00 izlaidums Pāvilostas 

vidusskolas 12. klasei Pāvilostas k/n. 

 

23. jūnijā  JĀŅU IELĪGOŠANA  Pāvilostas 

pilsētas Upesmuižas parkā (skat. 7.lpp). 

 

22. un 23.jūnijā JĀŅU IELĪGOŠANA 

Vērgalē (skat.13.lpp). 
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DOMES ZIŅAS  

Pāvilostas novada domes sēde Nr. 8 notika š.g. 26.maijā 
Pāvilostā. Sēdē piedalījās Liepājas reģiona novadu būvvvaldes 
galvenais arhitekts Jānis Grundbergs, Sakas pagasta pārvaldes 
vadītāja Daiga Enkuzena un Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Anita 
Sprudzāne, kā arī Ivars Krēsliľš, Sanita Krēsliľa, Marita Horna un Silva 
Vārsberga. Pāvilostas novada domes deputāti Vizma Ģēģere, Gints 
Juriks sēdes darbā nepiedalījās darba dēļ. 

1. 1. Atlika lēmuma pieľemšanu par Liepājas reģiona novadu būvvaldes 
06.05.2011. lēmuma Nr.2 Par būvatļaujas darbības apturēšanu. 
Nodeva jautājumu izskatīšanai juristei priekšlikuma- skaidrojuma 
sniegšanai un  nolēma sasaukt ārkārtas domes sēdi lēmuma 
izskatīšanai, pieaicinot Liepājas reģiona novadu būvvaldes pārstāvjus 
un pasūtītāja pārstāvjus.  

2. 2. Pieľēma zināšanai Sakas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas 
Enkuzenas un Vērgales pagasta pārvaldes vadītājas Anitas 
Sprudzānes atskaites par veikto darbu 2011.gada 1.ceturksnī. Nolēma 
pārskatīt Pāvilostas novada pagasta pārvalţu vadītāju atalgojumu. 
Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai Aijai 
Ozoliľai līdz 2011.gada 16.jūnijam sagatavot pagasta pārvalţu vadītāju 
amatu pienākumu aprakstu projektus, atbilstoši pagasta pārvalţu 
nolikumam un atskaitei par veikto darbu un iesniegt izskatīšanai 
finanšu komitejai.   

3. 3. Jautājumu par atalgojumu Zvejnieku svētku organizēšanai izskatīt 
finanšu komitejas sēdē 2011.gada 11.jūlijā. 

4. 4. Deputāti nolēma piešķirt finansējumu no pašvaldības budţeta koda 
Nr. 04.740- vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: 

4.1. 4.1. Pāvilostas vidusskolas zēnu tualetes kabīľu starpsienu un durvju 
montāţas darbu apmaksai Ls 761,20 apmērā; 

4.2. 4.2. „Cerību balvas” piešķiršanai Ls 600,00 apmērā; 
4.3. 4.3. Ziemupes tautas nama remonta avansa maksājumam Ls 

21 165,30 apmērā; 
4.4. 4.4. dalības maksas segšanai Vērgales vokālā ansambļa „Vakarvējš” 

dalībai Jāľu ielīgošanas svētkos Ls 20,00 apmērā 
5. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības 2011.gada saistošajos noteikumos „Pāvilostas 
novada pašvaldības budţets 2011.gadam””  . Saistošos noteikumus 
pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīja Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā. 
6. Nolēma pieľemt īpašumā Kursas un Sakas staciju ēkas, tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā ar noteikumu, ka Latvijas Dzelzceļš ēkas 
reģistrēs zemesgrāmatā.  
7. Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada 
saistošos noteikumus Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu”. Saistošos noteikumus pēc ministrijas 
atzinuma saľemšanas publicēs Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, izliks redzamā vietā Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  
8. Apstiprināja sociālās mājas “Ploce 23”, Ploce, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads maksas pakalpojumus par vienu reizi: 
8.1. maksa par dušas izmantošanu - Ls 0,50 
8.2. maksa par veļas mazgāšanas automāta lietošanu - Ls 0,50 
8.3. maksa par veļas ţāvētāja izmantošanu - Ls 0,50 
No maksas atbrīvoja trūcīgās personas, uzrādot izziľu, bērnus līdz 16 
gadu vecumam un invalīdus, uzrādot apliecību. Šos pakalpojumus 
bezmaksas minētās kategorijas var izmantot divas reizes mēnesī. Ja 
pakalpojumi nepieciešami bieţāk, tad pārējās reizes ir par samaksu. 
9. No pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijas 
sastāva ar 2011.gada 31.maiju izslēdza Sendu Būmerti, bet ar 
2011.gada 01.jūniju apstiprināja Baibu Blaubārdi. 
10.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada saistošos 
noteikumus Nr. 7„Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 
2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada 
pašvaldības nolikums””. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma 
saľemšanas publicēs Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā, izliks redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un  
 

pagastu pārvaldēs.  
11. Apstiprināja šādus suvenīru izcenojumus - auduma maisiľš ar 
apdruku Ls2.20, pildspalva ar apdruku Ls0.65, glezniľa ar dzintariem 
Ls1.30, suvenīrs keramiska kolba Ls1.80 
12. Dome vienbalsīgi nolēma apturēt nekustamā īpašuma nodokļa soda 

sankciju aprēķinu nekustamā īpašuma Austrumu iela 1, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads īpašniekam līdz 15.11.2011.. Noteica, ka gadījumā, ja 
līdz 01.12.2011. neveiks maksājumus par īpašumu Austrumu ielā 1, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, tos piedzīs likuma noteiktā kārtībā. 
13. Apstiprināja biļešu cenas Zvejnieku svētku pasākumam 2011.gada 

9.jūlijā Pāvilostas pilsētā, Upesmuiţas parkā: 
13.1. pieaugušajiem Ls 4,00; 
13.2. pensionāriem- Ls 3,00; 
13.3 .bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem- bezmaksas       

(uzrādot to apliecinošu dokumentu). Apstiprināja maksu par 
autostāvvietas pakalpojumiem Pāvilostas pilsētas stadionā un Pāvilostas 
novada domes pagalmā Ls 2,00 diennaktī.  

14. Jautājumu par īpašumu Ernesta Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, 
nolēma detalizēti izskatīt Pāvilostas novada domes ārkārtas sēdē.  

15. No iepirkumu komisijas sastāva ar 2011.gada 31.maiju izslēdza Gati 
Štokmani, bet ar 2011.gada 01.jūniju apstiprināja Gati Brēdiķi. 

16. Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāţu un struktūrvienību 
štatu sarakstu uz 2011.gada 01.jūniju. 

17. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem par 
nekustamo īpašumu Muiţnieki, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, platībā 
2,04 ha. 

18. Nodeva īpašumu „Ģirti” un „Leľķi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novada detālplānojumu 1.redakcijas sabiedriskai apspriešanai un 
atzinumu saľemšanai. Sabiedriskās apspriešanas pasākumus organizēs 
Ziemupes tautas namā. 

19. Samazināja zvejas rīku limitus Nikolajam Taranam par 1 zivju tīklu, 1 
reľģu tīklu, 100 āķiem, bet Ērikam Freidenfeldam par 1 reľģu tīklu. Brīvos 
zvejas rīkus piešķīra pašpatēriľa zvejai Naurim Vītolam- 1 reľģu tīklu, 
100 āķus, Mārtiľam Akerfeldam- 1 zivju tīklu un Gunaram Gūtmanim- 1 
reľģu tīklu. 
20. Atļāva mainīt īres tiesības uz dzīvokli Nr. 8 Dzintaru ielā 95, Pāvilostā 
ar īres tiesībām uz dzīvokli Nr. 14 Sakas ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā.  
21. Dome nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumam Zaļkalna iela 
1B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu, kā 
arī apstiprināja Darba uzdevumu. Noslēgs līgumu ar detālplānojuma 
ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju par detālplānojuma izstrādi. 
22. Apstiprināja nekustamā īpašuma „ERNESTI”, kadastra Nr 

64860090096 zemes ierīcības projektu. Piešķīra adreses un noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Zemes gabala projekts 
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
23. Piešķīra un apstiprināja nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupām adreses.  
24. Nolēma izbeigt pašreizējo deleģējuma līgumu ar VZD pirms termiľa 

līgumā noteiktajā kārtībā. Dome slēgs augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas deleģējuma līgumu ar SIA IT Dati. Noteica kontaktpersonas 
pašvaldībā par līguma ar VZD izbeigšanu pirms termiľa un par jauna 
līguma sagatavošanu un noslēgšanu – Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas vadītāju Aiju Ozoliľu, par sadarbību ar topogrāfiskajiem 
datiem saistītajos tehniskos jautājumos – Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu un Pāvilostas novada pašvaldības 
zemes lietu speciālisti Annu Brūkli un pašvaldības amatpersonu, kas 
parakstīs līguma pārtraukšanu ar VZD un parakstīs jaunu deleģējuma 
līgumu – Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu. 
25. Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada 

saistošos noteikumus Nr. 3 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Pāvilostas 
novadā”. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saľemšanas 
publicēs Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izliks 
redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  
26. Atcēla 24.02.2011. Pāvilostas novada domes lēmumu Nr.4- 11§ par 

zemes ierīcības projekta izstrādi. Piekrita nekustamā īpašuma LĪČI  
kadastra Nr.64860090035, sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, 
atdalot   no   tā   zemes  vienību   ar kadastra  apzīmējumu 64860080024,  
 
 



 
atdalītajai zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Daneļi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai, Daneļi, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, ar kadastra apzīmējumu 64860080024 platībā 24,0 ha, 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
27.Piekrita nekustamā īpašuma Priedīši, kadastra Nr.64860080158, 
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 6486 008 0158, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 64860080160 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64860080161 atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860080158  mainīt nosaukumu „Jaunpriedes”, Sakas   pagasts, 
Pāvilostas novads. Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 64860080160 
un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860080161 piešķīra 
nosaukumu „Jaunpriedes”, Sakas   pagasts, Pāvilostas novads. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860130046 piešķīra nosaukumu 
„Priedīši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajām zemes vienībām 
„Jaunpriedes”, Sakas   pagasts, Pāvilostas novads, ar kadastra 
apzīmējumu 6486 008 0158, platībā 12,8 ha, ar kadastra apzīmējumu 
64860080160, platībā 5,0 ha un ar kadastra apzīmējumu 64860080161, 
platībā 3,6 ha, noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
28. Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
Marķevici, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads, zemes gabalam ar kadastra 
Nr. 64860020003. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt 
Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes 
gabalam. 
29. Samazināja zemes nomas platību no 667 kvm uz 300 kvm Dzintaru ielā 
109, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Veiks pārrēķinu NĪN aprēķinā un nomas 
maksā. 
30. Noslēgs zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
Meţūpes, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 0,5 ha. 
31. Noslēgs zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
Guļāni, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 2,5 ha.  
32. Noslēgs zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
Dainīši, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 2,0 ha. 
33. Izbeigs zemes nomas līgumu uz zemes lietojumu Pelnēni, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ar 01.12.2011. 
34. Izbeigs zemes nomas tiesības uz zemesgabalu Ķenča Līkums, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
64860050160, platībā 1,1 ha. Zemes nomas tiesības izbeigs ar 01.06.2011. 
Jānomaksā NĪN un nomas maksu par 2011. gada I. un II. ceturksni. 
35. Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, jo minētā persona norādītajā adresē nedzīvo ilgstoši.  
36. Noteiks nekustamajam īpašumam Vētras iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, ar kadastra Nr. 64130060092, platībā 5196 kvm. nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –neapgūta komercdarbības objektu apbūves 
zeme. NĪLM kods 0800.  
37. Noslēgs zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemesgabalu 
Piekūni,  Vērgales pagasts, Pāvilostas novads,  kadastra Nr. 6496 007 
0327, platība 4,0 ha. Nomnieks maksās iznomātājam LR likumos noteiktos 
nodokļus. Atbrīvoja no nomas maksas iznomātāju līdz 01.01.2012.  Pēc 
01.01.2012. noteica nomas maksu gadā 3% no kadastrālās vērtības. 
Noslēdza zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes. 
38. Apstiprināja detālplānojumu īpašumam „Niedrāji”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā  1. redakciju par galīgo redakciju. Detālplānojuma 
grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdeva kā 
saistošos noteikumus Nr. 8 „Īpašuma „Niedrāji”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi". Lēmumu ne vēlāk 
kā divas nedēļas pēc tā pieľemšanas publicēs laikrakstos „Kursas Laiks” 
un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Pāvilostas Novada Ziľas”, norādot, ka ar detālplānojumu var iepazīties 
Pāvilostas pašvaldībā un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv . 
39. Veiks nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, vērtēšanu atsavināšanas vajadzībām. Pēc vērtējuma saľemšanas 
uzdeva privatizācijas komisijai izstrādāt atsavināšanas izsoles noteikumus 
un iesniegt domei apstiprināšanai. 
40. Piesaistīja zemi 10484 kvm platībā būves uzturēšanai Torľa iela 15, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads. Piešķīra adresi būvei Torľa iela 15, 
Pāvilostas, Pāvilostas novads. 
 
 

Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu 
apbūve. NĪLM kods 0801. 
41.Piešķīra nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr. 64960030295 –
GULĀĽI, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
42. Noteica nekustamajam īpašumam Malduguns iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, ar kadastra Nr. 64130040018, platībā 9000 kvm. 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme. NĪLM kods 0600. 
43. Noteica nekustamajam īpašumam Vētras iela 9, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, ar kadastra Nr. 64130060048, platībā 1930 kvm. 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme. NĪLM kods 0600. Noteica nekustamajam īpašumam  
Akmeľu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, ar kadastra Nr. 
64130060003, platībā 9970 kvm. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. NĪLM kods 0600. 
44. Precizēja platību zemesgabalam Dzintaru iela 2D, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads. Zemesgabalam Dzintaru ielā 2D, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, noteica platību 0,0919 ha. 

 

Pašvaldības kancelejas vadītāja AIJA OZOLIĽA 
 

6. JŪNIJĀ NOTIKA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE. 
Tajā nepiedalījās  trīs deputāti  -  Andris Zaļkalns un Gints Juriks – darba 
dēļ, Vita Cielava  - sakarā ar atvaļinājumu. Darba kārtībā četri jautājumi.  
1.Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes (LRNB) lēmuma apstrīdēšanu. 
LRNB 2010.gada 2.novembrī izdevusi Plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu, š.g. 30.martā, akceptējusi tehnisko projektu „Divu ģimeľu 
dzīvojamās mājas jaunbūve Smilšu ielā 5, Pāvilostā, Pāvilostas novads“ 
un izdevusi  būvatļauju. 2011.gada 6.maijā LRNB pieľēmusi lēmumu 
Nr.2 „Par būvatļaujas darbības apturēšanu”, uzdodot izstrādāt izmaiľas 
akceptētā būvprojektā paredzot būves novietojumu uz būvlaides – Smilšu 
ielas sarkanās līnijas, atbilstoši Pāvilostas apbūves noteikumu prasībām. 
LRNB lēmumam nepiekrita jaunbūves Smilšu ielā 5 īpašnieki, jo paļāvās 
uz to, ka LRNB rīcība akceptējot būvprojektu un izdodot būvatļauju, ir 
tiesiska un konsekventa. Pēc debatēm tika pieľemti šādi lēmumi: 
1.1.Vienbalsīgi atcēla Liepājas reģiona novada būvvaldes 2011.gada 
6.maija lēmumu Nr.2 „Par būvatļaujas darbības apturēšanu”. 
1.2.Diviem deputātiem – Uldim Kristapsonam un Jānim Vitrupam balsojot 
par, neatbalstīja lēmumu informēt  Latvijas arhitektu savienību par 
sertificēta arhitekta, kurš izstrādāja jaunbūves tehnisko  projektu, 
pārkāpumu arhitekta profesionālajā darbībā. 
1.3.Uzdeva Liepājas reģiona novadu būvvaldei turpmāk, izskatot 
būvprojektus, rūpīgāk izvērtēt to atbilstību pašvaldības apbūves 
noteikumiem. 
2.Izdarīja grozījumus tarifikācijā. Sakas pagasta pārvaldes vadītājai 
noteica darba algu Ls 291 mēnesī un precizēja darba stundas informatīvā 
izdevuma galvenajai redaktorei un redaktorei.  
3.Nolēma  nodot atkārtotā izsolē  Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Stellas”, Vērgales pagasts, un apstiprināja izsoles 
noteikumus.  
Pāvilostas novada pašvaldība bija nodevusi atsavināšanai īpašumu 
Ernesta Šneidera laukumā 11 (vecā ambulance), Pāvilostā, bet izsoli 
atzina par nenotikušu, jo nebija saľemts neviens pieteikums. Šobrīd ir 
saľemts priekšlikums no biedrības „Latvieši pasaulē” par muzeja un 
pētniecības centra atvēršanu Pāvilostā, kas deputātiem likās interesants 
un saistošs. Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu un uzklausīt komitejas 
sēdē ārzemju latviešu organizācijas pārstāvjus turpmākai lēmuma 
pieľemšanai. 
4.Nolēma piešķirt līdzfinansējumu no pašvaldības budţeta koda Nr. 
04.740 (vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem) biedrības „No idejas 
līdz attīstībai” projekta „Jauniešu istaba Pāvilostā” Stadiona ielā 8 
realizēšanai 10 % no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda 833,40 
Ls, tādā gadījumā, ja projekta realizēšanai tiks saľemts ES fondu 
finansējums. 

Informāciju apkopoja MARITA HORNA 
 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 16.jūnijā  

Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 22.jūnijā plkst.14.00 Vērgalē 
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        Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un biedrība „Jauniešu 
konsultācijas” vēršas pie Jums kā darba devējiem, kas aktīvi iesaistās 
sabiedrisko procesos, lai virzītu mūsu valsti uz izaugsmes ceļa, nodrošinot 
labklājību ne tikai mūsu vecākiem, bet arī mūsu bērniem un mazbērniem. 

Mēs aicinām Latvijas darba devējus palīdzēt jauniešiem izvēlēties 
atbilstošo profesiju. Latvijas lielākajā karjeras un izglītības portālā 
www.Prakse.lv, kurā atvērta jauna sadaļa „Profesijas”, darba devējiem ir 
iespēja aprakstīt darba devēja pārstāvētās profesijas, profesionāļu galvenos 
darba pienākumus un atalgojumu, kā arī atzīmēt izglītības iestādes un studiju 
programmas, kurās iesakāt studēt. 

Sīkāka informācija: Profesijas sadaļa 
 

ELĪNA EGLE, Latvijas Darba devēju konfederācija,  
JĀNIS LOGINS, Biedrība „Jauniešu konsultācijas” 

DOMES PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē  
nekustamo īpašumu: 

Nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 87a, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, kas sastāv no šķūľa ar kopējo platību 
167.6 kv.m, šķūľa ar kopējo platību 30.3 kv.m , šķūľa ar 
kopējo platību 25.9 kv.m un zemesgabala ar kopējo platību 
1994 kv.m.  atklātā mutiskā izsolē 2011.gada 5. jūlijā plkst. 
9.00, izsoles nosacītā cena Ls 2200, nodrošinājums Ls 220. 

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā 
izsolē, samaksa 100 % latos. 

Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas 
Laiks”, reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 
2011.gada 4. jūlija plkst.16.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba 
dienās Pāvilostas novada domē Pāvilostā, Dzintaru ielā 
73,Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 
63484558. 

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt 
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā 
pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „Kursas Laiks”, iesniedzot tos Pāvilostas novada domei 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 
 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 
2011. gada 26.maija lēmumu (prot.nr. 8., 18.§), tiek nodota 
nekustamā īpašuma “LEĽĶI”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saľemšanai.  
Sabiedriskā apspriešana notiks no 08.06.2011. līdz 
29.06.2011.  
Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Pāvilostas 
novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta), Ziemupes tautas namā 
(Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) un zvanot pa 
tālruni +371 22306619.  
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē vai Ziemupes tautas namā katru darba 
dienu.  
Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saľemt rakstisku atbildi, 
pieteikumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, 
personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.  
Īpašuma “LEĽĶI” detālplānojuma pirmās redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 
17.jūnijā plkst. 14.00 Ziemupes bibliotēkā (Ziemupe, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov.). 
 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 
2011. gada 26.maija lēmumu (prot.nr. 8., 18.§), tiek nodota 
nekustamā īpašuma “ĢIRTI”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saľemšanai.  
Sabiedriskā apspriešana notiks no 08.06.2011. līdz 
29.06.2011.  
Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Pāvilostas 
novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta), Ziemupes tautas namā 
(Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) un zvanot pa 
tālruni +371 22306619.  
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē vai Ziemupes tautas namā katru darba 
dienu.  
Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saľemt rakstisku atbildi, 
pieteikumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, 
personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.  
Īpašuma “ĢIRTI” detālplānojuma pirmās redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 
17.jūnijā plkst. 15.00 Ziemupes bibliotēkā (Ziemupe, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov.). 

 

BŪVVALDES INFORMĀCIJA 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu. Liepājas 
reģiona novadu būvvalde 2011. gada maijā izskatīja būvniecības pieteikumus 
un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 Piestātnes būvniecība, Dzintaru iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads; 
 Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 

„Šalkas”; 
 Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Pļavu iela 8; 
 Saimniecības ēku (lit.Nr. 002 un 003) rekonstrukcija par saimniecības 

ēku, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 24; 
 Vēja elektrostacijas „VES PAPARDES – 4” ar uzstādīto jaudu 250kw 

elektroapgādes pieslēgums, „Dīķīši”, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts 
 

Informējam, ka 2011. gada 28. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2011. 
gada 24. maija noteikumi Nr. 410 „Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 1. 
aprīļa noteikumos Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi””, kas cita starpā arī 
paredz pienākumu būvinspektoram pirms būvatļaujas izsniegšanas veikt 
paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par 
patvaļīgas būvniecības neesību, un sastādīt attiecīgu atzinumu (atzinums 
sastādāms saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumu 
Nr. 1009 „Noteikumi par būvinspektoriem” 2. pielikumu). 
 

DOMES PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas novada dome informē, ka domes 26.05.2011. sēdē pieľemts 
lēmums /prot.nr.8., 38.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:  
 Apstiprināt detālplānojuma īpašumam “Niedrāji”, Vērgales pagastā, 

Pāvilostas novadā, 1. redakciju par galīgo redakciju. 
 Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 8 “Īpašuma “Niedrāji”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

 Ar detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta 
mājas lapā www.pavilosta.lv. 

 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu: 

Nekustamo īpašumu „Stellas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kas sastāv no vienstāva ēkas ar kopējo platību 256.9 kv.m, šķūľa ar 
kopējo platību 57.6 kv.m un zemesgabala ar kopējo platību 1ha  atklātā 
mutiskā izsolē 2011.gada 26.jūlijā plkst. 9.00, izsoles nosacītā cena Ls 30 
000, nodrošinājums Ls 3 000. 

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, 
samaksa 100 % latos. 

Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”, reģistrācija izsolei un 
nodrošinājuma samaksa līdz 2011.gada 25. jūlija plkst.16.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās 
Pāvilostas novada domē Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā, tālrunis 63484558. 

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par 
pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”, 
iesniedzot tos Pāvilostas novada domei Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 
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JAUTĀ  IEDZĪVOTĀJI 

 

1. Novada priekšsēdētājs „Kurzemes Vārdā„ teica, ka 

vecā piestātne Pāvilostas ostā maijā tiks nojaukta, 

neskatoties uz to, vai SIA N-Stars pieteiktais projekts uz 

ES līdzfinansējumu tiks apstiprināts vai nē. Ir jūnijs, bet 

pilsētas ainavu bojājošā būve vēl stāv. Manī rada izbrīnu 

arī tas, ka pilsētas patrioti, „dabas draugi” arī līdz šim nav 

neko darījuši lietas labā. Varbūt kāds var sniegt 

skaidrojumu par šīs „piestātnes”  tālāko likteni ar novada 

laikraksta starpniecību. 

Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 

SIA N - Stars ir saľēmis finansējumu no Lauku atbalsta 

dienesta piestātnes rekonstrukcijai Dzintaru ielā 2B un ir 

izstrādāts tehniskais projekts, kurā  arī koka piestātne tiks 

nojaukta un gar krastu tiks uzbūvēta jauna. Minētos darbus 

plānots pabeigt līdz 15.09.2011.. Tā kā vēl būs „jāpaciešas” ar 

šo skatu.  
 

2. Novada iedzīvotājs jau aprīlī vaicāja, kas tiek darīts, lai 
Pāvilostas pilsētā izskaustu nelegālā alkohola tirdzniecību 
un  nosauca trīs konkrētas adreses, kurās šī tirdzniecība 
notiek. 
Policijas inspektors Armands Bergmanis, atbildot uz uzdoto 
jautājumu, norāda, ka iedzīvotājiem, kurus šī problēma 
satrauc, ir jāgrieţas pie policijas inspektora un jāraksta 
iesniegums. Uz tā pamata var dabūt tiesas atļauju kratīšanai 
nelegālajās alkohola tirdzniecības vietās. Cita ceļa kā izskaust 
šo  nevēlamo darbību pilsētā nav.  

 

VAI TU ZINI 
 

 4. jūnijā divi deju kolektīvi no Vērgales un 3 no Pāvilostas 

piedalījās tradicionālajā festivālā „Lielmutis Fricis un Lielmute 

Marta”, kas notika Liepājā. 

 Pēc remonta apmeklētajiem atkal durvis vērusi Vērgales 

bibliotēka 

 Jau tuvākajā laikā tiks uzsākts ceļa posma ( 2,185 km 

garumā) rekonstrukcija no Ziemupes puses Vērgales – Sakas 

robeţas līdz Akmeľraga bākas krustojumam. LAD 

remontdarbus atbalstījis ar Ls 38 000 finansējumu. 

 Ziemupē, Saraiķos un Vērgales centrā  

ūdenssaimniecības otro kārtu realizēs Grobiľas SPMK. 

 Pašvaldībā no š.g. 1.oktobra būs četras jaunas darba 
vietas, ko  18 mēnešus apmaksās ES , bet 6 mēnešus - 
pašvaldība). Tie būs – jurista palīgs, būvinţenieris, sociālā 
darbinieka palīgs un muzeja referents. 

 Konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” LAD 

finansiālu atbalstu saľēmis projekts „Pāvilostas jauniešu 

Serf kluba būvniecība” – kopējās izmaksas LVL 17 074,43 

un „Lauku uzľēmēju saraţotās produkcijas realizācijai 

atbilstošas infrastruktūras sakārtošana Pāvilostā” – tirgus 

laukuma labiekārtošana un afišu stabu uzstādīšana – kopējās 

izmaksas LVL 6988,41. 

 21. jūnijā notiks Ulmales un Rīvas bibliotēku akreditācija. 

 16. jūnijā novadu bibliotekāri dodas pieredzes apmaiľas 

braucienā uz Vidzemi  

 

 

PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada   vēlēšanu komisija aicina pieteikties kandidātus 
darbam  vēlēšanu iecirkľu komisijās tautas nobalsošanai 2011.gada 
23.jūlijā, pieteikšanās termiľš noteikts no 03.06.2011.līdz 
22.06.2011.(2011.gada 01.jūnija sēdes lēmums Nr.3). 

Kandidātu pieteikumu veidlapas pieejamas Pāvilostas novada domē, 
Sakas pagasta pārvaldē  un Vērgales pagasta pārvaldē. 

 

ATGĀDINĀJUMs 

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

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu 
vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās 
vietā.  Lai parakstītos savā atrašanās vietā, vēlētājam vai viľa pilnvarotai 
personai jāiesniedz rakstisks iesniegums attiecīgajam parakstu vācējam 
noteiktajā parakstu vākšanas darba laikā, bet ne vēlāk kā parakstu vākšanas 
29. dienā līdz plkst.1200. Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietā organizē 
pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā.  
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoľiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoľa 
pase. 
Pāvilostas novada pašvaldības parakstu vākšanas vietas: 
Pāvilosta, Dzintaru iela 73 (dome)  
no 18.05.2011. līdz 16.06.2011. no plkst. 1000 – 1400  
tālr. Nr. 63484559; 29725727 
Vērgale, Kultūras nams (pagasta māja)  
no 18.05.2011. līdz 16.06.2011. no plkst. 1000 – 1400  
tālr. Nr. 63490836 

Sīkāku informāciju variet lasīt Maija informatīvajā izdevumā. 
 

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija 

 

 

 

 

 
Paldies biedrībai „Pāvilostas laivas” par spēju pierādīt, ka arī Pāvilostā 

atkal var atdzimt laivu būves tradīcijas. Kopš pilsētas svētkiem ostā 

izbraucieniem pa upi un jūru varat iznomāt trīs Pāvilostā uzbūvētas laivas – 

„Ligita”, „Austra” un „Brigita”.  Foto: M. Horna 

 

http://web.cvk.lv/pub/public/29901.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29901.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29902.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29902.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29902.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29903.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29903.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29903.html
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Sporta ziņas 
 
14.maijā Aizputes stadionā notika Latvijas 
futbola federācijas 90.gadadienai veltīts 
futbola turnīrs. Turnīrā piedalījās astoľas 
komandas. Komandas tika sadalītas divās 
apakšgrupās. 
Apakšgrupu rezultāti: 
Pāvilosta : Skoda  0 : 0 
Pāvilosta : Cīrava  0 : 0 
Pāvilosta : Vaiľode  1 : 1 
Izslēgšanas spēlē par iekļūšanu pusfinālā 
Pāvilostas komanda ar 0 : 1 zaudēja Turlavai 
. Par turnīra uzvarētāju kļuva Turlava. 
Pāvilostniekiem - 5.vieta. 
 
21.maijā Pāvilostas pilsētas svētku 
ietvaros notika ceļojošā kausa izcīľa 
minifutbolā. 
Uz turnīru ieradās septiľas komandas. 
Izspēlējot riľķi, katra komanda ar katru, par 
turnīra uzvarētājiem otro gadu pēc kārtas 
kļuva Cīrava ar 16 punktiem. 
2.vietā Aizpute 12 punkti 
3.vietā Medze 11 punkti 
4.vietā Dunalka 11.punkti 
5.vietā Pāvilosta 7 punkti 
6.vietā Grobiľas pagasts 6.punkti 
7.vietā Pāvilostas jaunieši 0 punkti 
 
Turnīra labākie spēlētāji bija :  
Ervīns Jurkovskis ( Dunalka) 
Matīss Cinkmanis (Grobiľas pagasts) 
Nauris Stirna ( Pāvilosta) 
 
Paldies zv/s „Kaija” par garšīgajām zivīm! 

 

Sporta organizators  

ALDIS BARSUKOVS 

Plocē atklāj sociālo pakalpojumu centru 
 

Pāvilostas novada pašvaldība ir saľēmusi atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “ Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ”,  kuru administrē Liepājas 
rajona partnerība projektam „Sociālo pakalpojumu centra izveide sociālajā mājā „Ploce 23 
”” I.D/ Nr. 10-02-LL09-L413101-000008 

Projekta mērķis ir veicināt sociālo un sadzīves pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem 
Pāvilostas novada Vērgales pagastā iespējami tuvāk savai  dzīves vietai.  

Tehniskā projekta izstrādi veica A/S „Būvmeistars ”, bet iepirkumā par būvdarbu veikšanu 
uzvarēja SIA „ Kurzemes IT ”. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda  14 376 Ls, kas sastāv no 
tehniskā projekta izstrādes, rekonstrukcijas darbu veikšanas, autoruzraudzības un 
būvuzraudzības. Projekta beigu datums -  2011. gada 1. jūnijs, kad arī notika sociālā centra 
svinīga atklāšana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociālajā mājā „Ploce-23” dzīvo 29 pārsvarā  trūcīgi un maznodrošināti iedzīvotāji (pensionāri, 

invalīdi, bezdarbnieki, trūcīgas ģimenes ar bērniem). Šis projekts ir pirmais, bet cerams, ka ne 
pēdējais, jo pati ēka ir diezgan bēdīgā stāvoklī. 

Sociālo pakalpojumu centrā ir tualete, dušas, 2 veļas automāti, Šeit ir iespēja  nomazgāties 
pašiem, gan izmazgāt veļu. Šie pakalpojumi ir pieejami visiem Vērgales pagasta iedzīvotājiem. 
Īpaši ir padomāts par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie mājas ir izbūvēts panduss               
(uzbrauktuve invalīdu ratiľiem). Ir apkure (gan jotul, gan elektriskā).. Paredzēts iegādāties arī veļas 
ţāvētāju. Centru pieskatīs un uzraudzīs, kā arī sakops darbinieks – Nadeţda Fjodorova, kuru var 
sazvanīt pa telefonu 28606646.  
Maksa par pakalpojumiem ir sekojoša: 
 par dušas  izmantošanu - Ls 0,50  
par veļas mazgāšanu - Ls 0,50 (līdz 7 kg sausā veļa).  
No maksas atbrīvoti:  
Trūcīgas personas, uzrādot izziľu; 
Bērni līdz 16 gadu vecumam; 
Invalīdi, uzrādot apliecību. 

Šos pakalpojumus bez  maksas minētās kategorijas var izmantot 2 reizes mēnesī. Ja 
pakalpojumi nepieciešami bieţāk, tad pārējās reizes ir par maksu. 

Centra  veļas mašīnu  iegādei  materiālu atbalstu  sniedza  sieviešu organizācija Vācijā – 
Evangelische Frauenhilfe der Kirchengemeinde Grundhof , Deutshland, kuras  kontaktpersona  ir 
vāciete Silja Timsena ( THIMSEN ), kura  šobrīd  pārcēlusies uz  pastāvīgu  dzīves  vietu  Latvijā.  
Pāvilostas novada sociālais dienests  izsaka   lielu pateicību  par sniegto palīdzību! 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA DARBA LAIKS: 

Pirmdien        12.00 – 20.00 
Trešdien         12.00 – 20.00 
Piektdien        12.00 – 20.00 
Svētdien         15.00 – 20.00 

Esiet atsaucīgi un izmantojiet piedāvātos pakalpojumus!     
 

Sociālā darbiniece VIZMA ALSEIKA     
 
 

 

 

 
 

Maija mēnesī 13 ģimenēm ir piešķirts 

maznodrošinātās ģimenes statuss, 11 

ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 3 

ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 8 ģimenēm 

piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 personām 

pārtraukta pabalsts izmaksa, bet 7 

mājsaimniecībām piešķirtas elektrības 

dāvinājuma kartes. 

ILDZE BALODE 

 

 
 
 
 
 
 

Sociālās ziņas 

 
Svinīgā sociālā pakalpojuma centra  „Ploce 23” atklāšana.                                                         Foto: J. Vitrups 



 

 

Zvejnieku svētkiem - 75 

   Pāvilostā 2011. gada 8. un 9. jūlijā 
 

 

PIEKTDIEN 8. jūlijā 
22:00 Jūras krastā pie mola 

Nakts balle kopā ar “Liepājas Leģionāriem”/T.Kleins, E.Glotovs, 

V.Krieviľš, J.Kristons/ un dīdţejiem Klāvu un Uģi no Kuldīgas  

               Pusnaktī uguľošana virs mola 
 

SESTDIEN 9. jūlijā 

10:00 pludmalē  Sacensības pludmales volejbolā, futbolā 

11:00 Piemiľas brīdis Pāvilostas kapsētā pie piemiľas akmens 

„Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē” 

11:30 Muzejā foto izstādes atklāšana „No buru kuģiem - 

vienmastu "malkas jančiem” līdz zvejas kuģiem”  

pie tūrisma informācijas centra 

12:00 „Latvijas Zelta Talantu 2010" konkursa uzvarētāji - 

Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība /priekšnesumi, konkursi 

un improvizētas sacensības/ 

13:00 Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju 

kolektīva, Lielplatones vidējās paaudzes deju kolektīva 

„Mārtiľš” un Ērgļu saieta nama deju kolektīva „Pastalnieki” 

koncerts  

pludmalē 

14:00 Grupas „ Klaidonis" un Evijas Slokas koncerts 

15:00 Kuģu parāde jūrā 

15:10 Jūras valdnieka Neptūna vizīte Pāvilostas jūras krastā, 

sporta aktivitātes - virves vilkšanā, riľķa mešanā, rekorda 

uzstādīšana jūras velšu ātrēšanā  

Upesmuižas parka estrādē 

19:00 Dziedošo aktieru ansambļa ,,Drama” koncerts 

21:00 Zaļumballē muzicēs grupas „Klaidonis” un  „JūRkAnt”;  

Emīls Balceris un Normunds Kalniľš 

24:00 Svētku salūts 

Ieeja uz pasākumu Upesmuiţas parkā: Ls 4,00, pensionāriem Ls 

3,00, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem /uzrādot to 

apliecinošu dokumentu/ - bezmaksas 

 Autostāvvietas – Pāvilostas pilsētas stadionā un Pāvilostas 

novada domes pagalmā - Ls 2,00  diennaktī, pilsētas stadionā 

vietas telšu pilsētiľai; 

 Sporta spēļu /volejbola, futbola/ organizatora tālr.Nr. 29230995 

/komandu pieteikšana līdz 8. jūlijam/; 

 Zvejnieku svētku tirdzniecība - izbraukuma kafejnīcas ar siltajiem 

ēdieniem, uzkodām un dzērieniem, zivju izstrādājumiem un 

rūpniecības precēm /informācija tirgotājiem pa tālr.Nr. 26483154/;  

 Visas dienas garumā SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides 

atrakcijas, vizināšanās ar laivām 

Svētkus atbalsta: Pāvilostas novada pašvaldība, Z/s „Kaija”, 

„WRIGLEY”, SIA LATA mežs, biedrība „Pāvilostas laivas” 
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Bērniem būs svētki 
 

Šogad 29.jūnijā Pāvilostā  
aizsāksim   jaunu     tradīciju –  
Pāvila dienas svinības, un pil- 
sētas bērnus šajā dienā apciemos Berimors – mopšu sugas suľuks 
pieauguša cilvēka izmērā, Rīgas Starptautiskā bērnu filmu festivāla 
"Berimors" saimnieks, kurš šogad nolēmis uz velosipēda apbraukāt arī 
citas Latvijas pilsētas! Kur gan labāk pavadīt saulainu dienu kā Pāvilostā 
pie jūras!  

Pavisam droši zināms, ka pasākumā piedalīsies jaunie lasītāji - Bērnu 
ţūrijas dalībnieki no Pāvilostas un Cīravas. 

Jau pēcpusdienā sāksies spēles un rotaļas kopā ar Berimoru un 
vizināšanās ar Kristiānijas „kravas” velosipēdu, bet vakarā Pāvilostas 
kultūras namā bezmaksas būs skatāma lieliska bērnu filmu programma! 
Mazākos iepriecinās animācijas filmiľas, kuru starpā arī jaunākā Edmunda 
Jansona filmiľa „Kā Lupatiľi mazgājās”, kas aprīlī IX Rīgas Starptautiskajā 
Bērnu filmu festivālā "Berimors" piedzīvoja pirmizrādi, un vakara 
noslēgumā – dāľu mākslas filma „Karla un Katrīne”, šīgada bērnu ţūrijas 
galvenās balvas - „Berimora lielā spilvena” ieguvēja.  

Pāvila dienas bērnu svētkus organizē Starptautiskais kino centrs - 
Bērnu filmu festivāls "Berimors" un biedrība „Kultūras un 
sabiedriskais punkts „Pāvila Steķis”” sadarbībā ar biedrību 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”. 

Atbalsta Dānijas Kultūras Institūts, Nacionālais Kinocentrs, 
Pāvilostas novada dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
ANOTĀCIJA FILMAI „KARLA UN KATRĪNE” (KARLA OG KATRINE) 
Dānija 2009, 83 minūtes 
Reţisors: Charlotte Sachs Bostrup 
Karla vienmēr vēlējusies kļūt par Katrīnes labāko draudzeni, tāpēc vasaras 
sākumā aicina klasesbiedreni pavadīt brīvdienas kopā. Viss būtu labi, 
tomēr laukos meitenes iepazīstas ar kaimiľu zēnu Jonasu, kuram draud 
lielas nepatikšanas. Pēkšľi Karla aizmirst par draudzeni un labprātāk laiku 
pavada kopā ar Jonasu. Tomēr, lai glābtu Jonasu un noķertu zagļus, 
meitenēm jāsadarbojas. 

ELĪNA BERKLAVA 

 

Jāņu ielīgošana 

23. jūnijā  Pāvilostas pilsētas 

 Upesmuižas parka estrādē 
 

plkst. 18:00 Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama amatierteātra izrāde  

«Krustmāte JŪLE no TŪLES» 

Antons Tomariľš, advokāts- Ģirts Vagotiľš –Vagulis, Ēriks Melders, 

aktieris- Einārs Vārsbergs, Nina Landbau, dejotāja - Monta 

Pētermane, Krustmāte Jūle - Silva Vārsberga, Elga, viľas audţumeita 

- Daiga Cābele, Fēliks Knoss, ārsts - Eduards Bielis, Zenta Bumbiers, 

policiste - Anna Kaţe, Ţano Švīksts, kramplauzis - Gatis Štokmanis, 

Francis, sulainis - Edijs Ermsons, Ieva, viľa sieva - Sintija 

Freidenfelde – Vītoliľa.  Reţisore – Marita Horna 

Ieeja: Ls 1,00; skolēniem Ls 0,50, invalīdiem un bērniem līdz 

skolas vecumam - bezmaksas 

 

No plkst. 22:00 līdz rīta gaismai 

zaļumballe - spēlē grupa «PIEMARE» 
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Vidusskolas  īsziņas 

Latvijas Universitātes (LU) Fonda 

stipendiju „Ceļamaize 2011 un 

M.M.V.Petkevičs piemiľas stipendija” 1500 

latu apmērā pēc 2 kārtu pārvarēšanas un 

savu spēju pierādīšanas ieguvuši 19 

vidusskolēni – topošie LU studenti, ja viľi 

izvēlēsies uzsākt studijas LU 

2011./2012.akadēmiskajā gadā. Šogad 

stipendiju konkursā iesaistījās abiturienti no 

65 Latvijas vidējās izglītības iestādēm. 

Stipendiātu vidū ir arī Pāvilostas 

vidusskolas abituriente Kristīne 

Hodakovska, kura izturējusi konkursu, kad 

uz vienu stipendiju pretendēja seši 

vidusskolēni. 

 

 

APBALVOTI  LABĀKIE  

PĀVILOSTAS  VIDUSSKOLĀ 
 

Noslēdzies 2010./2011.mācību gads. Kā ik gadu  Pāvilostas novada izglītības iestāţu 
mācību olimpiāţu un konkursu uzvarētājiem un viľu skolotājiem notika svinīgā pieľemšana  
novada domē. 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons  apbalvoja: 
Terēzi Cābeli, Montu Kurzemnieci, Ivitu Goguadzi, Beati Janci, Gvido Goguadzi, Kristīni 
Hodakovsku, Laini Šilderi, Kristapu Šēnu,Ilzi Ievu Vilni, Martu Zamarīti, Aivitu Dimu, Lauru 
Gertsoni , Annu Afanasjevu, Renāti Citskovsku, Aleti Betiju Aniľu, Anniju Vainovsku , Lindu 
Dudinu,  Paulu Pelnēnu,  Martu Kalēju, Annu Ritu Kurmi, Saivu Zaureri, Lauru Pirktiľu, Itiju 
Ozoliľu, Aiviju Dimu, Danielu Delijevu, Sindiju Maţenovu, Mārci Freidenfeldu. 
    Paldies pedagogiem , kuri gatavoja skolēnus mācību olimpiādēm un konkursiem:  
Initai Zingnikai, Rutai Ozolai, Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai, Gintam Zabarovskim, Jeļenai 
Doroľinai, Gunai Laumanei, Vijai Jegoruškinai, Guntai Limbergai, Annai Kaţei, Solveigai 
Ansonei, Andrim Paipam, Inesei Reľkei, Inesei Krastai, Ārijai Paipai, Indrai Plēpei, Intai 
Priedoliľai, Ainai Jakovļevai , Zigmundam Vilnim. 
   „Cerību balvu” Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas 5.-12. klašu skolēniem 
pasniedza skolas mācību gada noslēguma svinīgajos pasākumos. Šo naudas balvu saľēma 
skolēni, kuriem mācību gada vidējā atzīme ir 8,5 balles un augstāka : 
Aleta Betija Aniľa, Rūdolfs Priedoliľš, Kate Štokmane, Anna Šēna, Evita Jakovļeva, Kristaps 

Klaks, Itija Ozoliľa, Maiga Uzare, Terēze Cābele, Linda Ansone, Monta Kurzemniece, Anda 

Uzare, Ilze Ieva Vilne, Ivita Goguadze, Laine  Šildere,Renāte Citskovska, Dace Beihmane, 

Kristīne Hodakovska, Beate Jance, Ilze Kalniľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

Paldies  Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas 37 sportistiem - Aivita Barsukova 
(volejbols), Matīss Eihvalds (volejbols), Beate Jance (volejbols), Artūrs Miezītis (volejbols), 
Renāte Citskovska (volejbols), Edgars Grīnbergs (volejbols, galda teniss, vieglatlētika), Mārtiľš 
Vērnieks (basketbols), Kristaps Ansons (basketbols), Annija Bērziľa (volejbols), Gita Pīraga 
(volejbols), Edijs Ēcenieks (novuss), Miķelis Emīls Horna (basketbols), Endijs Klaks 
(basketbols, volejbols, galda teniss), Edgars Kristapsons (basketbols), Ingus Lazukins 
(basketbols, volejbols), Artūrs Ozoliľš (vieglatlētika), Dāvis Štokmanis (basketbols, volejbols), 
Henrijs Tomilovs (basketbols, volejbols), Kārlis Vītols (basketbols, volejbols), Terēze Cābele 
(volejbols), Ģirts Jakovļevs (basketbols, volejbols), Arvis Pētermanis (basketbols), Toms 
Rudzājs (vieglatlētika), Ivo Jaunzems (basketbols, volejbols, vieglatlētika), Jānis Štokmanis 
(galda teniss). Kā arī viľu pedagogiem Zintim Vīgulim un Ainai Kreicbergai  par labiem 
sasniegumiem volejbola, basketbola, galda tenisa, vieglatlētikas, novusa, orientēšanās sporta 
starpnovada sacensībās.  
    Lai mums visiem jauka un silta vasara, labi atpūsties un sakrāt spēkus  2011./2012. mācību 
gadam! 

Metodiķe izglītības un kultūras jautājumos SILVIJA LEJA 
 

IZLAIDUMI PĀVILOSTAS 

VIDUSSKOLĀ 

 

11. jūnijā plkst. 13:00 

izlaidums 9.klasei  
ABSOLVENTI – INDULIS BARSUKOVS, 

ANNIJA KRISTA BĒRZIĽA, JĀNIS 

DRAUGS, EDIJS ĒCENIEKS, MĀRCIS 

FREIDENFELDS, LAURA GERTSONE, 

SABĪNE GIRGENSONE, MIĶELIS EMĪLS 

HORNA, ENDIJS KLAKS, LĪGA 

KREICBERGA, EDGARS EDUARDS 

KRISTAPSONS, MONTA KURZEMNIECE, 

DITA LANKA, INGUS LAZUKINS, LAURA 

LIĽĶE, VIDARTS MEĽĢIS, EDGARS 

MIEZĪTIS, ARTŪRS OZOLIĽŠ, KRISTA 

PIĻĶE, GITA PĪRAGA, SINTIJA PUKINSKA, 

RENARDS ROLMANIS, DĀVIS 

ŠTOKMANIS, HENRIJS TOMILOVS, 

KRISTĪNE UZARE, KĀRLIS VĪTOLS, EGIJA 

ZUNDMANE.  

Klases audzinātāja -  Inta VĪGANTE 

 

18. jūnijā plkst. 17:00 

izlaidums 12. klasei 
 

ABSOLVENTI – MĀRTIĽŠ ARĀJS, AIVITA 

BARSUKOVA, MATĪSS EIHVALDS, GVIDO 

GOGUADZE, KRISTĪNE HODAKOVSKA, 

GUNTA JAKOVELE, BEATE JANCE, ILZE 

KALNIĽA, LĪGA KALNIĽA, DIĀNA 

KUNDZIĽA, JĀNIS KURZEMNIEKS, 

ARTŪRS MIEZĪTIS, PĪTERS PĒTERMANIS, 

GVIDO PRIEDOLS, KRISTAPS ŠĒNS, EVA 

TAPIĽA.  

Klases audzinātāja - Ārija PAIPA 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010./ 2011. mācību gada apbalvotie skolēni un viľu pedagogi.                              Foto: S.Leja 



 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pirmo reizi Jēkabpilī 
 

Pēc divu gadu pārtraukuma tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” 
notika Jēkabpilī. Tajā piedalījās 4500 dalībnieki. No Liepājas puses Pāvilostas 
kultūras nama 3.- 6. klašu deju kolektīvs bija vienīgie un vistālākie dalībnieki. Ceļš 
līdz Jēkabpilij ilga 6 stundas, tādēļ bērniem tas bija liels izturības pārbaudījums, jo 
pēc brauciena sekoja koncerti Krustpils pils pagalmā un „Kena” parkā. Pēc 
pusdienām notika svētku gājiens cauri pilsētai uz Krustpils saliľu, kur notika 
festivāla lielkoncerts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lai vairāk iepazītu pilsētu, otrajā dienā izmantojām iespēju uzkāpt Krustpils 
pils tornī un apskatīt pilsētu no augšas. Mājupceļā iebraucām Koknesē, kur 
izstaigājām un apskatījām Kokneses pilsdrupas. Pēdējā pieturas vieta bija 
Ciemupe, kur bija iespēja apskatīt kara lidmašīnas un citu militāro tehniku.  

Paldies sakām Pāvilostas novada domei par ērto transportu un jauko šoferi, 
Silvai par k/n matračiem, skolotājām Ivetai un Intai par bērnu pieskatīšanu. 
Paldies vecākiem, ka bērniem bija iespēja tik tālu aizbraukt, daudz jauna redzēt 
un uzzināt.   

Deju kolektīva vadītāja DAIGA CĀBELE 
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Pāvilostas bibliotēkā 

Klāt pavasaris, skolas brīvlaiks, un bērni aicināti piedalīties 
Bērnu ţūrijā 2011! 

To jau divpadsmito gadu organizē  Latvijas Nacionālā 
bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un Valsts 
Kultūrkapitāla fondu,  īstenojot lasīšanas veicināšanas 
programmu. Šogad grāmatu klāsts tiek paplašināts, piedāvājot 
arī jauniešu literatūru, tātad tajā varēs  iesaistīties ikviens 
bērns/jaunietis no 1.- 12.klasei. 

Bibliotēka aicina piedalīties  lasīšanas maratonā Bērnu/ 
Jauniešu ţūrija 2011! Sīkāka informācija novada bibliotēkās. 
BĒRNU ŢŪRIJAS 2011 grāmatu kolekciju variet aplūkot 
www.pavilosta.lv, sadaļā bibliotēkas - Pāvilostas bibliotēka 
/ pasākumi un izstādes. 

MAIRITA VĪTOLA 
 

Sasniegumi Pāvilostas vidusskolā 
 

Noslēdzies 2010./2011. mācību gads. Šis ir laiks, kad izvērtējam paveikto, 
analizējam kļūdas, priecājamies par panākumiem.  

Šajā mācību  gadā 4.-12. Klasēs pārgājām uz elektronisko ţurnālu, kur 
vecākiem un skolēniem pašiem ir  iespēja sekot līdzi mācību sasniegumiem un 
kavējumiem. Nākamajā gadā elektronisko ţurnālu izmantosim arī sākumskolā. 
Mācību procesu skolā būtiski uzlaboja jaunie dabaszinību kabineti, kuri aprīkoti ar 
modernām tehnoloģijām. Ar katru gadu Pāvilostas vidusskolā iespēju robeţās  
tiek papildināta materiāli tehniskā bāze, veikti remonti, tikai ļoti ţēl, ka strauji 
samazinās skolēnu skaits. 2010./2011.mācību gadu beidza 176 skolēni. 

 Priecājamies, ka labus rezultātus mūsu skolas skolēni uzrādīja starpnovadu 
mācību olimpiādēs, startēja valsts olimpiādēs. Kā katru gadu, arī šogad olimpiāţu 
uzvarētājiem kopā ar skolotājiem  17.maijā bija pieľemšana pie Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona. Pirms 9 gadiem pašvaldība 
iedibināja „Cerību balvu” skolēniem ar augstiem sasniegumiem mācībās, kuriem 
vidējā atzīme ir virs 8,5 ballēm. Šajā mācību gadā balvu saľēma 19 skolēni.  

Pēdējā skolas dienā sveicām arī mācībās čaklākos sākumskolas skolēnus – 
Martu Zamarīti, Rasu Lācīti, Tomu Robertu Biģeli, Saniju Bērziľu , Mihaēlu 
Doroľinu, Leo Kiričenko, Danielu Delijevu, Vendiju Pētermani, Kristu Ziemeli, bet 
2.klases skolniece Samanta Sļesarenko uzslavu saľēma gan par labām sekmēm, 
gan par 100% skolas apmeklējumu divu gadu garumā. Balvas saľēma arī 
aktīvākie un labākie sportisti. 

Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu, vecākiem par 
sadarbību un atbalstu. Lai visiem saulaina un droša vasara! Uz tikšanos 
1.septembrī! 

                                   Direktores vietniece mācību darbā AINA JAKOVĻEVA 

 

 
Pāvilostas kultūras nama 3.- 6. klašu deju kolektīvs svētku gājienā.              Foto: I.Preidoliľa  

Izlaidumu laiks mākslas skolā 

Mākslas skolā šopavasar 15.izlaidums. Skolu absolvēja 
divas jaunās mākslinieces - Laura GERTSONE un Itija 
OZOLIĽA. Kopumā profesionālās ievirzes izglītības apguves 
apliecības Pāvilostas Mākslas skolā saľēmuši 93 jaunieši. 
Mācību gada noslēgumā, kopā ar liecībām, Goda rakstus par 
teicamām sekmēm saľēma Luīze SVILPE, Anda UZARE, 
Renāte CITSKOVSKA, Monta KURZEMNIECE un Laine 
ŠILDERE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veiksmīga bijusi Mākslas skolas audzēkľu dalība Latvijas 
un starptautiska mēroga konkursos. Starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras” 3. vietu ieguva Ilze 
Ieva VILNE, atzinību - Laura GERTSONE. Republikas mākslas 
skolu zīmēšanas konkursā 3.vietu ieguva Monta 
KURZEMNIECE, atzinības- Aivita DIMA un Itija OZOLIĽA. 
Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Saules krasts” 
Saulkrastos atzinības ieguva Rebeka MERTENA un Laine 
ŠILDERE. 3.vietu starptautiskajā konkursā „Daţādā 
pasaule” ieguva Monta KURZEMNIECE. 

Aprīlī un maijā Pāvilostas Mākslas skolas audzēkľu 
darbu ekspozīcija bija aplūkojama Varnemindē (Vācija). 
Šobrīd tiek sagatavoti darbi izstādei, kas apskatāma būs jūlijā 
Ventspilī. 

Norit darbs pie 16.smilšu skulptoru festivāla „Zelta smilšu 
grauds” sagatavošanas. Festivāls notiks 30. jūlijā. 

Paldies audzēkľiem par pacietību un mērķtiecību. Paldies 
par nopietno un produktīvo darbu Mākslas skolas pedagogiem 
Rutai OZOLAI, Initai ZINGNIKAI, Daigai LAPIĽAI, Sarmītei 
LAUGALEI, Albertam BRŪKLIM, Ainaram ZINGNIKAM un 
darbiniecei Indrai SILIĽAI . Paldies par sadarbību un atbalstu 
audzēkľu vecākiem un Pāvilostas novada pašvaldībai. 
 

Pāvilostas mākslas skolas direktors  ZIGMUNDS VILNIS 
 

 
No kreisās: absolventes – Itija Ozoliľa un Laura Gertsone, Zigmunds 
Vilnis. Otrā rindā no labās - Alberts Brūklis, Inita Zingnika,  Ruta Ozola, 

Silvija Leja un Monta Pētermane.                               Foto: A.Ozoliľa 

http://www.pavilosta.lv/


 

PII „ DZINTARIŅŠ” 

 PILSĒTAS SVĒTKOS 
 
 

 Pāvilostas PII „ Dzintariľš” kolektīvs šajos pilsētas svētkos ľēma 
aktīvu līdzdalību. Vadītāja Monta Pētermane skrēja maratonu. 
Braucot ar motociklu, Sandra Gruntmane atbalstīja savu vīru, Dace 
Vīgante savu draugu. Daudzi pirmsskolnieki kopā ar vecākiem 
piedalījās braucienā ar velosipēdiem. 
 Koncertā piedalījās un dziedāja Aija Gertsone, Aiga Rudzāja, 
Sandra Gruntmane, Inese Ermsone; dejoja Ausma Stankeviča, Ligita 
Eihvalde. 
 Koncerta laikā bērni varēja piedalīties daţādās aktivitātēs: virves 
vilkšanā, lēkt ar maisiem, makšķerēt zivis, lipināt glezniľas no 
plastilīna. Šos pasākumus organizēja un vadīja Monta Pētermane, 
Gunita Delijeva, Elga Deviľa, Inese Ermsone,  palīdzēja arī Daniels 
Delijevs. 
 Atsaucība bija liela taisni no sākumskolas bērniem, pirmsskolas 
bērni mazāk izmantoja šo iespēju. Uzvarētāji saľēma balvu, un par 
piedalīšanos  arī tika kāds saldums. Bērni ar prieku veidoja 
glezniľas, tās kā balva palika gatavotājiem. Katrs pirmsskolas 
darbinieks deva savu ieguldījumu šajos svētkos. Galvenais, ka bērni 
varēja sevi apliecināt, gūt gandarījumu un labi atpūsties. 
 

 PII „Dzintariľš” skolotāja ELGA DEVIĽA 
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SKOLA  GAIDA 

PIRMKLASNIEKUS 
 

Tradicionāli, ka maijā sešgadīgās grupas bērni dodas iepazīties 
ar skolu. Par to paldies sakām skolotājai Daigai Jēkabsonei. 
Trīspadsmit nākamie pirmklasnieki kopā ar skolotājām Gunitu 
Delijevu, Elgu Deviľu un skolotāja palīdzi Ausmu Stankeviču 
devāmies uz skolu. Patīkams pārsteigums, ka mūs pie skolas ar 
sirsnīgiem vārdiem sagaidīja skolas direktore – Aina Ansone, 
skolotāja Iveta Arāja ar saviem  ceturtās klases audzēkľiem. Viľi 
paľēma mazos pie rokas, lai drošāks būtu solis, veda uz zāli, kur jau 
gaidīja sākumskolas bērni ar savām skolotājām. Jaunāko klašu koris 
skolotājas Daces Bunkas vadībā un daiļlasītāji, kurus sagatavoja 
Agrita Valkaša, sniedza dziedošu, skanīgu, jauku koncertu. Paldies, 
visiem par priekšnesumiem! 

Pēc koncerta visi devāmies uz 4. klasi, kas rudenī jau būs 
1.klase. Skolnieki parādīja uzvedumu par skolas lietām. Skolotāja 
Iveta bija sagatavojusi uzdevumu nākamajiem skolēniem -  bija 
jāatrod un jāizkrāso tās lietas, kuras nepieciešamas skolēnam. Bērni 
bija attapīgi un uzmanīgi, ar uzdevumu visi tika galā. Lielie kā 
skudriľas tecēja apkārt, vērojot mazo darbošanos. Skaitīšana un 
ciparu pazīšana veicās ļoti labi. Skolotāja priecājās par bērnu 
zināšanām, katram audzēknim viľa pasniedza „ biļeti” ar skolas 
attēlu, ar uzaicinājumu  1.septembrī uzsākt mācības 1.klasē. Liels 
paldies skolotājai un 4.klases skolēniem par sveikšanu ar 
pašgatavotajiem ziedu pušķiem. 

Ekskursijā pa skolu apmeklējām  direktores kabinetu, kur 
direktore pastāstīja, par kādiem sasniegumiem iegūti tik daudz 
kausu; bijām skolotāju istabā, skolas ēdnīcā, sporta zālē, klasēs, 
kurās nenotika stundas, bibliotēkā. 

Bērni, ejot pa koridoru, varēja aplūkot fotogrāfijas, labākos 
skolniekus, olimpiāţu uzvarētājus, katrs meklēja savu  brāli vai māsu. 
Kad ieraudzīja, prieks kā saulīte apvija bērna seju, kāda balstiľa 
čukstēja mazajā sirsniľā: „Es arī būšu labs skolnieks!” Bērni guva 
priekšstatu par skolu. 

Sakām lielu paldies visām skolotājām - pasākuma organizētājām! 
Tiksimies 1. septembrī! 

 

Pāvilostas PII „ Dzintariľš” Rūķīšu grupas skolotāja  

 ELGA DEVIŅA 

 

Ekskursija  pa  Ventspili 

19. maiju pirmsskolas izglītības iestādes 6gadīgās „Rūķīšu” 
grupas bērni gaidīja nepacietīgi, patīkama satraukuma pārľemti. Šajā 
dienā devāmies ekskursijā uz Ventspili kopā ar Vērgales pirmsskolas 
izglītības iestādes „Kastanītis” 6-gadīgajiem bērniem un viľu 
audzinātāju sanitu Poriľu, kā arī Alekša mammu Tamāru.  

Mūsu „Rūķīšu” grupas bērniem ekskursijā palīdzēja Elga Deviľa, 
Gunita Delijeva, Ausma Stankēviča, Monta Pētermane un divas mammas – 
Mārīte Urkauska un Inese Štokmane. Laiks bija lielisks, ļoti piemērots 
ekskursijai. 

          Dţungļu taka mūs sagaidīja ar tikko atjaunotiem labirintiem un 
bērniem piemērotiem šķēršļiem. Bērniem acis priekā mirdzēja! Un 
trenaţieri! Katrs varēja izmēģināt savu spēku un veiklību! Arī mēs, 
pieaugušie! Mazliet ţēl, ka atpūtas sezonai vēl nebija atjaunots plosts 
mazajā piejūras dīķītī. Nekas, to bērni varēs izmēģināt, ciemojoties 
Ventspilī kopā ar vecākiem. 

          Tālāk mūsu maršruts veda uz Piejūras dabas muzeju. Un te bija 
īsta vēstures stunda. Bērni iepazina senās latviešu zvejnieku mājas un to 
iekārtojumu, zvejnieku laivas un zvejas rīkus. Daudz jautājumu radās pie 
varenajām vējdzirnavām. Sajūsmu izraisīja smēde ar daţādajiem 
priekšmetiem un rija ar jumtsaugšā paslēptajiem ķekatniekiem – garo 
sievu, dzērvi, nāvi u.c. Piejūras dabas muzeja vasaras kafejnīcā ieturējām 
pirmo maltīti, kas svaigā gaisā garšoja lieliski. 

          Brauciens ar bānīti daudziem bērniem bija pirmais ceļojums 
vilcienā. Pusstundas garais piedzīvojums aizzibēja kā minūte, un 
atradāmies jau pie Zviedru cepures. Šeit tikai no tālienes aplūkojām 
iespaidīgo kalnu. Kad bērni paaugsies, noteikti šeit atgriezīsies, lai 
pārbaudītu savu drosmi un izturību Kaķa takā. Bet mums darbošanās 
turpinājās Bērnu pilsētiľas lieliskajā rotaļlaukumā. Veikla kāpelēšana un 
ātra nošļūkšana pa trubām, augsta šūpošanās – viss pildīja bērnu sirdis ar 
prieku. Jautrajos piedzīvojumos laiks pagāja nemanāmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klāt jau pēcpusdiena, kad jādomā par braukšanu mājup. Vēl 
iepazīstamies ar Ventspils ostas Promenādi, sasveicināmies ar Ceļojošo 
govi, vēl pēdējā maltīte Reľķa dārzā. Tur bērniem vēl pietika spēka izskriet 
Lutauša taku un izpētīt, ko tas pazaudējis. Jā, ir cepure un zābaks, tik lieli, 
ka var uzrāpties, ir Lutauša milzīgā poga un aitiľas, ko paganīt. 

Spilgtu, pozitīvu iespaidu piepildīti devāmies mājupceļā. Šī diena 
tiešām bija bagāta, saturīga, prieka pārpilna. Ieteicam arī citiem izmantot 
šādu maršrutu pa Ventspili. 

Liels paldies laipnajam šoferim Edgaram Kuplajam! 
PII „Dzintariľš” skolotāja GUNITA DELIJEVA 

 
 

   

„Rūķīšu„  grupa  Ventspilī.                                            Foto: G. Delijeva   



 

„PALIEC SVEIKS BĒRNU DĀRZS” 

Skaisti izgreznotā zāle smarţoja pēc meijām, ceriľiem, pavasara ziediem. Par šo 
skaistumu sirsnīgu paldies sakām piecgadīgās „Vāverēnu” grupas vecākiem. 
Daudzie viesi, kas bija pulcējušies zālē - ,vecāki, omes, opi, brāļi, māsas, radi, 
draugi,- sagaidīja šīs dienas gaviļniekus- absolventus: astoľas meitenes un piecus 
zēnus, kuri svinīgi, mūzikai skanot, skolotājas Elgas Deviľas, Gunitas Delijevas un 
skolotājas palīdzes Ausmas Stankevičas pavadībā tika šodien sēdināti goda vietā. 
 Absolventi pieskandināja visu bērnu dārzu ar skanīgām, sirsnīgām dziesmām, 
raitu dejas soli, jautriem dzejoļiem. Par koncerta programmas sagatavošanu paldies 
sakām mūzikas skolotājai Aijai Gertsonei, kā arī grupas skolotājām un skolotāju 
palīdzei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ar lielu mīlestību, sirsnību un pateicībā bērni nodziedāja dziesmu vecākiem un 
darbiniekiem, sveicot visus ar ziediem. Ar laba novēlējumiem un mīļiem vārdiem 
absolventus sveica vadītāja Monta Pētermane. 
 Par piemiľu, aizejot no bērnu dārza, nākamie 1.klases skolēni no vadītājas 
saľēma fotoalbūmu ar visiem grupas bērnu foto, kas jau nostiprinājusies kā tradīcija. 
Šogad pirmo reizi katram bērnam tika dāvināts disks ar fotogrāfijām no svētkiem un 
pasākumiem. Katrs bērns tika izšūpināts, atklāts sapnis „ par ko vēlētos kļūt”, atstājot 
no sevis par piemiľu – dzintariľu. Ar krāšľiem ziediem, dāvanām tika sveikti 
gaviļnieki. 
 Mīļu paldies sakām vecākiem par brīnišķīgo dāvanu grupai, bērnu dārzam, par 
jauni izveidoto dobi ar kociľiem un puķēm. Līdz ar to mans sapnis arī ir piepildījies, 
jo lielie koki aizēnoja grupā gaismas nokļūšanu. Mīļš paldies idejas atbalstītājiem un 
darba izpildītājiem. Vecāki kopā ar bērniem to paveica! Paldies Gunitai un Oskaram 
Vērniekiem, Mārītei Urkauskai, Vitai Zundmanei, Līgai Šteinbergai, Dacei Vīgantei, 
Ingūnai Griškēvičai, Evitas omammai, vadītājai Montai Pētermanei. 
 Grupas skolotāju un skolotāju palīdzes vārdā gribam pateikt mīļu, sirsnīgu 
paldies visām ģimenēm par sadarbību, atsaucību, sapratni, visām jau pieminētajām, 
kā arī Freidenfeldu, Kronbergu, Štokmaľu, Vezjuku, Uzaru, Skudru, Bušmaľu 
ģimenēm.  
 Lai Jums turpmāk veicas, pietiek sirds mīļuma, dāsnuma, atsaucības, izturības!  

Pāvilostas PII „Dzintariľš” skolotāja  ELGA DEVIĽA 
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Vecvecāku rīts 
 

18. maijā plkst.10.00 Pāvilostas bērnu dārza 3 - 4 

gadīgo bērnu grupiľā "Taurenītis" varēja just īpašu 

mīlestības, maiguma un sirsnības gaisotni, jo  gaidījām 

ciemos vecvecākus. 

 Pavadījām ar vecmāmiľām kopā mīlestības pilnu 

stundu. Sniedzām pašu sagatavotu koncertu, protams, ar 

mūzikas skolotājas Aijas palīdzību. Dziedājām, dejojām, 

skaitījām dzejoļus, tautasdziesmas. Vecmāmiľu sejās 

rotājās smaids, jo katrai mazbērniľš ir kaut kas īpašs. 

Lūdzām visas vecmāmiľas rotaļās, iemācījām viľām jaunu 

rotaļu ar daţādām kustībām. Prieka daudz gan bērniem, 

gan ciemiľiem. Gabrielas Vagotiľas Vagules vecmāmiľa 

Austra uzdāvināja grupiľai skaistu, lielu orhideju. 

Novēlējums, lai bērni vēro ziedus, lapas, kā tā aug, mācās 

to kopt. Visi priecājāmies par lielisko, noderīgo dāvanu, 

kas mūsu grupiľu darīs vēl mājīgāku, skaistāku. Kopā 

panašķojāmies, dzērām piparmētru tēju, sveicām 

vecvecākus ar pašgatavotām sirsniľām. Sēţot 

vecmāmiľas mīļajā, siltajā klēpī, kopā dziedājām 

dziesmiľu "Aijā, ţūţū, lāča bērni".  

Vecvecāku rīts grupiľā "Taurenītis" kļuvis par tradīciju, 
jo notiek jau piekto gadu. Tas izvērties par nozīmīgu, 
patiesuma un mīļuma piepildītu pasākumu. 

 

Absolventi pieskandināja visu bērnu dārzu ar skanīgām dziesmām.    Foto: I.Ermsone 
 

ZINĀŠANAI 

 
Pāvilostas bērnu dārzā no 1.jūnija līdz 1.jūlijam 

darbosies divas grupas – līdz 3 gadu vecumam un vecumā 
no 4 – 6 gadiem. Jūlijā – augustā būs viena apvienotā 
grupa. 

Pāvilostas bērnu dārza audzēknis Jānis Ūdriľš 
uzvarējis Rīgas Latviešu biedrības  nama rīkotajā konkursā 
„Mans tautiskais T krekls” un balvā iegūs T kreklu ar viľa 
paša zīmēto uzdruku. 

Maijā Pāvilostas PII iestādi „Dzintariľš” apmeklēja 
Kurzemes reģiona mutes veselības centra speciālisti un, 
veicot pārbaudi, konstatēja, ka bērnu zobu veselības 
stāvoklis ir katastrofāls. Lūgums vecākiem: padomāt 
par to, ko jūsu atvases ēd un veicināt veselīgas ēšanas 
paradumus, atrast laiku, lai bērnus aizvestu pie zobārsta. 
Kā zināms, bojāti zobi slikti ietekmē mūsu bērnu vispārējo 
veselības stāvokli.   

 

 

Ieguvēji esam visi - 
gan bērni, gan skolotāji, 
gan vecvecāki. 
              Foto: D. Bērzniece 

 

Lai visiem mums jauka, 

saulaina vasara! 

 

 

 

Ar cieľu, 

"Taurenīšu" grupiľas 

skolotāja  

RITA PENCE 

 



MOTOPRIEKS PĀVILOSTĀ  

Jau no 2010. gada oktobra Pāvilostā tiek realizēts jauniešu iniciatīvu 
projekts „Skrūve pie skrūves - un aiziet!” ar programmas „Jaunatne darbībā” 
atbalstu, sadarbībā ar biedrību „No idejas līdz attīstībai”. 

Izveidojām neformālu jauniešu grupu „Motoprieks Pāvilostā”, kam ir 
interese par tehniku, īpaši par retro motocikliem. Brīvajā laikā remontējām 
vecos motociklus, pulcinājām ap sevi arī citus interesentus. Grupas tikšanās 
reizēs apspriedām idejas, plānojām tikšanās ar projektā iesaistītiem cilvēkiem, 
izveidojām logo, kas pārtapa skaistās uzlīmēs, ar ko iepriecinājām savus 
atbalstītājus. Projekta gaitā ar padomiem mums palīdzēja biedrības vadītāja 
Inta Vīgante.  

Tika izveidots blogs www.skruvipieskruves.blogspot.com (ieskaties, tur 
virmo emocijas, darbošanās un prieks!), kur dokumentējām projekta gaitu soli 
pa solim, tur atrodams stāsts par to, kā pakāpeniski iedevām jaunu elpu 
vecajiem mocīšiem. Patīkami bija tas, ka par mūsu darbu interesējās, zvanīja, 
atbalstīja. Mums palīdzēja vecāki, tikāmies ar moto entuziastiem no tuvākās 
apkārtnes, devāmies izpētes braucienā ar velosipēdiem uz senlietu krātuvi 
„Ievlejās”, apskatījām Roberta Putniľa kolekciju, tuvāk iepazinām moto 
restauratora darbu.  

 
 
 

 
 

 

 
Tā skrūvi pa skrūvei, ļoti pacietīgi mums izdevās atrestaurēt divus 

motociklus un piedalīties moto braucienā, prezentējot savu veikumu Pāvilostas 
pilsētas svētkos. Darbs turpinās, un ceram, ka līdz 10.jūlijam vēl kādu reizi 
Pāvilostā rūks retro mocīši. 

Paldies visiem, kas nepalika vienaldzīgi, iesaistījās un palīdzēja. Mums 
kopā izdevās! 

 
Jauniešu iniciatīvu grupas „Motoprieks Pāvilostā” dalībnieku vārdā  

EDGARS EDUARDS KRISTAPSONS 

 

 

KORIS NOSLĒDZ SAVU SEZONU 

Pāvilostas sieviešu koris pēc tā atjaunošanas ir noslēdzis savu otro sezonu. Šī sezona mums ir bijusi īpaša ar to, ka aizritēja mūsu jubileja, un lielu 
paldies diriģentu un dziedātāju vārdā sakām Pāvilostas domei un tās priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam par dāvanu relaksēties un izklaidēties 
Ventspils ūdens atrakciju un  SPA centrā.  

Šī sezona mums ir bijusi notikumiem bagāta, un esam aktīvi piedalījušies gan kuplinot Pāvilostas kultūras pasākumus, gan koncertējot tuvākās un 
tālākās Latvijas vietās – Jēkaba Ozoliľa jubilejas koncertā Nīcā, Raimonda Paula jubilejas koncertā Kazdangā, koru skatē Liepājā un sezonu 
noslēdzām Dundagas dziedāšanas svētkos 4.jūnijā. Lai arī saulīte tik ļoti karsēja dziedātājus mēģinājumos Dundagas estrādē,  tomēr dziesmas spēks 
atsver visu, un bija prieks vienoties kopīgās dziesmās apmēram 2000 dziedātāju kopkorī.  

Mēs, diriģenti Renars Juzups un Liene Breča, sakām ļoti lielu paldies ikvienai dziedātājai, jo tikai ar saspringtu un neatlaidīgu darbu kopīgiem 
spēkiem varam paveikt lielus darbus. Mums priekšā lieli mērķi, kas ir jāsasniedz 2012. un 2013.gadā, lai mēs nokļūtu uz Vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem. Lielu paldies sakām arī kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai un kora vecākajai Irinai Kurčanovai, kas daudz palīdz kora 
organizatoriskajos jautājumos.  

Ļoti priecājamies par ikvienu dziedātāju un tāpēc gaidām mūsu kolektīvam pievienoties arī jaunas dziedātājas. Jauku, saulainu un notikumiem 
bagātu jums vasaru, lai ar jauniem spēkiem varam  rudenī atkal turpināt mūsu jaukos dziesmu vakarus!  

Kora diriģents RENARS JUZUPS 
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Projekta dalībnieki un atbalstītāji (no kreisās): Annija Krista Bērziľa, Agija Bunka, 
Sintija Rolmane, uz motocikla IŽ nr.1- Edgars Eduards Kristapsons un Kristīne 
Hodakovska, Inta Vīgante, Vidarts Meľģis, Mārcis Freidenfelds, uz motocikla JAWA 
nr.2 – Renards Rolmanis, Dāvis Štokmanis un Juris Rolmanis. Foto: Z. Meţavilka 

  

  

Aizvadīti Pāvilostas pilsētas svētki 

Ar pozitīvām emocijām un labi padarīta darba sajūtu aizvadīti 
Pāvilostas pilsētas svētki. 

Beidzot visi, kuri var un  grib, piedalījās  gan svētku 
organizēšanā, gan aktīvi līdzdarbojās  piedāvātajos pasākumos. 
Necerēti liels skaits – vairāk kā 56 - rīta pusē piedalījās skrējienā  
„Pāvilostas  minimaratons”.  Tiešām vienreizīgs izdevās atraktīvais 
brauciens „Mēs esam pāvilostnieki”. Tajā aktīvu dalību ľēma arī 
projektā „Skrūve pie skrūves un aiziet” iesaistīto jauniešu 
domubiedri, atbalstītāji un draugi. Paldies jauniešiem un skolotājai 
Intai Vīgantei par ieguldīto laiku un darbu. Paldies par patiesi 
emocionālo un saulaino ratiľu brauciena organizēšanu biedrības 
„Bērnība azotē” meitenēm Sanitai un Aritai. To, ka Pāvilosta ir 
riteľbraucēju pilsēta, pierādīja daudzskaitlīgās riteľbraucēju rindas. 
Prieks bija gan pašiem, gan skatītājiem! Paldies pašdarbības 
kolektīviem un viľu vadītājiem par skanīgo koncertu. Paldies 
vidusskolas skolotājam A.Paipam un Sakas novada pensionāru 
nodibinājumam” par kultūras namā iekārtoto zīmējumu un rokdarbu 
izstādi. Paldies visiem, kuri ar savu darbu un izdomu kuplināja 
pilsētas svētkus – sporta organizatoram A.Barsukovam, floristikas 
kopas dalībniecēm, Mūzikas un Mākslas skolām, Antīko automobiļu 
klubam, Novadpētniecības muzejam, PII „Dzintariľš”, jahtu ostai 
„Pāvilosta Marina”, Pāvilostas pilsētas katoļu, luterāľu un baptistu 
draudzēm. 

Svētku kulminācijā  kultūras namā godinājām sava novada 
labākos darba darītājus: "Goda novadnieks" - Mirdzai Sīpolai par 
ilggadēju ieguldījumu izglītības darbā pagasta kultūrvēstures 
apzināšanā, saglabāšanā, popularizēšanā, par aktīvu iesaistīšanos 
Latvijas piļu un muiţu asociācijas rīkotajās akcijās " Apceļosim 
Latvijas pilis". 
Pateicības: - Pāvilostas vidusskolas direktores vietniecei Daigai 
Jēkabsonei par sabiedrisko aktivitāšu organizēšanu Pāvilostas 
vidusskolā. 
- Pāvilostas vidusskolas sociālajam pedagogam Baibai Arājai par 
aktīvu darbu sociālajā jomā Pāvilostas vidusskolā. 
- Pāvilostas vidusskolas skolotājai Annai Kaţei par ieguldījumu 
darbā ar talantīgajiem skolēniem Pāvilostas vidusskolā. 
-Pāvilostas vidusskolas skolotājam Andrim Paipam par ieguldījumu 
darbā ar talantīgajiem skolēniem Pāvilostas vidusskolā un dzīves 
jubileju. 
-Pāvilostas vidusskolas pavārei Ilzei Liľķei par godprātīgu darba 
pienākumu veikšanu Pāvilostas vidusskolā. 
-Pāvilostas vidusskolas apkopējai - deţurantei Aijai Buncei par 
apzinīgu darbu skolas vides sakopšanā Pāvilostas vidusskolā. 
-Vērgales pamatskolas skolotājai Maritai Kalējai par folkloras 
kustības veicināšanu Pāvilostas novadā. 
-SIA "ZEJA Rietumkrasts" prokūristei Anetei Blaţevičai par 
Pāvilostas pilsētas ostas attīstību un popularizēšanas veicināšanu. 
-Kooperatīvai sabiedrībai " Vērgale - 1 " par atsaucību Pāvilostas 
novada pašvaldībai un tās iedzīvotājiem lauksaimniecības 
pakalpojumu sniegšanā. 

Organizatoru vārdā  MARITA HORNA 

 

http://www.skruvipieskruves.blogspot.com/


 

 
 

 

 

2011. gada jūnijs                                                                                                                                                                                                                                        13                                                                                                                                                                                                      
 

 

GADĀ tāda diena TIKAI VIENA... 
 

Gadā ir tikai viena tāda nakts, kad riets pasniedz roku 
ausmai-vasaras saulgrieţi. It kā uz īsu brīdi apstājas laika 
rats. Pašā vasaras vidū Saule dod savu spēku un siltumu 
visiem-cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem- visiem, kas izjūt 
savu kopību ar šo zemi zem kājām un Sauli tur, augstu 
debesīs. Tūliľ būs Līgo diena, Zāļu vakars un Jāľi, kad 
smarţos pēc svētkiem un būs labi padarīta darba prieks. 
Un atkal skan vārdi - „Sanāciet, labie ļaudis, no maliľu 
maliľām, lai patiesi īstajos latviešu svētkos mēs visi būtu 
kopā!”  

JĀĽU IELĪGOŠANU Vērgalē sāksim 22.jūnija 
vakarā plkst.19:00 ar Aizputes Tautas teātra brīvdabas 
izrādi ,,Nebrauc tik dikti!”. Aizputnieki būs ,,iebraukuši’’ 
laukumiľā pie šķūnīšiem, ejot uz sporta namu. Lustīgs 
gabals ar dziesmām, dejām un jokiem pieaugušiem tikai 
par vienu latiľu, pārējiem lustes par brīvu. 

Svētki turpināsies 23.jūnija vakarā plkst.20:00 
Vērgales muiţas laukumā, kad Liepājas teātra aktieri - kā 
Silmaču ļaudis - ieradīsies ciemos, lai muzicētu un 
sadziedātos ar vērgalniekiem,  lai kopīgi aizdedzinātu 
Jāľuguni Vērgales parkā. Bet plkst.22.00 uz pirmo deju 
zaļumballē aicinās Aivars un Guntis, lai ,jauki dejodami , 
varētu sagaidīt Saules lēktu. 

Tā kā Vērgales kultūras namā notiek pārvērtības, tad 
ir lūgums: ,,Mīļo lietus mākonīt, Jāľu dienās  garām 
skrien!’’ 

Lai līksmi un skanīgi Līgo svētki mīļajiem 
vērgalniekiem un visiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem! 

Līgo veci, līgo jauni, 
Kamēr Jāņu uguns degs, 

Līgosim mēs šo naksniņu, 
Kamēr rīta saule leks! 

Citu gadu gaidīsim, 
Kad Jānītis atkal nāk, 

Tā, lai mūsu bērnu bērni, 
Vienmēr līgo dziesmas māk… 

 

     Ar īpašu sveicienu visām novada Līgām un Jāľiem - 
kultūras nama vadītāja VELGA 

 

Pēdējais zvans Vērgales pamatskolā 
 

20.maijā Vērgales pamatskolā izskan pēdējais zvans. Vēl pēdējo reizi tiek 
izstaigātas visas pamatskolas telpas un tad skolas aktu zālē saľemti apsveikumi no 
pārējiem skolēniem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks devītklasniekiem tradicionāli dāvina 

dzīvības koku, lai, pēc gadiem satiekoties, būtu pie kā atnākt. Pēc tam visi skolēni 
sadodas rokās un dodas gājienā pa skolas apkārtni, bet noslēgumā devītie dodas pie 
skolas vecā ozola smelties spēkus turpmākajām gaitām. Veiksmi eksāmenos šogad 
vēlam -  

Evai STRĪĶEI, Zandai VĒRNIECEI, Kalvim ALSEIKAM, Dairim ŠMITAM, 
Raivim KRASTIĽAM, Jānim KLEŠČENOKAM, Aivijai RUMPEI, Annijai 
VAINOVSKAI, Kristapam SKRUNDENIEKAM, Madarai KLEINŠMITEI! 

 

VITA BRAŢE 
 

Izlaidums bērnudārzā „Kastanītis” 
 

27.maijā bērnudārzā „Kastanītis” izlaidums. Ciemos pie bērniem bija atnākusi 
Pepija Garzeķe, kura arī vēlējās turpmāk mācīties skolā. Taču uzzinājusi, cik daudz 
zināšanu jāapgūst, viľa tomēr nolēma skolā neiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apsveikumi un ziedi tiek saľemti no visu grupiľu audzēkľiem. Un tā šogad sveikas 
bērnudārzam saka - Karīna BALODE, Aļona VEŠĽAKOVA, Emīls SĪPOLS, Miks 
KALĒJS, Sandis STRĪĶIS, Aleksis PETRAUSKS! 

VITA BRAŢE 
 

Izlaidumā kopā ar audzinātāju un auklītēm.                                                         Foto: V. Braţe 

 
Pie skolas vecā ozola.                                                                                    Foto: V. Braţe. 

 

Izstāde Vērgales muzejā 
 

    20.maijā Vērgales 
muzejā  tika  atklāta 
Elīnas  KAMPUSAS 
fotogrāfiju personāl- 
izstāde „PIETURA”. 
     Elīna  ir  Vērgales 
pamatskolas 2003.ga- 
da   absolvente,   pēc 
tam    mācības    tiek 
turpinātas     Imantas  
vidusskolas  humāni- 
tārajā klasē.  Bet   šī 
gada     jūnijā    viľa   
absolvēs      Latvijas  
Kultūras       koledţu,  
kurā viľa apguvusi kultūras menedţmentu ar 
specializāciju fotogrāfijā. Šī izstāde ir Elīnas diplomdarbs, 
tās noorganizēšana – diploma prakse. 
Izstādes dienā bija daudz apmeklētāju: gan Vērgales 
pagasta iedzīvotāji, gan muzeja apmeklētāji no citām 
Latvijas vietām.. Apmeklētājiem izstāde patika, par ko 
liecina ieraksti viesu grāmatā.   

Vēlam Elīnai veiksmi un panākumus turpmāk! 
 

VITA BRAŢE 
 

 
Elīna Kampusa savas resonālizstādes 

atklāšanā.                         Foto: V. Braţe 



 

SARAIĶU 

BIBLIOTĒKAS darba 

laiks vasaras periodā 

 

Laikā no 1.06.2011. – 31.08.2011. Saraiķu 

bibliotēka strādās: 

Pirmdien   10.00 -16.00 

Otrdien      brīvs 

Trešdien    10.00 – 16.00 

Ceturtdien 14.00 – 20.00 

Piektdien   14.00 – 20.00 

Sestdien    10.00 – 16.00 

Svētdien    brīvs 
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Nomināciju diena  

Vērgales pamatskolā 
 

27. maijā Vērgales pamatskolā Nomināciju diena. Šajā dienā, mācību gadu 
noslēdzot, skolotāji atsevišķos mācību priekšmetos apbalvo labākos skolēnus. Ievadā 
izskanēja direktora Ginta Jurika pateicība visiem tiem bērniem, kuri nesuši pamatskolas 
vārdu tālāk, un vēlējums, lai nākamajā mācību gadā visi mācītos vēl cītīgāk un labāk, kā arī 
metodiķes izglītības un kultūras jomā Silvijas Lejas uzruna. 

Apbalvojums tika Vērgales pamatskolas basketbola komandai – Dairim ŠMITAM, Kalvim 
ALSEIKAM, Raivim KRASTIĽAM, Aivim SILAM, Raivim KABIĽECKIM, Sandim 
KLEINŠMITAM, Ingmāram DRULLIM, Jānim ALMANIM, Armandam POMERANCIM, 
Valteram PIRKTIĽAM, kuri starpnovadu sacensībās basketbolā ieguva 1.vietu. 

Silvija  Leja  pasniedza „Cerību balvu”,  
kuru  šogad  Vērgales pamatskolā  saľem  
6.  klases  skolniece  Aleta  Betija  ANIĽA.  
Par     sasniegumiem    atsevišķos     mācību  
priekšmetos  tika  apbalvoti šādi skolēni:  
1. klasē  –  Elīna  MILTIĽA,  latviešu  valodā 
 – Sanija  Monta  BRĒDIĶE. 2.klasē – mate- 
mātikā  Kristers  APLOKS,  latviešu   valodā 
Henrijs  Adrians  GĒGERSONS.  3. klasē –  
matemātikā    Mārcis    NOVADS,    latviešu  
valodā  Elīna  LIBĶENA.  4.  klasē  –  Saiva  
ZAUERE, Laura PIRKTIĽA. 

Pateicība  bija  arī  Aletai  Betijai ANIĽAI 
matemātikā   un  latviešu  valodā,  Valteram  
PIRKTIĽAM     mājturībā    un    tehnoloģijās,  
Armandam  POMERANCIM  latviešu valodā,  
Annai  DUNKEREI  latviešu  valodā,   krievu  
valodā.  Atzinības rakstus saľēma  arī  skolē- 
ni,  kuri  piedalījās  starpnovadu  un   novadu  
olimpiādēs. Ingmārs DRULLE  saľēma patei- 
cību par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, 
Anna DUNKERE un Linda DUDINA par pieda- 
līšanos   krievu   valodas   olimpiādē,   Annija  
VAINOVSKA par piedalīšanos vizuālās māks- 
las, literatūras un bioloģijas olimpiādē, Madara 
KLEINŠMITE   par   piedalīšanos    bioloģijas  
olimpiādē.  Pāvilostas  novada vizuālās māks- 
las olimpiādē ar  labiem  rezultātiem piedalījās Laura PIRKTIĽA, Agnese PINKULE, Amanda 
ZUĻĢE, Liene DUDINA, Lāsma VEIDEMANE, Gunda DRULLE, Ance Auce ĶERE, Linda 
DUDINA, Annija VAINOVSKA, Paula PELNĒNA, Marta KALĒJA, Anna Rita KURME, kuras 
arī tika apbalvotas. 

Pateicība bija arī meiteľu florbola komandai, kā arī kauss un diplomi no Kapsēdes 
pamatskolas. Savukārt zēnu florbola komandai pateicība. 

Par interesantākajem un spilgtākajiem notikumiem šajā mācību gadā rādīja un stāstīja 
skolotāja Iveta Vanaga. Fotogrāfijas atsauca atmiľā gan 1. septembri, pārgājienus, 
ekskursijas, skolas Miķeļa dienas tirdziľu, skolas ozola dzimšanas dienu, Skolotāju dienu, 
18. novembra svētkus, kad no svecītēm bija izlikts Vērgales pagasta simbols, kurā katrs no 
skolēniem par godu Latvijas dzimšanas dienai, skolotājas Dainas Magones mudināti, veidoja 
savu Latviju,  Ziemassvēku koncertu, Mātes dienu koncertu un daudz citu pasākumu, arī 
talkas, makulatūras vākšanu, kociľu stādīšanu, putnu būru gatavošanu un izlikšanu un 
daudz citu labu darbu, kas tika veikti šajā mācību gadā.  

Direktora vietniece Anda Blūmane pasākuma noslēgumā aicināja visus uz svētku 
kliľģeri, vēlot labu un izdevušos vasaru, notikumiem, piedzīvojumiem bagātu, kā arī novēlēja 
palīdzēt vecākiem mājas darbos, brīvajos brīţos izlasīt kādu interesantu grāmatu. Vēlot 
saulainu vasaru, ir noslēdzies viens darba cikls Vērgales pamatskolā, jāsaka, ka gads ir 
aizvadīts, nopietni veicot ikdienas darbu – mācoties, par ko liecina skolēnu augstie 
sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3., 6. 9. klasē. 

 
VITA BRAŢE un  

Vērgales pamatskolas direktora vietniece ANDA BLŪMANE 

 

 

 

Vērgales pamatskolas skolniece Aleta Betija 
ANIĽA - „Cerību balvas” ieguvēja.  Foto: V. Braţe 

 

 

Reliģiskās ziņas 
 
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā 
notiks  
3.jūlijā plkst.11.00 
10.jūlijā plkst.14.00 
17.jūlijā plkst.11.00 
24.jūlijā plkst.14.00 
 
Dievkalpojums Saraiķu ev.lut baznīcā notiks 
17.jūlijā plkst.11.00. 
 
Dievkalpojumi Vērgales ev. lut. baznīcā 
notiks 3.jūlijā plkst.14.00 un 17.jūlijā 
plkst.14.00. 

 

 
Daniels DELIJEVS 

Pāvilostas mākslas skolas 3.P kurss 



 

 

                

 

ATKAL KLĀT VASARA! 
 

Vērgales bērnudārzā „ Kastanītis” atkal noslēdzies viens radošs, iespaidiem bagāts mācību gads.  
Kopā esam priecājušies svētku reizēs, gatavojuši koncertus saviem vecākiem un vecvecākiem, atzīmējuši valsts svētkus un rīkojuši sveču, 

dārzeľu un zaķu izstādes. Esam noklausījušies vairākus koncertus, noskatījušies  vairākas leļļu teātra izrādes,  kā arī Liepājas teātra izrādi 
„Nezinītis”.  Esam kļuvuši  gudrāki un veiklāki., apguvuši  pašapkalpošanās  iemaľas un attīstījuši  komunicēšanās prasmes, esam izauguši 
lielāki.  Mūsu audzēkľi ir piedalījušies dziedāšanas konkursā „Cīravas cālis 2011” un mūsu Marta Vītoliľa ieguva konkursa galveno balvu.  

Par tradīciju kļuvusi Pāvilostas PII „Dzintariľš” un Vērgales PII „ Kastanītis” absolventu kopīgā ekskursija. Šogad iepazināmies ar Ventspili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Maija  beigās atvadījāmies no 6 sešgadniekiem, kuri rudenī uzsāks skolas gaitas 1. klasē. Uz pirmo  klasīti aiziet 6 bērni. Tikpat bērnu  
plānots uzľemt arī 2011./2012. mācību gadā. 

Pirms došanās vasaras brīvlaikā kopā ar policistu runci Rūdi atcerējāmies par drošības noteikumiem uz ielām, ceļiem un ūdens, akcijas 
„Droša vasara” ietvaros. Jūnija un jūlija mēnešos bērnudārzā strādās deţūrgrupiľa, bet augustā bērnudārzs būs slēgts. 

 

Iestādes vadītāja GAIDA AKERFELDE 
 

P.S. Īpašs lūgums skolas vecuma bērniem, kuri pēcpusdienās un vakaros izmanto bērnudārza teritoriju atpūtai. Atstājiet aiz sevis tīru vietu,  kur  

sēdējāt, šūpojāties vai gājāt! Savāciet savu apēsto saldējumu papīrus un izdzerto „ fantu” pudeles! Mēs bērnudārzā cenšamies visu sakopt un 
turēt tīru ! Pievienojieties mūsu centieniem! Nekļūstiet  par    s i v ē n i e m! 

 
 

Vērgales un Pāvilsotas PII sešgadīgo bērnu ekskursija Ventspilī.                                                                                               Foto:  M. Pētermane  
 

Vērgales „Vakarvējš” dzied  

jubilejā Mežābelei un Krūklim 
 

„Bij` maijs un mežābeles zieds tik balts, 
Zem tā vecs akmens sols un galds.” 
      Tieši tāda kā Alfreda Krūkļa un Raimonda Paula dziesmā   šī pati 
apdziedātā meţābele saulainajā 19. maija sestdienā sagaidīja Krotes 
„Būdniekos” Vērgales senioru ansambli „Vakarvējš”, lai atzīmētu dzej- 
nieka un daudzu  dziesmu tekstu autora Alfreda Krūkļa 90. dzimšanas 
 dienas piemiľas pasākumu. Krotes „Būdnieki” ir dziesminieka dzimtā 
 mājvieta. Vietējās kultūras darbinieces un sabiedriskās aktīvistes bija 
noorganizējušas patiesi silti sirsnīgus gan vēsturisku atmiľu, gan dze- 
jas, gan daudzu sirdī mīļu dziesmu izdziedātus un piepildītus svētkus.  
Atmiľā nospodrinājām un izdziedājām Krūkļa rakstītās (vārdi) dziesmas 
par   dzimteni -   „Meţrozīti”,   „Meţābeli,    „Teic kur zeme skaistākā”,  
„Baltijas jūra”,  liriskās –„Dziesma nenosalst”, „Savāda vasara”, „Sens ir 
tas stāsts”, arī jautri drastiskās, kā  „Lauku pirtiľa”, „Zilie lini”. Visas jau  
nenosaukt. Svētki turpinājās ar omulīgu pikniku, ugunskuru un ceptu  
desiľu smarţu un izdancotiem valceriem pie īstas „ragu mūzikas”. Lai arī pats dzejnieks no 2003.gada mīt aizmūţa dārzos, viľa klātbūtnes sajūta 
un radošā prieka dzirksts atvēra arī mūsu sirdis latviski romantiskajam garam un dzimtenes mīlestības stiprumam. Mums ir ko nodot tālāk 
nākamajām paaudzēm.Ansamblis „Vakarvējš” pirms mājup došanās nofotogrāfējās pie Krūkļa Meţābeles.  

 

Senioru ansambļa „Vakarvējš” vadītāja LĪVIJA JANSONE 
 

 
Pie Alfreda Krūkļa Meţābeles.                                            Foto: L. Jansone 
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Vērgalnieks - MOTOŠOSEJĀ 
 
 
 

Vērgalnieks Agnis ŠĶIPARS ir dzimis un 

uzaudzis sportiskā ģimenē.  

Mamma Inese savulaik spēlējusi volejbolu, 

basketbolu un galda tenisu, bet tēvs Edmunds spēlēja 

basketbolu. Savukārt Agľa māsa Guna iecienījusi 

volejbolu un galda tenisu. Arī Agnis agrāk bijis aktīvs 

basketbolists, spēlējis basketbolu Vērgales 2.komandā. 

Šobrīd ar šo sporta veidu viľš nodarbojas tikai pa 

retam, brīvajā laikā. Taču nu jau ceturto gadu Agnis 

Šķipars pievērsies pavisam cita veida sportam – 

MOTOŠOSEJA.  

Kā apgalvo jaunais sportists, viss iesācies pavisam 

nejauši 2008.gadā, kad kopā ar draugiem Otaľķos 

aizbraukuši skatīties „gonkas”. Pēc šī pasākuma arī 

radusies interese par motošoseju un vēlme pašam to 

pamēģināt trasē. Pirmoreiz to darījis kopā ar 

rīdziniekiem. Uz pirmajām sacensībām motošosejā 

Daugavpilī Agni pierunājis piedalīties draugs. 

Taču pats lielākais panākums ir sasniegts nupat. 

1.maijā Rīgā notika Nacionālais amatieru čempionāts 

motošosejā, kur 1.posmā, 333 trasē, tautas klasē Agnis 

izcīnīja 2.vietu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportists stāsta, ka līdz uzvarai ceļš nav bijis viegls, 

daudz kritienu, taču no tiem jau tikai var mācīties. Trasē 

ar motociklu tiek braukts aptuveni ar 160 km/h lielu 

ātrumu, bet taisnē lielākais ātrums ir aptuveni 200 km/h. 

Viľš stāsta, ka 29.maijā atkal šajā pašā trasē, kur 

izcīnīta uzvara notiks sacensības, kurās viľš gatavojas 

piedalīsies.  

Mamma Inese atzīst, ka ļoti priecājas par dēla 

panākumiem, taču reizē arī nenoliedz, ka tomēr mazliet 

baidās par dēla darbību šajā sporta veidā. Visa ģimene 

gandrīz vienmēr ir līdzjutēju rindās, kad Agnis piedalās 

sacensībās. Viľš par to ir ļoti priecīgs, jo jūtas drošāk 

un pārliecinošāk, ja tuvumā ir savējie. 

Jāpiebilst, ka Agnim nav sponsoru, finansiāli viľu 

atbalsta tikai ģimene. 

Vēlam Agnim arī turpmāk panākumus un jaunus 

sasniegumus! 
 

VITA BRAŢE 

 
 
 

 

Ģimenes diena Vērgalē 

12.maija pēcpusdienā Vērgales kultūras namā notika Ģimenes dienai veltītais 
pasākums. 

Vērgales pamatskolas skolēni saviem vecākiem un viesiem sniedza koncertu, kurā 
uzstājās 1. – 2.klašu un 3. -5.klašu deju kolektīvi, 1. -3.klašu ansamblis un koris, 
skolēni lasīja dzeju un literārus darbus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vērgales kultūras nama zālē un foajē bija apskatāma kārtējā izstāde, kuru veidoja 
daţādu paaudţu mākslinieki. Adījumi, tamborējumi un izšuvumi, kas bija pamatā 
skolas bērnu darbiľos, jauki papildināja tapotas šalles (Dzidra Gurcka, Velta Pričina, 
Benita Baltrune), dekupāţas darbi (Baiba Blaubārde, Baiba Arāja, Velga Freimane, 
Vaira Kārkliľa, Arta Klāsēna ar bērniem) un kvīlinga tehnikā darinātas, īpaši skaistas 
gleznas (Marina Raubena, Vika Kazbuķe, Antra Šmite, Inese Razma, Kristīne 
Baumane, Brigita Dimanta). Šī izstāde bija arī kvīlinga kursu nobeigums, kurus vadīja 
Marina Raubena, tāpēc ir patiess prieks par jauno mākslinieku veikumu. Ar savu 
portretu gleznām „Dāmas kvīlingā” mūs pārsteidza liepājniece, pensionāre Jevgēnija 
Jevsējeva.     

Apmeklētāji ar apbrīnu aplūkoja izstādītos darbus un izteica vēlmi rudenī tikties, 
veidot pulciľus, lai apgūtu interesantās prasmes! 

VITA BRAŢE 

 

CŪKMENS   MŪSPUSĒ 

Svētdien, 15.maijā,  mūsu pusē ciemojās Cūkmens.  
 Rīta cēlienu viľš pavadīja Vērgales meţa  izcirtumā, kur vēroja, kā bankas 

darbinieki stādīja eglītes, pirms tam no viľiem pieľemdams īpašo Cūkmena zvērestu. 
Vēlāk iepazinās ar Ziemupes vēsturi, bibliotēku, kuģu stāstiem, kadiķiem, karaspēka 
daļu, Akmeľraga bāku, kur pavisam nejauši satika arī domes priekšsēdētāja ģimeni. 
Izlūkoja arī atpūtas vietu „Laikas”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pēcpusdienā piedalījās biedrības „Ziemupīte ” rīkotājā ģimeľu pasākumā. Pieľēma 
zvērestu no Rūķupes rūķiem, nogaršoja skābeľzupu, izvizinājās zirgu pajūgā un 
pēcpusdienā ar ciemošanos ļoti jau apmierināts, ar Daigas Kadeģes cepto maizes 
klaipiľu padusē devās atpakaļ uz Rīgu. 

Vides gide DAINA VĪTOLA 

 

Motosportists Agnis Šķipars.                         Foto: Ieva Lāss 

 
Zvēresta nodošana Cūkmenam.                                                                         Foto: D. Vītola 

 

 

1. – 3.klašu ansamblis.                                                                                         Foto:  V.Braţe. 
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Muzeju nakts kaimiņu 

 sadancis Jelgavā   

        
Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Vērgalīte” 14.maijā pēc jauniešu deju kolektīva 

,,Skalbes” un viľu vadītājas Inas Hercmanes ielūguma  jau trešo gadu piedalījās 
sadancošanas koncertā Jelgavā. Viesojāmies Jelgavas pilī, lai  piedalītos Muzeju 
nakts pasākumā, kura devīze bija ,,Kaimiľi”. Kopā ar deju kolektīvu ,,Skalbe” koncertā 
dejoja tie kolektīvi no daţādiem Latvijas novadiem, kuros dejo bijušie ,,Skalbes” 
dejotāji. Mūsu kolektīvā tāds ir Gatis Štokmanis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncertā ,,Es jūtu, ka lidot protu” Jelgavas pils pagalmā dejojām lēno un cēlo 
,,Diţo Kurzemnieku gatvi” , jautro ,,Apaļo polku” un atraktīvo deju ,,Plostnieki”. 
Jelgavas pilī apmeklētāji varēja izdzīvot četras stihijas –gaisu, zemi, ūdeni un uguni. 
Šie četri dabas elementi ir Jelgavas pils apkārtnes iemītnieki, kas ikdienā paliek 
nemanīti vai šķiet pašsaprotami. Pēc koncerta apmeklējām citus Muzeju nakts 
pasākumus  - Jelgavas pils pagalmā varēja apskatīt vēsturiskos motociklus no 
jelgavnieku kolekcijām, kur senākais spēkrats raţots pirms 60 gadiem -1951.gadā. 
Sudraba zālē apskatījām fotoizstādi ,,Pas de bourree” par baletu un baletdejotājiem, 
aulas foaje  mākslinieku grupas izstādi ,,Sarkans”. Savukārt pils Austrumu spārnā bija 
apskatāma instalācija ,,Studenta dzīve dienesta viesnīcā”, kurā Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvaldes aktīvisti ļāva ieskatīties 
studējošo sadzīvē gan padomju laikos, gan pašreiz. Pusnaktī apmeklējām Jelgavas 
Sv.Trīsvienības baznīcas torni, lai no 50 metru augstuma, kurā ierīkots skatu 
laukums, pavērtos uz naksnīgo pilsētu. Tornī apmeklētāji varēja apskatīt unikālas 
vēstures ekspozīcijas, kas papildinātas ar interaktīviem multimediju ekrāniem . 
 

INETA BRENSONE un MĀRIS ALIŠAUSKIS 
VPDK  „Vērgalīte” dejotāji 

 
 

Cik turnīru, tik medaļu! 
 

Noslēdzies Vērgales 1.komandas basketbola sacensību maratons. Tik daudz 
spēļu kā šosezon komandai nav bijis nekad – 56. Komanda piedalījās 4 turnīros. 
Lejaskurzemes novadu čempionātā izcīnīta 1.vieta. Sacensības ļoti spraigas, jo 
pirmās vietas likteni izšķīra divu spēļu summa, kā to paredzēja sacensību nolikums 
cīnoties ar Nīcu. Rietumu līgā, kur piedalījāmies pirmo gadu, tika izcīnīta 3.vieta. 
Labs rezultāts, atkal spraigās cīľās ar Talsiem. Spēles notika līdz divām uzvarām, 
paldies līdzjutējiem par atbalstu! Z. K. L., jeb Ţemaitijas līgā izcīnīta 3.vieta. Arī 
pirmais gads un labs rezultāts, par 3.vietu cīľa ar Telšai basketbolistiem. Liepājas 
pilsētas čempionāts – izcīnīta 2.vieta. Jāpiebilst, ka neviena no spēlēm nav viegla. 
Lūk, tik dramatiska un emocijām bagāta bija šī sezona.  

Paldies, spēlētājiem par izturību un novada domei par atbalstu! 
 

Vērgales sporta nama vadītājs ALFRĒDS MAGONE 

 

 
Deju kolektīvs „Vērgalīte” viesojas Jelgavas pilī.                                             Foto: M. Ališauskis 

Vides diena Embūtē 

 
Vides diena Vērgales pamatskolā ir divas reizes 

gadā – 2. septembrī un 31. maijā. Tā ir diena, kad visi 

– skolēni no 1. līdz 9. klasei, skolotāji, vecāku pārstāvji 

– dodamies dabā. Ir bijušas reizes, kad sakopjam 

jūrmalu, veicam kādu lietderīgu, dabai tīkamu darbu, 

protams, arī aktīvi atpūšamies, sportojam, 

orientējamies, kurinām ugunskuru un cepam desiľas. 

Šogad visi 31. maijā devāmies uz Embūtes 

dabas parku, kas mūs pārsteidza ar savām 

paugurainēm. Braucot turp, jau autobusā bija dzirdami 

apgalvojumi – tāpat kā Sirds kalnā. Jā, tiešām 

kalnainais apvidus atgādināja par neseno ekskursiju uz 

Vidzemi, kur līdzīga ainava bija vērojama netālu no 

Gaiziľkalna. Embūtē mūs sagaidīja Mārīte Keiša, kas ir 

ilggadēja Vides pārvaldes speciāliste un kas dzīvo 

netālu no Joda damja. Viľa ir tik liela savas dzimtās 

puses patriote, ka katru no mums spēja ieinteresēt gan 

Embūtes vēstures izzināšanā, gan aizsargājamo augu 

iepazīšanā. Mārītei Keišai ir ļoti daudz fotogrāfiju, kurās 

ir redzami gan augi un dzīvnieki, kuri ir sastopami šajā 

dabas parkā. Turklāt Mārīte pati ir šo fotogrāfiju autore. 

Skatot fotogrāfijas informācijas centrā, 

pārliecinājāmies, cik skaistas dabas ainavas ir 

vērojamas it visos gadalaikos.  

Embūte ir slavena ar savu vēsturi, tas jaušams, 

skatot kultūvēsturiskos objektus – baznīcas, 

vidusslaiku pils drupas, kas liecina par dzīvi 

vidusslaikos šajā pusē. Joda dambī iekārtotā atpūtas 

vietā cepām desiľas, kāpām kalnā, dzērām auksto 

avota ūdeni, baudījām saulaino un ļoti silto pavasara 

dienu. Vecāko klašu skolēniem, uzkāpjot skatu tornī, 

bija pārsteigums. Daţam pirmo reizi mūţā bija iespēja 

redzēt melno stārķi. Izrādās, ka melnā strāķa ligzda 

atrodas netālu. Tā kā melnais stārķis ir bailīgs, tikai 

retajam ir izdevies to redzēt dabā. Pat mūsu gide to ir 

redzējusi tikai divas reizes. Mums tas izdevās.  

Vides diena Embūtē ir pavadīta, plānosim 

nākamo - 2. septembrī. 

 
 

Vērgales pamatskolas direktora vietniece 

ANDA BLŪMANE 

 



 

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā  Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa 
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, 
noformētāja  Marita Kurčanova tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

DZĪVES BRĪŽOS 

Dzīve gluži kā milzīga jūra, 

lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež. 

Esi kā laiva, kam ir sava bura, 

Kura zin  straumi, pret mērķi kas griež. 

Esi kā laiva, kas nebaidās vētras, 

Tālumā prieku sevī, kas jūt. 

Nevar bez bangu un negaisu ceļiem, 

Braucējs neviens laimes dzintaru gūt!  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūnijā dzimušos 

Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 

Dzidru Zveju – 88  Gaidu Cibuku- Cubahu - 82 

Elizabeti Matisoni – 87 Vilmu Kreicbergu - 82 

Klavdiju Rubinšteinu – 87 Mildu Arbidāni - 81 

Lizeti Makuţu – 85 Zelmu Dmitrijevu - 75 

Minnu Freimani – 85 Nikolaju Ţernovoju - 75 

Ligitu Ģēģeri – 82  Peru  Klassonu – 75 

Birutu Pētermani – 70 Edvīnu Kreicbergu – 65 

Dzidru Sungali – 65 Birutu Jembergu – 60 

Solvitu Šēnu, Elgu Uzari, Jūliju Harkunu, Rihardu Teteri, Jāni 

Bunku! 

Pilngadniekus – Madaru Sanderi, Gintu Ventlandu! 

 

 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūnijā dzimušos 

Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Veltu Bergsoni - 87 

Irmu Reineku - 85 

Valdu Kinstleri - 70 

Dainaru Muntiľu, Ēriku Zvirbuli, Normundu Poriľu, Airu 

Krauzi, Ingu Šēnu, Raimondu Kis! 
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Zināšanai 
Piedāvājam iespēju informatīvā izdevuma lasītājiem Pāvilostas pilsētā, 
kuriem izdevīgāk avīzi iegādāties jaunajā ciemā, pierakstīties „Bodītē 
99”pie veikala vadītājas līdz jūnija beigām. Tad varēsiet būt droši, ka 
informatīvo izdevumu saľemsiet jebkurā gadījumā. 

Galvenā redaktore M. HORNA 
NEZAUDĒ IESPĒJU IEGŪT ĪPAŠUMĀ ZEMI! 
VZD informē, ka, sakarā ar pieľemtajiem likuma grozījumiem, no 2011.gada 
1.jūnija gan lauku zemes, gan pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši 
noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, to 
varēs izdarīt līdz 2011.gada 30.decembrim. Sīkāk lasiet www.pavilosta.lv 
sadaļā – domes paziľojumi. 
 

Ģimenes ārsta palīdze Gunta KLEINŠMITE būs atvaļinājumā no 21.jūnija 
līdz 8.jūlijam un no 18.jūlija līdz 29.jūlijam.   
Ģimenes ārste Skaidrīte KAUFMANE plāno doties atvaļinājumā augustā.  
Sīkāka informācija Vērgales ambulancē vai pa telefonu 63490739. 
 

Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas 
sniegs  27. jūnijā plkst. 10:00 Pāvilostas novada pašvaldībā, bet Vērgales 
pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pierakstu. 
 

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

No š.g. 20. – 26.jūnijam Pāvilostas aptieka būs slēgta. 
 

Pāvilostas novada domes kasiere M. Zamarīte būs atvaļinājumā no 13.jūlija 
līdz 3.augustam. 
 

7. jūnijā Tirgus ielā 6, Pāvilostā  
atvēries jauns suvenīru veikaliľš  
                 „TĪNE”. 
Savus apmeklētājus gaidīsim: 
     O. – C. no 11:00 – 17:00,  
     Pk. no 10:00 – 17:00,  
     S. no 10:00 – 15:00.  
     Sv. P. - slēgts  

Atvainošanās 
          Neuzmanības dēļ pagājušā mēneša (2011. maijs) Pāvilostas Novada 
Ziľās ieviesusies kļūda zem fotogrāfijas rakstā „Lieldienas pirmsskolā 
„Dzintariľš.”” Minētās fotogrāfijas autore ir nevis A.Rudzāja, bet A. Stankēviča. 
Raksta autore Gunita Delijeva atvainojas Ausmai Stankēvičai par kļūdu. 

Pateicība 
No sirds pateicamies EVITIĽAI ar vīru un viľas vecākiem, ELĪNAS 
audzinātājai ar klasi, SUDRABU un ATVARU māju iedzīvotājiem un visiem 
pārējiem – radiem, draugiem un kaimiľiem, kuri bija ar mums kopā skumjajā 
brīdī, Dzintaru LIBĶENU pēdējā gaitā pavadot. 

Liene un Elīna 

Darba sludinājumi 
Pāvilostas bibliotēka aicina darbā BIBLIOTEKĀRI.  
Prasības pretendentiem: 
 vidējā vai speciālā izglītība, 
 prasmes strādāt ar datoru un citu biroja tehniku, 
 augsta atbildības sajūta un komunikabilitāte. 
Pieteikumu un CV iesniegt līdz š.g. 17. jūnijam Pāvilostas bibliotēkas 
vadītājai Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV3466 (2. stāvā) . 
Sīkāka informācija pa tālr. 63484566 (Mairitai) 
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Zani un Arti ARĀJUS 

  ar dēla MĀRTIĽA piedzimšanu 

 

 

 

 

MŪŽĪBĀ                            

 

Vērgales pagastā 

Ludvigs Ojārs PŪPOLS 
(23.08.1940. – 03.05.2011.) 
 
Dzintars LIBĶENS 
(07.04.1971. – 09.05.2011.) 
 
 

 
  
 

 

Pāvilostā  

Marta GRUNDMANE 
(31.08.1922.-16.05.2011). 
 

Leons PRIEDOLIĽŠ 
(06.06.1931.-21.05.2011.) 
 

Anna ŠĒLE 
(22.04.1933.-28.05.2011.) 
 

Valida PAKULE 
(30.10.1927.- 05.06.2011.) 
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