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Pavasari gaidot! 

Saulīte, kāpdama augstāk, jau 
modina zemi no miega, un, lai arī 
īpaši    nesilda,   tā   tomēr   dod  
vairāk   gaismas   un  dienu   no  
dienas lēni, bet neatlaidīgi kausē sniegu. 
Pavasari mēs saistām ar martu. Kaut ziema 
savas pārvaldes groţus atdod tikai 21. martā, 
pavasara gaisu sajūtam ātrāk. Visu, ko šā gada 
bargā un saltā ziema bija cēlusi, saule 
smiedamās sagrauj. Kaut mēs tikpat viegli un ar 
smaidu varētu paskatīties un stāties pretī tām 
nejēdzībām, kas notiek mūsu Latvijā! Glābjot 
treknajos gados izsaimniekoto valsti no krīzes, 
samazināja maternitātes pabalstu, valsts 
pabalstu, šogad teju teju būtu atņēmuši jau tā 
niecīgo ģimenes valsts pabalstu. Sak, vecāki paši 
lai parūpējas par saviem bērniem, jo ir darbspējīgi 
un nav ko prasīt no valsts. Tad visiem 
strādājošiem un uzņēmējiem pacēla nodokļus un 
ar vieglu roku, tā it kā pasmietos par visiem 
godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, nobalsoja 
par to, ka valsts pārvaldē atkal varēs rīkot atpūtas 
pasākumus un izmaksāt prēmijas. Tagad 
ķērušies klāt pensionāru maciņiem. Izrādās, ka 
arī no tiem vēl var ko paņemt. Un ar vieglu roku 
uzlikt jaunus maksājumu slogus iedzīvotājiem 
gan par gāzi, gan elektrību. Latvijā katru gadu 
tiek salasītas sēnes 35,9 miljonu latu vērtībā. 
Nebrīnīšos, ja kādā jaukā dienā nodoklis būs 
jāmaksā arī par sēņu grozu, ko iznesīsiet no 
meţa .Pirms daţām dienām Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks turpat trešdaļu valsts iedzīvotāju 
nosauca par muļķiem. Šodien internetā lasu viņa 
paskaidrojumus, kas ne visai pārliecina. Tas bijis 
teikts pavisam citā kontekstā un aicina 
aizvainotos iedzīvotājus neapvainoties par viņa 
izteikumu. Labāk būtu bijis tieši un atklāti 
atvainoties savai tautai, nevis meklēt 
attaisnojumu savai augstprātībai un 
neinformētībai. Esot jāpalīdz tiem, kam iet 
visgrūtāk, bet tas nav izdarāms ar sliktu valsts 
pārvaldi. To, kur treknajos gados labi apmaksātie 
valsts pārvaldes darbinieki valsti ir noveduši, ļoti 
labi redzam un izjūtam katrs savā ģimenē. Nu 
ministrs  varēs attaisnoties tiesā. 

Bet pavasaris cilvēkos nāk ar vēlmi sēt, stādīt 
un cerēt, ka zeme, aprūpēta un sakopta, mums 

savā dāsnumā dos bagātīgu raţu rudenī. Reizē 

ar pavasara vēsmām arī mums pašiem vajadzētu 
mosties un atgādināt, ka Latvijā vēl ir cilvēki, kuri 
grib un var gan par sevi, gan par saviem bērniem 
un vecākiem pastāvēt. 

Lai visiem pavasarī ir spēks un veselība! 
MARITA HORNA 

 

 
 

 

KAMĒR ŠALKS JŪRA,  

   PĀVILOSTĀ DZIEDĀS UN DEJOS 
 

Ar skanīgām dziesmām un jautriem deju soļiem 

piepildītā koncertā 26.februārī  Pāvilostas kultūras nama 

sieviešu koris svinēja savu 50 gadu jubileju, bet vidējās paaudzes 

deju kolektīvs – desmitgadi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Atmodas laikā atjaunotā vidējās paaudzes deju kolektīva 

vadītājas Daces Auderes vēlējums svētku reizē : 

„ Lai tikmēr, kamēr šalks jūra, Pāvilostā dzied un dejo”, 

lai ir kā vadmotīvs turpmākajam pašdarbības kolektīvu darbam! 

Plašāk variet lasīt 15.lpp. 

 

 

Pāvilostas sieviešu  koris ar diriģentiem Lieni Breču un Renāru Juzupu.    Foto: E.Lieljukse 

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs ar vadītāju Daigu Cābeli  un pirmo vadītāju 

Daci Auderi                                                                                                            Foto: S.Leja 
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DOMES ZIŅAS  
8.februārī notika domes ārkārtas sēde. Tajā deputāti izskatīja divus 
jautājumus. 
1. No 2001.gada 20.februāra līdz 2011.gada 20.februārim starp Liepājas rajona 
Sakas pagasta padomi un  SIA „V.T.”  tika noslēgts nekustamā īpašuma 
nomas līgumus, ar kuru nomniekam tika iznomāti pašvaldības nekustamie 
īpašumi 16,56 ha kopplatībā. Nomas līguma mērķis bija – ar tiešu pašvaldības 
juridisku un finansiālu līdzdalību veicināt esošo dabas bagātību-derīgo 
izrakteņu smilts un grants ieguvi, pārstrādi un izmantošanu.  Deputāti 
konstatēja, ka nomnieks nav pildījis nomas nosacījumus - nav veicis 
iznomātajos īpašumos esošo dabas bagātību-derīgo izrakteņu smilts un grants 
ieguvi, pārstrādi un izmantošanu, kā rezultātā Nomnieks faktiski nav maksājis 
Iznomātājam Nomas līguma 7.nodaļā noteikto nomas maksu, kas  būtībā bija 
atkarīga no īpašumā iegūto derīgo izrakteņu smilts un grants apjoma un 
nolēma nomas līgumu ar SIA „V.T.” nepagarināt. 
2. Nolēma piedalīties ES fonda SIF administrētajā, izsludinātajā projektu 
konkursā Eiropas Savienības atbalstam apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. „Atbalsts 
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finansu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ar 
projektu „Kurzemes plānošanas reģiona kapacitātes paaugstināšana ES 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īstenošanai”, kuru realizēs Kurzemes plānošanas 
reģions kā sadarbības partnerim.  
24.februārī Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Tajā nepiedalījās deputāts 
Gints Juriks darba dēļ. Darba kārtībā 32 izskatāmie jautājumi. 
1.Nolēma piešķirt finansējumu šādā apmērā no pašvaldības budţeta koda Nr. 
04.740- vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: 
Garantēt kā līdzfinansējumu biedrībai “Vērgalīte” projekta realizēšanai 706,73 
apmērā; 
Piešķirt Vērgales kultūras nama jumta rekonstrukcijas papildus vienošanās 
darbu apmaksai Ls 4 984,76 apmērā.  
2.Samazināja divām politiski represētajām personām par zemi un individuālo 
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai 
valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 
procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  
3.Apstiprināja šādus degvielas limitus: 

Sociālai darba organizatorei 15 litri mēnesī 

Psiholoģei 20 litri mēnesī, izņemot periodu,  kad 
netiek sniegtas konsultācijas 

Psiholoģei 20 litri mēnesī, izņemot periodu,  kad 
netiek sniegtas konsultācijas 

Sociālai darbiniecei 5 litri mēnesī laika periodā no 01.04. līdz 
31.10.  

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 40 litri ceturksnī  

Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāţu un struktūrvienību darbinieku 
telefonu limitus. 
4.Nolēma ar 2011.gada 1.februāri veikt grozījumus Pāvilostas novada 
pašvaldības štatu sarakstā un likvidēt štata vietu  

Amata nosaukums Profesiju klasifikatora kods Štata vietu skaits 

Darba aizsardzības un 
ugunsdrošības inţenieris 

2149 35, 2149 38 0,25 

Ar 2011.gada 01.martu nolēma veikt grozījumus tarifikācijas transporta sadaļā 
un apvienot 3 specializētā automobiļa vadītāja pozīcijas šādi: 

Ieņemamais amats Stundu skaits 
nedēļā 

Darba laika  
uzskaites forma 

Darba alga 
mēnesī 

Specializētā 
automobiļa vadītājs 

40 Summētā 200,00 

Ar 2011.gada 1. martu nolēma veikt grozījumus tarifikācijā zemes ierīcības 
sadaļā, zemes lietu speciālistei palielinot darba algu, kas turpmāk būs Ls 400 
mēnesī. 
5.Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Stellas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novadā. Atsavināšanas veids- īpašuma pārdošana izsolē. Nosacītā 
cena- Ls 30 000,00. 
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stellas”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanas izsoles noteikumus. 
 
 

 

6.Nolēma veikt pašvaldības īpašumu Renči, Sakas pagasts, un 
Dzintaru iela 87A, Pāvilosta, Pāvilostas novads vērtēšanu 
atsavināšanas vajadzībām un uzdeva privatizācijas komisijai pēc 
vērtējuma saņemšanas izstrādāt atsavināšanas izsoles noteikumus 
un iesniegt tos apstiprināšanai domē. 
7.Izveidoja darbu grupu noteikumu izstrādāšanai par vienotas 
tirdzniecības maksas noteikšanu Pāvilostas novadā. Darba grupas 
sastāvā iekļaut: finanšu komitejas locekļus, saimniecības pārstāvi, 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāju, Vērgales kultūras nama 
vadītāju. 
8.Par brīvpusdienu piešķiršanu. Noraidīja Pāvilostas novada 
bāriņtiesas un Pāvilostas vidusskolas skolēnu vecāku priekšlikumus, 
jo 2011.gada budţetā nav tādu līdzekļu, lai finansētu un realizētu 
ierosināto pasākumu.  
9.Pieņēma Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētajas Veltas 
Vaškus sagatavoto pārskatu par bāriņtiesas darbību laika periodā no 
01.01.2010. līdz 31.12.2010. 
10.Apstiprināja Ulmales, Rīvas, Sakas un Saraiķu bibliotēku darba 
laiku. Bibliotēku vadītājām nodrošināt iestādes darba laika 
publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājas lapā. 
Sakas bibliotēkas darba laiku skatīt 14.lpp. 
11.Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Līči. 
Apstiprināja darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei. Pēc 
zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada 
domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam. 
12.Piekrita nekustamā īpašuma Skaras sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai 
piešķirot nosaukumu „Šauri”, Vērgales   pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība.  
13.Nolēma izbeigt zemes nomas tiesības uz zemesgabalu Lejiņas, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
14.Nolēma izbeigt zemes nomas tiesības uz zemesgabaliem Daiņi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un Dainīši, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Anulēja nekustamā īpašuma nodokli un zemes 
nomas maksu par 2011. gadu. 
15.Nolēma iekļaut Pāvilostas osta valdes sastāvā  Induli Šķibeli- 
Satiksmes ministra ārštata konsultatīvo padomnieku.No ostas valdes 
sastāva izslēgt līdzšinējo Satiksmes ministra pilnvaroto pārstāvi Hariju 
Poprocki. 
16.Nolēma iznomāt biedrībai „Kultūras un sabiedriskais punkts „Pāvila 
steķis””, telpas Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā kultūras 
un sabiedrisko pasākumu organizēšanas vajadzībām ar 2011.gada 
01.maiju. Noteica nomas termiņu- līdz 2011. gada 01.oktobrim. 
17.Likvidēja 40 Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses un sakārtot 
5 Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses. 
18.Anulēja nekustamā īpašuma nodokli par 2010. gadā neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi īpašumā Endoli, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. 
19.Nolēma izbeigt zemes nomas tiesības uz zemes gabalu Ošenieki, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Anulēja nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomu par 2011. gadu. 
20.Anulēja 2010. gada un 2011. gada NĪN par ēkām Ziemupes kalte, 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ko izmanto 
lauksaimniecības vajadzībām. 
21.Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas skolas elektronisko pasta adresi- 
mūzikas.skola@pavilosta.lv un apstiprināja Pāvilostas Mūzikas skolas 
parauga veidlapu. 
22.Nolēma nodot viesu nama Smilšu ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas 
novads būvniecības ieceri publiskai apspriešanai un noteica 
atsauksmju iesniegšanas termiņu no 2011.gada 28.februāra līdz 
2011.gada 28.martam. 
23.Izveidoja amatu klasificēšanas darba grupu šādā sastāvā: finanšu 
komitejas locekļi; galvenā grāmatvede; kancelejas vadītāja. Amatu 
klasificēšanas darba grupai līdz nākamai finanšu komitejas sēdei 
sagatavot Pāvilostas novada domes iestāţu un struktūrvienību amatu 
klasifikācijas projektu. 

 

mailto:m�zikas.skola@pavilosta.lv
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DOMES PAZIĽOJUMI 

24.Piekrita nekustamā īpašuma Ķesteri, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 
vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jurķesteri”, Sakas  
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir meţsaimniecība.  
25.Apstiprināja Vienošanās projektu par izmaiņām 2001.gada 22.maija 
Zemes nomas līgumā starp pašvaldību un SIA „Pindstrup Latvia”. 
26.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada budţeta izpildi. 
27.Nolēma iesniegt projekta pieteikumu aktivitātē „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” par šādu profesiju 
piesaisti: būvinţenieris, juriskonsults, sociālais darbinieks, referents. 
28.Likums nosaka, ka līdz 31.12.2011. visām pašvaldības aģentūrām 
jāpārtop par SIA. Tādēļ arī tika uzsākta dokumentu kārtošana par esošās 
pašvaldības aģentūras „Pāvilostas komunālais uzņēmums” pārveidošanu 
par SIA. Nolēma dibināt pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Pāvilostas 
komunālais uzņēmums”, kuras pašvaldības kapitāldaļu turētājs ir 
Pāvilostas novada pašvaldība. Par sabiedrības kapitāldaļu turētāja 
pārstāvi noteikt Pāvilostas novada pašvaldības priekšsēdētāju Uldi 
Kristapsonu. Sabiedrības pilns nosaukums ir: SIA „Pāvilostas 
komunālais uzľēmums”. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2000 Ls (Divi 
tūkstoši latu), kuru veido dibinātāja naudas iemaksa. Sabiedrības 
pamatkapitālu veido 2000 pašvaldības kapitāla daļas, katras daļas 
vērtība 1 Ls (Viens lats); 

 

 

Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa – Gatis Brēdiķis. 
Sabiedrības statūti tiek izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas 
“Komerclikuma” prasībām. Nolēma apstiprināt sabiedrības statūtus un tos 
parakstīt līdz 2011.gada 23.februārim.  
29.Nolēma izbeigt zemes nomas tiesības uz zemesgabalu Ganiņi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un anulēt nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomu par 2011. gadu.  
30.Nolēma piešķirt nosaukumu Laukindiņi, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads zemesgabalam.  
31.Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Oškalni”,  
Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads. Apstiprināja zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to 
apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam 
zemes gabalam. 
32.Nolēma par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi lietojumā 
Bērzoņi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads iesniegumu par nepamatotu 
nodokļu aprēķinu nosūtīt LAD, Viesnīcas iela 1, Saldus LV – 3801.Izsniegt 
atkārtoti 27.05.2010. sēdes protokola izrakstu par nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķina veikšanu. 
 

Nākošās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 24.martā 
Nākošā domes sēde plānota 2011. gada 31.martā 

 
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

 
 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādu 
nekustamo īpašumu: 
Divistabu dzīvokli ”Ploce 28” dz. 7, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, ar kopējo platību 46.5 kv.m. un dzīvojamās mājas 
kopīpašuma 465/3507 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes atklātā mutiskā izsolē 2011.gada 29. martā plkst. 9.00, izsoles 
nosacītā cena Ls 560, nodrošinājums Ls 56. 

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 28. marta 
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. 

Apmaksu garantējam. Rēķinu lūdzu atsūtīt pa faksu 63484567, kā arī pa 
pastu. 

 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādu 
nekustamo īpašumu: 
              Nekustamo īpašumu „Stellas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no vienstāva ēkas ar kopējo platību 256.9 kv.m, šķūņa 
ar kopējo platību 57.6 kv.m un zemesgabala ar kopējo platību 1 ha  atklātā 
mutiskā izsolē 2011.gada 26.aprīlī 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. aprīļa 
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. 
 

 

Par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai 
Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 

24.02.2011. lēmumu /prot.Nr.4, 22.§/, sabiedriskajai apspriešanai tiek 
nodota īpašuma Smilšu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads,  
būvniecības iecere – viesu nama būvniecība. Būvniecības ierosinātājs 
ir SIA „AISBERGS JV”, Reģ. Nr. 42103027980, Tirgus iela 5B, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV-3466. Kontakttālrunis: +371 29126416. 

Projektētājs - SIA „Samrode”, Reģ.Nr. 51203009611, Zvana iela 2, 
Ventspils, LV-3601. Kontakttālrunis: +371 26439841 

Būvniecības iecere tiks prezentēta 2011.gada 15.martā plkst.11.00 
Pāvilostas novada pašvaldības sēţu zālē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.  

Sabiedriskā apspriešana notiks no 28.02.2011. līdz 28.03.2011.Ar 
būvniecības ieceri un projekta skicēm var iepazīties Pāvilostas novada 
domē katru darba dienu. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var 
iesniegt katru darba dienu Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466.   

Lēmums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks pieņemts 
Pāvilostas novada  domes sēdē 2011.gada 31.martā plkst.14.00. 

 

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde informē 
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde atbilstoši MK 

25.01.2011. noteikumu Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās 
darbības ietekme uz vidi” 7.punktam, sniegusi  Informatīvo paziņojumu 
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu šādiem 
objektiem: 

1. 1.Vēja elektrostacijas būvniecība Pāvilostas novada 
Vērgales pagasta „Niedrājos”. Iesnieguma iesniegšanas datums – 
28.02.2011.  

2. 2. Meţa autoceļa „Lāča dambis” būvniecība Pāvilosta 
novada Vērgales pagasta Akmensraga meţa iecirknī  un meţa 
autoceļa „Sudrabu ceļš” būvniecība Pāvilosta novada Sakas 
pagasta Akmensraga meţa iecirknī. Iesniegumu iesniegšanas datums 
– 23.02.2011 

Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas minētajos objektos varēs veikt 
detālplānojuma izstrādi 

 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 
Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2011. gada februārī 

izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 

 Šķūņa (lit.002), garāţas (lit.003) un kūts (lit.004) nojaukšana, brīvdienu 

mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, 
Smilšu iela 17.; 

 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par brīvdienu māju, dzīvojamās un 
saimniecības ēku būvniecība, „Buki”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads 

 

 



 

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI 

 

1. 1. Kāpēc domes darbinieks A.Alnis par nelaiķa aizvešanu ar 
domes transportu no Pāvilostas līdz Pāvilostas kapsētai prasīja 
Ls 20. Vai tā nav pārāk augsta maksa un kāds domes lēmums to 
nosaka? 
Atbild darbu rīkotājs Aivars Alnis: 
Par automašīnas Ford Transit izmantošanu ir apstiprināta maksa Ls 
0,40 par km. Konkrētajā gadījumā bija jābrauc pēc cilvēkiem uz darba 
vietu Sakas pagastā un pēc tam arī jāaizved atpakaļ. Kopā tika 
nobraukti 50 km. Parasti šādas lietas kārtošanā aizgājēja tuvinieki 
iesaista apbedīšanas firmas, kurām tas arī ir maksas pakalpojums.  

2. 2. Kādu summu pašvaldība gadā iekasē no vēju ģeneratoru 
īpašniekiem Saraiķos? 
 Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
Par inženierbūvēm, kas ir vēja ģeneratori, pašvaldība 2011.gadā 
saņems Ls 2344,00, pēc VZD sniegtajām prognozēm.  

3. 3. Kāpēc Pāvilostas veselības centrā nav atvērtas ģimenes ārstu 
prakses 40 stundas nedēļā, kā to nosaka MK noteikumi 
(19.12.2006.)  Nr. 1046  „Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība”? 
Atbild ģimenes ārsts Juris Kraģis: 
Ģimenes ārstu pieņemšanas laiks Pāvilostas veselības centrā sadalīts 
no pierakstīto iedzīvotāju skaita. MK noteikumos noteiktais laiks ir uz 
2000 iedzīvotājiem, bet mūsu ģimenes ārstiem nav šāds pierakstīto 
iedzīvotāju skaits. 
Uz jautājumu atbild Veselības norēķinu centra Kuldīgas nodaļas 
vadītājas vietniece A. Zolmane: "Ģimenes ārstu praksēm ir jābūt 
atvērtām 40 stundas nedēļā un ģimenes ārstiem pacientu 
pieņemšanas laiks ir ne mazāk kā 20 stundas nedēļā neatkarīgi no 
pierakstīto iedzīvotāju  skaita." 
Sīkāk ar to varat iepazīties jautājumā minēto MK noteikumu  
44.punktā.. 

4. 4. Kurš Pāvilostā kontrolē, kā tiek ievēroti domes apstiprinātie 
apbūves noteikumi? 

5.  Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
Pāvilostas novada dome ir dalībniece Liepājas reģiona novadu 
būvvaldes sastāvā. Līdz ar to visus darbus, kas ir  saistīti ar 
būvniecību Pāvilostas novadā, kontrolē un uzrauga šī iestāde. 
Liepājas reģiona novadu būvvalde atrodas Dīķu ielā 10, Liepājā, 
tālrunis 63423011 
 

Uz jautājumu par nelegālajām alkohola tirdzniecības vietām Pāvilostā 
valsts policists A. Bergmanis atbildēs nākamajā informatīvajā izdevumā 

 

 

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

Pašreiz aktīvi notiek apmācības un praktiskās nodarbības trīs 
mācību priekšmetos: datorapmācībā mācības notiek katru pirmdienu un 
piektdienu plkst. 16.00 Pāvilostas vidusskolas datorapmācības klasē. 
Lektore ir vidusskolas datorapmācības skolotāja Alla Lācīte. Otrs 
priekšmets ir angļu valoda. Lektore ir vidusskolas angļu valodas skolotāja 
Ilze Ozoliņa. Apmācības ir paredzētas otrdienas un ceturtdienās plkst. 
12.30 Pāvilostas pašvaldības konferenču zālē. Trešais apmācību 
priekšmets ir rokdarbi, kurus māca Valija Vīgante. Rokdarbi notiek 
trešdienās plkst. 13.00 Pāvilostas pašvaldības konferenču zālē. Minētās 
apmācības plānotas līdz marta beigām.  

11. un 18. martā plkst. 11.00 ir plānota daiļdārzniecība, 
lektore ainavu arhitekte, daiļdārzniece Valda Čaure. Sīkāka 
informācija par plānotām nodarbībām Pāvilostas mājas lapā: 
www.pavilosta.lv, sadaļā Latvijas un Šveices sadarbības programma, pie 
projekta koordinatores Vizma Ģēģeres t: 63484561, vai pie Sakas 
novada pensionāru nodibinājuma.  

Projekta ietvaros ir iegādāts un uzstādīts invalīdu paceļamais 
krēsls, kas kalpos pensionāru nodibinājuma telpu apmeklējumam, 
nodarbību un pasākumu apmeklēšanai pašvaldības konferenču zālē, kā 
arī Pāvilostas bibliotēkas apmeklēšanai, jo minētās telpas atrodas 
Dzintaru ielā 73, otrajā stāvā. 

Līgums par invalīdu pacēlāja iegādi tika slēgts ar firmu SIA 
„FABLEX” par summu 11 094,87 LVL. 

Iegādāti ir arī 8 konferenču galdi, kas tiks izvietoti domes 
konferenču zālē, no firmas SIA „Dizaina aģentūra „SELKE”” par summu 
1199,99 LVL. Rokdarbu pulciņa dalībnieki, sekmīgai praktisko nodarbību 
apguvei no projekta ir saņēmuši daţādu dziju, tamborējamās un adāmās 
adatas. Kā obligāts priekšnoteikums rokdarbu pulciņa dalībniekiem ir, 
projekta ietvaros divas reizes ar saviem darbiem piedalīties daţādās 
izstādēs. 

 

   

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība ”aktivitāte 1.5.3.1. 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ir 
iesniegts projekts „ Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada 
pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanā”,  
I. D. Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009 

 Ir izvēlēta sekojoša speciālistu piesaiste ar finansējumu uz 
diviem gadiem: būvinţenieris, juriskonsults, sociālais darbinieks un datu 
bāzes analītiķis. 6 mēnešus pēc projekta beigām pašvaldībai ir 
jānodrošina minētajiem speciālistiem darba vieta. Kopējā projekta 
summa: 17 880.00 LVL. Projektam pašvaldība var saņemt 100 % 
finansējumu no Eiropas Sociālā fonda. 

Otru projektu administrē SIF (Sabiedrības integrācijas fonds), 
apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īstenošanai” Pāvilostas novada pašvaldība 
piedalās kā sadarbības partneris Kurzemes plānošanas reģiona 
iesniegtajā projektā „Kurzemes plānošanas reģiona kapacitātes 
paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Projektam 
pašvaldība var saņemt 100 % finansējumu no Eiropas Sociālā fonda, līdz 
ar to līdzfinansējums nav nepieciešams. 

 Informāciju sagatavoja projekta koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 

 

Ir iesniegti divi 
projekti Eiropas Sociālam 
fondam: ES fonda  finansēts 
projektu konkursam, ko 
administrē Valsts reģionālās   
attīstības  aģentūra:  
 

Vai tu zini 
• Pāvilostas ostas pārvaldnieka un kapteiņa amatā apstiprināts 

Ronalds GRIŠKĒVIČS 
• Par lietvedi domē ar 07.03.2011. strādās pāvilostniece Liene 

Vaškuse. Konkursam bija pieteikušies 18 pretendenti. 
• Jau tuvākajā laikā sāksies telpu remonts Vērgales bibliotēkā, 

bet maijā sāks remontēt Ziemupes - Akmensraga ceļu. 
• 30.martā Vērgalē skatuves runas konkurss novada skolēniem.  
• No 21. – 27.martam vispārizglītojošajās skolās  skolēnu brīvlaiks. 
• 3. martā nenotika izsludinātā vecās ambulances ēkas izsole, jo 

nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks. Izsoli plānots atkārtot 
vasarā.  

 
Tautas skaitīšana 2011 

 No 01.03. – 31.05 Latvijā notiek tautas skaitīšana. No 1.-10. 
martam anketas var aizpildīt internetā 
mājaslapāwww.tautasskaitisana.lv, bet no 17.marta līdz 31.maijam 
skaitītāji no plkst.7 līdz pat 21 vakarā būs jāgaida mājās. Jautās par 
tavu izglītību, profesiju un darba vietu, pat tavu pilsonību, tautību, 
dzimšanas vietu un dzimto valodu. Par tavu mājvietu: kurā gadā 
celta māja, kāda ir dzīvokļa platība, vai ir duša, vanna un citas 
ērtības. Vai kāds no tavējiem emigrējis uz ārzemēm, vai tur dzīvojis 
ilgāk par gadu. Taču nejautās par ienākumiem un veselību! 
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Lauksaimniekiem, uzņēmējiem 
 
 1. aprīlī no plkst. 11:00-15:00 Talsos, Talsu Tautas nams, Lielā iela 19/21, 
Zemkopības ministrija reģionālajās konference lauksaimniekiem „Esi 
informēts un pelni laukos”, kurā notiks diskusijas par aktuālajiem jautājumiem 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, meţsaimniecībā un lauku attīstībā.  

 Lauksaimnieku, zivsaimnieku, meţsaimnieku un lauku iedzīvotāju 
jautājumus, uz kuriem vēlas dzirdēt atbildes konferencē, lūdzu, iesūtīt uz             
e-pasta adresi laukutikls@llkc.lv vai zvanot uz tālruni 63007559 

 
No 7. - 10. aprīlim izstāţu kompleksā “Rāmava” notiks 19. 

starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, meţkopības un lauku 
celtniecības izstāde “PAVASARIS 2011” . Pāvilostas novada lauksaimnieki un 
citi interesenti tiek aicināti apmeklēt izstādi. Brauciena orientējošie datumi 9. vai 
10. aprīlis. Līdzmaksājums Ls 2,00. Pieteikties līdz 1.aprīlim pie novada lauku 
attīstības speciālistēm Ievas Kreicbergas un Rudītes Bērziņas. 
 

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES PĀVILOSTAS NOVADĀ 
 

16. martā plkst.10:00 Pāvilostā 
23. martā Vērgales pagastā plkst.10:00 pie k/s „Vērgale – 1” darbnīcām; 
plkst. 13:00 - Ziemupē ; plkst.14:00 - Saraikās.  
28. martā plkst. 10:00 Sakas pagastā. 

 Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu kombainiem, zāles 
novākšanas mašīnām Ls 10.85, piekabēm Ls 7.95, speciālai tehnikai Ls 16.35 uz 
vietas inspektoram. Sīkāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā 
Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruni 3425564. Papildus informācija par 
aģentūras darbu un sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā www.vtua.gov.lv. 
Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales pagasta lauku attīstības 
speciālistes Rudītes Bērziņas , lai saskaņotu apskates laiku, zvanīt pa tālruni 
63490836 vai 29363898. 

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

 
LOPKOPĒJIEM 
„Mastīts. Kāpēc govis ar to saslimst? Kā to uzveikt? Slaukšanas higiēna.” 

23. martā (trešdien) plkst. 10:30-14:00, Durbes kultūras namā     
Lektors: Egils Juitinovičs (SIA „Vidzemes veterinārā serviss” 

lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsts).  
 Semināru organizē: SIA „AGRERA”, zemnieku kooperatīvs „TRIKĀTA” un 

„Latvijas Holšteinas lopu šķirnes audzētāju asociācija” . Dalības maksa – 6 Ls 
vienai personai. Pieteikšanās semināram pa telefonu 29141410 (Pēteris) vismaz 
divas dienas pirms semināra norises datuma!  

             Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības 2011.gada plāns publiski 
pieejams : Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā – www.pvd.gov.lv               
(Veterinārā uzraudzība – Par veterināro uzraudzību Latvijā- Dzīvnieku  infekcijas 
slimību uzraudzība - Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plāns 
2011.gadam). 2.1. daļā – pasākumi, par kuru izpildi atbildīgas valsts institūcijas un 
struktūras; 2.2. daļā – pasākumi, par kuru izpildi atbildīgi dzīvnieku 
īpašnieki/turētāji ( 17.-24.lpp.). Visas izmaksas sedz dzīvnieku īpašnieks; 
2.3.daļā – rekomendācijas dzīvnieku īpašniekiem. 
          Novietnē izmeklējums uz govju enzootisko leikozi jāveic 1 x 3 gados, bet ne 
vēlāk, kā 36 mēnešus pēc pēdējās paraugu noņemšanas dienas visiem 24 
mēnešu vecumu sasniegušiem dzīvniekiem. Izmeklējumus plāno PVD 
Dienvidkurzemes pārvalde ( Liepāja, Veidenbauma iela 11, tālr. 63401902 ; 
63401905, dienvidkurzemes@pvd.gov.lv) un dod datus vetārstiem. Pārvalde pēc 
pieprasījuma sniedz informāciju dzīvnieku īpašniekiem. Novietnē  govju 
enzootiskās leikozes ( GEL) oficiāli brīvās novietnes statuss tiek anulēts, ja : 1) 
novietnē konstatē dzīvnieku saslimšanu ar GEL ; 2)izmeklējumu bieţums uz GEL 
atbilstoša vecuma dzīvniekiem pārsniedz 36 mēnešus no pēdējās paraugu 
noņemšanas dienas ; 3)tiek konstatēti dzīvnieku identifikācijas pārkāpumi ; 4) 
novietnē ir nereģistrēti un neapzīmēti dzīvnieki. 

         Dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana – SIA „RENETA „ , Saldus 
novads, Saldus pagasts, Rīgas – Liepājas šoseja 101, tālr. 63846937 ; 
29337148. 
 

 

 

 

 

 

   PROJEKTU KONKURSI 

                Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā 
konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā".  

Par šo projektu jau informējām februāra avīzes 
numurā. Izmantojiet šo iespēju! Projekta iesniegumus no  28. 
janvāra līdz  24. martam (ieskaitot) jānosūta pa pastu: Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu ielā 25, 
Rīgā, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā 
sūtot uz elektroniskā pasta adresi: 
microgen_kpfi@vidm.gov.lv. Jautājumus par projekta 
iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu     var    sūtīt    pa   
pastu:   Vides   aizsardzības   un 
reģionālās attīstības ministrija Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, 
vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: 
Veronika.Gomancenko@vidm.gov.lv;Veronika.Gomancenko
@varam.gov.lv ;  Liene.Voroncova@vidm.gov.lv . 
                  Detalizētāka informācija atrodama Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas 
lapā: 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/majsai
mn/?doc=11384. 
 
                 Lauku atbalsta dienests (LAD ) no 2011.gada 
1.marta līdz 31.martam pieľems projektu iesniegumus 
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 
saimniecību modernizācija” 9.kārtas ietvaros. Projekta 
iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā 
ES atbalsts. 
 

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes – 
 RUDĪTE BĒRZIĽA UN IEVA KREICBERGA 

NEKOPTA VAI KOPTA PLATĪBA? 
 

2010.gada septembra Pāvilostas Novada Ziņās bija lauku 
attīstības speciālistu informācija par neapstrādāto 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Tomēr daudziem zemes 
īpašniekiem, saņemot paziņojumu, ka papildus jāmaksā arī 
par nekoptu platību, ir nepatīkams pārsteigums. Summa 
daţkārt ir ļoti iespaidīga.  

Ja īpašniekam, tiesiskajam valdītājam  vai to pilnvarotajai 
personai ir pretenzijas par šā nodokļa piemērošanu,  rakstiet 
iesniegumu pašvaldībai, tā pārsūtīs Lauku atbalsta 
dienestam ( tekstā LAD ), vai arī Jūs paši varat sūtīt LAD, un 
viņi izvērtēs, pieņems lēmumu mainīt statusu uz „Kopts”, 
„Kopts, nav LIZ” vai nē. 

 Pagaidām ar iesniegumiem ir griezušies 17 nodokļu 
maksātāji par neapstrādātās lauksaimniecības izmantojamās 
zemes nodokli ( tekstā NLIZ )  un  no tiem 17 iesniegumiem 
uz šo brīdi ir saņemtas atbildes no LAD – 4 nodokļu 
maksātājiem nepiemērot kavējumu naudu par šo nodokli, līdz 
atkārtotai apsekošanai, 2 – atteikums un pārējiem atsaukts 
NLIZ nodoklis. 

Maksāšanas paziņojumu, kuriem piemēro nekustamā 
īpašuma nodokli,  par NLIZ Jūs esat saņēmuši janvāra 
mēnesī, un maksāšanas paziņojumus par nekustamā 
īpašuma nodokli 2011. gadam Jūs saņēmāt februārī. Šajā 
pēdējā paziņojumā ir gan nekustamā īpašuma nodoklis par 
2011. gadu, gan par 2010. gadā NLIZ. 

Ja gadījumā neesat saņēmuši maksāšanas paziņojumu 
vai ir kādas domstarpības,  zvaniet 63453658 vai 63484559, 
nosūtīsim atkārtotu maksāšanas paziņojumu vai izskaidrosim 
radušos jautājumus. 

Zemes lietu speciāliste ANNA BRŪKLE 
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http://www.vtua.gov.lv/
http://www.pvd.gov.lv/
mailto:dienvidkurzemes@pvd.gov.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3amicrogen_kpfi%40vidm.gov.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aVeronika.Gomancenko%40vidm.gov.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aVeronika.Gomancenko%40varam.gov.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aVeronika.Gomancenko%40varam.gov.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aVeronika.Gomancenko%40varam.gov.lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3aLiene.Voroncova%40vidm.gov.lv
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/majsaimn/?doc=11384
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/majsaimn/?doc=11384
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16. februārī pie mums ciemojās Grobiņas novada sociālais dienests un sociālās 
komitejas deputāti. Kopīgi pārrunājām aktualitātes sociālajā darbā. Ciemiņi apmeklēja arī 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju. 

Februārī sociālajā dienestā izskatīti 40 jautājumi. Maznodrošinātās ģimenes statusu 
ieguvušas 10 ģimenes, trūcīgās ģimenes statusu ieguvušas  19 ģimenes, 16 ģimenēm 
piešķirti pabalsti, 2 personām pārtraukta pamatpabalsta izmaksa , 8 mājsaimniecībām 
izdalītas elektrības dāvinājuma kartes. Februāra mēnesī daţādos pabalstos izmaksāti Ls 
2426,97. 

. Drīzumā iedzīvotājiem  būs pieejami veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi 
Plocē. Sekojiet līdz informācijai nākamajā  informatīvajā izdevumā! 

Sociālā darbiniece Arta Bunka informē, ka Sakas saieta namā, kas darbojas kopš 
2010.gada augusta, piedāvātos pakalpojumus, galvenokārt veļas mazgāšanu, 
izmantojuši  jau 67 sacenieki. Iedzīvotāji aicināti izmantot piedāvātos pakalpojumus! 
Maksa par vienu mazgāšanas reizi ir Ls 0,50, maznodrošinātām personām divas 
mazgāšanas reizes mēnesī ir bez maksas. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
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Sociālās ziņas 

Jauni noteikumi 

 Ar šī gada 1.februāri stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi „ Kārtība, 
kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības  vai valsts 
iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.  

Šie noteikumi attiecas uz bērniem  pirmsskolas izglītības iestādēs (no piecu gada 
vecuma) un izglītojamiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Kārtību, kā 
katru dienu reģistrē izglītojamo neierašanos mācību iestādē, nosaka katras izglītības 
iestādes vadītājs. Vēlos vērst vecāku uzmanību un lūgt   informēt  klases vai grupas 
audzinātāju, ja bērns  nevar ierasties skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē. Ja izglītības 
iestādei  šāda informācija nebūs, tad mācību dienas laikā skolai jāsazinās par 
neierašanās iemeslu ar vecākiem. Savukārt, ja izglītojamais trīs mācību dienas 
neapmeklēs  izglītības iestādi  un  nebūs informācija par neierašanās iemesliem, kā arī  
nevarēs sazināties ar vecākiem , tad izglītības iestādes vadītājam jāinformē pašvaldība . 
Savukārt pašvaldības  iestādes speciālisti noskaidros neapmeklēšanas cēloņus un 
koordinēs to novēršanu.  Sīkāku informāciju par jaunajiem noteikumiem sniegs izglītības 
iestāţu vecāku sapulcēs. Aicinu uz savstarpēju sapratni un atbildību! 

 

Izpilddirektore izglītības un kultūras jautājumos SILVIJA LEJA  
 

P.S. Pāvilostas vidusskolas izstrādātos noteikumus lasiet 10.lpp.    

 Vizītē Smiltenes novadā 

 Pēc Smiltenes novada domes ielūguma, pašvaldības pārstāvji 18.februārī 
devās darba braucienā uz Smiltenes novada pašvaldību.  

Pie domes mūs sagaidīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainars 
Meţulis. Priekšsēdētājs iepazīstināja ar domes pārvaldes darbiniekiem un pastāstīja par 
domes darba struktūru, par novada dzīvi pēc reformas.  Uzzinājām par jaunā novada 
ģerboņa izveides principiem, par reālu darbinieku atbrīvošanu no darba pagastu 
pārvaldēs.  Šobrīd reformas tiek veiktas kultūras iestādēm, jo viņu darbu turpmāk 
pārraudzīs un vadīs jaunizveidotā kultūras nodaļa. 

Pabijām Smiltenes ģimnāzijā. Skolotāju istabā bija izveidots stends ar 
pedagogu fotogrāfijām, kuri ir strādājuši ģimnāzijā. Interesantas ir vēstures klases. Viena 
ir veidota modernā stilā kā Eiropas Savienības māja, turpretī otra - vēsturiska. Skolā 
ēdināšanu nodrošina firma. Pašvaldības sociālais dienests trūcīgo ģimeņu bērniem 
piešķir apmaksātas pusdienas un, lai nerastos pārpratumi, tad bērniem izsniedz talonus. 
Skolas direktore lepojas ar grāmatu klāstu bibliotēkā.  To izdodas papildināt, pateicoties 
absolventu dāvinājumam. Pie ģimnāzijas ir izveidots internāts.  

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, kurš ir nodots ekspluatācijā 
2010.gadā, mūs vadītāja cienāja ar pīlādţu ievārījumu. Skaists bērnudārzs, rotājumi, 
mācību materiāli. Katrai grupiņai ir dots kāda dzīvnieka vārds, kā piemēram Zīlonēni, 
Ezēni. 

Pabijām arī Launkalnes pagasta pārvaldē. Pirms apvienošanās Launkalnes 
pagasts dzīvoja bagāti. Tagad noteikumi, piemēram par sociāliem pabalstiem, ir vienādi 
visā novadā, un tāpēc  šeit var teikt, ka pirms apvienošanās dzīvojām labāk. Pagasta 
pārvaldes ēkā ir arī kultūras nams, bibliotēka un pasts. Šajā pagastā ir sākumskola 
pirmām četrām klasēm, un šajā pašā ēkā darbojas bērnudārzs, kurā arī ir grupiņa, kur 
vecāki var bērniņu atstāt uz diennakti.  

Kā ciemkukuli aizvedām Vērgales ceptu kliņģeri un Pāvilostā kūpinātas zivis. 
Gaidīsim Smiltenes pašvaldības pārstāvjus vasarā pie mums. 

AIJA OZOLIĽA 

 

Pāvilostas novada domes 

2011.gada budžeta  

ieņēmumi un izdevumi 

Ar šo informāciju iedzīvotāji var iepazīties arī 
novada mājas lapā www.pavilosta.lv.  Tos, kuri ar 
internetu ir uz jūs, informēsim par atsevišķām 
lielākajām un nozīmīgākajām sadaļām novada 
budţetā. Ziņas sniedz novada domes galvenā 
grāmatvede Inguna Blaubārde. 
2011.gadā budţetā plānoti ieľēmumi Ls 1 508 
420.00 
Lielākie ieņēmumi ir : 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – Ls 497 813 
Īpašuma nodoklis (sastāda zemes, ēku, mājokļa 
nodokļi) – Ls 188 546. Salīdzinājumā ar 2010.gadu, 
tas palielinājies par Ls 50 000. 
Pašvaldības izlīdzināšanas fonda līdzekļi – Ls 240 
321 
Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam 
vispārizglītojošajās skolās – Ls 178 671, pirmsskolas 
iestādēs 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai – Ls 10 232, 
mūzikas un mākslas skolās – Ls 34 310. 
Ieņēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem  – Ls  77 249. 
2011.gadā budţetā plānoti izdevumi Ls 1 664 
470.00 
Novada domei Pāvilostā – Ls 109 350.00 
Sakas pagasta pārvaldei -  Ls 9813.00 
Vērgales pagasta pārvaldei – Ls 26 061.00 
Pāvilostas vidusskolai – Ls 252 276.00 
Vērgales pamatskolai – Ls 143 260.00 
PII „Dzintariņš” – Ls 91 800.00 
PII „Kastanītis”- Ls 86 453.00 
Vērgales kultūras namam – Ls 23 005.00 
Pāvilostas kultūras namam – Ls 28 069.00 
Ziemupes kultūras namam -  Ls 22 179.00 (summā 
ietilpst arī ēkas remontam paredzētie projekta līdzekļi) 
Saraiķu bibliotēkai – Ls 9475.00 (kopā ar remonta 
izmaksām) 
Pāvilostas bibliotēkai – Ls 17 705.00 
Sakas bibliotēkai – Ls 5043.00 
Ulmales bibliotēkai – Ls 7526.00 
Rīvas bibliotēkai – Ls 5248.00 
Vērgales bibliotēkai – Ls 13 922.00 (kopā ar ēkas 
remontam paredzētajiem projekta līdzekļiem) 
Ziemupes bibliotēkai – Ls 6529.00 
Pāvilostas novadpētniecības muzejam – Ls 12 
272.00 
Vērgales muzejam – Ls 3458.00 
Sportam Pāvilostā – Ls 14 647.00 (kopā ar hokeja 
laukuma projekta izmaksām) 
Sportam Vērgalē – Ls 23 630.00 
Sociālajam dienestam – Ls 31 977.00 
Pabalstiem (GIM, dzīvokļu pabalstiem, palīdzība 
trūcīgiem iedzīvotājiem, skolēnu ceļa izdevumi un 
brīvpusdienas u.c.) – Ls 39 865.00 
Salīdzinājumā ar 2010.gadu pabalstu izmaksas 
palielinātas par Ls 12 000. 
2011.gada speciālā budţeta plānotie ieľēmumi          
Ls 45 369.00 
Auto ceļa fonda līdzekļi – Ls 42 869.00 
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi -  Ls 2500.00 
Un izdevumi Ls 50 287.00 
Autoceļu (ielu) uzturēšanai Ls 45 037.00 
Daţādiem projektiem un vides aizsardzībai Ls 
5250.00 
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 Tāpat viensētām, kurām no neatminamiem laikiem ir bijis īpaši izraudzīts 

mājas vārds, pēkšņi tiek dēvēta par ielu. Bez tam pēc adrešu maiņas būs 
nepieciešamas jaunas zemesgrāmatas un līdz ar to arī izdevumi. Sašutumu 
iedzīvotāji pauţ arī par to, ka par adrešu maiņu viņi iepriekš nav informēti.    

Kā ir, tā ir jābūt labi 

Tā  uz mūsu jautājumu par dzīvi Saraiķos atbild bibliotēkas vadītāja  
Ingūna  Kopštāle  un pastāsta, ka pēc apvienošanās bibliotēka  ir   tikai  
ieguvēja, jo pēdējo 2 gadu laikā pēc novadu reformas ir veikti daţādi 
remontdarbi – nomainīti logi, durvis un apkures katls. Bet pats galvenais, ka 
remontdarbi vēl turpinās. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrajā stāvā atremontētajā telpā ikdienā pulcējas mazie bibliotēkas 
lasītāji, kuri ir 26, bet valsts svētkos te sanāk saraiķnieki, lai  kopīgi tos 
atzīmētu, un kopā dzied valsts himnu. Šogad darbos aktīvi palīdzējuši 
simtlatnieki, īpaši ziemā, kad daudzviet bija vajadzīgs attīrīt sniegu. Ir 
izveidojusies laba sadarbība ar vietējo uzņēmēju Ilmu Rudušu, kura 
saraiķnieku kopīgiem pasākumiem atvēl viņai piederošās kafejnīcas „ER-
RA-MI” telpas. Iedzīvotāji ir atsaucīgi un stipri izpalīdzīgi. Piemēram, šajā 
sniegiem bagātajā ziemā ļoti atsaucīgi bijuši mūsu turīgākie zemnieki- Jānis 
Cielava, Ainārs Vigulis, Guntis Poriņš, kuri ar savu tehniku palīdzējuši tīrīt 
sniegu daudziem viensētu iedzīvotājiem. Atsaucība ir jūtama arī no 
deputātes Vitas Cielavas un Gata Štokmaņa. 

Saraiķniece Biruta Stepanova, jautāta par dzīvi Pāvilostas novadā, 
saka, ka izmaiņas nejūt, viss ir pa vecam. Viss centrs tāpat ir tīrs un 
sakopts. Katra mēneša pirmajā pirmdienā Saraiķu bibliotēkā iedzīvotājus 
uzklausa  Jānis Vitrups. Viņš ir atsaucīgs un vienmēr aprunājas. Dara 
daudz ko iedzīvotāju labā, bet visu jau vienalga nevar paveikt. Ir patīkami 
atnākt uz bibliotēku, bet būtu ļoti jauki, ja varētu labiekārtot veco kantora 
ēku un vecās garāţas, tad Saraiķos būtu savs saieta nams. Un vēl sarunās 
bibliotēkā bija jaušama vēlme turpināt labiekārtot Saraiķu centrā esošo 
laukumu (tur kādreiz bija domāts celt Saraiķu skolu), kurš pagājušajā gadā 
attīrīts no gruvešiem, nolīdzināts un iesēta zāle. Ir ieceres to  apzaļumot un 
iekārtot sporta laukumu.  

Saraiķu centrā ir krustojums, kurā ceļi sazarojas trīs virzienos. Viens 
ceļš ved Liepājas – Ventspils šosejas virzienā, otrs Ziemupes, trešais 
aizved līdz robeţai ar Medzes pagastu. Iegrieţamies „Novadu” mājās, kurās 
dzīvo Tamāra Jonuša ar meitas Ausmas ģimeni. Māju saimnieki 
nodarbojas ar kartupeļu audzēšanu.  Sirmā kundze, neskatoties uz lielo 
gadu nastu, saimnieko pa kūti. Tā kā šīs mājas atrodas Pāvilostas novada 
vienā no attālākajām vietām, tad rodas jautājums, kā cilvēkiem šeit klājas. 
Māju saimniece stāsta, ka, neskatoties uz lielo attālumu no centra, ziņas 
iedzīvotājus tomēr sasniedz, un novada avīzīte tiek lasīta regulāri. Arī 
Liepājas tuvums neliek justies kā nomalei. Uz vēlēšanām gan „Novadu” 
mājas ļaudis dodas savu izvēli izdarīt Medzes pagastā, jo tas ir tuvāk. Un 
daţkārt govis tiek ganītas Medzes pagasta teritorijā! 

Pāris kilometrus aiz Saraiķu centra, pašā jūras krastā, slejas viens     no 
lielākajiem viesu namiem Vērgales pagastā un viennozīmīgi     lielākais 
Saraiķos - „Lenkas”. Īpašnieks Andrejs Varkalis stāsta, ka  zeme, uz  
kuras uzcelts viesu nams, ir mantota.  
 

 

 

Ne jau vieta dara cilvēku lielu, 

Bet cilvēks dzīvodams vietu pasaulē ceļ 

 

Šajā gadā esam iecerējušas paviesoties mūsu novada 

biezāk apdzīvotajās vietās ar mērķi tuvāk iepazīties ar cilvēkiem, 

uzzināt kā viņi dzīvo, kas tos iepriecina, satrauc un kā tie jūtas 

mūsu novadā. Mūsu pirmais novada apceļojums sākās Saraiķos 

– Pāvilostas novada dienvidu galā. Cilvēki tur atsaucīgi un, 

aicināti uz sarunu, neatsaka. Daži gan grūtāk pierunājami uz 

fotografēšanos. Un visas dienas garumā mūs nepamet jūras 

brāzmainie vēji. Ir vietas, kur tie ieskrējušies viena līdz divu 

kilometru attālumā, dej savas ziemas dejas. Ciemojamies arī 

mājās, kuras no jūras šķir vien dažu minūšu gājiens un jūru var 

vērot pa istabas logu. 

Saraiķi 

Uzziņai  

 Gados veci cilvēki šo vietu sauc par Saraikām. Vēl 1937.gadā 
šo vietu sauca par Zaraiķiem.  Tā savā grāmatā „Dzīve pie 
jūras” to dēvē rakstnieks Vilis Veldre un par šīs puses 
cilvēkiem saka: „Zaraiķu ļaudīs ir pašapziľa, ka viľi nekādi 
nieka cilvēki vis nav, un, kad viľi savus kaimiľus šķēdeniekus 
grib apzīmēt ar vienu vārdu, viľi pasmejas un saka: „Ţipčiki.” 
Tas tāpēc, ka šķēdenieki dzīvojot par tuvu Liepājai un pilsēta 
tos samaitājot”. 

 Pašreiz Saraiķos ir aptuveni 117 mājvietas, no tām aptuveni 40 
mājas ciema centrā. Interesanti, ka Saraiķu atsevišķas daļas 
daţādos laikos bijušas daţādu pagastu teritorijās - Pērkones, 
Medzes, Vērgales. 

 Pastāvīgi uz vietas dzīvo apmēram 268 iedzīvotāji, bet ir 
diezgan liels skaits vasarnieku un tādu iedzīvotāju, kuri te ir 
deklarējušies, bet patiesībā dzīvo citur. Pārsvarā tie ir jaunieši, 
kuri mācās citās pilsētās, atraduši darbu citur. Ja pieskaitītu 
tādus, tad iedzīvotāju skaits būtu tuvu četriem simtiem. 

 Saraiķi atrodas starp divām upītēm - dienvidos tā ir Annupīte - 
ziemeļos - Bubieris. 

Uz Saraiķiem mūs ved īstens saraiķnieks Edvīns  Šteinbergs, 
kurš visu mūţu strādājis par šoferi, sākumā kolhozā ”Kopdarbs”, 
tagad ik dienu rītos un vakaros ved skolēnus uz Vērgales pamatskolu 
un atpakaļ uz mājām. Viņš savā ziņā ir kā tiešais tilts starp Saraiķiem 
un Vērgali, jo diendienā ir gan tur, gan tur! Edvīns aktīvi piedalās 
Saraiķu sabiedriskajā dzīvē, talkās un ir ļoti izpalīdzīgs.   

Nokļūstot Saraiķu centrā, skatam paveras svarīgākās ēkas – 
veikals „Tev”, kafejnīca „ER-RA-MI” un Saraiķu bibliotēka. Lielu daļu 
centra teritorijas aizņem kolhoza „Kopdarbs” saimniekošanas laikā ( 
80.gados) būvētās līvānu tipa mājas, kuras sagrupētas veido 5 ielas 
– Šķēdes, Dārza, Lauku, Ziedu un Ziemupes.  Daţas ielas pavisam 
nesen kļuvušas pa kādai mājai bagātākas, bet ne jau tādēļ, ka būtu 
klāt uzceltas jaunas, bet gan pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” no 3.11.2009.g., kuri 
paredz dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru īpašumi ciemu teritorijās 
robeţojas ar ielām, adresē piešķirt numuru ar piesaisti ielas 
nosaukumam. Saraiķu iedzīvotāji nebūt nav apmierināti ar šo 
reformu, un ne tikai tie, kurus tā skar. Par absurdu to uzskata daudzi, 
sakot, ka šāds lēmums ir neloģisks un var radīt problēmas gan 
izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, gan saņemot pasta 
sūtījumus.  

  

 
Inguna Kopštāle demonstrē nodarbībās kopā ar mazajiem lasītājiem 

izgatavoto papīra cālīti.                                                                   Foto: V.Braţe 



 8                                                                                                                                                                                                                                         2011. gada marts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senākās  ziņas  par   dzimtas priekšgājējiem  ir  no  1790.gada. Ko 

nozīmē vārds „lenkas”? Tūristi no Lietuvas stāstījuši, ka, tulkojot no 
lietuviešu valodas, šis vārds nozīmē zemnieks. Andrejs domā, ka vārda 
izcelsme saistīta ar mazo upīti Lenkupi, kas, mezdama līkuločus, blakus 
mājvietai ietek jūrā. Janvāra atkušņa ūdeņi jau aiztecējuši uz jūru, bet 
upītes krastos palicis pamatīgs mūsdienām raksturīgais kultūrslānis – 
plastmasas pudeles un cita cilvēku roku izmesta draza. Saimnieks saka, 
ka tā jau ir ierasta lieta, ko nākas vākt katru pavasari. Jautāts par 
pārmaiņām pēc novadu reformas, A.Varkalis stāsta, ka izmaiņu nekādu 
nav.  

Bērnu vedot uz  Medzes bērnu dārzu, jo tas ir tuvāk, visus 
maksājumus veic internetā, tāpēc nav nekādas nepieciešamības braukt 
uz Vērgali vai Pāvilostu. Būtu labi, ja uzlabotu ceļu uz Liepāju, par kura 
kvalitāti sūdzas arī uz „Lenkām” atbraukušie tūristi.  Vieta te skaista, labi 
sakopta, atpūtnieku iecienīta un pieprasīta. Tikai lielākiem pasākumiem 
telpu ir par maz, tāpēc A.Varkalis apsver domu viesu manu paplašināt. 
Lai veicas ieceru īstenošana un veiksmīgu nākamo tūrisma sezonu! Agra 
un Ziedonis Poriņi dzīvo „Purveniekos”, mājās, kuras arī pilnīgi noteikti ir 
novada nomale, taču visu vajadzīgo informāciju viņi cenšas iegūt no 
interneta. Uz Vērgali dodas reti, faktiski tikai tad, kad jāmaksā nekustamā 
īpašuma nodoklis. Arī uz Pāvilostu nācies braukt, lai noskaidrotu 
pārpratumu par nodokļiem. Saimniecisko darbību vairs neveic. Tā kā 
īpašumā ir tehnika, tad „Purvenieku” saimnieki ir gatavi ziemai un sniega 
tīrīšanu līdz lielajam ceļam 1,5 km garumā veic paši. 

Netālu no centra, pie Māsku ceļa, atrodas Saraiķu saimniecība 
„Lukstiņi”, kurā nodarbojas ar piena lopkopību. Te - savās dzimtas mājās 
saimnieko Brigita un Aivars Brauni ar dēliem Jāni un Arturu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Saimniecībā ir 30 slaucamas govis un jaunlopi. Dēls Arturs mācās 
un strādā Liepājā, bet mājvieta arī viņam ir dzimtie „Lukstiņi”. Mājās 
sastopam tikai Jāni, kurš tobrīd uz kūti transportē lielo siena rulli. 
Mazliet atraujam viņu no darba, lai parunātos. No īsās sarunas ar viņu 
secinām, ka  Jānis ir īsts darba rūķis un viņam ļoti patīk tas, ko viņš 
dara. Vecāki ar tādu dēlu patiesi var lepoties. Šajā saimniecībā visus 
darbus paveicot paši saimnieki, nenodarbinot nevienu no malas. 
Ziemā, kad saulains un labs laiks, Jānis atrod ko padarāmu 
saimniecībā. Vasaras paiet, gādājot barību lopiem. Vai iznāk laiks arī 
atpūtai un izklaidei?  Ikdienā darba ir ļoti daudz, brīvā laika faktiski 
nav, taču ģimene cenšas šad tad izrauties no ikdienas un kaut kur 
aizbraukt. Kā vienu no patīkamākajiem braucieniem Jānis uzskata 
izstāţu centra „Rāmava” apmeklējumu, šeit katram ģimenes loceklim 
savas intereses. Tēvam un dēlam – tehnika, bet mātei – augi un ziedi.   
Ģimene bijusi arī uz Ventspils svētkiem un  pagājušajā vasarā Jānis 
izklaidējies BalticBeachParty Liepājā . Uz ballēm iznākot reti 
aizbraukt. Novada avīzi viņš nelasa, bet vecāki gan to izlasot. Par 
dzīvi nesūdzas arī šajās mājās. Piebraucamo ceļu no sniega, ja 
nepieciešams, attīra paši, jo tehnika šajā saimniecībā sagādāta un ir 
ieceres to iepirkt vēl.  

Nevaram pabraukt garām arī Saraiķu baznīcai. Blakus tai atrodas 
vecā krogus ēka un ceļa malā šķūnis, kurā mācītājs parasti iebraucis 
savus ratus.  „Baznīca Saraiķos bijusi jau 16.gadsimtā. Par to liecina 
baznīcas zvani, kas datēti ar 1594. un 1602. gadu. Vecās baznīcas 
grāmatās atrasts šāds ieraksts- "1647. g. Grobiņas mācītāja 
adjunktam Richteram uzdots "pa vecam" katru ceturto svētdienu 
sprediķot Saraiķos". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
18. gadsimta beigās Grobiņas pilskungs, Iļģu un Saraiķu 

dzimtkungs, Pēteris Jurģis Zigmunds Offenbergs licis celt Saraiķu 
baznīcu "Dievam par godu un saviem Saraiķu ļaudīm par labu", un tā 
baznīca atjaunota un iesvētīta 1798. gada 17. oktobrī.  
Turpinot dzimtas tradīciju, Iļģu baronese Marija Vitke 1904. gadā 
baznīcai dāvinājusi nezināma autora altārgleznu. Trīsdesmito gadu 
otrajā pusē vietējais galdnieks Fricis Jonass pagatavojis baznīcas 
solus. Baznīcā ir 200 sēdvietas. Otrā Pasaules kara laikā vācu armija 
te  ierīkojusi noliktavu. Blakus mājas iedzīvotāji - Ozolu ģimene 
paslēpuši pie sevis altārgleznu un baznīcas piederumus”, ziņas no I. 
Kopštāles savāktā vēsturiskā materiāla. Nomaļā vieta ap baznīcu 
atdzīvojas katra mēneša   trešajā svētdienā, kad tur uz dievkalpojumu  
sarodas  apkārtnes ļaudis. Ziemupes virzienā vedošais ceļš netālu no 
centra atzarojas Ploces virzienā. Šajā ceļa posmā var sastapt ne 
vienu vien māju, ļoti daudz sakoptas zemes. 

Voldemārs Arturs Vītols dzīvo Saraiķu „Stērstēs”, paši 
saraiķnieki šo māju sauc vienkārši par pienotavu. Pašos pirmsākumos 
šajā ēkā atradusies Gruntmaņa bode, bet no 1949.gada šeit darbojās 
pienotava, kura savu darbību beidza tikai pirms pāris gadiem. Novada 
ziņas lasa daţreiz. Vairāk darīšanas sanāk Vērgalē, bet gadās pabūt 
arī Pāvilostā. Šovasar sanāca aizvest uz Pāvilostu sievas radus no 
Amerikas un Austrālijas. Voldemārs Arturs nejūt izmaiņas kopš 
apvienošanās. Viņš kādreiz bijis Vērgales pagasta deputāts, tāpēc 
likumsakarīgi, ka vēl joprojām saskata problēmas, ko vajadzētu 
risināt. 

 

 

 

 

Pirmais no labās: „Lenku” īpašnieks Andrejs Varkalis,  Edvīns Šteinbergs un Vita 

Braţe.                                                                                                  Foto: M. Horna 

Jānis Brauns vienmēr atrod, ko padarīt saimniecībā.               Foto: M. Horna 

Saraiķu baznīca.                                                                    Foto: V.Braţe 
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Valentīndienas  prieks  Vērgalē 
 

Ar sirsniľām rotātā Vērgales kultūras nama zāle visus 
gaidīja uz Valentīndienai veltīto vakaru. 

Izbrīnu radīja divas kastītes. Katram atnācējam vajadzēja 
uzrakstīt savu vārdu un zīmīti iemest šajā sirsniņkastītē. Koncertu patiesi 
mīļi un sirsnīgi ar jaukajām etīdēm kopā savija vakara vadītāji Marta Aniņa 
un Guntars Almanis. Viņi mīlestību izveda ar Noras un Ojāra, Arvja un 
Elīzas dziedātajām dziesmām. Jaukas un atraktīvas bija ciemiņu – Medzes 
sieviešu vokālā ansambļa dziedātās dziesmas. Mīlestību izdejoja Liepājas 
dejotāji - Valērija Lejarāja un Reinis Trofimovs. Melu pasaku par mīlestību 
izstāstīja Anete Muceniece un Gunda Drulle. Kultūras nama sienas rotāja 
Vērgales pamatskolas audzēkņu veidotās papīra sirdis. Iztukšojot 
sirsniņkastītes saturu, vakara vadītāji izlozēja šī vakara Valentīnus. Un 
kurš gan ir teicis, ka tiem ir jābūt tikai jauniem cilvēkiem? Mūsu Valentīns 
un Valentīna bija cilvēki pašos labākajos gados – vērgalnieki Inese Reņķe 
un Ainārs Kviesis, kuri pēc nominēšanas kopīgi nodejoja Valentīndienas 
valsi. Pēc koncerta bija dejas – latviešu mūzikas labākie gabali, par kuru 
labskanību rūpējās dīdţejs Emīls. Paldies, Martai un Guntaram par jauko 
vakaru! 

Ir jauni plāni un ieceres – tiksimies Līgo vakarā! 
 

VELGA FREIMANE  
Vērgales kultūras nama vadītāja 

 
 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 
Humors un jaukas dziesmas  

Rīgas Nacionālā teātra izrādē  

„100grami Ţurkas” 

1.maijā plkst.12:00 Rīgā  

Pieteikties braucienam uz izrādi līdz 1.aprīlim pie Velgas. 

Biļešu cenas Ls 5,50 un 6,50 + ceļš.  

Sagaidīsim Darba svētkus kopā! 

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga  

 

19.martā plkst.21:00 

Ziemupes tautas namā 

jau 29 gadu pēc kārtas groziņvakars 

„Pie ģimenes pavarda” 

Līdzi ņemiet nelielu dāvaniņu ar vēlējumu. 
Ar mums kopā šajā vakarā būs AGNESE un KALNS. 

Dalība – Ls 6,00 no ģimenes. 
Pieteikties līdz 14.martam Ziemupes bibliotēkā  vai pa tālr. 634 

53554, Daina – 29437166. 

 

Vērgales kultūras namā 

1.aprīlī plkst. 19:00 

pavasarīgi draiskās noskaņās pie vērgalniekiem nāk jaunais 

humora šovs 

,,Ar smaidu pa dzīvi”, 

kas ir iepriekšējo šovu ,,Zvaigznes Nr....” turpinājums jaunās 

skaņās. 

 

Veselības uzlabošanas vakars, jo smiekli ārstē, pieaugušajiem 

izmaksās Ls 2.00, pamatskolas skolēniem Ls 0.50, jauniem 

cilvēkiem, kas vēl mācās Ls 1.00.   

Pēc garastāvokļa uzlabošanās Vērgales muzikanti turpina 

pagājušā gada tradīciju - spēlē dejas. Balles laikā ir iespēja sēdēt 

pie galdiņiem. Visus mīļi ielūdz Velga - kā namamāte, Normunds - 

kā ,,Zvaigzne Nr.5’’ un Aivars - kā muzikantu galva.   

Uz  tikšanos  1.aprīlī  Vērgalē! 

 

Šoreiz ieteikums ir par daudzdzīvokļu māju, tā saukto Kremli Saraiķu 
centrā, kas nav pieslēgta pie kopējās kanalizācijas, un tās iemītnieki rada 
antisanitārus apstākļus, ko īpaši izjūt vasarās. „Stērstēm” samērā tuvu 
atrodas Baltijā lielākais vēja ģenerators, kurš jūtami neietekmējot, taču 
atkarībā no vēja virziena traucē tā nemitīgā šņākšana, īpaši vakaros un 
naktī. 

 

Garām nepabraucam arī vecajai Saraiķu muiţai. Ēka atrodas   
aptuveni 100 metrus no Saraiķu Ziemupes robeţas.  

No  17. - 18. gs. sākumam  tā  piederējusi Sakenu  dzimtai, 
1862.gadā tās īpašniek ir fon Bērs / materiāls –  A. Šnipke „Vērgale laiku   
lokos 2”/.  

   Pašlaik vēsturiskajā ēkā, kas nodēvēta par „Zvirbuļiem”, dzīvo 
Mirdza Vilinska. Dzīvo viena pati, kūtī 1 govs, telīte, putni, divi kaķi un 
trīs sunīši. Divi no tiem sargā kūti un šķūnīšus, kuros pirms diviem gadiem 
bija  paviesojušies garnadţi un aiznesuši viņas mirušā vīra saimniecībai 
sarūpētās  lietas. Mirdza ir ļoti enerģiska un darbīga. „Visu mūţu esmu 
pieradusi strādāt”, viņa saka. Dienā, kad viesojāmies Saraiķos, tur uz 
vairākām stundām bija atslēgta elektrība. Mirdza sūdzējās, ka nevar 
klausīties radio – savu ikdienas sarunu biedru. Pa retam apmeklējot arī  
baznīcu, ja vien ir kas aizved. Janvārī bijusi uz R.Paula koncertu Liepājā, 
1.aprīlī dēls vedīšot uz „Labvēlīgo tipu”.  Mirdza nejūt izmaiņas dzīvē pēc 
apvienošanās. Regulāri lasa Pāvilostas novada ziņas, tādēļ par notiekošo 
novadā ir informēta. „Zvirbuļi” ir viena no tām mājām, kurām vistuvāk 
atrodas jau iepriekš minētie ģeneratori. Mirdza Vilinska saka, ka, 
atrodoties pagalmā, tie pilnīgi noteikti traucē, troksnis ir nepārtraukti, taču 
pats trakākais ir tas, ka stiprākā vējā arī telpās nevar paglābties no 
uzmācīgās skaņas. Tā kā viņas zemes platības nepieguļ pie zemes, kur 
izvietoti ģeneratori, tad iepriekš nekas nav bijis zināms par to 

uzstādīšanu. Tagad diemţēl nākas sadzīvot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pajautājam, vai sirmajai kundzei nevajadzētu kādu palīdzību. 
„Man vajadzētu kādu kravu malkas”, nosaka Mirdza.  

 Tādus mēs vienas dienas braucienā redzējām, dzirdējām un 
sajutām Saraiķus – vienu no mūsu novada vietām, kurā tāpat kā 
citviet strādā, priecājas, cieš, mīl un īsteno ieceres cilvēki, kas, 
neskatoties ne uz kādām reformām, sevi saukuši, sauc un sauks 
par saraiķniekiem.  
 

VITA BRAŢE, MARITA HORNA 

„Zvirbuļu” māju saimniece - Mirdza Vilinska.                              Foto: M. Horna 



 

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 
 

Kursi Turcijā 

 

No š.g. 1.– 7.februārim Turcijas pilsētā 

Kirsehirā notika Eiropas Savienības kursi 

pedagogiem „Empovering European Mathematics 

Teachers With Mathematical Software”.  

Tajos piedalījos kopā ar skolotāju Solveigu 

Ansoni no Pāvilostas vidusskolas. Saldus kolēģes 

pamudinātas, uzrakstījām pieteikuma projektu 

profesionālās pilnveides programmai Comenius, un to 

apstiprināja. Uzturēšanās, ceļa izdevumus un kursus 

apmaksāja Valsts izglītības attīstības aģentūra. Lidojām 

no Rīgas uz Stambulu, pēc tam no Stambulas uz 

Ankaru. Tur mūs visus sagaidīja kursu organizators 

Ersins Ozsevens, ļoti laipns un mierīgs cilvēks. Ar busu 

devāmies uz Kirsehiru  

Kursos apguvām datorprogrammu „Cabri 

Geometry II Plus”, kuru varēsim izmantot matemātikas 

stundās. Kursiem beidzoties, saņēmām sertifikātus par 

šīs ģeometrijas programmas apguvi. Grupā bijām 8 

skolotāji – 2 no Latvijas, 2 no Spānijas, 3 no Rumānijas 

un 1 no Zviedrijas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Katras valsts pārstāvim bija jāsagatavo 

prezentācija par savu valsti un tās izglītības sistēmu. 

Prezentācija, protams, bija angļu valodā, kā arī visi 

kursi. Biju vēl sagatavojusi prezentāciju par savu skolu – 

tradīcijām un pulciņiem, kuros piedalās mūsu skolēni. 

Rādīju bildes, tās likās ļoti interesantas, jo pārējie 

skolotāji no citām valstīm bija no augstskolām.  

Bijām arī 2 dienu ekskursijā. Apskatījām 

Turcijas senās pilsētas, mošejas, muzejus. Kursos guvu 

ļoti labu pieredzi tieši komunicēšanas jomā. Saprast, ko 

runā, ir viena lieta, bet runāt, ja pieredzes nav, tas jau ir 

grūtāk. Bet ar vienkāršiem un īsiem teikumiem arī es 

tiku galā, jo angļu valodu esmu apguvusi tikai kursos. 

Ieteikums citiem – nebūt slinkiem un rakstīt 

projekta pieteikumus uz VIAA, un pilnveidot sevi un 

savas zināšanas! Tā ir ļoti laba pieredze būt kopā un 

mācīties ar citu valstu pārstāvjiem! 
 

Vērgales pamatskolas skolotāja  

GUNA LAUMANE 
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Skolotājas G.Laumane un S. Ansone ar kolēģiem pēc sertifikātu 

saņemšanas.                 Foto no Gunas Laumanes personīgā arhīva 

Projektu nedēļa Vērgales pamatskolā 
 

 

No 31.janvāra līdz 4.februārim Vērgales pamatskolā norisinājās Projektu 
nedēļa. 

4.februārī notika 1. – 4.klašu projekta darbu aizstāvēšana.4.klases skolēni rādīja, 
kā no vienkāršiem materiāliem sanāk skaistas un praktiskas lietas – blociņi, kartiņas, 
glezniņas un no salvetēm veidoti taureņi. Vissareţģītākā bija blociņa izgatavošana, 
taču, kā pastāstīja bērni, šajā nedēļā visčaklākie bijuši 10 mazi rūķīši – pirksti!  

3.klases skolēni šajā nedēļā veica daţādu apgaismes ķermeņu izpēti. Pirmkārt, 
tika izpētīts tas, kas cilvēkam deva gaismu tad, kad vēl nebija nedz elektrības, nedz 
spuldzīšu. Tika noskaidrots, ka tie ir skali, petrolejas lampas, sveces. Tā kā februārī 
bija Sveču diena, tad projektu nedēļas ietvaros skolēni no vaska un parafīna 
mēģināja liet sveces. Bet visbeidzot tika noskaidrots, cik kopā spuldzīšu tiek ikdienā 
lietots katra skolēna ģimenē. Visās ģimenēs kopā 220 spuldzes.  

2.klases projekta tēma – „Laiks. Kalendārs un pulkstenis”. Skolēni veica 
pētījumu, kur un kā radušies kalendāri un pulksteņi. Bērni parādīja pārliekamo 
kalendāru, kuru paši bija ilustrējuši un noformējuši. Skolas zālē bija apskatāma 
pulksteņu un kalendāru izstāde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uzdevums 3.klasei – salikt pareizā secībā mēnešu nosaukumus, bet 
pirmklasniekiem – sarindot secībā nedēļas dienas, 4.klasei – nosaukt, cik dienu katrā 
mēnesī. Uzdevumi nebūt nebija tik viegli, kā sākumā likās.  

1.klase projektu nedēļas ietvaros veidoja gadalaiku vilcieniņu. Katrā vagoniņā 
bija sagrupētas bērnu dzimšanas dienas pa gadalaikiem. 

5. – 9.klašu skolēni projekta darbus rakstīja katrs atsevišķi, paši izvēloties 
pētniecības darbu tēmas. Savus darbus kopumā aizstāvēja 46 skolēni. 

5.klase – darbu vadītāja, skolotāja I.Reľķe. Interesantākie darbi – Agnese 
Pinkule „Kāmju dzīve”, Karlīna Zatovica „Telpaugi klasē”, Annija Zikmane 
„Vardarbība latviešu tautas pasakās”, Marta Kalēja „Kā radusies mode”, Lāsma 
Veidemane „Par ārstnieciskajām tējām”, Maiga Meļķe „ Meţa ogas piemājas dārzā”, 
Artis Štālbergs „2011.gada aizsargājamie dzīvnieki”. Pētniecisko darbu procesā tika 
anketēti gan skolēni, gan pieaugušie, tika izdarīti secinājumi par iegūto informāciju. 

6.klase – darbu vadītāja, skolotāja Anda Blūmane. Īpaši veiksmīgs darbs 
Evijai Brikmanei – „Šahs Latvijā”. Vieni no labākajiem darbiem arī Gundai Drullei „Par 
Eiropas monarhiju” un Annemarijai Savarinai „Kaķis – viens no populārākajiem 
mājdzīvniekiem”. Ļoti labi savu darbu „Zemes pavadonis Mēness” aizstāvēja Aleta 
Betija Aniņa. Vēl jāpiemin Anetes Mucenieces darbs „Modē ģitāra”. 

7.klase – darbu vadītāja, skolotāja Daina Magone. Projektu nedēļā tika veikti 
daţādi pētnieciskie darbi, vairāki saistībā ar dabu – par suņu šķirnēm, par eţiem, 
brūnajiem lāčiem, pelēkajiem roņiem. Darbos risinātas arī tādas aktuālas tēmas kā, 
piemēram, Paulas Dēvicas darbā par 1991.gada Barikādēm. Skolotāja D.Magone, 
stāstot par darba procesu projektu nedēļā, uzsver, ka skolēni mēģinājuši iegūt 
rezultātus pēc pieaugušo un skolēnu anketēšanas. Bērni ir uzzinājuši daudz ko 
jaunu, papildinājuši savas zināšanas, taču vēl būtu jāpiestrādā pie darbu 
noformējuma. Par labāko projekta darbu šajā klasē tika atzīts Andra Mantenieka 
darbs par staipekņiem.    

8.klase – darbu vadītāja, skolotāja Vija Jegoruškina. Meitenes kopā ar 
skolotāju noformēja aktu zāli, veidoja rotājumus skolas foajē. Vēl tika veidotas skolas 
logo skices, kuras vēlāk tiks izmantotas krūzīšu apdrukai. Savukārt skolotāja 
A.Paipas skolas logo skices tiks izmantotas pildspalvu apdrukai.   

9.klase – darbu vadītāja, skolotāja Ivita Meļķe. Labākie darbi – Annijas 
Vainovskas pētījums par snovbordu Latvijā un Madaras Kleinšmites darbs par 
anoreksiju.   

Projektu nedēļas ietvaros Vērgales pamatskolā notika arī sporta spēles skolotāja 
Ginta Jurika vadībā. 

VITA BRAŢE 

 

 
1.klases Gadalaiku vilcieniņš.                                                                                  Foto V. Braţe 
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 
 

 

 

SKOLĒNU KAVĒJUMU UZSKAITES KĀRTĪBA 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 
 

 

Izglītības Likuma 14. panta 35. punktu, MK Noteikumiem Nr.89 no 
2011.gada 1.februāri. Izdota saskaņā ar Skolas Nolikuma 72.23. punktu. 

 
 

1.Kārtība, kādā katru dienu skolotāji reģistrē skolēnu mācību stundu 
kavējumus. 
1.1. Mācību priekšmetu skolotāji skolēnu mācību stundu kavējumus katru 
dienu atzīmē elektroniskajā klases ţurnālā „Mykoob”. 
1.2. Par atsevišķu stundu kavējumiem priekšmetu skolotājs pēc mācību 
stundas ziņo klases audzinātājam vai sociālajam pedagogam. 
1.3. Klases audzinātājs stundu kavējumu kopsavilkumu veic katra 
mēneša beigās – sekmju izrakstā, semestra mācību gada beigās – 
liecībās. 
2. Kārtība, kādā vecāki informē skolu par bērna skolas neapmeklējumu. 
2.1. Ja skolēns kādu iemeslu dēļ (veselības stāvokļa dēļ, īpašu ģimenes 
apstākļu dēļ) nevar ierasties skolā, vecāki telefoniski vai rakstiski informē 
klases audzinātāju par kavējuma iemeslu un ilgumu. Klases audzinātājs 
informē sociālo pedagogu un priekšmetu skolotājus. Ja skolēns slimo un 
kavē skolu ilgāk nekā 3 dienas, vecāki klases audzinātājam iesniedz 
ārsta zīmi. Ja veselības problēmu dēļ skolēns nevar piedalīties sporta 
stundā, vecāki raksta motivētu zīmi sporta skolotājam (ne vairāk kā vienu 
mācību stundu nedēļā). Ja skolēns sporta stundās nevar piedalīties 
ilgāku laiku, klases audzinātājam jāiesniedz ģimenes ārsta atbrīvojums. 
2.2. Attaisnojoši skolas kavējuma iemesli ir: slimība, ārsta apmeklējums, 
par ko skolai iesniedz ārsta zīmi; ģimenes apstākļi, par ko iesniedz 
vecāku rakstisku zīmi vai             e-ziņojumu „Mykoob”. 
2.3. Ja skolēns piedalās skolas organizētās olimpiādēs, sporta 
sacensībās, skatēs, konkursos, ekskursijās mācību stundu laikā, stundu 
kavējums ir attaisnots. Skolotājs, kurš ir atbildīgs par pasākumu 
(braucienu), skolotāju istabā izvieto pieteikto skolēnu sarakstu (ar 
direktoru saskaņotu) pie informācijas dēļa. 
2.4. Ja mācību stundu laikā tiek organizēti Bērnu mūzikas skolas 
eksāmeni, konkursi vai citi pasākumi, skolā savlaicīgi par to jābūt 
saskaņojumam ar skolas administrāciju un bērna vecāka rakstiskai 
piekrišanai pasākuma organizatoram. 
3. Kārtība, kādā skola informē vecākus par kavējumu. 
3.1. Ja skolēns nav ieradies skolā uz mācību sākumu vai kādu mācību 
stundu un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases 
audzinātājs vai sociālais pedagogs mācību dienas laikā sazinās ar 
vecākiem, lai noskaidrotu skolēna neierašanās iemeslu. 
3.2. Ja skolēns vairāk nekā  20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis 
skolu un nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 
uzskatāms par attaisnojošu, skola par to rakstiski (papīra formā vai 
elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības speciālistu, 
kas noskaidro skolas neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu 
un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, 
bāriņtiesai un citām institūcijām. 
3.3. Vidusskolā par neattaisnotu skolas kavēšanu – vairāk kā 25 dienas – 
var tikt atskaitīts no skolēnu skaita, individuāli izskatot katru gadījumu 
apspriedē pie skolas vadības. 
3.4. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas 
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde 
par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības 
kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies 
novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 
 

Pāvilostas vidusskolas direktore AINA ANSONE 

 

Pāvilostas PII "Dzintariņš" plānotie pasākumi: 

15. martā plkst. 9:15 

Rīgas muzikālais teātris „Varavīksne” ar muzikālu izrādi 

„Pasaka par pelēko vilku un 

zelta cālēnu” 

Ieeja: Ls 0,80 

 

18. martā plkst. 9:30 

Dzejoļu deklamēšanas rīts 

„Mazais daiļrunātājs” 

 

vidusSkolas ziņas 

ĪSZIĽAS 
 

• 15. martā Pāvilostas vidusskolā Lejaskurzemes novadu otrās 
skolēnu sporta spēles. B grupā (5. -9. klase) volejbolā sacentīsies 
zēni no Grobiņas, Aizputes, Priekules, Durbes un Pāvilostas 

• 16. martā 13:40 Pāvilostas vidusskolā ar izrādi „Īsa pamācība 
mīlēšanā” viesojas Alsungas vidusskolas 12. klase. 

• 17. martā Pāvilostas vidusskolā  ar skolēniem un vecākiem tiksies 
katoļu garīdznieks Andrejs Mediľš, lai runātu par daţāda veida 
atkarībām un kā no tām atbrīvoties. 

 
Februāra mēnesī Pāvilostas vidusskolas skolēni ir 

piedalījušies 8 starpnovadu olimpiādēs. 
Godalgotas vietas ieguva: 

 11.klases skolniece Ivita Goguadze - 2.vieta latviešu 
valodā(skolotāja Inese Renķe),matemātikā – atzinība (skolotāja Aina 
Jakovļeva 

 8.klases skolniece Terēze Cābele - 1. vieta matemātikā  (skolotāja 
Solveiga Ansone) 

 12.klases skolniece Kristīne Hodakovska – 2. vieta vēsturē               
( skolotāja Ārija Paipa) 

 12.klases skolniece Beate Jance - 3.vieta ekonomikā (skolotāja Ārija 
Paipa) 

 12.klases skolnieks Gvido Goguadze - atzinība ekonomikā (skolotāja 
Ārija Paipa) 

Paldies, visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu 
sagatavošanā! Matemātikas olimpiādei skolēnus gatavoja arī 
skolotāja Marita Rolmane, angļu valodas olimpiādēm - skolotāja Ilze 
Ozoliņa, krievu valodas olimpiādei – Ludmila Vasiļčika.   

Paldies, visiem dalībniekiem, kuri aizstāvēja skolas godu novadu 
olimpiādēs, kaut šoreiz arī godalgotas vietas neieguva! 

 

                   Direktores vietniece AINA JAKOVĻEVA 

 
Ēnu diena 

 

16.februārī visā Latvijā bija „ēnu diena”. Tā ir diena, kad 5.-
12.klases skolēni var sekot kādam sevis interesējošās personas 
darbam. Jāpiesakās bija Ēnu dienas mājas lapā. Šo iespēju izmantoja 
Laine (11. klase), Kristīne, Ilze, Līga, Beate (12. klase). Meitenes 
ēnoja gan Liepājā, gan Ventspilī un pat Baltijas jūrā, ceļā uz 
Stokholmu. Tā ir vienreizēja iespēja saprast, vai tiešām tava izvēlētā 
profesija Tev nākotnē patiks!  

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDE 



 
Valentīndienas  ballīte  pirmsskolas izglītības  

iestādē  „Dzintariņš” 
 

Tuvojoties Valentīna dienai, pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” bija 
iegriezusies „Mīlestība”. Klejodama pa pasauli no sirds uz sirdi, viņa iepazinusi daudz un 
daţādas sirdis – drošsirdīgas, mīkstas, greizas, cēlas, zelta un arī aukstas sirdis.    

Bērni centās pastāstīt, kādi ir cilvēki, kam pieder šādas sirdis, un tad, kad bija 
noskaidrojuši, ka aukstu, ledainu sirdi nevēlas neviens no klātesošajiem un arī nenovēl 
nevienam citam tādu, sākās jautra, jo jautra ballīte. Starp trakulīgo dejošanu un rotaļās 
iešanu bērniem bija arī jāveic svarīgs uzdevums – jānosauc pēc iespējas vairāk 
mīļvārdiņu, kuros godāt savus vismīļākos cilvēkus. Tas mums visiem bija pārsteigums, 
cik ļoti daudz to ir, bet cik ļoti grūti tos bija atcerēties un nosaukt! Pamēģini atcerēties arī 
Tu, kādā mīļvārdiņā Mīlestības dienā Tu nosauci savu mīļoto cilvēku!? Par saldumiņu, 
mīļumiņu, dūjiņu, dārgumu, bučiņu, cukurgraudiņu vai varbūt par labsirdīgo vilku!? Jā, 
jā, ir arī tādi.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pēc enerģiskās darbošanās bērniem bija iespēja atveldzēties, izdzerot glāzi 
limonādi un apēst gardos, pavārīšu darinātos groziņus ar jogurta krēma pildījumu. Un 
tad atkal dejas līdz pagurumam… 

Es arī tur biju, redzēju, dzirdēju, ēdu un dzēru, bet viss gar bārdu garām tecēja un 
mutē netika… 
 

PII „Dzintariņš” vadītāja MONTA PĒTERMANE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mazais Gudrinieks 

          Gripas un citu vīrusu laikā lielākā daļa 
pirmsskolnieku šajā ziemā bijuši stipri un 
neuzņēmīgi pret šīm slimībām. Par bērnu izturību 
priecājamies. Un laikā, kad skolā bija karantīna, 
pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” 31. 
janvārī 5 – 6 gadus vecajiem bērniem notika 
atjautības, zināšanu un veiklības rīts „Mazais 
Gudrinieks.” 
          „Vāverēnu” un „Rūķīšu” grupas audzēkņi 
pulcējās bērnu dārza zālē, kur galvenais ţūrijas 
pārstāvis bija Mikimausis Ţanis. Viņam, protams, 
palīdzēja skolotājas Aija Gertsone, Elga Deviņa un 
Gunita Delijeva.  
          Zināšanu un atjautības sacensības 
norisinājās divu vecumu grupu ietvaros. Savā 
starpā sacentās 6 gadīgie bērni un 5 gadīgie bērni. 
Katrai vecuma grupai bija izvēlēti uzdevumi ar 
atbilstošu grūtības pakāpi. Bērni minēja mīklas, 
veica atjautības uzdevumus, parādīja zināšanas 
lasītprasmē, matemātikā, mūzikā. Uzdevumi bija 
daţādi, piemēram, no čiekuriem izveidot noteiktu 
ģeometrisku figūru, skaitīt priekšmetus, ar konkrētu 
burtu izdomāt vārdu, izlasīt vārdu pareizi, ja burti 
sajaukti vietām, nosaukt mājdzīvniekus un meţa 
dzīvniekus. 6 gadīgie bērni savas zināšanas varēja 
arī parādīt, nosaucot bērnudārza adresi, Latvijas 
galvaspilsētu un prezidenta vārdu. Muzikālajās 
mīklās pēc dzirdes atmiņas jāatceras mācītā 
dziesma, kuru kopīgi visi nodziedāja.  

Prieks visiem bija piedalīties rotaļā 
„Burvju meţs”, kur katrs kļuva par muzikālu koku ar 
savu izvēlētu mūzikas instrumentu, un ceļotājam, 
aizsietām acīm, vajadzēja iziet cauri meţam, 
neuzskrienot virsū spēlējošajam „kokam.” Jautrs 
brīdis bija veiklības – draudzības stafete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Balvā bērni nopelnīja zīmodziņus un 
konfektītes. Nobira arī pa kādai asarai, jo uzvaru 
gūst labākie. Laikā, kad bērns sāk sagatavoties 
skolas gaitām, ir jāiemācās arī zaudēt un 
apzināties, ka zināšanas, prasmes ir izkopjamas un 
pilnveidojamas. Protams, noslēgums visiem bija 
vienādi priecīgs – Mikimausis Ţanis par dalību un 
centību katram konkursa dalībniekam dāvināja čupa 
- čupa konfekti ar piebildi, ka reizēm panašķoties 
drīkst, tikai vienmēr jāseko līdzi zobu tīrībai! Lai 
nebūtu kā vienā no 5 gadīgo bērnu grupas 
atjautības uzdevumiem -  „Zobārsts teic: „Kas te par 
robiem? Noteikti gulēt ej ar  nemazgātiem…. 
(zobiem )!”  
 

                                 Pirmsskolas izglītības skolotāja 
 GUNITA DELIJEVA 

 

 
Bērni rotaļas „Burvju meţs” laikā.          Foto: A. Stankēviča 

Atpūtas brīdī, garšojot svētku groziņus un limonādi.                               Foto: M. Pētermane 

Mūzikas skolā 
 

Apsveicam Aiviju Dimu un skolotāju 
 Daci   Bērznieci   ar   III  vietas  ieguvi  
Liepājas   reģionu   mūzikas  skolu  stīgu  
instrumentu spēles audzēkņu konkursā -  
skatē „ ES PROTU UN VARU”.  
       Pateicamies  vecākiem par atbildību 
 bērnu audzināšanā un atbalstu mūzikas 
 izglītības apgūšanā! 
 

       Šā gada 18. februārī notika Liepājas 
 reģionu mūzikas skolu stīgu instrumentu 
 spēles audzēkņu konkurss – skate „ ES PROTU UN VARU” Liepājas Em. Melngaiļa 
mūzikas vidusskolā. 

Šoreiz sacentās jaunie vijolnieku no Aizputes, Priekules, Pāvilostas, Saldus, 
Skrundas, Vaiņodes, Liepājas 2. Mūzikas skolām un Liepājas Em. Melngaiļamūzikas 
vidusskolas. Kopā konkursā piedalījās 23 dalībnieku 

Ţūrijas darbu vadīja nodaļu vadītāji un skolotāji no Ventspils un Liepājas mūzikas 
vidusskolām. Konkursanti atskaņoja divas etīdes. Aivija par sniegumu ieguva godpilno 
III vietu jaunākajā grupā. 

I, II vietas ieņēma Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolas audzēkņi. 
Jāatzīst, ka pedagoģe Dace Bērzniece ieguldījusi lielu darbu un jaunās mūziķes 

Aivijas Dimas sniegums atstāja komisijai patīkamu iespaidu. 
Lai veicas nākamajā VI Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu 

konkursā Saldus mūzikas skolā 2011. gada 6 aprīlī! 
 
 
 

Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 

 

 

Aivija Dima konkursā.           Foto: D. Bērzniece 
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Mīļi gaidām 17. martā plkst. 16:00 uz audzēkņu mācību koncertu „Pavasara skaņās” 



 

KULTŪRAS ZIŅAS 

No 7.marta līdz 7.aprīlim 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma izstāde 

„Rokdarbu terapija”  

Šeit vienā telpā rokassprādzes, kaklarotas, auskari, piespraudes, un uzzied 
brīnumjaukas kompozīcijas apsveikuma atklātnēs. 

 

„Rokdarbi mierīgā, harmoniskā atmosfērā ir vislabākā terapija 
sasprindzinājuma noņemšanai, domu un izjūtu sakārtošanai.” Tā saka darba 
autores pāvilostnieces māsas Baiba un Inta. 

Katrs darbs ar mīlestību darināts. Tā rodas brīnums, kas apbur acis un 
priecē dvēseli. 

Nāciet un pārliecinieties! Noteikti gūsiet arī jaunus iespaidus un iedvesmu 
skaistiem pašdarinājumiem. 

                                                  Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 

 

Mežniecības darbinieku ciemošanās 
„Dzintariņā” 

 

          Pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” vecāko grupu bērni bargajās 
ziemās savu iespēju robeţās rūpējas par stirniņām – nes uz meţu mizas no 
virtuves, bērnu atnestās saknes, reizēm arī sienu. Esam novērojuši, ka stirnām 
tomēr siens negaršo, vislabprātāk tās iecienījušas sulīgās saknes un mizas. Kā 
labāk palīdzēt stirniņām ziemā? Kā labāk izprast meţa dzīvnieku uzvedību? Kas 
interesants notiek meţā? Lai vairāk uzzinātu, nolēmām uzaicināt pie mums 
ciemos divus par meţa dzīvniekiem zinošus cilvēkus – meţzini Andri Zaļkalnu un 
meţsargu Oskaru Vērnieku. 
          Un tā, 24. februārī 5 gadīgo un 6 gadīgo grupu bērni pulcējās, lai klausītos 
stāstījumu par meţu un tā iemītniekiem. Uzaicinātie ciemiņi mums demonstrēja 
interesantas trofejas: daţādu izmēru brieţu un aļņu ragus, meţacūku ilkņus, bebru 
zobus. Bērni ar interesi klausījās saistošo stāstījumu, kuru uzskatāmāku darīja ar 
projektora palīdzību uz zāles sienām uzburtie dzīvnieku attēli. Par tehniskā 
aprīkojuma darbību rūpējās Gunita Vērniece. Šajā tikšanās reizē uzzinājām daudz 
jauna un neparasta par meţa dzīvnieciņiem. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Noslēgumā meţinieki mums uzdāvināja putnu barotavu. Nu atkal jaunas rūpes! 
          Liels, liels paldies Andrim Zaļkalnam, Oskaram Vērniekam un Gunitai 
Vērniecei par mums dāvāto laiku un izglītojoši audzinošo pasākumu! Gaidīsim 
pavasari, kad nākamajā tikšanās reizē vīri stāstīs par putniem un iepazīstinās ar 
putnu dziesmām. 
                                  

                              Pirmsskolas izglītības skolotāja GUNITA DELIJEVA 
  

 

 
Tikšanās ar O. Vērnieku un A. Zaļkalnu.                                     Foto: M. Pētermane 
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Valentīna diena  

 

Skolēnu līdzpārvalde 14.februārī rīkoja Valentīna 
dienas pasākumu. Bija vajadzīgi aktīvākie sirsniņdienas 
skolēni. 10 skolēniem (1.-3. klasei) un 20 skolēniem (4.-
12. klasei) bija ar sirsniņu palīdzību jāatrod sava otrā 
pusīte- gan sirsniņas, gan pāru (piem., Fiona un Šreks, 
Lilita un Valdis). Meitenēm bija jāuzsien kaklasaite un 
jāuzraksta dzejolis savam mīļotajam, bet puišiem- 
jāizveido puķe un jāuzlūdz meitene uz romantiskām 
pusdienām. 3 pāri no 1.-3. klasei un 5 pāri no 4.-12. 
klasei šīs pusdienas tiešām ieguva! Pacenties 
nākamgad arī Tu piedalīties, varbūt Tev paveiksies!  

 

  SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDE 

 

Katru dienu  

      dzersim pienu 

 
No 1. februāra valsts atsākusi līdzfinansēt 

Eiropas atbalstīto programmu "Skolas piens" - glāze 
piena 1. – 4.klašu skolēniem katru dienu atkal ir bez 
maksas. Programmas mērķis ir mudināt bērnus lietot 
piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. 

Mūsu skolā piena dzeršana atsākās 14.februārī. 
Pirmklasniekiem pienākas arī bezmaksas brokastis, 
tāpēc pie "Kellog's" pārslām piedzertā piena glāze 
bērniem garšo ļoti labi. Piena dzeršana tiek organizēta 
pēc pirmās mācību stundas skolas ēdamzālē. Daţi 
skolēni ierodas, līdzi ņemot arī bulciņas. Skolā ir bērni, 
kuri nedzer pienu vispār vai dzer to tikai aukstu, tādēļ no 
rīta aktivitāte nav simtprocentīga. Vislielākā piekrišana 
pienam ir pēcpusdienās, kad pagarinātās dienas grupas 
bērni dodas notiesāt pusdienās iekrājušos maizi un rītā 
neizdalīto pienu. Ja kāds no skolēniem vai citiem 
labvēļiem ir sarūpējis kādu ievārījuma podiņu, pasākums 
kļūst vēl patīkamāks.  

Programma "Skolas auglis’’ no 28.februāra ir 

beigusies. 

DAIGA  JĒKABSONE 
 

18. martā plkst. 22:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

DISKOTĒKA 

Ieeja: līdz 23:00 - Ls 1,50, 

 pēc plkst.23:00 – Ls 2,00 

 
11. martā 

Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama 

3. - 6. un 7. - 9. klašu 

deju kolektīvi  

dosies uz Liepāju, kur 

notiks Bērnu deju svētki 

 „Pilna sauja 

dzintariņu 2011” 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Jaunumi no Pāvilostas bibliotēkas 

No 15.marta līdz 18.aprīlim būs skatāma Pāvilostas Mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstāde.      
 Marta beigās bibliotēkā svinēsim teātra dienas, sekot līdzi 
informācijai  Pāvilostas  mājas lapā www.pavilosta.lv, kā arī 
sekot līdzi afišām.     

Sadarbībā ar Tūrisma informācijas centra vadītāju Maritu 
Kurčanovu ir atjaunota informācija Pāvilostas mājas lapā par 
Pāvilostas bibliotēku . Tajā pieejams Liepājas reģiona kopkatalogs, 
kurā iespēja sameklēt gan novadpētniecību par Pāvilostas novadu, 
gan grāmatas (uzklikšķinot uz saiti) –     
http://liepājas.bibliotēka.lv/alise/ 

No 2011.gada 1. februāra publiskajās bibliotēkās ir pieejama 
LURSOFT  bezmaksas datu bāze ”Laikrakstu bibliotēka” 
www.news.lv. To paredz vienošanās, ko projekta „Elektroniskās 
publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros noslēgusi valsts aģentūra 
„Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa 
izstrādātājs SIA „Lursoft”, vēl pieejama bezmaksas datubāze – 
www.letonika.lv (Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca un citas uzziņas). 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas 
„NVO fonds” finansētā projekta „Pāvilostas senioru mūţizglītības 
attīstība un sadarbība starp paaudzēm”,  projekta rezultātā tika 
uzstādīts pacēlājs no 1. stāva uz 2. stāvu. Ikvienam iedzīvotājam ar 
kustību traucējumiem būs pašam iespēja apmeklēt bibliotēku, 
pensionāru telpu, konferenču zāli, līdz ar to būs brīva pieeja ikvienai 
informācijai un bezmaksas informācijas tehnoloģijām.  

 
Bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 

Sakas bibliotēkas darba laiki: 
Pirmdien  9.00 – 16.00       Ceturtdien - brīvs 

Otrdien 12.00 – 16.00        Piektdien 9.00 – 16.00 

Trešdien 9.00 – 16.00 
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Koncerts  izskanējis,  

      varam turpināt aktīvu darbu 
 

Pāvilostas sieviešu korim šī sezona ir koncertiem bagāta un ar 
lielu prieku un entuziasmu koncertējam un piedalāmies daţādos 
pasākumos – priecējām Pāvilostas novada ļaudis ar dziesmām 
18.novembra pasākumā, godinājām Jēkabu Ozoliņu viņa jubilejas koncertā 
Nīcā, dziedājām Raimonda Paula jubilejas lielkoncertā Kazdangas kultūras 
namā. Februāris kolektīvam bija ļoti nozīmīgs un atbildīgs, jo svinējām paši 
savu kora pastāvēšanas 50.jubileju kopā ar Pāvilostas vidējās paaudzes 
deju kolektīva 10.jubileju. Esam priecīgi, ka mūs ar savu līdzdalību koncertā 
pagodināja arī šajā sezonā izveidotais Vaiņodes jauktais koris ar diriģenti 
Ilzi Balodi, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte”, Liepājas vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Vaduguns”.    

Mēs, kora diriģenti - Liene un Renārs, esam patiesi pateicīgi 
ikvienai kora dziedātājai, kas ar lielu atbildības sajūtu strādāja pie 
gatavošanās šim pasākumam, lai koris izskanētu ar krāšņām dziesmām, lai 
klausītāji aizietu no koncerta ar pozitīvām un jaukām emocijām. Ļoti lielu 
paldies sakām kora prezidentei Irinai par aktīvu darbību pasākuma 
organizēšanā, Ilzei par milzīgo darbu, lai viesus iepriecinātu ar tik garšīgu 
un grandioza izmēra kūku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sakām   lielu   paldies  arī fantastiskajam un atraktīvajam vakara  

vadītājam  Ģirtam  un, protams, kultūras nama vadītājai Silvai,   kas  
veidoja šo pasākumu un gatavojās tam, neskatoties, vai ir  rīts vai vakars,   
un  palīdzot  arī novadīt  koncerta  programmu. 
  Paldies jāsaka arī Pāvilostas muzikantiem, grupai „Piemare”, kas 
gādāja par jautrību vakara otrajā    daļā,   lai   visi  varētu izkustināt kājas 
dejā. 
     Koncerts ir  izskanējis, un ar pozitīvām emocijām  varam turpināt 
aktīvu darbu, lai gatavotos kora skatei maijā un piedalīties Kurzemes 
dziedāšanas svētkos Dundagā 4.jūnijā. Katrs izsapņojot pa mazam 
sapnītim, mēs varēsim piedzīvot lielu brīnumu un tiekties uz lielu un cēlu 
mērķi – uz 2013. gada Latviešu vispārējiem Dziesmu svētkiem. 
 
 

Patiesā cieņā – kora diriģenti LIENE UN RENĀRS  

 

Ar saules piesaukšanas dziesmu klausītājus priecē sieviešu koris. Diriģē L.Breča, pie 

klavierēm koncertmeistars R.Juzups.                                      Foto: E. Lieljukse 

8. aprīlī plkst. 18:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Pāvilostas amatierteātra izrāde  

M. Reimanis 

„ Krustmāte JŪLE no TŪLES” 

komēdiju latviešu skatuvei 

pārstrādājis V. Vitte 

Ieeja: Ls 1,00;  

skolniekiem Ls 0,50 

 

18. martā 

Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama 

bērnu vokālais 

ansamblis „Burbulīši” 

dosies uz Vērgali, lai piedalītos 

dziesmu vakarā  

„VĒRGALES 

SNIEGPULKSTENĪTIS”! 

 

Jurģu  tirgus  Pāvilostā 

23.aprīlī Pāvilostā notiks Pavasara tirgus. Tirgus rīkotāji 
-Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs sadarbībā ar Pāvilostas 
kultūras namu. Aicinām visus novada tirgotājus jau savlaicīgi 
sagatavoties! Būs tirgošanās, būs priekšnesumi, jautrība. Gatavosim 
arī  putnu būrīšus. 

Par putniem padomājuši arī biedrība „Ziemupīte”, kas 
sadarbībā ar TN „Kurzeme” un Latvijas Ornitoloģijas biedrību 
ieplānojusi rīkot putnu būrīšu izstādi-  konkursu un aicina novada 
iedzīvotājus izgatavotos putnu būrus iesniegt 24. aprīlī „Rūķupē” 
Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā un no 26.aprīļa tie būs skatāmi TN 
„Kurzeme” (Lielā iela13, Liepāja). Notiks vērtēšana vairākās 
nominācijās (profesionālākais, oriģinālākais u.c.). Būs arī 
pārsteiguma balvas. 

Ir vērts piedalīties, tāpēc jau savlaicīgi meklēsim 
interesantas idejas mūsu mazo draugu – putnu mājām! 

Sīkāku informāciju par biedrības „Ziemupīte” rīkoto 
pasākumu 24.aprīlī Ziemupes stāvlaukumā lasiet aprīļa 
izdevumā.  
 

 

25. martā plkst. 14:00 

Pāvilostas Simtgades 

parkā Piemiņas brīdis 

1949.g. deportācijās 

cietušajiem 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/


 
 
Iedejojam otrajā gadu desmitā! 
 

Ar jautrām dejām, skanīgām dziesmām, smiekliem un skaļiem aplausiem tika svinētas kora 50 gadu un vidējās paaudzes deju kolektīva 10 
gadu jubilejas. Lai kuplinātu pasākumu,  Pāvilostas dejotāji uzaicināja ciemiņus un dejotājus no Vērgales deju kolektīva "Vērgalīte" un dejotājus no 
Liepājas deju kolektīva "Vaduguns", kurus vada un māca Kristīne Jaunbrūna.  

Tāpat   tika  aicināti  visi   bijušie dejotāji, kas 10 gadu laikā ir dejojuši kolektīvā   -   aptuveni   60  cilvēku. Skumji, ka tik maz no visiem 
aicinātajiem    bijušajiem   dejotājiem   kaut 
 kādu   iemeslu  dēļ   neatrada laiku un ne- 
ieradās uz šo jautro un interesanto pasāku- 
mu, kur visi, kas gribēja, varēja kāpt uz ska- 
tuves un izkustināt kājas.  
   Koncerta laikā tika  sveikti kolektīva dibi- 
nātāji,  kas  2000. gada  nogalē  saaicināja 
 dejotgribošus    cilvēkus    sanākt     kopā.  
Aplausus un   ziedus saņēma  arī kolektīva 
visilgāk dejojošais kolektīva pāris Ligita un 
Dainis Eihvaldi,  kuri  izdejojuši  divus deju  
svētkus un sāk gatavoties trešajiem. 

Vēlamies    teikt  lielu   paldies    visiem  
apsveicējiem un atbalstītājiem. Pateicamies 
arī   jautrajiem  koncerta  vadītājiem  Silvai 
un  Ģirtam,  Pāvilostas  novada  domei par 
dāvanu  –  Ventspils ūdens  atrakciju parka 
apmeklējumu, kas izsauca ovācijas gan no 
dziedātājiem, gan dejotājiem. Paldies kultū- 
ras namam  par  gardo torti un jautro ballīti  
kopā ar grupu "Piemare". 
 

Vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja DAIGA CĀBELE 
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Sporta ziņas 
2.martā un 11.martā Pāvilostu apmeklēs piecu Lejaskurzemes 

novadu skolēnu komandas, lai noskaidrotu labākos volejbolā. 
16.martā Lejaskurzemes sacensībās volejbolā Grobiņā piedalīsies 

mūsu meiteņu komanda. 
PIEJŪRAS CEĻOJOŠAIS KAUSS ZĀLES FUTBOLĀ. 
No februāra līdz aprīļa beigām paredzēts izspēlēt sešus posmus. 

1.posms Cīravā 
Pāvilosta  : Cīravas arodvidusskola 1 : 1 
Pāvilosta : Aizpute 1 : 3 
Pāvilosta : Dunalka 2 : 4 
Pāvilosta : Cīrava 4 : 3 
2.posms Pāvilostā 
Pāvilosta : Dunalka 4 : 2 
Pāvilosta : Cīravas arodvidusskola 4 : 3 
Pāvilosta : Aizpute 3 : 1 
Pāvilosta : Cīrava 0 ; 1 

12.februārī Grobiľas novada sporta zālēs notika Liepājas rajona 
veterānu sacensības. No Pāvilostas piedalījās deviņi sportisti. Vislabāk 
veicās zāles futbolā, kur Pāvilostas un Medzes apvienotā komanda izcīnīja 
1.vietu. Komandā spēlēja: Mareks Selderiņš, Andris Cābelis, Nauris 
Stirna, Uldis Arājs, Aldis Barsukovs. Pāvilostas sportisti piedalījās arī 
basketbolā, kur piecu komandu konkurencē ieguva 4.vietu. 
Galda tenisā Aldis Barsukovs ieguva 3.vietu 
Zolītē Dainis Klaks 4.vietu 
Novusā Dainis Vītols 7.vietu un Ēriks Bunka 11.vietu 

Lejaskurzemes novadu meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem 
2.grupas otrās apakšgrupas rezultāti: 
Pāvilosta : Vērgale 2   67 : 41 
Pāvilosta : Cīravas arodvidusskola 66 : 45 
Pāvilosta : Aizpute 53 : 68  
Pāvilosta : Grobiņa/Kings 62 : 58 
Pāvilosta : Medze 63 : 107 
 

 

       Es varēju vieglu soli kā riteni ritināt... Dejo pāvilostnieki.                                            Foto: E.Lieljukse 
 

18.februārī Lejaskurzemes novadu skolēnu 2.sporta spēlēs 
galda tenisā piedalījās 14 Pāvilostas vidusskolēni 4 vecuma 
grupās. No Durbes viņi atveda 3 godalgotas vietas: 2.vieta Jānim 
Štokmanim, 3.vieta Endijam Klakam un 3.vieta Edgaram 
Grīnbergam. Apsveicam! 

23.februārī sporta hallē norisinājās Pāvilostas novada 
sacensības volejbolā. Zēnu grupā uzvaras laurus plūca Vērgales 
pamatskolas komanda, savukārt pāvilostnieces pieveica 
vērgalnieces. 

26.februārī Cīravā tika rīkota  bijušā pāvilostnieka Jura 
Bogdanova piemiľas ceļojošā kausa izcīľa telpu futbolā, kuru, 
godinot   savu tēvu rīkoja viľa dēls Guntis Bogdānovs.  
Pāvilosta : Aizpute1    3 : 5 
Pāvilosta : Cīrava1    1 : 3 
Pāvilosta : Aizpute2     1 : 2 
Pāvilosta : Cīrava2     0 : 3 
Par turnīra uzvarētājiem kļuva Cīravas1 komanda. Pāvilostas 
komanda  ierindojās 5.vietā. 

 

Pāvilostas novada 

sporta dienas 
 

Aizvadītā nedēļas nogale, 5. un 6. martā, aizvadīta 

sportiskā gaisotnē, atklājot Pāvilostas novada sporta spēles. Tā 

pulcēja daudzus sportot gribētājus no Pāvilostas un novada. 

Atklāšanas dienā bija ieradušies pārsteidzoši daudz sportotāju 

un līdzjutēju. 

Pirmajā dienā, 5.martā, pēc svinīgas sporta spēļu 

atklāšanas komandas savstarpēji sacentās volejbolā un futbolā.  

Volejbolā kopumā pieteicās 6 komandas (5 no Pāvilostas 

un 1 – Vērgales). Sīvā cīņā 1. vietu ieguva Pāvilostas komanda „AC 

un Co” (skatīt foto 16.lpp.) 
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  Otrā vietā vēl viena Pāvilostas 
 komanda   –  „ Alejas ”  ( Zane  
Ansone,     Solveiga     Ansone,  
Kristaps Klaks, Matīss Eihvalds, 
 Artūrs Miezītis, Artis Zalonskis). 
 Papildus spēlē starp   Vērgales 
 komandu un Pāvilsotas koman- 
du    „ Riekstiņ i”    noskaidrojās  
trešās   vietas ieguvēji, proti, ar 
 daţu punktu pārsvaru spēcīgāki 
 izrādījās   Pāvilostas   komanda 
 „Riekstiņi”, atstājot vērgalniekus 
 4. vietā.   Volejbola    komandā  
„Riekstiņi”    spēlēja   –    Endijs  
Klaks,     Kārlis   Vītols,    Dāvis  
Štokmanis,   Henrijs   Tomilovs,  
Ingus    Lazukins,  Gita  Pīrāga,  
Annija Bērziņa, Ģirts Jakovļevs, 
Mārtiņš Vērnieks, Ivo Jaunzems. 
 Piekto  vietu  ieņēma komanda  
„Draudziņi”,  bet  sestajā  palika  
volejbola komanda „Senjori”. 

      Pēc spraigām volejbola  
spēlēm,    vēlā      pēcpusdienā  
varēja   sākties   futbola  kausa  
izcīņa  zāles   futbolā.  Kopumā  
bija   pieteikušās  4   komandas.  
Šoreiz  visas komandas bija no 
 Pāvilostas. 

Pēc spraigu spēļu izspēles  
komandas sarindojās šādi: 
           1.vieta futbola komandai  
„AC un Co”    (Andris    Cābelis,  
Mareks Selderiņš, Ivars Horns, Mārtiņš Šēlis, Artis Zalonskis, Nauris Stirna), 2.vietā – 
„Riekstiņi” (Kārlis Vītols, Henrijs Tomilovs, Mikus Ķemeris, Einārs Vārsbergs, Ingus Lazukins, 
Endijs Klaks, Ēriks Bunka), 3.vietā – „Podiņš un Co” (Ivo Jaunzems, Matīss Eihvalds, Artūrs 
Miezītis, Edgars Miezītis, Ģirts Menģis, Zigmārs Siliņš), 4.vietā ierindojās gados paši jaunākie 
futbola spēlētāji, proti, pamatskolas zēnu komanda „Sīči”. Tomēr gūtā pieredze, spēlējot ar 
jau pieredzējušiem spēlētājiem, būs zēniem neatņemama. Tā tik turpināt! 
 

 

Svētdienā, 6. martā, turpinājās Pāvilostas 
novada sporta spēles individuālos sporta veidos 
– šautriņu mešanā, basketbola metienos, galda 
tenisā, dambretē, novusā un zolītē.  

Diena iesākās ar Alda Barsukova veiksmes 
un izturības vēlējumu. Pāvilostas novada 
individuālo sporta veidu rezultāti: 
Šautriľas:  
Meitenes - 1.vietā Evita Jakovļeva, 2.vietā Evita 
Lazukina, 3.vietā Kate Štokmane 
Zēni - 1.vietā Endijs Klaks, 2.vietā Ģirts 
Jakovļevs, 3.vietā Arvis Barsukovs 
Sievietes - 1.vietā Aivita Barsukova, 2.vietā 
Solveiga Ansone, 3.vietā Zane Ansone 
Vīri - 1.vietā Andris Barānovs, 2.vietā Artis 
Zalonskis, 3.vietā Matīss Eihvalds 
Basketbola metieni:  
Meitenes - 1.vietā Annija Bērziņa, 2vietā Terēze 
Cābele, 3.vietā Evita Lazukina 
Zēni - 1.vietā Endijs Klaks, 2.vietā Ivo 
Jaunzems, 3.vietā Ingus Lazukins 
 Sievietes - 1.vietā Liene Kupalinska, 2.vietā 
Zane Ansone, 3.vietā Aivita Barsukova 
Vīri - 1.vietā Mārtiņš Vērnieks, 2.vietā Egons 
Aploks, 3.vietā Uldis Arājs 
Galda teniss:  
Meitenes - 1.vietā Terēze Cābele, 2.vietā Kate 
Štokmane 
Zēni - 1.vietā Endijs Klaks, 2.vietā Jānis 
Štokmanis, 3.vietā Ingus Lazukins 
Sievietes - 1.vietā Aivita Barsukova, 2.vietā 
Solveiga Ansone, 3.vietā Zane Ansone 
Vīri - 1.vietā Zintis Vīgulis, 2.vietā Guntis 
Balodis, 3.vietā Uldis Kristapsons 
Dambrete: 
 Meitenes - 1.vietā Annija Bērziņa, 2.vietā Kate 
Štokmane, 3.vietā Evita Jakovļeva 
Zēni - 1.vietā Arvis Barsukovs, 2.vietā Kārlis 
Vītols, 3.vietā Miķelis Emīls Horna 

 
 

 
1.vietas ieguvēji komanda ”AC un Co” – no kreisās: Ivars Horns, 

Andris Cābelis, Mareks Selderiņš, Mārtiņš Šēlis, Elīna Citskovska, 

Terēze Cābele, Vairis Vilsons.              Foto: M.Kurčanova 

 

Vīri - 1.vietā Zintis Vīgulis, 2.vietā Aigars Bērziņš, 3.vietā Matīss Eihvalds 
Novuss: Zēni - 1.vietā Kārlis Vītols, 2.vietā Mārtiņš Bunka, 3.vietā Edijs Ēcenieks 
Sievietes - 1.vietā Solveiga Ansone, 2.vietā Zane Ansone 
Vīri - 1.vietā Dainis Vītols, 2.vietā Ēriks Bunka, 3.vietā Ģirts Meņģis 
Zolīte: Vīri - 1.vietā Aigars Jakovļevs, 2.vietā Dainis Klaks, 3.vietā Edgars Vitrups 

 

 

Sportistu vārdā liels paldies zāles apkopējai Ludmilai 
Vasinai par zāles sakopšanu otrajai sporta dienai ārpus 
darba laika! 

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 

 MARITA KURČANOVA 

 

Individuālo sporta veidu medaļnieki.              Foto: M. Kurčanova 



 

Sabiedrības ziņas 
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Pāvilostas  novads  veiksmīgi 

piedalījies  starptautiskajā  tūrisma  

izstādē  

„Balttour 2011” 

 

Kā katru gadu februāra mēnesis ir laiks, kad tiek rīkota 
starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2011”. Arī šogad 
tajā tika pārstāvēts un prezentēts Pāvilostas novads. 

Izstādē startējām ar 2010. gadā izveidoto bukletu 
„Pāvilostas novads”. Lai gan tūristi un citi apmeklētāji jau 
iepazinuši mūsu bukletu un iespējām atpūsties Pāvilostas 
novadā,  tomēr varējām šogad piedāvāt arī ko jaunu. Liepājas 
reģionā labi pazīstamā floriste Vaira Kārkliņa izstrādājusi divas 
jaunas aktivitātes, ko piedāvāt Pāvilostas novada viesiem un 
iedzīvotājiem. Viena no tādām ir  „Rotaļas ar smiltīm”, kur 
nodarbību veidā no smiltīm varēs veidot daţādus bērumus, 
izgatavot savu smilšu mandalu un pat spēlēt teātri. Otra 
aktivitāte – „Dabas dāvanas”, ko noteikti iecienīs dabas 
mīļotāji. Pasniedzēja iepazīstinās ar dabā atrodamajiem 
augiem un palīdzēs saprast, kā tos var lietderīgi izmantot 
savas veselības un skaistuma uzlabošanai.  

Interese par Pāvilostas novadu bija liela. Daudzi izstādes 
apmeklētāji jautāja par pasākumiem, kādi plānoti šajā gadā 
Pāvilostas novadā, kā arī par jaunumiem, ko varam piedāvāt. 
Neizpalika arī jautājums, vai nav atjaunota kuģa līnija Pāvilosta 
– Gotlande. Par šo piedāvājumu daudzi tūristi interesējās arī 
pagājušajā tūrisma sezonā. Diemţēl jāsaka, ka joprojām šāda 
līnija nav atjaunota. 

Savukārt Liepājas reģionālais tūrisma informācijas birojs 
sadarbībā ar novadu tūrisma centriem šogad izdeva jaunu 
bukletu „Liepājas apkārtne”, kurā var iepazīties ar 7 Liepājas 
apkaimes novadiem, to piedāvātajiem jaunumiem un citu, 
tūristiem saistošu informāciju. Un Kurzemes tūrisma 
asociācija, lai pievērstu uzmanību Kurzemei kā tūrisma 
galamērķim, izstādē prezentēja jaunu zīmolu "Raţots 
Kurzemē". Jaunā zīmola popularizēšanā iesaistīsies Kurzemes 
vietējie uzņēmēji, amatnieki, kā arī suvenīru un pārtikas 
produktu raţotāji. Pagaidām neviens no Pāvilostas novada 
uzņēmējiem nav pieteicies jaunajam zīmolam. 

Kopumā   īpašo 
izstādes   atmosfēru 
trīs     dienu     laikā  
sajuta   22  500  ap- 
meklētāji, no kuriem 
 4500   bija   tūrisma 
 profesionāļi      un  
aicinātie       klienti.  
"  Balttour    2011 "  
varēja        apskatīt  
230 stendus, kuros 
savus piedāvājumu 
prezentēja    vairāk  
nekā  600 izstādes- 
gadatirgus     dalīb- 
nieki no 34  valstīm. 
     Pārstāvētas bija  
visas ar  tūrismu un 
ceļošanu   saistītās 
nozares    –     gan  
valsts   un   pašvaldību tūrisma aģentūras, gan tūrisma 
informācijas centri, gan transporta un citu tūrisma pakalpojumu 
pārstāvji. 

 

Pāvilostas novada TIC vadītāja  

MARITA KURČANOVA 

 
 
 

Tūrisma izstādē „Balttour 2011”, iekārtojot 
Pāvilostas novada stendu.                                             

                                                 Foto: I.Kurčanova 

Reliģiskās ziņas 
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut baznīcā notiks: 
13.martā plkst.14.00, 20.martā plkst.11.00, 27.martā plkst.14.00 
 

Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā notiks 20. martā plkst.11.00. 

 

Pirmā Pāvilostas laiva jau gatava 

Iepriekšējos informatīvajos izdevumos jau esam rakstījuši par to, ka 
aktīvu domubiedru grupa sabiedriskā projekta „Pāvilostas laivas” ietvaros iecerējusi 
atdzīvināt tradicionālo koka laivu būvniecību novadā. Lai to veiktu ir apkopota 
vēsturiskā informācija, uzmērītas un izpētītas saglbājušās laivas, apzināti vēl 
nedaudzie meistari, kas šādas laivas kādreiz būvējuši un ir gatavi dalīties ar savu 
pieredzi. Tajā pat laikā, laivu modelēšana un konstruēšana, sekojot laika garam, 
tiek veikta ar speciālu datorprogrammu palīdzību. Lai arī sākotnēji laivas bija 
domātas būvēt savām vajadzībām, situācija jau ir mainījusies un top pirmās laivas, 
kas ir paredzētas tūristu vizināšanai pa Sakas upi un izklaides un makšķerēšanas 
braucieniem jūras piekrastē. Pirmā laiva, kuras garums ir 5 m, jau uzbūvēta. Tās 
korpuss tapis Pāvilostas amatniecības centrā, ko vada kokamatniecības meistars 
Ainārs Zingniks. Par tehnoloģiskajiem un konstruktīvajiem risinājumiem konsultē 
Uldis Tūtāns. Vēl veicami darvošanas darbi un takelāţas izveide (masta 
uzstādīšana, laivas aprīkošana ar burām, vantīm - atsaitēm, šotēm – virvēm buru 
regulēšanai , štagām – atsaites, kas notur mastu laivas garenvirzienā, fallēm – 
virvēm buru pacelšanai u.t.t.). Jau uzsākts darbs pie otrās laivas būves. Pirmās top 
laivas, kas paredzētas izmantošanai ar airiem vai burām, nedaudz vēlāk paredzēts 
uzsākt arī astoņmetrīgu motorlaivu būvniecību. Projekta realizētāji cer, ka pirmās 
laivas ielaišanu ūdenī varētu īstenot līdz tūrisma sezonas sākumam - visticamāk 
marta beigās vai aprīļa sākumā. 

MARITA HORNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 „Otro laivu būvēt būšot vieglāk”, saka amatniecības centra galdnieka palīgs Jānis Šulcs 
(attēlā), ”jo, strādājot pie pirmās, viss ir bijis jauns un nezināms, bet nu jau zināma pieredze 
ir”.                                                                                                                      Foto: M .Horna   

 

 

 

Ārstējies nepārmaksājot! 

Zāles tiek kompensētas pacientiem, kuri slimo ar noteiktām smagām, hroniskām 
slimībām 
Daudzām kompensējamām zālēm ir vienāda iedarbība. Valsts kompensācijas daļa 
– 100%, 75%,  un 50% apmērā – tiek aprēķināta no lētāko vienādas iedarbības zāļu 
cenas. Pērkot dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgākajām zālēm 
jāpiemaksā pacientam. Pavaicā ārstam un farmaceitam par iespēju iegādāties 
kompensējamās zāles ar mazāko pacienta līdzmaksājumu! Vairāk informācijas 

www.vec.gov.lv. Tālrunis 67387651 

http://www.vec.gov.lv/


 

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

 

DZĪVES BRĪŢOS 

Šai apsveikumā sūtām bērzu prieku, 

Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars, 

Un vēl simtstūkstošs dzimtās puses nieku, 

Kas Tavai sirdij prieku dāvāt var. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus-  
Maiju Blaubārdi – 87  Leonu Beneti - 82 
Melaniju Veinbergu – 85                Jāzepu Kautiņu - 81 
Jāni Putnu – 84   Ilmāru Treimani - 80 
Aldonu Vēsmu Vilkasti – 83  Martu Siliņu - 75 
Austru Veroniku Mazuri – 83  Veltu Boţko - 75 
Ādamu Albertu Urnu – 83                Jāzepu Janci– 75 
Ināru Ķikuti – 70                 Martu Rolmani – 70 
Ilgvaru Arāju – 70                 Albertu Ansonu – 70 
Iru Vīganti – 60                 Arni Ziemeli – 60 
Annu Kaţi, Māri Puško, Klāvu Kaminski, Armandu Ansonu, 
Guramu Goguadzi, Raimondu Melbergu, Edgaru Meņģi, Agiju 
Meņģi, Sanitu Zeļenkovu, Ieviņu Rozenbergu, Jāni Niedru! 
Pilngadnieku – Edgaru Jaunzemi!   
 

  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā dzimušos Vērgales 
pagasta iedzīvotājus -  
Mildu Gaiķi - 86 

Voldemāru Bētu - 85 

Osvaldu Vasku - 81 

Elgu Saulīti - 75 

Zigfrīdu Helmšteinu - 75 

Ilmāru Gulbi - 70 

Vladimiru Timoškinu, Aivaru Rumpi, Maritu Kalēju, Guntu Strīķi, Ati 
Akerfeldu, Sandi Šķēdnieku, Viesturu Leju, Arturu Braunu! 
Pilngadniekus – Anitu Vinteri, Rūtu Ozolu, Kasparu Pomeranci! 
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Zināšanai 

18.martā plkst. 14.00 novada domes zālē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
piekrastes zvejniekiem tikšanās ar Pāvilostas ostas pārvaldnieku           
R. Griškēviču un Valsts robeţsardzes Ventspils pārvaldes Pāvilostas 
1.kategorijas nodaļas priekšnieku A. Gertsonu. 
 

Zobārstniecības klīnikā „Sākums G” bērniem līdz 18 gadiem 
zobārstniecības pakalpojumi bez maksas. Informācija un pieraksts pa 
tālruni 63423585, 27703667 vai personīgi klīnikā Klaipēdas ielā 74, 
Liepājā. 
 

Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās 
konsultācijas sniegs 28. martā plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, 
bet Vērgales pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pierakstu pie pārvaldes 
vadītājas Anitas Sprudzānes 
 

Pāvilostas novada domē Swedbank darbinieks apkalpos 
Pāvilostas iedzīvotājus katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 11.00 - 
13.00 Pāvilostas novada domes telpās. Vērgalē - katra mēneša otrajā 
trešdienā no plkst. 9.30 līdz 10.30. Vērgalē  ir uzstādīts Swedbank 
bankas automāts. Ja  klientam vajag atvest karti, jo beidzies termiņš vai ir 
pasūtīta jauna, tad ir jāzvana laikus uz telefonbanku tel. nr. 67444444 vai 
67448192, un karte tiks atvesta uz Vērgali vai Pāvilostu. Klientu 
konsultante Baiba Miľina 

 
 

Pavasara šķīdoľa laikā kravas transportam tiks pilnībā slēgti 
pašvaldības ceļi. Papildus informācija pie A. Aļņa, tel. 26424920 

Pateicība 

Liels paldies Jānim Ausmanim par ieguldīto darbu 100-gades parka 
veidošanā un sakopšanā, kā arī paldies  Dainim Vītolam, Imantam 
Ģēģerim un pārējiem strādniekiem, ar kuru palīdzību šis darbs tika 
veikts.  

Saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE                                                                                                

Sludinājumi 

Pāvilostas novada pašvaldība atkārtoti aicina pieteikties uz darba vietu – 
 specializētā automobiļa vadītājs- ugunsdzēsējs. 
Pretendentam obligātas  C kategorijas autovadītāja tiesības.  
Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes termiņu 3 
mēnešus. Darba laiks- 40 stundu darba nedēļa, pie summētās darba laika 
uzskaites, darba alga- Ls 200,00 mēnesī. Varam izskatīt variantu pieņemt 
darbā divus darbiniekus uz 20 stundu darba nedēļu, pie summētās darba 
laika uzskaites un darba algu Ls 100,00 mēnesī.  
Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte.  Pieteikumā lūdzam 
norādīt autovadītāja stāţu. 
Pieteikumus lūdzam līdz 2011. gada 23.martam iesniegt Pāvilostas novada 
pašvaldībā, kancelejas vadītājai. Uzziņas pa tālruni 26566055. 
 

Pāvilostas novada pašvaldība IZĪRĒ 1-istabas remontējamu dzīvokli Prieţu 
ielā 8. Papildus informācija pie darbu rīkotāja Aivara Alņa, tālr. 26424920. 
 

Meklē čaklu strādnieku darbam vasaras sezonā viesu namā „Lenkas”, 
Saraiķos. Zvanīt 29482661. 
 

Jauna ģimene vēlas īrēt vai pieskatīt īpašumu Vērgales pagastā ar nomas 
vai izpirkšanas tiesībām. Zvanīt 26955389 
 

Lai ievietotu sludinājumus Pāvilostas novada mājas lapā, lūgums tos sūtīt 
uz e-pastu tic@pavilosta.lv ar norādi „sludinājums mājas lapai”. 

Kļūdas labojums 

Informatīvā izdevuma februāra izdevumā bija kļūdaini minēti divi domes 
darbinieku amati. Gunita Vērniece ir novada domes saimniecības pārzine, 
bet Aivars Alnis – darbu rīkotājs. Atvainojamies darbiniekiem  par 
neprecizitāti! 

. 

Olgu Katkuvieni -70 

Skaidrīti Aizbalti - 70 

Andri Mizēnu - 65 

Āriju Vilinsku - 65 

Daci Varkali - 60 

 

 

SVEICAM 
 

Lāsmu Leju ar meitas SABĪNES piedzimšanu! 

 
Dagitu un Artūru HORNUS ar dēlu  
                    TOMA un MIKUSA piedzimšanu!   

 

 

 SVEICAM  
Ivetu DRAVNIECI un Reini SOKOLOVSKI  
                 kāzu dienā!  

 

MŪŽĪBĀ                            

 

 

 

 
  
 

 

Pāvilostā un Sakā 

Maiga Alma DALBIĽA 
(30.05.1931.- 09.02.2011.) 
 

Dagmāra ALBREKTE 
(11.07.1942.- 15.02.2011.) 
 

Milda-Mirdza-Otilija ROZENBERGA 
(13.05.1928.- 19.02.2011.) 
 

Mirdza GRĪNBERGA 
(25.05.1942.- 19.02.2011.) 
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