
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada 
Ziņas 

Nr.8 (23)      2011.g.septembris 
 

Sveicināti 

          septembrī! 
 

        Tikko aizvadīts šī gada 

skaistākais periods. Vasara 

ir    visgaidītākais   laiks  no  

visiem, visi diţākie plāni un 

ieceres, darbi un atpūtas iespējas saistās tieši 

ar to. Tā ir īsa un netverama, aizlido garām kā 

raibspārnis taurenis, aizspurdz kā brūngana 

spāre vai izbirst kā smiltis caur pirkstiem. 

Nenoliedzami šis ir vissteidzīgākais no visiem 

gadalaikiem, jāpaspēj daudz. Mūsu platuma 

grādos saules ceļš ir tik īss, tāpēc jānoķer katrs 

tās stars un katra siltā diena. Vienmēr gribas 

labāk, bet nesmādēsim šo, aizvadīto, jo tik 

daudzkrāsaina un daţāda, kā mozaīka, salikta 

no sīkiem gabaliľiem tā bija šogad. Ja gūts no 

visa pa druskai, tad taču viss ir kārtībā. Bija 

laiks, kurš visiem ļoti patīk, kad sakām – pie 

debesīm ne mākonīša! Bieţi pamalē pērkons 

burzīja tumšo mākoľu dūres un debesīs 

uzvijās ţilbinošie zibens ziedi. Laukus lutināja 

auglīgs vasaras lietus, un pļavas runāja bez 

vārdiem. Un pēc tā visa mūsu laiks ir piepildīts 

kā medus kāres, mūsos ir uzkrātās vasaras 

saules rezerves, kas palīdzēs aizvadīt gada 

tumšākos mēnešus. Mieru dvēselē var gūt, 

lūkojoties ābolu smagumā noliektos ābeļu 

zaros. Šie koki ir bagāti un laimīgi, tie vairo 

pozitīvas emocijas. Pirmā skolas diena un 

rudens ziedu krāšľie pušķi ir brīdis, kad 

vasarai tiek pielikts punkts. Lai arī vasara vēl 

minstinās uz septembra sliekšľa, ar šo sākas 

pavisam cits ritums, kam vārds ir rudens. 

Vasarā izaudzētais tiek nogādāts mājās, tas 

tiek savietots pa apcirkľiem un burkām, tās 

savukārt ieľem savu godpilno vietu mājas 

pagrabu plauktos. Rudens visam pāri pārlaiţ 

miglas un lietavu otu, atstājot tikai pa mazai 

strēmelītei, kur atvasarai ievilkt pa zeltītai 

saules svītrai. Laiks it kā nemanot sapinas 

zirnekļu tīklos, un cilvēka prātu piemeklē 

zināma nostaļģija. Tomēr neskumsim, ja 

ikdiena bieţi mūs noper kā ar nātrēm un cerību 

vizbuļi uzzied tikai pavasaros! Lai atvasaras 

klusie soļi nes rimtu un raţenu rudeni! 

 
VITA BRAŢE 

 
 
 
 

 

 
 

Laime dodas rokā tikai gudriem cilvēkiem.  
Jo vairāk cilvēks zina, jo skaidrāk un asāk 

viņš saskata pasaules  skaistumu tur, kur to 
nekad nepamana cilvēks ar trūcīgām 

zināšanām. 
 

/Konstantīns Paustovskis/ 
 

 
 

 

 

 

Pāvilostas novada pašvaldība 
sveic izglītības iestāžu darbiniekus, 

audzēkņus un viņu vecākus 

Zinību dienā -  1.septembrī  ! 

Vēlam  audzēkņiem saglabāt 
1.septembra un mācību sākuma prieka 

sajūtu un darba prieku visa mācību 

gada garumā. 

 
Sapratni, mīlestību un pacietību vēlam 

izglītības iestāžu darbiniekiem un 
vecākiem. 

 

 

 

 

Izdevumā lasiet: 

 11. Saeimas vēlēšanas – 4.lpp 

 Plānojam nākotni kopā – 5.lpp 

 „Mēs piedzimām Pāvilostas slimnīcā” – 7.lpp 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts Vērgalē – 15.lpp  

 Vērgales un Bebes svētki – 16.lpp 

http://tikainesakinevienam.lv/tag/konstantins-paustovskis/
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DOMES ZIŅAS  
28.jūlijā notika šogad jau vienpadsmitā pēc kārtas domes sēde, 
kurā izskatīja  33 jautājumus. Sēdē piedalījās visi deputāti. 
1.Vienbalsīgi nolēma, ka Pāvilostas novada ģerboni, atbilstoši tā 
heraldiskajam aprakstam -  sudraba laukā trīs zili jūrmalas zilpodzes 
ziedi ar zaļiem kātiem un lapām, savienoti dīseles veidā, drīkst lietot 
pašvaldības iestāţu zīmogos, uz pašvaldības iestāţu veidlapām, 
pašvaldības iestāţu amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām 
un vizītkartēm, amata zīmēm un zīmotnēm, Pāvilostas novada 
pašvaldības (domes) apbalvojumiem, pašvaldības iestāţu 
iespieddarbiem uz vāka un titullapas, kā arī uz to izdotajām apliecībām, 
pašvaldības informatīvā izdevuma titullapas, pie pašvaldības iestāţu 
ēkām un dienesta telpām, uz pašvaldībai piederošiem 
transportlīdzekļiem, pašvaldības reprezentācijas aksesuāriem un citos 
pašvaldības atļautos gadījumos. 
2. Piešķīra finansējumu no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- 
vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem - sabiedriskā labuma 
organizācijai „Vārti ģimenei” transporta izdevumu apmaksai par vienu 
braucienu Pāvilosta- Rīga- „Lejas”, Sakas pagastā - Pāvilosta ar 
pašvaldības 19 - vietīgo autobusu 02.08.2011.; par pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu tāmju izstrādāšanu SIA „WS” Ls 366 apmērā un par 
remontdarbu veikšanu SIA „IGA-4” Ls 3625,11 apmērā.  
Nolēma prasīt Vērgales kultūras nama vadītājai līdz 2011.gada 
15.augustam iesniegt finanšu komitejai tāmi ar plānotām logu 
nomaiľas darbu izmaksām.  
3. Atlika lēmuma pieľemšanu par turpmāko īpašuma E.Šneidera 
laukumā 11(vecā ambulance), Pāvilostā, izmantošanu un nolēma 
sagatavot rakstisku priekšlikumu par perspektīvo nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanu un nodot saskaľošanai „Latvieši pasaulē- muzejs un 
pētniecības centrs”. 
4. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Dzilnas”, Ulmale, Sakas 
pagastā, pārdodot to izsolē. Nosacītā cena- Ls 8000,00. 
5. Dzēsa maksātnespējīgās likvidējamās SIA „Tebra” nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu Ls 1 142,82 apmērā.  
6. No 2011.gada 01.jūlija veica grozījumus Pāvilostas novada 
pašvaldības tarifikācijas Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra 
sadaļā, apstiprinot amatu – referents ar  40 stundu darba nedēļu un 
darba algu Ls 209 mēnesī. 
7. Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes 
laikā par dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju iecēla 
Lieni Vaškus.  
8. Samazināja politiski represētai personai par zemi, kas ir šīs 
personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā 
īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais īpašums  netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā. 
9. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus pieciem pirmās 
un otrās grupas invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem 
individuālajām dzīvojamajām mājām 50 % apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. Noraidīja divu fizisko personu ierosinājumu 
par nekustamā īpašuma nodokļu samazināšanu, jo zeme zem 
individuālajām dzīvojamām mājām nav personu īpašumā. Noraidīja 
vienas fiziskās personas lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus, jo personai nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 
personas statuss.  
10.  Nolēma iegādāties zemi ne mazāku kā 0,35 ha un ne lielāku kā 
0,6 ha Vērgales futbola laukuma izveidei Vērgales sporta halles 
apkārtnē un veikt iepirkuma procedūru. 
11. Nolēma pārsūdzēt kasācijas kārtībā Kurzemes apgabaltiesas 
Civillietu kolēģijas 04.07.2011. spriedumu pašvaldības civillietā par īres 
attiecību izbeigšanu Mākslas skolas ēkā un izlikšanu no dzīvojamām 
telpām, ierādot citas dzīvojamās telpas. Risināt jautājumu par papildus 
jurista piesaisti. PAR – 11 deputāti, ATTURAS – Gatis Štokmanis un 
Uldis Kristapsons. 
12. Noraidīja sagatavoto lēmuma projektu par projekta „Pāvilostas 
novada tūrisms un attīstība” koordinatora darba tiesisko attiecību 
turpināšanu Pāvilostas novada pašvaldībā.  

 

13. Izskatot jautājumu par derīgo izrakteľu atradnes Saliena- Rīva turpmāko 
izmantošanu, nolēma nodot zemes gabala „Pirmais Karjers”  krājumu 
vērtēšanai un izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesībām. Uzdeva 
privatizācijas komisijai sagatavot izsoles noteikumu projektu. 
14. Nodeva īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, detālplānojuma grozījumu 
1.redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saľemšanai.  
15. Sadalīja zemesgrāmatā nereģistrētu, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes vienību ar adresi Torľa iela, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, divās atsevišķās zemes vienībās. Atdalīto 
zemes vienību, uz kuras atrodas būve, pievienoja zemesgabalam. Atlikušajai 
zemes vienībai saglabāja adresi -  Torľa iela , Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
16. Būvju īpašumam „Vērgale” un ēkai „Centrāle” mainīja nosaukumu uz 
„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
17. Izīrēja dzīvojamo platību. 
18. Nolēma uzľemt pašvaldības dzīvokļu rindā I. L. ar š.g. 28.jūliju. 
19. Uzľēma pašvaldības dzīvokļu rindā M. T. ar š.g. 28.jūliju. 
20. Iznomāja zemes gabalu ap 240 kvm. platībā uz 10 gadiem un noteica 
nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksās LR likumos noteiktos nodokļus. 
21. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes 
lietojumu 0,5 ha platībā un noteica zemes nomas maksu gadā - 3% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksās LR likumos noteiktos nodokļus. 
22. Atteica iznomāt pašvaldībai nepiederošu un nepiekritīgu zemi. Personai 
ar iesniegumu par zemes gabala nomu jāgrieţas Valsts nekustamo īpašumu 
aģentūrā. 
23. – 29. Jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu sadalīšanu, zemes 
ierīcības projektu izstrādi un nekustamā īpašuma nodokli.  
30. Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada 
saistošos noteikumus Nr. 5 „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai ārpus meţa 
zemes Pāvilostas pilsētas teritorijā”.  Pēc ministrijas atzinuma saľemšanas 
tie tiks publicēti Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izlikti 
redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
31. Izbeidza nomas tiesības uz 1 zivju tīklu z/s 2011.gadā. Piešķīra zvejai 
Baltijas jūras piekrastē 2011.gadā zvejas rīku - 1 zivju tīklu. Slēdza 
pašpatēriľa zvejas tiesību nomas līgumu uz 2011.gadu.  
32. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam piešķīra 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  - 5 kalendārās dienas par 2011.gadu. 
33. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Vasarnieki 22”, Vērgales 
pagastā, īpašumu pārdodot izsolē. Nosacītā cena- Ls 5000,00. 

 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 

25.augustā Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde, kurā darba 
dēļ nepiedalījās deputāts Uldis Kurzemnieks. Tika izskatīti 22 darba 
kārtības punkti. Darba kārtība: 
1. Nolēma piešķirt finansējumu no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- 
vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: 
Vērgales kultūras nama ārējo logu rāmju nomaiľai Ls 1811,70 apmērā; 
Pāvilostas novada sociālam dienestam programmas SOPA papildināšanai Ls 
250,00 apmērā; elektrības ierīkošanai Ploces sociālā mājā Ls 2330,00 
apmērā. 
Vērgales pamatskolai 6.klases kosmētiskā remonta veikšanai Ls 850,00 un 
ārdurvju nomaiľai – Ls 725,90 apmērā; 
Atlika jautājuma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu Ziemupes tautas 
nama piebūves siltināšanai. 
2. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus diviem otrās grupas 
invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām 
50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
3. No 2011.gada 1.septembra nolēma palielināt darba samaksu sporta zāles 
apkopējai, kas, strādājot 40 stundas nedēļā, turpmāk saľems Ls 209. No 
2011.gada 27.oktobra likvidēja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra 
štata vienību - referents. 
No 2011.gada 28.oktobra izveidoja Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centram jaunu štata vienību – vadītāja vietnieks ar darba algu Ls 250. 
4.  Apstiprināja suvenīru izcenojumus TIC. 
5. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stellas”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 2011. gada 26. jūlija pirmās izsoles 
rezultātus. 

 



 
6. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma īpašnieka nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, 
parāds uz 20.09.2011. – Ls 130,59. 
7. Nolēma labot Pāvilostas novada domes 28.07.2011. lēmuma Nr.11-30 
punkta 3.2.apakšpunktu.  
8. Nolēma atteikt nekustamā īpašuma zemes vienībai sadalījumu, atļaujot 
veikt sadalījumu, izstrādājot detālplānojumu. 
9.- 10. Atturoties deputātiem A. Magonem un U. Kristapsonam, nolēma 
uzsākt nekustamo īpašumu – Pāvilostas novada Vērgales pagasta „Rieģe”  
un „Smēdnieki” (3.un 5.zemes gabala) detālplānojumu izstrādi. Par 
detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu, apstiprināja darba uzdevumus, 
nolēma slēgt līgumu ar detālplānojumu ierosinātāju un detālplānojumu 
izstrādātāju Jekaterinu Šavikinu- Kuzľecovu par detālplānojumu izstrādi. 
Pēc detālā plānojuma izstrādes, ir plānots šajos īpašumos uzstādīt vēja 
ģeneratorus.  
11. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma zemes 
gabalam. 
Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada 
domē un piešķirt nosaukumu atdalītajiem zemes gabaliem. 
12. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem par zemes 
lietojumu platībā 5,0 ha. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
13. Nolēma piešķirt adreses ēku (būvju) īpašumam ar zemes vienības 
kopējo platību 17,3 ha un 17,7 ha, (veicot zemes vienības kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta). 
14. Nolēma piedāvāt izīrēt dzīvojamo platību Rīvās. Dzīvokļa akcepta 
gadījumā desmit darba dienu laikā slēgt līgumu ar Pāvilostas novada 
pašvaldību par dzīvokļa īri. 

 

15. Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam Vērgales 
pagastā. 
16. Nolēma izsniegt 26.11.2009. Pāvilostas novada sēdes protokola izrakstu 
Nr.10 par zemes piekritību. Zemes lietojumu ierakstīt zemesgrāmatā kā 
piekrītošu zemes gabalu uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda Vērgales 
pagastā. 
17. Samazināja zvejas limitu 3 personām un piešķīra 1 personai šādu zvejas 
rīku limitu 2011.gadam - 1 zivju tīklu un 100 āķus. Nolēma aicināt Pāvilostas 
novadā dzīvesvietu deklarējušās personas pieteikties uz brīvajiem zvejas 
rīku limitiem. 
18. Nolēma piesaistīt zemi 5,0 ha platībā šķūľa un kūts uzturēšanai. Noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.  
19. Izbeidza zemes lietošanas tiesības uz zemes vienības 0,5 ha platībā 
saskaľā ar izkopējumu no Vērgales pagasta kadastra kartes, kas ir šī 
lēmuma neatľemama  sastāvdaļa, un nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar 
iespējamajiem mantiniekiem uz zemes vienību 0,5 ha platībā. Zemes nomas 
maksu noteica 0,5% no kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksās LR likumos noteiktos nodokļus. 
20. Atļāva Vērgales pamatskolai atvērt 1.klasi 2011./2012. mācību gadā ar 
septiľiem skolēniem. 
21. Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Vērgales pagastā. 
22. Nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 19.09.2011. līdz   
28.09.2011. (10 kalendārās dienas) par 2011.gadu. 
 

Komiteju sēdes plānotas 2011.gada 15.septembrī Ziemupes tautas 
namā. 
Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 29.septembrī Pāvilostā. 
 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 
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DOMES PAZIŅOJUMI 
PAZIĽOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU 

 Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2011. gada 25.augusta 
sēdes protokola izrakstu Nr. 12., 9.§, tiek uzsākta detālplānojuma 
izstrāde zemes gabalam „SMĒDNIEKI”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra nr. 6496 001 0061. 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, izstrādātāja – Jekaterina Šavikina 
- Kuzľecova. 
Detālplānojuma mērķis – vēja elektrostaciju parka būvniecība īpašumā 

„Smēdnieki”. 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pēc vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu – 3.zemes gabalam – mežsaimniecībā izmantojamā 
teritorija un retinātas apbūves dzīvojamās un rekreācijas teritorija; 
5.zemes gabalam – mežsaimniecībā izmantojamā teritorija. 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 

Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales 
pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag.) katru darba dienu līdz 
2011.gada 10.oktobrim. 

 

 Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2011. gada 25.augusta 
sēdes protokola izrakstu Nr. 12., 10.§, tiek uzsākta detālplānojuma 
izstrāde zemes gabalam „RIEĢE”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra nr. 6496 004 0036. 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, izstrādātāja – Jekaterina Šavikina 
- Kuzľecova. 
Detālplānojuma mērķis – vēja elektrostaciju parka būvniecība īpašumā 
„Rieģe”. 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pēc vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu – Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales 
pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag.) katru darba dienu līdz 
2011.gada 10.oktobrim. 
Informācija pa tālruni – 26837672, Jekaterina Šavikina - Kuzľecova. 

 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādus 
nekustamos īpašumus: 

Nekustamo īpašumu „Vasarnieki 22”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 1521 kv.m, 
atklātā mutiskā izsolē 2011. gada 27. septembrī plkst. 9.00, izsoles 
nosacītā cena Ls 5000, nodrošinājums Ls 500; 

 Nekustamo īpašumu „Dzilnas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kas sastāv no vienstāva dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 103.2 kv.m,  
sešiem šķūľiem  un zemesgabalu ar kopējo platību 0,3009 ha,  atklātā 
mutiskā izsolē 2011.gada 27.septembrī plkst. 9.30, izsoles nosacītā cena 
Ls 8000, nodrošinājums Ls 800. 

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 23. septembra plkst.16.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās 
Pāvilostas novada pašvaldībā 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.” 

 

SKAIDROJUMS 
Lai lasītājiem nerastos jautājumi par domes ziľu skopo izklāstu, kurās 

vairs nav minēti vārdi, uzvārdi un arī adreses, paskaidroju, ka esam 
saľēmuši skaidrojuma vēstuli no VARAM ministrijas. Tajā norādīts, ka 
jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pants, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu (arī sensitīvo 
personas datu) aizsardzību. 

Ľemot vērā augstāk minēto, paskaidrojam, ja publicēti tiek lēmumi par 
pašvaldības domes amatpersonas ievēlēšanu amatā, tad publicē personas 
vārdu un uzvārdu, lai personu varētu identificēt, bet, ja tiek pieľemti lēmumi, 
kas attiecas uz fizisku personu, tad šīs personas dati, proti, vārds un 
uzvārds aizstājams ar personas vārda un uzvārda iniciāli, tādējādi 
maksimāli aizsargājot personas datus. Adreses vietā norādāms tikai  
/adrese/ vai /dzīvesvieta/, neminot konkrēto adresi. 

 

Izdevuma galvenā redaktore MARITA HORNA 
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BŪVVALDES INFORMĀCIJA 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu. 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada jūlijā izskatīja būvniecības 

pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 Saimniecības ēkas un pirts būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, 
Tirgus iela 12a; 
 Dzīvojamās mājas būvniecība „Vasarnieki 12”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada augustā izskatīja būvniecības 
pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
„Laikas”; 
 
 

PERSONAS KODUS PUBLISKAJĀ VIDĒ 

AIZVIETOS AR IDENTIFIKATORIEM 

Lai nodrošinātu ārstniecības personu privāto datu aizsardzību 
publiskajā vidē, Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība, 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, 
Veselības ekonomikas centrs, Veselības norēķinu centrs un 
Veselības inspekcija ir atbalstījusi ieceri publiskajā vidē 
ārstniecības personas personas kodu  aizvietot ar valsts piešķirtu 
individuālo numuru (identifikatoru).  

Plānotais projekts paredz, ka no 2012.gada 1.janvāra 
medicīniskajā dokumentācijā, kura tiek izsniegta pacientiem 
(receptēs, izrakstos, nosūtījumos u.c.), ārstniecības personas 
personas kodu aizvietos ar ārstniecības personas identifikatoru, 
tādējādi novēršot viľu personas datu publiskošanu. 

Identifikatora ieviešanai paredzēts noteikt 5 gadu ilgu pārejas 
laiku, jo tas atbilstu laika posmam, kādā ārstniecības personai 
jāveic pārreģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta 
personu reģistrā. 

 

Informāciju sagatavoja Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību 
speciāliste DAGNIJA BŪMANE 

 

Lauksaimniekiem, uzņēmējiem 

 

VARĒS PIETEIKTIES EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS 

FONDA ATBALSTA PASĀKUMAM „ZVEJAS 

AKTIVITĀŠU PILNĪGA PĀRTRAUKŠANA” 

 

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) tiks 
uzsākta projektu iesniegumu pieľemšana atbalstam zivsaimniecībā Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007.– 2013.gadam pasākumā „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” no 
2011.gada 5.septembra līdz 2011.gada 5.oktobrim. 

Pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” piektās kārtas 
pieejamais publiskais finansējums ir 1 600 000 latu, ľemot vērā šādu zvejas 
kuģu skaita un bruto tilpības atlikumu: 

 

Nr. p.k. Zvejas flotes segments Kopējā kuģu bruto tilpība, GT Kuģu skaits 

Zvejas flote aiz piekrastes ūdeľiem: 315 3 

1. traleri 12-24 m 32 1 

2. traleri > 24 m 264 2 

3. tīklu zvejas kuģi > 24 m 19* - 

*Atlikumu var novirzīt citos segmentos, nepārsniedzot kopējo kuģu bruto tilpību. 
Pasākuma mērķis ir Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšana ar 

pieejamiem zivju resursiem, zvejas kuģus sadalot, tostarp sagrieţot 
metāllūţľos, vai nododot (dāvinot vai pārdodot) izmantošanai citiem mērķiem, 
kas nav saistīti ar zvejniecību. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt 
zvejas kuģu īpašnieki, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) 
komercdarbībai zvejniecībā un kuru kuģi zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras 
līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeľiem un ir iekļauti ZM zvejas kuģu 
sarakstā. Papildu informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem 
aktiem atrodama ZM interneta mājas lapā www.zm.gov.lv. Projektu iesniegumu 
veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir pieejami LAD mājas lapā: 
www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs pēc projekta īstenošanas adreses. 

 

AINA KREICBERGA 
 

2011.GADA 17.SEPTEMBRĪ – 

11. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 

Tiesības piedalīties 11.Saeimas vēlēšanās ir visiem 
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoľiem, kuri vēlēšanu dienā būs 
sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai nobalsotu, nepieciešama derīga 
Latvijas pilsoľa pase. 

Vēlēšanu dienā Pāvilostas novadā Sakas un Vērgales 
vēlēšanu iecirkľi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 
20.00, Pāvilostas vēlēšanu iecirknis būs atvērts no 7.00 līdz 
22.00.  

Saeimas vēlēšanās netiek lietots vēlētāju reģistrs, tāpēc 
vēlētāji balsošanai var izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni pēc 
izvēles. Lai nodrošinātu, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss, 
vēlētāja pasē tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās.  

11.Saeimas vēlēšanas tiks organizētas arī ārvalstīs, kur ir 
izveidoti 77 vēlēšanu iecirkľi 39 valstīs.  

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs 
nobalsot vēlēšanu iecirknī, kā arī šo vēlētāju aprūpētājiem ir 
iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai 
atrašanās vietā jāpiesakās no 2011.gada 7.septembra līdz 
17.septembra plkst. 12.00. Iesniegums jānogādā vēlētāja 
atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī tā darba laikā. No 
7. līdz 16.septembrim vēlēšanu iecirkľu darba laiks būs četras 
stundas dienā. 

11.Saeimā no Rīgas vēlēšanu apgabala ir jāievēl 30 deputāti, 
no Vidzemes vēlēšanu apgabala – 27, no Latgales vēlēšanu 
apgabala – 15, no Zemgales vēlēšanu apgabala – 15 un no 
Kurzemes vēlēšanu apgabala - 13 deputāti. 
      Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkľu darba laiki: 
Iecirknis Nr. 577 Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 
73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tālr. Nr. 63484559 

no 07.09.2011. - 15.09.2011. no plkst. 10:00 līdz 14:00 
16.09.2011. no plkst. 16:00 līdz 20:00 
vēlēšanu dienā no plkst. 7:00 līdz 22:00  

Iecirknis Nr. 601 Vērgales pagasta pārvalde, Pagastmāja, 
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, tālr. Nr. 
63490836 

no 07.09.2011. - 15.09.2011. no plkst. 9:00 līdz 13:00 
16.09.2011. no plkst. 14:00 līdz 18:00 
vēlēšanu dienā no plkst. 7:00 līdz 20:00  

Iecirknis Nr. 598 Sakas pagasta pārvalde, Pagasta māja, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466, tālr. Nr. 63453658 

no 07.09.2011. - 15.09.2011. no plkst. 9:00 līdz 13:00 
16.09.2011. no plkst. 13:00 līdz 17:00 
vēlēšanu dienā no plkst. 7:00 līdz 20:00 

 

PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA, tālr. 29725727 

 

 

ZIŅOJUMI 

Informējam, ka varat pieteikties uz brīvajiem zvejas rīku limitiem 
pašpatēriľa zvejai 2011.gadā. Pieteikumus varat iesniegt līdz 14.09.2011. 
Pāvilostas novada pašvaldībā. 

 

Aicinām bezdarbniekus un darba meklētājus izmantot NVA (Nodarbinātības 
valsts aģentūras) izsniegtos kuponus bezmaksas apmācībām. Mācību laikā 
katrs bezdarbnieks saľem stipendiju 70LVL mēnesī. Kontaktinformācija: 
Tālr: 67287130 Vairāk informācijas: www.abc.edu.lv,  www.bezdarbniekiem.lv 
 
MĀCIES ANGĻU VALODU Pāvilostā un Vērgalē! Mācības sāksies 
2011.gada septembrī  un notiks divas reizes nedēļā pa 2 x 40 minūtēm. 
Mācību kursa ilgums – 5,5 mēneši. 12.,13.,14.septembrī paredzēti 
bezmaksas iepazīšanās kursi – tā sauktie šokolādes kursi. Tas nozīmē, ka 

pasniedzēji jāiepriecina un jāatalgo ar šokolādi. Papildus informācija pa tālruni 
63420021, 26672558 vai 27505676 

 

http://www.zm.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://web.cvk.lv/pub/public/29861.html
http://www.abc.edu.lv/
http://www.bezdarbniekiem.lv/
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Esiet aktīvi un piedalieties 

savas teritorijas plānošanā! 

Pāvilostas novadā ir iesākts aktīvs 
plānošanas process, kura rezultātā taps novada 
attīstības programma 2012. - 2018. gadam un 
teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam. Līdz 
šim brīdim nav kopēja novada teritorijas plānojuma, 
bet ir 3 atsevišķi spēkā esoši teritorijas plānojumi. 
Šobrīd plānotāji apzina esošo situāciju un spēkā 
esošos teritorijas plānojumus. Būtu vēlams 
iedzīvotājiem aktīvi piedalīties plānošanas 
procesā jau no paša sākuma. Tas nozīmē, ka 
katram vajadzētu apdomāt sava zemes gabala 
turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā 
nākotnē tur tiks veikta apbūve vai kādas citas 
izmaiľas, piemēram, mainīt zemes lietošanas mērķi 
no mazstāvu apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi. Plānojot savu zemes gabalu izmaiľas, jāľem 
arī vērā tas, kā tas turpmāk ietekmēs nodokļu 
nomaksu. Savas ieceres jāapdomā nopietni, jo, 
mainot zemes gabala izmantošanu, mainās arī 
nekustamā īpašuma nodoklis, kas par savu zemi 
jāmaksā katru gadu. Pēc teritorijas plānojuma 
apstiprināšanas tiks pārskatīti nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi visām novada zemēm, un nodoklis 
tiks pārrēķināts atbilstoši zemes gabala plānotajai 
(atļautajai) izmantošanai. Piemēram, nodoklis par 
apbūves zemi ir lielāks nekā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Mainīt teritorijas zonējumu 
vajadzētu, ja tiešām notiks idejas realizēšana.  

Ja ideja ir skaidra un zināt, ka tuvākajā nākotnē 
to varēsiet realizēt, tad gan nevajadzētu kavēties, 
bet doties uz pašvaldību un iesniegt savus 
priekšlikumus, lai tos var iestrādāt jaunajā teritorijas 
plānojumā. 

Iesniegumā miniet, ko vēlaties mainīt savā 
zemes gabalā. Ja vēlaties to apbūvēt, norādiet kāda 
veida apbūve tā būs – dzīvojamā, raţošanas un 
tamlīdzīgi. Iesniegumam noteikti pievienojiet zemes 
gabala robeţu plānu, kurā ir redzamas zemes 
gabala robeţas un zemes gabala kadastra numurs, 
un tajā iezīmējiet savu ideju. Tas vajadzīgs, lai 
plānotāji pēc tam var precīzāk norādīt izmaiľas 
teritorijas plānojumā. Piemēram, ja zemes gabals ir 
50 ha liels, bet apmeţot gribat tikai 5 ha, tad 
norādiet, kur atradīsies apmeţojamā zemes platība. 
   Tālākā procesā tiks izstrādāta novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcija, kurā katrs varēs apskatīt 
sava zemes gabala plānoto izmantošanu ar 
apgrūtinājumiem, piemēram, upes aizsargjosla vai 
elektrisko tīklu augstsprieguma gaisvada līnijas 
aizsargjosla. Par plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu novada iedzīvotāji tiks informēti 
atsevišķi (sekojiet līdzi informācijai laikrakstā 
„Pāvilostas Novada Ziľas” un pašvaldības mājas 
lapā www.pavilosta.lv, sadaļā teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas izstrāde). Ir izveidota 
speciālā e- pasta adrese: plānošana@pavilosta.lv, 
kur katrs var sūtīt savus ierosinājumus un 
priekšlikumus. 

Priekšlikumus jāiesniedz līdz 2011.gada 
1.oktobrim, adresējot to Pāvilostas novada 
pašvaldībai Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, LV-3466. 
Iesniegumā norādiet savu vārdu, uzvārdu, personas 
kodu un dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām 
jānorāda uzľēmuma nosaukums, reģistrācijas 
numurs un juridiskā adrese.  

 

TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DARBA GRUPA 

 

PLĀNOJAM NĀKOTNI KOPĀ 

Divas dienas 16. un 17.augustā Vērgales pagastā un Pāvilostā notika novada Attīstības 
plāna izstrādes darba grupu sanāksmes. Attīstības plāns 2012.-2019.gadam būs tas 
dokuments, kas noteiks novada prioritāros attīstības virzienus un konkrētus realizējamos 
darbus. Darbs notika grupās. Vērgalē sanākušie sprieda par tūrisma, lauksaimniecības un 
infrastruktūras attīstības virzieniem. 

Lauksaimnieki norādīja, ka jāsakārto meliorācijas sistēma, arī tām saimniecībām, kas 
intensīvi nenodarbojas ar  lauksaimniecību un uzľēmējdarbību. Viľi uzskata, ka attīstīties nav 
iespējams, taču jānoturas šajā pašā līmenī, neļaujot aizaugt lauksaimniecībā izmantojamā 
zemēm. Bija ierosinājums padomāt, kā pārdot savu produkciju tūristiem savās saimniecībās. 

Tūrisma darba grupā kaislīgākās diskusijas bija par stāvlaukumu apsaimniekošanu 
jūrmalā. It īpaši Vērgales pagastā. Tāpat aktuāls jautājums bija par piekļuvi jūrai Sakas 
pagastā, ceļu sakārtošanu, zīmju un norāţu izvietošanu novadā. Priekšlikums bija arī par 
tūrismu uzľēmēju lielāku iesaisti novada labiekārtošanā un bieţāku domu un ideju apmaiľu ar 
domi. 

Pāvilostā tikās novada  uzľēmēji, ostas un zvejnieku pārstāvji, atsevišķi kultūras, 
izglītības, sporta jomu speciālisti, vides aizsardzības, biedrību, NVO pārstāvji. 

Osta, uzľēmēji atzīmēja to, ka trūkst komunikācijas starp domi un uzľēmējiem, tāpēc 
ierosināja rīkot tikšanos 3-4 reizes gadā, ko koordinētu kāds no domes darbiniekiem. 
Uzľēmēji vēlētos, lai būtu  skaidri formulētas publiskās intereses uzľēmējdarbības virzīšanai, 
proti, lai zinātu, kurās teritorijās varētu attīstīt savu darbību un kādos virzienos. Būtu 
jāpadomā, kā Pāvilostai piesaistīt tā sauktos otro māju tūristus, kuri te dzīvo pārsvarā vasarā. 
Arī Saraiķos tādi ir. Uzľēmēji vēl ierosināja vairāk izmantot aktīvo biedrību līdzdalību daţādu 
pasākumu realizēšanā un meklēt veidus, kā saglabāt piekrastes zvejniecību, sakārtot ostas 
promenādi līdz ziemeļu molam, vairāk attīstīt zivju pārstrādi tieši vietējam tirgum, izveidot 
kajaku skolu un glābšanas dienestu, organizēt jahtu ziemošanas servisu, izveidot prāmja 
līniju. 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās jomas darba grupu izteiktie priekšlikumi 
Attīstības plānam – Ieviest stipendiju sistēmu vidusskolā, finansiāli atbalstīt pedagogus, kuri 
vēlētos celt savu kvalifikāciju vai pārkvalificētos, organizēt profesionālās ievirzes kvalifikācijas 
kursus vidusskolēniem, piesaistīt skolām jaunus pedagogus, nodrošinot tos ar dzīvokļiem. 

Skolotāji vēlētos lielāku pašvaldības policistu ieinteresētību jauniešu uzvedības problēmu 
risināšanā. 

Kultūras dzīves organizētāji Vērgalē un Pāvilostā norādīja, ka viľu stiprā puse ir stabili 
pašdarbības kolektīvi. Izteica vēlmi palielināt iestāţu budţetus, kultūras namu ēkām veikt 
fasāţu remontus, atjaunot Upesmuiţas parka estrādi, Pāvilostā esošās kultūras metodiķes 
vietā būtu nepieciešams vēl viens kultūras nama darbinieks – metodiskā darba speciālists, 
kurš būtu kultūras jomā zinošāks un varētu organizēt pieredzes braucienus, kultūras 
darbinieku sapulces, meklēt sadarbības iespējas ar sadraudzības pilsētām. 

Sociālās jomas darbinieki norādīja, ka vēlētos labāku sadarbību ar pašvaldības policiju, 
īpaši ar ģimenes ārstiem, arī izglītības iestādēm, tāpēc būtu jāatjauno starp institucionālā 
komanda, kurā visi iepriekš nosauktie kopā risināja sociālās problēmas. Nav arī deputātu 
ieinteresētības un izpratnes par bāriľtiesas darbu. Laba sadarbība sociālajam dienestam ir ar 
pansionātiem, kuros uzturas novada iedzīvotāji. 

Nepieciešams: 1) sociālais darbinieks, kas strādātu tikai ar ģimenēm, kurās ir bērni; 2) 
paaugstināt darbinieku izglītības līmeni un veikt pieredzes apmaiľu; 3)speciāli aprīkots 
transports māju aprūpei un ģimeľu apsekošanai; 4) palielināt sociālo budţetu ( te jānorāda, 
ka Attīstības plāna izstrādātāji, veicot  kopsavilkumu par novadu, norāda, ka sociālajai 
aizsardzībai uz vienu iedzīvotāju tērējam Ls 17, kas ir zemākais rādītājs Latvijā); 
5)pašvaldībai  veicināt lielāku atbalstu veselības aprūpei; 6) izveidot sociālo māju Rīvās; 7) 
izveidot sociālās istabas Pāvilostā, Vērgalē, Ziemupē, Saraiķos. 

Vides un nevalstisko organizāciju (NVO)pārstāvji izteica vēlmi izveidot jauniešu centru 
un maksāt stipendijas studentiem, kuri pēc augstākās izglītības iegūšanas atgrieztos strādāt 
novadā; attīstīt apkalpojošās sfēras rūpniecību; iesaistīt jauniešus brīvprātīgo darbā un celt 
jaunu dzīvojamo māju Pāvilostā. Bija ierosinājums rīkot novada NVO forumu, kurā tuvāk 
iepazītos viens ar otru un meklētu sadarbības partnerus. Lai veiksmīgāk organizētu zaļo 
teritoriju sakopšanu un aizsardzību, bija ierosinājums pašvaldībā pieľemt darbā vides 
speciālistu. Lielāku uzmanību vajadzētu pievērst tiem vides objektiem, uz kuriem aicinām 
tūristus. Lai tie būtu sakopti ik dienas, nevis tikai uz atsevišķiem pasākumiem. Rosināja uzsākt 
atkritumu šķirošanu novadā. 

Visi bija vienisprātis, ka cilvēkiem, kuri darbojas sabiedriskā kārtā, ne vienmēr tik nozīmīgs 
ir materiālais stimuls. Daudz vairāk motivē un iepriecina līdzcilvēku un īpaši domes pateiktais 
paldies par padarīto. 

Kad Attīstības plāna izstrādes darba grupa būs sagatavojusi plāna 1.redakciju, ar to varēs 
iepazīties ikviens iedzīvotājs un izteikt savu viedokli. Informācija par plāna apspriešanas 
kārtību un laiku būs publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

 

http://www.pavilosta/
mailto:pl�no�ana@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
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JAUTĀ  IEDZĪVOTĀJI 

2 jautājumi no iedzīvotājiem – 
1. KAS IR ATBILDĪGS PAR IELU APGAISMOJUMU PĀVILOSTĀ? KAD TIKS SAKĀRTOTAS 
BOJĀTĀS LAMPAS DZINTARU UN SPORTA IELAS, BRĪVĪBAS - TIRGUS IELU 
KRUSTOJUMOS? 
    Lampa nedeg arī Torľu ielā, bet ir plānots tuvākajās dienās bojājumus novērst. Darbi 
iekavējās jo darbu veikšanai ir nepieciešams auto pacēlājs. 
2. KAD TIKS ATJAUNOTA GĀJĒJU IETVE NO TIRGUS IELAS LĪDZ MĀKSLAS SKOLAI, 
KAS IR IEŠANAI NEPIEMĒROTA? KĀPĒC PRIVĀTĪPAŠNIEKS ŠO TROTUĀRA DAĻU 
NETĪRA? 
   Redzot situāciju kāda ir Pāvilostas pilsētā ar gājēju ietvēm, diemţēl nevaru apsolīt, ka šogad 
varētu atjaunot ietves gar Jūsu minēto posmu, gan Brīvības ielā, kur arī situācija ar ietvēm ir 
slikta. 2012.gadā  ja būs pietiekams finansējums, tad varētu plānot šo ietvju seguma 
rekonstrukciju. 
    Kāpēc šogad izvēlējāmies izbūvēt gājēju ietvi Lejas ielā? Tādēļ, ka iedzīvotāji apmeklē ēku 
Lejas ielā 10, kur ir ģimenes ārstu prakses un arī aptieka. Šo iestādi apmeklē arī cilvēki ar 
kustību traucējumiem, tādēļ arī tika izbūvēts šis nelielais posms, lai nebūtu jāiet pa Lejas ielas 
brauktuves daļu. 
                                                                          Uz jautājumiem atbildēja  ULDIS KRISTAPSONS 
 

VAI TU ZINI 
 Jūlijā Pāvilostas novadu apmeklēja ministriju pārstāvji, lai iepazītos ar dzīvi novadā pēc 

novadu reformas. Nedzīvojam sliktāk kā lielajos novados. Ir tikai divi novadi Latvijā, kuriem nav 
kredītsaistību un parādu – Pāvilostas un Ozolciema. 

 18.augustā Pāvilostas domes zālē notika jahtu un laivu piestātnes būves Dzintaru ielā 2E 
pārstrādātā detālplānojuma sabiedriskā apspriešana. Sākotnējā iecere paredzēja krasta 
norakšanu 80 m garumā un apjomīgu būvniecību. Pret to aktīvi iebilda iedzīvotāji, un protests  
pat nonāca Satversmes tiesā. Pašlaik projekta iniciators Andris Vītoliľš nolēmis izbūvēt upes 
krastā 100 m garu piestātni. Uz to varēs nokļūt pa kāpnēm, kas vedīs no Dzintaru ielas  iepretī 
Mūzikas skolai. Vēl paredzēts ierīkot elektrības, ūdens, kanalizācijas pievadus piestātnēm, 
Dzintaru ielas malā - automašīnu novietni  un krastā - sargu mājiľu. A.Vītoliľš pauda noţēlu, ka 
sākotnējā iecere nav guvusi iedzīvotāju sapratni un atbalstu. Viľa vēlme bijusi Pāvilostas centrā 
radīt modernu arhitektūru, ar  ko ne tikai Pāvilosta, bet visa  Latvija varētu lepoties un kas 
palielinātu tūristu plūsmu un nestu peļľu pilsētai. Vai nu tā viss būtu kā solīts, neviens pateikt 
nevarēs, bet to, ka no šī krasta kaislīgie makšķernieki noķer pa līdaciľai zināms no drošiem 
avotiem. 

 Augusta vidū, nākot ar priekšlikumu Baltijas jūrā izbūvēt vēju elektrostaciju parku ar kopējo 
jaudu 200 megavati ( 47 – 80 vēja ģeneratori),  SIA „Baltic  Wind Park” (tās vienīgais īpašnieks 
ir Belizā reģistrēta kompānija „SAS Development Ltd.”) ievērojami  sašūpoja Pāvilostas pilsētas 
sabiedrību. Sanāksme tika organizēta, lai uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus, kas būtu jāľem 
vērā, uzsākot ietekmes uz vidi novērtējumu plānotajiem vēju parkiem. Vietas, kur tos varētu 
būvēt, noteikusi Ekonomikas ministrija. Projekta izmaksas varētu būt ap pusmiljardu latu!! Kur 
plānotā  saraţotā enerģija, kas vairākas reizes pārsniedz reālo Kurzemes elektroenerģijas 
patēriľu, tiks realizēta, projekta virzītāji pateikt nevarēja. Tāpat kā nevarēja atbildēt uz vairākiem 
ar projektu saistītiem jautājumiem.  
    Pēc apspriedes, kurā piedalījās turpat 30 interesentu, tika nolemts vākt iedzīvotāju parakstus 
pret šo parku izbūvi. Vides pārraudzības valsts birojam adresētajā vēstulē, ko parakstīja vairāk 
kā 300 Pāvilostā dzīvojošie, norādīts, ka trīs iespējamie vēju parki, kas plānoti pie Pāvilostas 
krastiem, pirmkārt, apdraudēs zvejas vietas un zvejniecības pastāvēšanu vispār, otrkārt, 
„aizbaidīs” jahtu tūristus un izbojās ainavu un kultūrvidi kopumā, jo plānotie vēju parki būs 8 km 
attālumā no krasta un vēju ģeneratoru 100 m augstie masti būs redzami pie apvāršľa. Naivi ir 
ticēt, ka reizē ar minētajiem vēju parkiem radīsies jaunas darba vietas un pašvaldība kļūs 
bagāta. Zaudējumu būs vairāk kā ieguvumu. Pāvilostnieks Dzintars Zamarītis, kurš organizēja 
parakstu vākšanu, jau saľēmis atbildi no  Vides pārraudzības valsts biroja, kurā laipni atbildēts, 
ka iedzīvotāju iebildes tiks ľemtas vērā, izvērtējot vidi ietekmējošos faktorus, un iedzīvotāji tiks 
iepazīstināti ar gatavo Vides pārskatu. Tas varētu notikt pēc pusotra – diviem gadiem.  

 Septembrī novada skolās mācības uzsākuši 252 skolēni, t.sk. 1.klasēs – 21, kopā 1.-
4.kl. – 98, 5.-9.kl. – 120, 10.-12.kl. – 34 skolēni. Salīdzinot ar 2010.gadu, skolēnu skaits sarucis 
par 25 bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādēs kopā ir 106 audzēkľi. 

 Savukārt iedzīvotāju nenomaksāto nekustāmā īpašuma nodokļu parāds uz 3.oktobri 
sastāda Ls 35 000.  

 Lauku atbalsta dienests atbalstījis Pāvilostas novadpētniecības muzeja iesniegto projektu 
par otrā stāva izbūvi un jumta nomaiľu par Ls 34 984 un laivu mājas remontu – Ls8003. 

 Pāvilostā uz brauktuves Lejas ielā pie Veselības centra pašvaldība sadarbībā ar 
privātpersonu  novietos „gulošo policistu”. 

 Jau tuvākajā laikā uz lielceļiem pie novada robeţām uzstādīs norādes zīmes ar  
jaunizveidoto novada ģerboni. 
 Reliģiskās ziņas 

Dievkalpojumi SAKAS-LEJAS BAZNĪCĀ 
septembrī. 
11.09. plkst.15:00 Baznīcas iesvētīšanas 625. 
gadadiena.  
Kalpo: prāvests A. Jaunskalţe, māc. O.Freimanis 
25.09.plkst.14:00 Dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
 

Dievkalpojums SARAIĶU EV. LUT. BAZNĪCĀ 
notiks 18.septembrī plkst.11.00. 
 

Dievkalpojumi ZIEMUPES EV. LUT. BAZNĪCĀ 
notiks:  
11.septembrī plkst.14.00  
18.septembrī plkst.11.00  
25.septembrī plkst.14.00 
 

VĒRGALES EV.LUT BAZNĪCĀ 18.septembrī 
plkst.14.00 notiks Pļaujas svētku 
dievkalpojums. Kalpos evaľģēlists Emīls 
Krieviľš. 
 

Sociālās ziņas 
Jūlija mēnesī 4 ģimenēm piešķirts 

maznodrošinātās ģimenes statuss, 9 ģimenēm 
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 2 personām pārtraukta 
pabalsta izmaksa, 5 ģimenēm piešķirts dzīvokļa 
pabalsts. 

Augusta mēnesī 11 ģimenēm piešķirts 
maznodrošinātās ģimenes statuss, 20 ģimenēm 
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 2 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 1 personai pārtraukta pabalsta 
izmaksa, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts 
rehabilitācijas pakalpojumiem. Par dienas centra 
bērniem „Krams” vadītāju pieľemta Gunita 
CITSKOVSKA. 
Atgādinājums! 

Lai nebūtu tāda situācija kā 2011.gada 
sākumā, kad trūcīgie un maznodrošinātiem 
iedzīvotāji 3 mēnešus palika bez pārtikas pakām, 
tad šomēnes Sarkanais Krusts piegādā pārtikas 
pakas ar uzkrājumu 2012.gada pirmajiem 
mēnešiem. Lūdzu visas trūcīgās un 
maznodrošinātās ģimenes savlaicīgi izľemt 
pārtikas pakas, jo nav pašvaldībās iespējams 
uzglabāt lielus uzkrājumus. Esiet atsaucīgi un 
izmantojiet piedāvāto iespēju! 
Informācijai! 

LSK 2011.gadā ar LAD ir noslēdzis divus 
līgumus par pārtikas komplektu izdali trūcīgiem un 
mazturīgiem iedzīvotājiem: 

Izdalāms trūcīgajām ģimenēm.2011.gada 
23.februāra līgumā Nr. LAD230211/L16 produktu 
komplekts ir-  putraimi 1kg; kviešu milti a/l 1kg; 
četrgraudu pārslas 1kg; auzu pārslas 0,5 kg; 
vājpiena pulveris 0,1 kg; piens 2% 1 litrs.  

Izdalāms maznodrošinātām 
ģimenēm.2011.gada 25. maija līgumā Nr. 
LAD250511/L58 produktu komplekts ir -  mieţu 
putraimi 1kg; kviešu milti a/l 1kg; četrgraudu 
pārslas 1kg;  auzu pārslas 0,5 kg. 
 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
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Draugi, kamēr kā bites stropā 

Spēsim savākties kopā,  

Būsim jaunībā, būsim kopā 

Mirkļu zeltā, kas nesarūs. 

2011. gada 22. oktobrī plkst. 16:00 

Pāvilostas kultūras namā notiks  

pensionāru atpūtas vakars  

„Virši zili, virši sārti...” 

 Dalības maksa Ls 1.50 

               Pieteikties pie Austras „Bodīte 99”  

                       līdz šī gada 18. oktobrim.                                                

                                               Pensionāru padome 

„Mēs piedzimām Pāvilostas 

slimnīcā” 
 

Septembra nogalē Pāvilostas pansionāta vadība sadarbībā ar 
biedrību „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” organizē  
pasākumu, atceroties Pāvilostas slimnīcas dibināšanu, kas notika 
1951.gadā. 

25.septembrīplkst.12.00 bijušajā PĀVILOSTAS SLIMNĪCĀ 
visi mīļi aicināti piedalīties pasākumā „Mēs piedzimām Pāvilostas 
slimnīcā”.  Īpaši gaidīti slimnīcas kādreizējie darbinieki un tie, kuri 
saules gaismu un pirmo prieka kliedzienu par to, ka ieradušies 
šajā pasaulē,  piedzīvoja Pāvilostas slimnīcā. Cik tad īsti ir to 
mazo sārtvaidţu, kuri nu jau izauguši lieli? Skaitu grūti nosaukt, jo 
dokumenti nav saglabājušies. Bet viľus visus vieno kas ļoti 
personisks un aizkustinošs – piederība ne tikai šai pilsētai- 
Pāvilostai, bet arī piedzimšanas vietai – Pāvilostas slimnīcai. 

Slimnīca šogad atzīmētu savas pastāvēšanas 60.gadadienu, 
bet 1996.gadā tika pieľemts lēmums to pārveidot par „Pāvilostas 
medicīniskās un sociālās aprūpes centru” ar 20 gultas vietām 
sociālās aprūpes pacientiem un 5 slimnīcas gultām. Šobrīd 
slimnīcas telpās saimnieko fonds „Cilvēks cilvēkam” - uzľēmīgi un 
darbīgi cilvēki, kas aprūpē vecus, vientuļus, slimus cilvēkus un 
cenšas viľu dzīvi un mūţa nogali darīt vieglāku un saulaināku.  

Slimnīcas pirmsākumi rodami  tālajā 1950.gadā, kad  

Pāvilostas ciema Izpildu komiteja pieľēma lēmumu par slimnīcas 

atvēršanu. Šim nolūkam tika noskatīta vecā Ostbakas muiţa, kurā 

bija nabagu māja. Trūkumā nonākušie ļaudis ēkā bija  ierīkojuši 

arī malkas šķūnīšus un vistu kūti.  Rajons atsūtīja uz Pāvilostu 

divas medmāsas un medfeldšeri. Viena no medmāsām aizbrauca 

atpakaļ, palika medmāsa Alvīne Jūrmala un feldšere Dzidra 

Grimsta (dz. Jansone). Paralēli feldšeres pienākumiem, 

Dz.Grimsta organizēja remontdarbus. Pateicoties viľas 

sīkstumam, neatlaidībai un enerģijai 1951.gada 10.decembrī 

Pāvilostas ciemā atvēra slimnīcu ar 10 gultas vietām. 

Lauksaimnieki un tirgotāji aicināti pieteikties pa tālruľiem: 

29366112; 63498264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vēlāk arī dzemdību nodaļu ar trīs gultas vietām un 1954.gadā, kad uz 
Pāvilostu atnāk strādāt ķirurgs O.Marga, ierīkoja arī operāciju zāli. Gadu 
gaitā slimnīcā atvēra laboratoriju, rentgena kabinetu, ātrās palīdzības 
punktu, kuram  piešķīra arī sanitāro mašīnu. Neapšaubāmi slimnīcas 
pakalpojumi bija neatsverams  ieguvums šīs puses cilvēku labklājības  
uzlabošanā. Jebkurā diennakts laikā bija pieejama medicīniskā palīdzība. 
Arī  dzemdētājām  vairs nevajadzēja baiļoties, lai laikus nokļūtu slimnīcā,  
kad bērniľš pieteicies nākt pasaulē. Ne katrā mazpilsētā bija pieejams šāds 
pakalpojums.  Ir gājuši gadi. Daudzi no slimnīcas darbiniekiem aizgājuši 
aizsaulē. Citiem garo dzīves un darba gadu notikumi atmiľās savijušies  tik 
cieši, ka grūti atcerēties atsevišķus gadu skaitļus un cilvēku vārdus. Tāpēc 
vēršamies pie iedzīvotājiem ar aicinājumu atklāt mums pirmā Pāvilostas 
slimnīcā dzimušā bērniľa vārdu un, kurš ir bijis pēdējais jaundzimušais 
pirms nodaļas slēgšanas.  Ja vēlaties pastāstīt savu stāstu vai interesantu 
atgadījumu par Pāvilostas slimnīcu, ja zināt bijušo darbinieku, ārstu  
tagadējās dzīves vietas un adreses, lūgums dot ziľu pa tālruni 63498219 vai 
29226526 Maritai. Organizatori būs pateicīgi par ikviena līdzdalību 
pasākuma  organizēšanā. 
Vēlreiz visi mīļi aicināti uz pasākumu bijušajā slimnīcas ēkā! 
 

Pasākuma organizatoru vārdā 
MARITA HORNA 

 

 
Slimnīcas darbinieki 70-tajos gados. Slimnīcu atvēršanai sagatavoja Dz.Grimsta - 
2.rindā 1. no labās puses. Foto no G.Grimstas personiskā arhīva. 
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Pāvilostas vidusskolas 1. un 12. klases skolēni 1. septembrī.                                                                                                                  Foto: A. Paipa 

 

Šogad 1.klasē mācības uzsāk 14 skolēni – Elīna Freidenfelde, Paula Valentīna Bierante, Alise Aleksandra Griškēviča, Elizabete 
Kiričenko, Markuss Lazukins, Dāvis Muiţnieks, Evita Skudra, Andris Štokmanis, Jānis Ūdriľš, Elvita Uzare, Sāra Jasmīna Vezjuka, 
Mikus Vīgants, Daniels Zundmanis. Viľu skolotāja ir Iveta Arāja. 

Šogad izdevies nokomplektēt arī 10.klasi. No 27 klases skolēniem mācības Pāvilostas vidusskolā nolēmuši turpināt 11 
skolēni. Viľu audzinātāja būs skolotāja Inta Vīgante. 
 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 
 

       1.septembrī mācības uzsākuši 154 skolēni un viľus izglītos 26 skolotāji. Ķīmiju šajā mācību gadā mācīs skolotāja Inguna 
Lauva, bet sociālā pedagoģe Baiba Arāja mācīs ģeogrāfiju 7.-8.klasēs. Skolā strādās 11 tehniskie darbinieki. 
 

 

Satiekas absolventi 
 

2. septembra vakarā Pāvilostas vidusskolā notika Veterānu klases 
vakars. Daţādu iemeslu dēļ no bijušajiem 16 divpadsmitajiem (2011.gada 
izlaidums) ieradusies bija apmēram puse. Neskatoties uz to, vakars izdevās 
- notika pilnīga svaigākās informācijas apmaiľa. Uzzinājām, ka 12 
absolventi turpina mācības, apgūstot  jurista, pirmsskolas un sporta 
pedagoga profesijas, padziļināti mācās ķīmiju, medicīnu, mākslu, 
būvniecību, informācijas tehnoloģijas, kuģa mehāniķa un friziera prasmes. 
Savukārt 4 jaunieši nopietni domā pievērsties darba gaitām.  

Vakara gaitā atcerējāmies kopā pavadītos astoľus gadus, īpaši spilgti 
– iespaidus no 9. un 12.klases Pēdējā zvana pasākumiem kopā ar 
vecākiem, daţādus pārpratumus pamatskolā un izlaiduma balli līdz rīta 
gaiļiem...  

Citāti no Beates dienasgrāmatas pēc 2.septembra pasākuma: kliedzām, 
spiedzām, skrējām.. vnk jā.. super! un pēc tam tik patīkama sajūta bija! Bet 
jā, jūs daudz ko palaidāt garām neierodoties. 2013. g. ir salidojums, 
vajadzētu atbraukt visiem! 

  
Eks-audzinātāja ĀRIJA PAIPA 

 

SKOLAS ZIŅAS 
 

2010./11.mācību gadā Pāvilostas vidusskolu absolvēja 27 
skolēni. Pavasaris atnāca uztraukumu un nākotnes ieceru pilns. 
Skolā ieviesām jaunumu – devām iespēju skolēniem pārbaudīt 
savus spēkus izmēģinājuma eksāmenos. To atzinīgi novērtēja gan 
skolēni, pedagogi un vecāki. 

Pedējā zvana skaľas iezvanīja neaizmirstamo eksāmenu laiku.  
Piedzīvojumu pilnas izvērtās 9.klases noslēguma ekskursijas 

dienas Vidzemē kopā ar audzinātāju Intu Vīganti un skolotāju Annu 
Kaţi. Paldies novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu ekskursijas 
un izlaiduma rīkošanai! 

Un 11. jūnijs – ziedu, satraukuma un prieka pilna diena – 
izlaidums! 

Te nu ceļi šķiras, bet šķiras, lai kādreiz satiktos vai par sevi 
atgādinātu kādā vēstulītē.  

Mācības vidusskolā un cita profila skolās turpinās 25 skolēni, 
bet divi uzsākuši darba gaitas. 

Lai veiksme ir ar Jums kopā izzināt, pieredzēt, mācoties dzīvot! 
 

Klases audz. INTA VĪGANTE 

 

 



 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pāvilostas Mūzikas skola 

sveic  

audzēkņus un vecākus  

Jaunajā mācību gadā!  

Lai mums kopā izdodas   

mūzikas zinību gads! 

 

Mūzikas skolā  
 

Jūnijā Em. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā notika 
tālākizglītības kursi „Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 
ievirzes izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, Alta 
spēle.” Kursos piedalījās pedagogi un audzēkľi no daţādām 
Latvijas Mūzikas skolām. Kursu lektori bija Andrejs Dogadins 
(Sanktpēterburga – Krievija), Ludmila Girska (Rīga), Jans Repko 
(Lielbritānija), Terēze Zīberte – Ijaba (Rīga). 

Četrās dienās lektori strādāja ar audzēkľiem no daţādām 
Mūzikas skolām, ko katrs pedagogs bija sagatavojis šiem kursiem. 
Tēma – daudzveidīgu metoţu pielietojums, tehnikas pilnveide darbā 
ar vijoles un alta spēles audzēkľiem. 

Pāvilostas Mūzikas skolu pārstāvēja 3. klases audzēkne Aivija 
Dima. Ar viľu mācību stundā strādāja pasniedzējs no Lielbritānijas - 
Jans Repko, kura teikto no angļu valodas tulkoja.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viľš interesanti un saprotoši vadīja stundu, tika doti daţādi 

padomi, vingrinājumi un tika pielietotas daţādas mācību metodes 
turpmākai vijoles spēles  tehnikas attīstībai. Lai arī Aivijai 
uztraukums bija pat lielāks kā piedaloties konkursā, tomēr guvums 
un pieredze mums abām bija liela. Mēģināsim pasniedzēja teikto 
uzklausīt un īstenot turpmākajā mācību darbā. 

Paldies kursa organizatoriem – Rīgas Doma  kora skolas 
atbalsta biedrībai, jo šāda veida kursi, kuros notiek pasniedzēju 
darbs ar audzēkľiem, ir visnoderīgākie tieši pedagogiem mācību 
darbā. 

 
     Vijoļspēles 

skolotāja DACE BĒRZNIECE 
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PENSIONĀRI APCEĻO LATVIJU 
 

Laicīgi zinājām ekskursijas datumu un maršrutu. Atlika sagaidīt 
24.augustu, lai redzētu dabā topošo Likteľdārzu. Ekskursija gides pavadībā 
sākās Kokneses domē pie izvietotiem Kokneses pils un Likteľdārza 
maketiem. Pēc redzētā un dzirdētā braucām uz Likteľdārzu. Nolikām tur 
līdzpaľemtos pelēkos akmeľus. Projektā taču paredzēts, ka dvēseļu dārzā 
jāatrodas 600 000 atsevišķu elementu. Tik daudz cilvēku Latvija zaudējusi. 
Piemiľas vietai jāapliecina tautas patstāvība un spēks. Likteľdārza zemē 
iestādījām priedīti ar veltījumu – Pāvilostas pilsētas, Sakas un Ulmales 
pagastu deportētajiem un karā kritušajiem, kuri dzimtenē vairs neatgriezās. 
24.08.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tālāk braucām uz Kokneses pilsdrupām. Ejot caur muiţas centru, 
klausījāmies gides stāstu par muiţas kungu māju, jauno pili, baroniem, 
strūklaku „Fauna galva”, skulptūru „Mūţība”, par 3 t smagajiem čuguna 
lielgabaliem.  

No Kokneses pilsdrupām braucām uz zemnieku saimniecību „Janavas” 
pie zāļu sievas Antas kundzes. Baudot smarţīgu zāļu tēju, klausījāmies 
Antas kundzes stāstījumā par uzľēmējdarbību krēmu, ziepju raţošanā, zāļu 
tēju audzēšanu.  

Paldies Veltai Citskovskai par sastādīto ekskursijas maršrutu. Ekskursijā 
braucam jau devīto gadu, maršruts nekad neatkārtojas un vienmēr  ir 
interesants. Paldies! 

LŪCIJA MATROZE 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasniedzējs no Lielbritānijas nodod savas zināšanas A. Dimai.  

                                                                                         Foto: D. Bērzniece 

Pāvilostas novada seniori – Aivars Gāliľš un Viktors  Bikše iestāda priedi 

Likteľdārzā.  Foto: I. Šnore 

Sporta ziņas 
20.augustā Pāvilostas stadionā tika rīkots tenisa turnīrs Pāvilostas 

novada iedzīvotājiem un tās viesiem. Pamatskolu grupā bija ieradušies pieci 
zēni un viena meitene. 

Zēni - 1.vieta Ingus Lazukins, 2.vieta Artūrs Bērziľš, 3.vieta Elvis 
Sprūds. 

Izspēlējot riľķi ar pamatskolas zēniem, 1. vietā Vera Aļeľičeva 
(Maskava). 

Pieaugušo grupā piedalījās septiľi dalībnieki. 
Par uzvarētāju kļuva Vjačeslavs Aļeľičevs (Maskava), 2.vieta 

Andris Bērziľš  un 3.vieta Sandis Bieriľš (Priekule). 
 

                                           Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 
 



 

Vasaras laiks bērnu dārzā 
 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariľš” čakli 
strādā arī vasaras mēnešos. 
    „Rūķīši” grupiľu katru dienu apmeklē apmēram 20 daţāda 
vecuma bērni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viľu ikdiena paiet ne tikai rotaļājoties un draudzējoties, bet 

aktīvi darbojoties – zīmējam uz asfalta, dziedam savas mīļākās 
dziesmas, vērojam un pētām apkārtējo dabu - augus, kukaiľus 
un putnus, veicam daţādas fiziskās aktivitātes un citas rotaļas. 

Skolotāja AIJA 
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        Nākamgad jūlija pēdējā sestdienā pie mums 
Pāvilostā notiks Vislatvijas vidējās paaudzes deju 
kolektīvu festivāls “Soļi smiltīs”. Amatierteātrī darbojas arī 
daudz dejotāju, tāpēc piedalīties Vārmes festivālā 
nevarēsim. Vārmenieki gan solīja pasākumu pārcelt, 
sakot: “kā tad nu bez pāvilostniekiem”. 
      10.septembrī kolektīvs pošas uz Durbi, jo saľēmis 
ielūgumu piedalīties Liepājas novadu amatierteātru 
svētkos, bet oktobra nogalē svinēsim atjaunotā 
amatierteātra 5 gadu jubileju. 
 

Amatierteātra reţisore  

MARITA HORNA 

 

 

OKTOBRĪ KULTŪRAS NAMĀ 

ATSĀKSIES PAŠDARBĪBAS 

KOLEKTĪVU DARBĪBA. 

Aicinām iesaistīties jaunus 

dalībniekus vidējās paaudzes 

deju kolektīvā, amatierteātrī, 

sieviešu korī. 

Pieteikties pa tālruni  

63498264, 29366112 

 

 

Mūsu ikdiena nav tikai 

 rotaļas un spēles… 
 

Kad es būvēju no klučiem, 
Lūdzu, nesakiet, ka es „tikai spēlējos”. 
Jo jūs redzat – es spēlējoties mācos: par līdzsvaru un formām. 
Kas zina? Es kādu dienu, iespējams, būšu arhitekts. 
Kad jūs man jautājat, ko es šodien darīju, un es atbildu: 
 „Tikai spēlējos”, 
Lūdzu nepārprotiet mani. 
Jo jūs redzat – es spēlējoties mācos. 
Es mācos priecāties un būt veiksmīgs savā darbā. 
Es gatavojos rītdienai. 
Šodien ES ESMU BĒRNS un mans darbs IR SPĒLĒTIES! 
 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ”Dzintariľš” sveic savus 
audzēkľus, viľu vecākus un darbiniekus, jauno mācību gadu uzsākot!  Novēlu 
pavadīt kopā daudz patīkamu, aizraujošu un neaizmirstamu mirkļu gan spēlēs, 
gan rotaļās, gan zinības gūstot, gan dziedot, gan pasakas lasot. Novēlu, lai 
sirsnība un labestība mūsu starpā valda un, lai mums vienam par otru ir prieks! 
 Uz 2011.gada 1. septembri iestādē reģistrēti 50 bērni.  
Darbosies 4 grupas:  

 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa „Saulītes”,  
 3 – 4 gadīgo bērnu grupa „Taurenīši”,  
 4 – 5  gadīgo bērnu grupa „Rūķīši”,  
 6 gadīgo bērnu grupa „Vāverēni” 
 Tā kā grupās vēl ir vietas, aicinu vecākus pieteikt iestādes apmeklējumam 

bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Bērni pie mums jauki pavadīs laiku, 
rotaļājoties kopā ar sirsnīgām skolotājām, viľu palīgiem un nopietni gatavosies 
skolas gaitu uzsākšanai. 

 

Vadītāja MONTA PĒTERMANE 
 

   

 
Amatierteātru “Spiets – 2011” 
 

Pāvilostas kultūras nama amatierteātris jau trešo gadu pēc kārtas jūlija beigās 
piedalījās amatierteātru festivālā Vārmē.  

Vienmēr jūtamies tur gaidīti un katru gadu cenšamies sagatavot ko jaunu, 
atraktīvu, skatītājus un citus kolektīvus iepriecinošu. Šogad sagatavojām literāri 
muzikālu uzvedumu “Latviešu sapnis”, kas visiem likās interesants. Pat saľēmām 
uzaicināju ar šo uzvedumu paviesoties citos kultūras namos Latvijā.Vārmē pagājušajā 
gadā izveidota dabas taka, kuru arī mums, pildot atraktīvus uzdevumus, bija jāizstaigā. 
Stundas laikā, iesaistosies visiem kolektīviem (no Snēpeles, Rudbārţiem, Vārmes, 
Skrundas), tapa izrāde “Karstais cepums”, kas uzjautrināja ne tikai skatītājus, bet arī 
pašus dalībniekus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Daţādās krāsās tiek apzīmēti akmentiľi.               Foto: A. Stankēviča 

Amatierteātra uzstāšanās Vārmē.                                                                         Foto: A.Jancis 
 



 

NOSLĒDZIES JAUNIEŠU INICIATĪVU 

PROJEKTS 

„SKRŪVE PIE SKRŪVES – UN AIZIET!” 
 

No 2010.gada 10.oktobra jauniešu interešu grupa ”Motoprieks Pāvilostā” 
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko lietu aģentūru (JSPA) un biedrību „No 
idejas līdz attīstībai” Pāvilostā realizēja jauniešu iniciatīvu projektu „Skrūve pie 
skrūves – un aiziet!”. 

Mēs pamatā darbojāmies kopā 8 jaunieši - tie, kuri restaurēja vecos 
motociklus - Edgars Eduards Kristapsons, Renards Rolmanis, Miķelis Emīls 
Horna, Dāvis Štokmanis - un pārējie, kuri atbalstīja, piedalījās, palīdzēja rīkot 
aktivitātes – Annija Krista Bērziľa, Sintija Rolmane, Vidarts Meľģis un Mārcis 
Freidenfelds. Tātad - mācījāmies būt kopā, mācīties darīt kopā! 

Pēc deviľu mēnešu ilgas kopā darbošanās mūsu projekts veiksmīgi 
noslēdzies un esam gandarīti par paveikto. Projekta laikā mums notika darba 
grupas tikšanās, lai izveidotu kārtības noteikumus, darbošanās plāna 
apspriešana, sabiedrības informēšana, tikšanās ar projektā iesaistītiem 
cilvēkiem. Vairākas reizes tikāmies ar moto kolekcionāriem un entuziastiem 
Jūrkalnē - Arnoldu Egli un Edgaru Dadzi un Sakā ar Robertu Putniľu. 
Izveidojām grupas logo, organizējām izpētes braucienu uz Saku pie 
kolekcionāriem Roberta un Mikus Putniľiem, iepazināmies ar senlietu krātuvi 
„Ievlejās” pie Agitas un Jāľa Pētersoniem, izpētījām motokrosu vēsturi 
Pāvilostā un izveidojām nelielu prezentāciju. Taču pats galvenais uzdevums 
bija sadarbības, pacietības un izturības pārbaude, restaurējot vecos motociklus. 
Darbs veicās periodiski, jo ieilga detaļu sagāde, tad visādas ķibeles, kuras 
palīdzēja novērst meistars Juris Rolmanis. Kopīgi veidojām foto un video 
materiālus par projekta gaitu. 

21.maijā Pāvilostas pilsētas svētkos jau divi mocīši ar saviem saimniekiem 
Edgaru un Renardu piedalījās parādē, pārējie divi vēl pacietīgi gaidīja savu 
kārtu. Ielās izbraucām arī 2.jūlijā „Retrotūrista” kontrolpunktā, kur 
iepazīstinājām ar savu hobiju. Beidzot arī visi četri motocikli bija gatavi! Savu 
veikumu izrādījām Jūrkalnē, Sakā un Vērgalē ceļojošās izstādēs. Reklamējām 
paveikto arī presē un izveidotajā blogā. Mums ir milzīgs gandarījums un 
lepnums par paveikto, par ko īpaši jāpateicas mūsu lielākajiem sponsoriem – 
vecākiem un visiem pārējiem atbalstītājiem! Katras aktivitātes ietvaros  
dāvinājām uzlīmes ar grupas logo un  pildspalvas ar projekta dienasgrāmatas – 
bloga www.skruvipieskruvesunaiziet.blogspot.com adresi. Ieskaties arī Tu un 
pamēģini izjust to enerģiju, iedvesmu un izdošanās prieku kopā ar mums! 

 

 
 

Šis projekts finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu 
 

 

Jauniešu grupas „Motoprieks Pāvilostā“ un projekta koordinators EDGARS 
EDUARDS KRISTAPSONS un 

 biedrības „No idejas līdz attīstībai” valdes priekšsēdētāja INTA VĪGANTE 
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TŪRISMA SEZONAS 

NOSLĒGUMS 
 

Vasara noslēgusies, un ir apkopoti statistikas dati, kuri 
sezonas aktīvākajos mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) ir 
iepriecinoši un augšupejoši. Mūsu novadu  trijos mēnešos 
apmeklējuši 3498 viesu, kas ir par 706 viesiem vairāk nekā 
pērn (2010. gadā – 2792 tūristi). Šogad aktīvs bijis ne tikai jūlija 
mēnesis ar 1731 tūristiem (2010. gadā – 1510 ceļotāji), bet arī 
jūnijs – 776 viesi, kamēr 2010. gadā jūnija mēnesī pie mums 
viesojušies vien 273 tūristu. Kā vienu no tūristu viesošanās 
iemesliem Pāvilostā jāmin jaunuzbūvētās Pāvilostas koka 
laivas, kas bija pieprasītas visu vasaru un viesus vizināja bez 
apstājas. Protams, tūristus vilināja arī Pāvilostas neskartā un 
saistošā daba, salīdzinoši klusā pludmale, tīrās kāpas, plašie 
meţi un lauki, daţādi kultūrvēsturiskie objekti – ēkas, pieminekļi, 
kulta vietas utt. Populārāks kļūst arī Pāvilostas pilsētas 
velomaršruts 6 kilometru garumā. Tas kalpo par iemeslu tam, 
ka tuvākā nākotnē būtu jāizstrādā jauns velomaršruts, kas 
apvienotu visu lielo un skaisto novadu. 

Bieţākie viesi mūsu novadā vasaras mēnešos bija pašmāju 
ceļotāji no daţādām Latvijas malām - 1553 viesu, tūristi no 
Vācijas – 422 tūristu, lietuvieši – 398 tūristu. Ar katru gadu 
aizvien bieţāk pie mums ierodas viesi no Krievijas (61 tūrists) un 
Polijas (64 tūristi).  

Ar detalizētāku statistikas atskaiti par iepriekšējiem 
gadiem iespējams iepazīties Pāvilostas mājas lapā 
www.pavilosta.lv sadaļā tūrisms un atpūta. Par šī gada astoľu 
mēnešu statistikas datiem varat interesēties personīgi tūrisma 
informācijas centrā Pāvilostā, Dzintaru ielā 2, iepriekš piezvanot 
pa tel. 29121894 Maritai. 
„SENĀS UGUNS NAKTS” 

Baudot pēdējās siltās šīs vasaras dienas, sestdien, 27. 
augustā, aizritēja kārtējais tūrisma sezonas noslēguma 
pasākums „Senās uguns nakts”. 

Šī akcija gadu no gada kļūst arvien populārāka ap Baltijas 
jūru. Šogad šos svētkus ar mums un Roju vēl svinēja desmit 
piejūras pašvaldības – Rīga, Liepāja, Saulkrasti, Engure un citas.  

Šis gads un „Senās uguns nakts” pasākums ir īpašs ar to, ka 
tas tika veltīts Baltijas jūras vides glābšanai un nākotnei.  

Kā zinām, arī mūs – pāvilostniekus – skar šī tēma, kad 
cīnāmies pret vēju ģeneratoru parka izveidi šeit pat mūsu jūrā, 
kad uztraucamies par daudzo kuģīšu un laivu sagriešanu mūsu 
novadā, kad domājam, kā dzīvot „zaļi” un taupīt, lai nekaitētu 
savai jūrai un videi. 

Ugunskuri ap Baltijas jūras piekrasti iezīmēja apľemšanos 
rūpēties par jūru, kas vieno cilvēkus, pilsētas un valstis, par tās 
vides kvalitāti, par dabas resursu saglabāšanu savai un 
nākamajām paaudzēm.  

Kā jau ierasts „Senās uguns nakts” pasākums ir reizē arī 
tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostas novadā. Visas dienas 
garumā pāvilostniekiem un viesiem bija iespēja izveidot ko 
neparastu no jūras dotajām veltēm izstādē „Jūras atspulgi”, kā 
arī pagatavot savu gaismas lukturīti radošajā darbnīcā, ko vēlāk 
vakarpusē paľemt līdzi nu jau par tradīciju kļuvušajā „Gaismas 
gājienā”. Arī mēs Pāvilostā, vienojoties ar citām pie Baltijas jūras 
dzīvojošajām tautām, pulksten 21:30 aizdedzām savu lielo 
ugunskuru. Vēlāk mūs priecēja lustīga balle un iespēja vizināties 
ar Pāvilostas laivu pa naksnīgo Sakas upi.  

Lielu paldies par palīdzību pasākuma „Senās uguns nakts” 
organizēšanā vēlos teikt – Pāvilostas novada domei, Uldim 
Kristapsonam, Aijai Ozoliľai, Gunitai Vērniecei, Aivaram Alnim, 
Silvai Vārsbergai ar komandu, floristikas meitenēm – Vairai 
Kārkliľai, Ildzei Balodei, Initai Zingnikai, Anitrai Zinčenko un 
feinajam laivas stūrmanim – Ģirtam Vagotiľam – Vagulim! 
 

Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i.  
MARITA KURČANOVA 

 

Jaunieši ar saviem spēkratiem. No kreisās – R. Rolmanis, E.Kristapsons, D.Štokmanis, 

M. Horna.                                                                                              Foto: I. Vīgante 

http://www.skruvipieskruvesunaiziet.blogspot.com/
http://www.pavilosta.lv/


IEVAS 7.nometnes salidojums 

Pāvilostā 

No 22.-24.jūlijam jau otro reizi „māsiľu Ieviľu” (kā mēs sevi dēvējam) 
salidojums notika Pāvilostā, viesu mājā „Viga” pie Intas Vīgantes. 
Piektdiena mūs sveica ar negaisu un lietu, taču mūsu satikšanās priekam 
vakarā uzmirdzēja zvaigznes, lai mēs visas kopā atkal spētu uzspodrināt 
katra savu un visu kopējo dzīvesprieka atslēdziľu. Neizpalika rituāli: 
naktspeldes jūrā, rīta vingrošana, kopīga un aktīva darbošanās. 

Sestdienas rītā katra komanda saľēma 10 uzdevumus, un 30 zilas 
krāsas krekliľos tērptas IEVAS 7.nometnes salidojuma dalībnieces 
iepludināja mūsu pilsētā milzumdaudz enerģijas un dzīvesprieka. 
Komandām stundas laikā bija jāiepazīst Pāvilosta, jāizpalīdz kādam 
pensionāram, jāfotografējas ar pāvilostniekiem, jāatnes zivs, jāiemaina 
kartupelis pret kaut ko vērtīgāku, (gan jau kāds atceras, kā ticis iesaistīts!), 
utt. Atgriešanās pēc uzdevumu izpildes vainagojās ar ovācijām, prieku un 
piedzīvojumu stāstiem. Vakarā, klausoties un skatoties prezentācijas, 
secināju, ka viss izdevies lieliski. Pāvilostnieki - paldies, ka atsaucāties un 
atbalstījāt!  

Tad devāmies ciemos pie Vairas Kārkliľas, lai veidotu smilšu gleznas. 
Tas bija kas jauns un nezināms, bet sniedza iespēju pabūt ar sevi, ar 
dabu, ar mieru un atklāties talantiem. Atceļā iegriezāmies vēlēšanu 
iecirknī, piedaloties tautas nobalsošanā un pauţot savu aktivitāti ar tautas 
dziesmu melodijām. 

Pēc tradīcijas katrā tikšanās reizē mēs veicam kādu labdarības darbu. 
Šoreiz gājām dabā un lasījām zāļu tējas Pāvilostas pansionātam. Lasot 
mārsilu, pelašķus, asinszāles un biškrēsliľus, katra ielikām savas labās 
domas, kas nonāks pie tējas baudītājiem aukstos ziemas vakaros.  

 
Jau tradicionāli – pēc labo darbu veikšanas kopīgs foto. Foto: no „māsiľu 

Ieviľu” arhīva. 
 

Vakarā viesojāmies pie Dzintara un Veronikas Zamarišiem, kur 
baudījām karsti kūpinātas butes. Labo garšu un baudīšanu pamanījās 
uzlabot Haralds Lukševics, uzspēlējot mums vecās jūrnieku dziesmas. 
Vakara gaitā dziedāšana izvērtās arī lustīgās dejās kopā ar mājas 
saimniekiem. 

Svētdienas rītā mūs līnijdeju ritmos ievadīja Rudīte Jance. Nevienai 
pat netraucēja pēkšľā lietus gāze, tas bija tik jauki, tik slapji, tik…. Mēs 
kopā varējām atkal ļauties būt pa īstam, jo savējie sapratīs, savējie sajutīs, 
savējie dos un ľems. Man ir patiess prieks un lepnums par visiem tiem, 
kuri piedalījās, atbalstīja un kopā spodrināja Pāvilostas pilsētas pievilcību 
viesu acīs. Šo dienu brīnišķīgo gaisotni māsiľas Ieviľas aizveda tālu pa 
visu Latviju, un tas ir visu mūsu – pāvilostnieku – nopelns. Mēs atkal 
uzbangojām kaut nelielu dzīvesprieka un enerģijas devu Pāvilostā! 

Mazliet no mūsu dzīvesprieka Jums visiem māsiľu Ieviľu vārdā sūta  
INTA VĪGANTE - 2009.gada 7.IEVAS nometnes „Mana dzīvesprieka 
atslēdziľa” dalībniece. 
 

 
12                                                                                                                                                                                                                 2011.gada septembris                                                                                                                                                                                                                       
 

 

  

Akcija "Bibliotēka dodas 

pie lietotāja!" 
    

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) 
īstenotais publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” 
(3TD) sadarbībā ar Lattelecom projektu „Pieslēdzies Latvija” 
organizē akciju „Bibliotēka dodas pie lietotāja”, kuras laikā 
cilvēkiem ar ierobeţotām sociālās aktivitātes iespējām tiek dota 
iespēja apgūt IKT pamatiemaľas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Akcijas ietvaros arī Pāvilostas bibliotēka ir sagatavojusi jaunu 
piedāvājumu Pāvilostas pilsētas iedzīvotājiem, kuri veselības vai 
citu apstākļu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku un izmantot 
informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Akcijas norises laikā 
no 1. augusta līdz 16. oktobrim iedzīvotājiem ar ierobeţotu 
sociālo aktivitāti tiek dota iespēja savā dzīves vietā piedalīties 
apmācību programmā un apgūt datora un interneta lietošanas 
pamatprasmes, iepazīties ar populārākajiem internetā pieejamajiem                               
e-pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām, apgūt prasmi 
strādāt ar tekstapstrādes programmu, kā arī tiek uzklausītas pašu 
dalībnieku vēlmes, vajadzības un intereses.  

Pirmie šo iespēju izmanto Mirdza Caunīte, Edīte Biģele, Viktors 
Embrekts, Andris Grimsts un Gunārs Barovskis, kā arī citi apsver 
šo mācīšanās iespēju izmantot. 

Apmācību programma tiek veidota, pamatojoties uz 3TD 
izstrādāto programmu/ e-kursu cilvēkiem ar ierobeţotām sociālās 
aktivitātes iespējām, kā arī izmantojot Lattelecom projekta 
„Pieslēdzies Latvija!” pašmācības datorskolas „Mācies pats” kursu 
datorzināšanu apguvei. Mobilā interneta pieslēgumu akcijas norises 
laikā nodrošinās Lattelecom. 

Pāvilostas bibliotēkas darbinieces aicina Pāvilostas pilsētas 
iedzīvotājus pieteikties apmācībām un apgūt datora, interneta 
lietošanas iemaľas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
Apmācības ir bezmaksas! 

Bibliotēkas vadītāja 

MAIRITA VĪTOLA 

 

     Septembra otrajā pusē Pāvilostas 
bibliotēkā viesosies rakstnieks ĒRIKS 
KŪLIS. Lūdzu sekot līdzi informācijai 
(afišām). 
 

 

 Datorprasmes apgūst Edīte Biģele. Foto: E. Horna 
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24.septembrī  plkst.21:00 

Ziemupes tautas namā 

DANČU VAKARS  

(līdzi ņemiet groziņu) 

  

Ieeja Ls 2,50       Spēlēs Ēriks 

 

DZIEDOŠAJAM 

„VAKARVĒJAM” 

 10 GADU JUBILEJA 
 

Vērgales kultūras namā pēc 

remonta patīkami atjaunotajā zālē 

1.oktobrī 12.00 senioru vokālais 

ansamblis  

„Vakarvējš” ar 

dižkoncertu atzīmēs savu 

dziesmoto 10 gadi. 

 
Koncertu daudzkrāsainu un interesantu veidos 

gadu gaitā iegūtie kopīgie dziesmu draugi un deju 

kolektīvi. Ļoti gaidīti ir divi tālākie „Vakarvēji” no 

Zemgales - deju kolektīvs no Vircavas un 

dziedātājas no Vilces, un tikpat sirsnīgi  jauki  un 

daţādi ir tuvākie gaidītie draugi no Liepājas, 

Grobiľas, Durbes, Aizputes, Skrundas, Kuldīgas, 

Pāvilostas. „Lai dziesma, kā drauga vārdi, nāk 

ielīksmot, mierināt...” ir mūsu svētku kopdziesma. 

Dziedāsim un dejosim sev un klausītājiem par 

prieku, tādēļ  ikviens ir mīļi gaidīts mūsu Jubilejas 

koncertā, kuram, starp citu, ansambļa dāmas steidz 

šūdināt arī jaunus skatuves tērpus. 

 

Uz tikšanos, prieka un dzīves baudīšanu 

           un jauku kopā būšanu Vērgalē ! 

 

Vērgales kultūras namā pārvērtības 

IELŪGUMS 
 

Tas brīdis ir klāt! 

Ir atkal tās smaržas, 

Ir redzētas telpas, 

es atkal tur eju 

man aizraujas elpa  

                 (Dz. Filaks) 

 

    Vērgales pagasta un Pāvilostas novada ļaudis, viesi un labi 

draugi no tuvākas un tālākas apkārtnes, esiet mīļi aicināti uz  

SĀLSMAIZES SVĒTKIEM  

23.septembrī plkst.19.00  

 

FOTOIZSTĀDE ,,Vērgales kultūras nams pirms pārvērtībām” 

      KONCERTS - dzied duets INGA un NORMUNDS. Sālsmaizei 

līdzi ņemiet jaukas domas, dziedošu omu un vienu latu.   

     Pēc koncerta, ap plkst.21.00, sāksies grīdas iedancošanas 

balle kopā ar Ilgvaru un Regīnu no Liepājas. Šī nu būs tā reize, 

kad uz kultūras namu ir iespējams atnākt tikai un vienīgi jauki un 

burvīgi padejot un atpūsties. Pamatskolas skolēni varēs dejot līdz 

plkst.23.00 (0.50 sant.), pārējiem pēdējā deja izskanēs plkst.3.00 

(Ls 1.50).  

Pavadīsim vasaras pēdējo dienu un sagaidīsim rudeni 

kopā! Jūs visus gaidot - Velga 

 

Vērgales kultūras namā 16.oktobrī plkst.14.00 

uz atjaunotās Vērgales kultūras nama skatuves. 

Rīgas aktieru viesizrāde 

,,Tā precas vecpuiši” 

pēc Antona Čehova ,,Bildinājums” un ,,Lācis” motīviem. Izrādē piedalās Latvijā 

populāri aktieri - Zane Daudziľa, Ivars Puga, Juris Lisners un Indulis Smiltēns. 

Pirmais:” Tomēr bez precēšanās es nevaru iztikt. Pirmkārt, man jau ir 35, tā 

sacīt, kritisks vecums. Otrkārt, man nepieciešams pareizs, kārtīgs dzīvesveids 

Kamēr domāsi, svārstīsies, daudz runāsi, gaidīsi uz ideālu vai īstu mīlu, 

mūţam pie sievas netiksi…” 

Otrais:” Es jūs mīlu! Mīlu, kā nekad neesmu mīlējis! Divpadsmit sievietes es 

pametu, deviľas pameta mani, bet nevienu neesmu mīlējis tā kā jūs…Esmu 

ieķēries, iegrābies, iepinies. Piecus gadus netiku iemīlējies, pats sev nosolījos, 

un pēkšľi kā gailis pakulās. Piedāvāju savu roku. Jā vai nē?” 
 

Biļešu cenas pieaugušajiem – Ls 3.00, skolēniem – Ls 2.00 
 

Visi mīļi aicināti uz jauku, mīļu izrādi! 

 



 

 

 

VĒRGALES  PAMATSKOLĀ 
 

Egļu mūķene un citi zvēri 
 

       19. augustā Ziemupes bibliotēkā notika astoľgadīgā 

Valtera Artura Vītola plastilīna darbiľu izstādes „Egļu 

mūķene un citi zvēri” atklāšanas pasākums.  

        Darbiľi veidoti, vadoties pēc vairākām tēmām – Lietus meţi, 

Okeāna dzīlēs, Pasakas, Aizvēsturiskā pasaule un Meţa 

biezoknī. Ciemos ieradās ne tikai vietējie bērni, bet arī liepājnieki. 

Valters pastāstīja par savu aizraušanos, atbildēja uz bērnu 

uzdotajiem jautājumiem, un tad visi kopā ķērās pie plastilīna un 

kopīgas veidošanas.  

Pēc radošās daļas mazie cienājās ar cepumiem un kakao – 
Valtera mīļāko dzērienu. Par izstādi interesi izrāda ne tikai bērni, 
to atzinīgi vērtē arī tūristi un pārējie bibliotēkas apmeklētāji. 
Bibliotēkā izstādīte būs apskatāma līdz septembra vidum, pēc 
tam ceļos uz Vērgales pamatskolu.  

SKAIDRĪTE BLŪMA 
Ziemupes bibliotekāre 

 

Vērgales pamatskolā 1.klasē mācības uzsāk 7 skolēni:  
Karīna BALODE, Aļona VEŠĽAKOVA,  Emīls SĪPOLS, Miks KALĒJS, Sandis STRĪĶIS, Aleksis PETRAUSKS, 
Matīss ĶEIRIS, klases audzinātāja – Gunta LIMBERGA.  
                                                                                                                                                                    Foto V. Braţe 
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Plastilīnā veidotie tēli – egļu mūķene un pūķis.                                      Foto: D.Vītola 



 

 

                

 

ZIEMUPES TAUTAS NAMA 

REKONSTRUKCIJA 
 

      No 21.marta Ziemupē sākās tautas nama rekonstrukcijas darbi. Zem šīfera jumta 
nojaucams  bija vecais skaidu jumts, kura būvniecībā tikušas izmantotas vēl kaltās 
naglas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tika samainītas bojātās spāres, pārsedzes un citas laika zoba un lietus skartās 
konstrukcijas. Nomainīta bēniľu izbūves grīda, nosiltināti tautas nama griesti, iepriekš 
kā siltinājuma materiāls bija kalpojuši izdedţi. Lieki teikt, ka to nomaiľa pret 
mūsdienīgāku siltinājumu, sacēla melnu putekļu mākoľus. 
 Tautas nama ēku tagad klāj jauns , brūns metāla jumts, kurš bibliotēkas daļā ir 
kārtīgi nosiltināts. Uz jumta uzlikta zibens novadīšanas sistēma. 

 Vecās, lielās ūdens apkures caurules nomainīja jauni radiatori, jauns un moderns 
arī apkures katls. Par jaunās apkures plusiem varēsim spriest vien apkures sezonai 
iestājoties. Zālē tika pārkrāsotas sienas, noslīpēts un nolakots parkets. Ja pēc 
beidzamās lakošanas pirms gadiem jau pēc pirmās balles visa laka tika nodejota 
baltu putekļu veidā, tad šoreiz izskatās – grīda turas godam, pirmās balles izturētas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziemupnieku vārdā paldies Pāvilostas pašvaldībai un Vizmai Ģēģerei par 
iesniegto projektu Lauku atbalsta dienestam, no kura saľēmām Ls 37 282,48. 

 Paldies AS „Būvmeistars” celtniekiem un visiem no pašvaldības puses 
iesaistītajiem ļaudīm. 

Kopējās projekta izmaksas tika plānotas Ls 49 709.97, bet strauji mainoties 
būvdarbu izmaksām pēc tehniskā projekta izstrādes iecerētajiem darbiem  būtu 
nepieciešami vismaz  Ls 87 509. Tāpat darba gaitā klāt nāca daudz , iepriekš projektā 
neparedzētu darbu. Nācās izšķirties par nepieciešamākajiem darbiem, kuru veikšanai 
tika apgūti 67 917,92 lati,  atliekot fasādes remontu, kuram pēc AS „Būvnieks” tāmes 
pārrēķina vēl nepieciešami Ls 19 391,17.   

No ēkas iekšējām telpām daļēji izremontēta tika vien zāle, pārējās savu kārtu vēl 
gaida. 

Pāvilostas pašvaldības ieguldījums Ziemupes tautas nama remontā 30 635,44 
lati. Tas ir līdzvērtīgs summai – Ls 30 000, kuru ieguva, pārdodot  veco Ziemupes 
pagastmāju ar tagadējo nosaukumu „Stellas”.  
Iepriekšējais remonts Ziemupes tautas namā tika veikts 1989 gadā, tātad pirms 22 
gadiem. 

Ziemupes tautas nama vadītāja DAINA VĪTOLA 
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Ziemupes tautas nams ieguvis jaunu jumtu.                           Foto: D. Vītola 

 

 

21. martā tika uzsākti tautas nama būvdarbi.                                Foto: D.Vītola 

UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSME PAR  

SIA „VĒRGALES KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU 

TARIFA PROJEKTU 
 

 

2011.gada 16.septembrī plkst.12:30 Skolas zālē, 

„Skola”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas novads, 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos 

uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Vērgales komunālā 

saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu. 

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt telefoniski 

vai elektroniski līdz 2011.gada 15.septembrim 

(kontaktpersona Andris Šulgins, tālr. 67873194, elektroniskā 

pasta adrese: Andris.Sulgins@sprk.gov.lv). 

Iepazīties ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta 
kopsavilkumu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv 

sadaļā: Sākumlapa > Licences, tarifi > Ūdenssaimniecība > 

Tarifi > Iesniegtie tarifu projekti. 
 

SIA „Vērgales komunālā saimniecība”,  Reģ. Nr. 

42103044590, juridiskā adrese „Doktorāts”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai ūdensapgādes  un kanalizācijas 

tarifu projektu, kurš ir aprēķināts saskaľā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku pašvaldību 

regulējamās nozarēs. 

Spēkā esošie tarifi: ūdensapgādei tarifs 0,38 Ls/ m3, 

abonentu maksa ūdenim 1,04 Ls, kanalizācijas tarifs 0,27 

Ls/m3. 

 Piedāvātie tarifi: ūdensapgādes tarifs 0,67Ls/ m3, 

kanalizācijas tarifs 0,63 Ls/m3. 

     Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo 

informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 

ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu 

projektu lietotājs var „Doktorātā”, Vērgales pagastā. 

Pāvilostas novadā. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu 

projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt „Doktorātā”, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, e-pasta adrese: 

vergaleks@inbox.lv un    faksa Nr. 63490845,  kā arī   

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai  (Rīgā, 

Brīvības iela 55, faksa nr.67097200, vai tās reģionālās 

struktūrvienības adresē) e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv 20 

dienu laikā no šī paziľojuma publicēšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

 
Braucam uz svētkiem.                                                Foto: V.Braţe 
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Svētki Bebes ciemā 
 

12.augustā pēc gada pārtraukuma Bebē notika otrais bebinieku 
saiets, uz kuru tika aicināti bijušie, esošie un topošie tās iedzīvotāji. 
Arī šoreiz tikšanās vieta bija pie Vijas Pirktiľas „Oškalnu” mājām. 

Svētku koncerts iesākās ar Rasmas Vērnieces visjaunākā dzejoļa 
„Atmiľu avoti” lasījumu, kurš stāsta par atmiľām, vecām mājām, jaunām 
un tādām vietām, kur reiz dzīvojuši ļaudis, bet tagad par to vēsta vien 
simtgadīgs ozols. Pasākuma priekšnesumu starplaikos arī tika lasīti tieši 
viľas dzejoļi.  

Skatītājiem tika rādīts uzvedums par mūsu dzīves aktuāliem 
notikumiem, zīlniece Marta Aniľa, izbijis deputāts Guntars Almanis, 
Sprīdītis Velga Freimane un KNAB pārstāve Vija Pirktiľa. 
 

 

 

 
 

 

Katra diena ved rudenim pretī, 
Ar dāliju ziediem greznots šis ceļš, 
Uz brīdi piestājies darbdienu steigā, 
Veldzi no atmiľu avotiem smelt. 
Gājuši gadi kā nedaudzas dienas - 
Tur, kur bij mājas un kur bija ceļš – 
Kā pagātnes zīme – simtgadīgs ozols, 
Apkārt tam kviešu lauks vilni veļ. 
Uzceltas mājas, kur bija vien krūmājs, 
Saimnieces gādā, lai puķes tur zied. 
No sētas uz sētu, no vecajām liepām 
Vējš, nēsājot medainu smarţu, skrien. 
Aug bērni un lielajā dzīvē iziet, 
No dzimtajām mājām prom pasaule sauc. 
Lai cik tālu aizietu – labi ir zināt – 
Pie bērnības pavarda atgriezties ļauts. 
Te dzīvo un strādā darbīgi ļaudis, 
Un kopā sanākt arvien tiem ir prieks, 
Tikties ar draugiem, izdziedāt dzīvi, 
Pie atmiľu avotiem veldzēties. 
                                         (R.Vērniece)                           
 

VITA BRAŢE 

 

 

 

 
Alma Simsone un Ilmārs Milzers Bebē iestāda kastani.                      Foto V. Braţe 

 

Ansamblis „Ilūzija” sniedza nelielu koncertu, bet visa vakara 
garumā bija iespēja dziedāt kopā ar šī ansambļa dalībniekiem. 
Pirms bebinieku saieta vienu dienu V.Pirktiľa ar meitu Lauru 
apceļoja Bebi, lai fotogrāfijās iemūţinātu tās iedzīvotājus, viensētas 
un skaistākās vietas. Bet saieta dienā tapa fotogrāfiju izstāde ar 
Vijas Pirktiľas un Māra Vērnieka darbiem. Par gardu skābeľu zupu 
paldies pienākas čaklajām saimniecēm – Nadeţdai Jakubauskai, 
Veltai Pričinai un Austrai Zeimanei. Par mūziku un to, lai vakara 
gaitā visi varētu uzdejot, paldies Aivaram Laumanim.  

Bebes vecākie iedzīvotāji Alma Simsone un Ilmārs Milzers 
iestādīja kastani.  
        Paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja, bet īpašs paldies 
Vijai Pirktiľai par viesmīlību un ieguldīto darbu svētku tapšanā! 
Nākamā tikšanās reize tiek plānota pēc gada, jūlija mēnesī, kurš 
iespējams būs silts, saulains un jauks!  

 

VĒRGALES SVĒTKI 

19. augustā uzpostā Vērgale ir gatava svētkiem. Pie Liepājas – 
Ventspils šosejas plakāts ar lieliem burtiem vēstī par to, ka Vērgale trīs 
dienu garumā ir gatava uzľemt viesus. Par šiem plakātiem lielu paldies 
sakām Martai un Guntaram. Bet Klāsēnu ģimenei paldies par skaisto 
noformējumu pie Vērgales gulbja zīmes. 

„Uzzied bezmotoru braucamrīki”. 
19.augusta rīta pusē Vērgales centrā un tās apkārtnē tika veidotas 

daţādas kompozīcijas no ziediem, izmantojot daţādus braucamos, kurus 
nedarbina motors. Vērgales centru rotāja zirgu rati, piepildīti ar Ineses 
Vītolas krāšľajiem dāliju ziediem. Pie Vērgales pagasta pārvaldes 
iepirkumu ratiľi, rotāti ar rudens augļiem, rotaļu mašīnas, kuras ved ziedu 
pušķus, zāles pļāvējs un divritenis ar ziedu rotām. Pie Vērgales 
pamatskolas „vasaras atpūtu” baudīja ziediem greznotas slēpes un ozola 
zaros līgani šūpojās ragaviľas. Pie SIA „Muiţkalniľi” greznojās sens 
kultivators ar gladiolu ziediem. Oriģināla kompozīcija bija apskatāma arī 
pie Vērgales pasta nodaļas. Pie Vērgales bibliotēkas ziedu, meldru laiva, 
PII „Kastanītis” veda ziedus kravas mašīnā, bet Vērgales muzejs visus 
priecēja ar īstu laivu, pilnu ar saulespuķu ziediem. Paldies, par palīdzību 
Vērgales centra sakopšanā un noformēšanā Kristīnei Baumanei un 
Dzidrai Andersonei! 

Tautas skrējiens, motocikli un nakts trase.   
Piektdienas vakarā ap plkst.20.30 pie Vērgales pamatskolas sāk pulcēties 

interesenti, lai sagaidītu retro mocīšus no Pāvilostas. Ar saviem 

braucamiem ierodas arī vietējie – Mārtiľš Dēvics ar dēlu Valteru (sporta 

motocikls), bet Armands Vārna atbrauc ar motorolleram līdzīgu braucamo. 

Retro motocikli izraisa cilvēkos patiesu interesi, notiek gan 
fotografēšanās, gan vizināšanās pa Vērgales centru. 
Vērgalniekiem, atbildot uz daţādiem jautājumiem par antīkajiem 
braucamajiem, ir iespēja iegūt nelielas balvas. Pie balvām tiek arī 
tautas skrējiena dalībnieki. Šogad uz starta līnijas stājās 10 
drosmīgākie skrējēji, kuri vairāk vai mazāk piemērotās nakts 
drēbēs dodas skrējienā apkārt Vērgales centra dīķim.. Par 
oriģinālākajiem tērpiem balva – Tīnai Vēsmiľai, Elīnai Libķenai un 
Annemarijai Baumanei. Specbalvu ieguva Gita Gausmane, kas 
skrēja ļoti oriģinālā tērpā un kopā ar savu istabas kaķi! Jaukā 
pidţamā bija tērpusies grāmatvede Inese. Daţus, kuri vēlējās 
piedalīties varbūt nobiedēja tas, ka jāskrien naktstērpos. Bet kur 
gan teikts, kādās drēbēs katram jāiet gulēt? Piemērs – kultūras 
nama vadītāja Velga, kura skrējienā naktskreklu kombinēja ar 
dţinsu biksēm. 

Ieplānotajai nakts trasei laika apstākļi šoreiz nav labvēlīgi. 
Sākas lietus, ko pavada pērkons un spoţi zibeľi. Lielie parka koki 
met lielas ēnas, ko izgaismo bargais negaiss, taču 11 komandas 
ir gatavas startam. 2 stundu garumā tiek veikta nakts trase ar trim 
papildus uzdevumiem. Kad pulkstenis rāda jau pirmo nākamās 
dienas stundu, atgrieţas komandas un Vineta Kupalinska sāk 
skaitīt iegūtos punktus. Dalībnieki ir izlijuši līdz ādai un priecājas 
par karsto tēju. Trīs komandas daţādu apstākļu dēļ izstājās no 
trases, dalībnieku vecuma amplitūda ir no 6 līdz 60 gadu 
vecumam. Tiek nosaukti labākie, kuri iegūst naudas balvas un 
kliľģerus. Pie kliľģera tiek arī komanda ar trīs sportiskām dāmām 
labākajos gados – Inese Reľķe, Iveta Vanaga un Lilita Gulbe.   
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Bet sporta aktivitāšu cienītāji varēja pārbaudīt savus spēkus gan 
komandās, gan individuāli vai arī sporta hallē uzspēlēt strītbolu. Pie 
veikala „TOP” uzstājās Mirdza Grauduţe, Igeta Gaiķe ar dziedošiem 
bērniem un dejoja Alsungas dāmu kolektīvs „Kalmes”.  

Pēcpusdienā pie Vērgales pamatskolas notika sadziedāšanās 
„Zem ozola kuplajiem zariem”, kur Līvijas Jansones muzikālajā 
pavadījumā kopā ar senioru ansambli „Vakarvējš” tika izdziedātas 
senās mīļās kopā dziedamās dziesmas. 

Svētku noslēgumā muiţas laukumā bija skatāma Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama amatierteātra izrāde „Krustmāte Jūle no Tūles” 
un zaļumballe kopā ar grupu „Piemare”.   
Ekskursija uz Grobiľas novadu.   

21.augustā ekskursija, kurā daļēji apceļojām kaimiľu novada 
Medzes pagastu. Interesantākie pieturas punkti – Medzes muiţa, 
arbūzu audzētājs, Kapsēdes diţakmens, „Kentaura staļļi”, trušu 
audzētaju saimniecība „Elčuki”u.c. 

Medzes muiţā tika izstaigātas senas takas, Baronese cienāja ar 
gardu kūku, bija ekskluzīva iespēja nofotografēties ar īstu skeletu.  

Pie arbūzu audzētāja Rolanda Dambja varēja iegādāties saldus 
arbūzus, arbūzu ievārījumu un uz lauka izvēlēties sev tīkamāko augli.  

Savukārt z/s „Elčuki” bērniem un ne tikai bija īsta mācību stunda 
par trušu dzīvi, audzēšanu, varējām aplūkot 3 dienas vecu trusēnu! 
Šajā saimniecība samērā nesen sāka audzēt arī paipalas, tāpēc arī 
tika uzzināts iespējami daudz arī par šiem putniem. 

Vērgales kultūras nama vadītāja saka lielu paldies biedrībai 
„Vērgalīte” un vadītājai Inetai Brensonei par uzrakstīto projektu un 
piesaistītiem līdzekļiem Vērgales pagasta svētkiem. Īpašs paldies 
dejotājiem Ivaram Lapiľam, Mārim Ališauskim un Pāvilostas 
muzikantam Dainim Vinkleram par labu Pāvilostas teātra izrādes 
apskaľošanu!  

Paldies visiem, kas piedalījās svētku organizēšanā un 
atbalstīšanā! Paldies visiem pagasta un novada iedzīvotājiem par 
atsaucību un lietus mākoľu projām bīdīšanu! Uz tikšanos nākamgad 
Vērgales muiţas svētkos! 

VITA BRAŢE 
 

 
 

Komandu vērtējums: 1.vieta  „GOPIJI” (Elvis Sils, Dāvis Pirtnieks, 
Mikus Freimanis, Raivis Kabiľeckis), 2.vieta  „BĒRZIĽŠ IEKŠ ZATLERA” 
(Agnese Ēvalde, Santa Pērkone, Ita Freimane, Egita Spigule), 3.vieta  
„ZILAIS PANČO” (Edgars Sils, Kaspars Kviesis, Kristaps Kabiľeckis, Agnis 
Vītoliľš, Arvis Strauts, Mārcis Ķenavs), 4.vieta  „KUR MAMUTI?”, 5.vieta  
„FANTASTISKAIS 5”, 6.vieta  „il3”, 7.vieta „POLĀRLĀCENES” (ar pašu 
jaunāko dalībnieci Keriju priekšgalā), 8.vieta  „SM SPĒLAMES”   

20.augustā jau plkst.6.00 no rīta pie Vērgales centra dīķa pulcējās visi 
tie, kurus interesēja makšķerēšanas sacensības. Vairāku stundu garumā 
tika vilkti vareni un ne tik vareni lomi. Kā nu kuram veicās.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taču jau 9.00 Vērgales centrā tirgotāji piedāvāja daţādus labumus, bet 
biedrības „Vērgales Kates” telpās tika dekupēti linu maisiľi un puķu podi. 
Par jautru izklaidi bērniem gādāja SIA „Ūdensputni” no Cīravas. Paralēli 
visam notika zivju kūpināšana un tirdzniecība no Pāvilostas, varēja 
nobaudīt Aivara Sprudzāna gatavoto zivju zupu, kā arī ieturēt gardas 
pusdienas Vērgales pamatskolas ēdnīcā.  

 

 Pēc makšķerēšanas Vērgales centra dīķī jānosver iegūtie lomi. Foto V. Braţe 

 

 
Medzes muiţā Baronese sagaida viesus no Vērgales pagasta.                                                                                                                Foto V. Braţe 

 



 

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

DZĪVES BRĪŽOS 

Viss mainās – vasaras un ziemas, 

Plaukst roze dārzā, logā – leduszieds. 

Viss mainās – gadalaiki steidzas. 

Un cilvēkmūžs uz dzīves sliedēm arī zieds. 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 
Vilmu LUKAŠEVICU– 91  Lidiju ŪDRIĽU - 82 
Almu JURBERGU – 90  Dzidru PAKALNI - 75  
Ernu POLI – 88   Vilmu FREIMANI -75 
Faniju SILKALNI  - 84  Mildu PETREVICU - 75 
Liliju DŪDIĽU – 84                  Māri BRAŢI - 70 
Matildi JAKOVĻEVU – 84                 Jāni AUSMANI – 82 
Vēru LIELJUKSI – 84  Almu SMILGU – 82 
Dzidru REKMANI – 83   
Aleksandru ZAHAROVU, Aivaru JANCI, Irinu SPRŪDI, Dzintaru DRAUGU, 
Juri ŠTEINBERGU, Baibu BALODI, Irmu GOGUADZI, Ilzi JAUNZEMI, Elīnu 
CITSKOVSKU, Ati VALDMANI, Paulu SEKAČU, Klāvu BŪMERTU, Evu 
GRIGORJEVU, Dagni VASKOPU! 
Pilngadniekus – Elēnu ŠILDERI, Maiju PĪRĀGU, Jāni ZANDBERGU! 
 Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Mariju Priedoliľu – 92  
Dzidru Kuplo – 87  
Ievu Šalmu – 87  
Olgu Nelsoni – 84  
Mariju Štakonu  – 75  

Laimoni Silu, Aivaru Sulaini, Ilzi Kurmi, Gati Pinkuli!  
Pilngadnieku – Guntaru Almani! 
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Zināšanai 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 
19.septembrī. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa 
telefonu 63490739. 
 

Š.g. 19. septembrī juriste Argita JAUNSLEINE Pāvilostas novada 
iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas. Pāvilostas 
novada pašvaldībā - plkst.10.00, Vērgales pagasta pārvaldē - uz 
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 63490836 
 

Pāvilostā tiek organizēti dekupāţas kursi. Maksa par vienu 
nodarbību Ls 6. Nodarbību skaits mēnesī pēc kursu dalībnieku 
iespējām un savstarpējas vienošanās. Pieteikties līdz 15.septembrim, 
zvanot pa tālruni 29226526 vai 63498219 Maritai. 
 

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas Lielās Talkas 
organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā un iesūtīt 
informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi. 
Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 5 pagalmi, kuriem Talkas organizatori 
sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un 
pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem izstrādās 
labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem pagalma iedzīvotājiem 
Lielās Talkas dienā uzsāks reālus sakopšanas darbus. Plašāka 
informācija http://www.talkas.lv/?page=621 

Pateicība 

Tik liela, skaista pasaule, 
Bet Tevīm vairs te vietas nava 
Nu klusā, tumšā pazemē 
mums jānes mīlestība sava  

       No sirds pateicamies radiem, draugiem, kaimiľiem, bijušajiem 
darba biedriem par skaistajiem ziediem un izteiktajām līdzjūtībām, 
pavadot mūţībā mūsu mīļo Uldi Vagotiľu – Vaguli. 

Piederīgie 

Sludinājumi 

Šobrīd makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties ne tikai 
makšķerēšanas karšu izplatīšanas vietās (specializētajos 
makšķernieku veikalos, Latvijas pasta nodaļās u.c.), bet arī elektroniski 
interneta mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv.   
 

Pārdod 1 gadu vecu Askaľjas šķirnes kazbuku ar lielu vilnu (ļoti 
skaists, izskatās kā Puškins)vai maina pret cita veida kazbuku. 
Telefons 29124454 – Vjačešlavs. 
 
 

Kļūsti  par klientu apkalpošanas vērtētāju! Uzľēmumam "Dive 
Latvija" ir vajadzīgi aktīvi cilvēki, kas ir spējīgi novērtēt daţādu 
uzľēmumu apkalpošanas kvalitāti un kļūt par tā saucamajiem 
slepenajiem vērtētājiem. Tādā veidā tiek uzlabota pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte Latvijā, kā arī vērtētājs saľem par to atalgojumu 
(3 - 15 Ls apmērā, atkarībā no projekta). Sīkāku informāciju iegūsiet 
zvanot tel. 6 732 64 02, mob. 27796707, e-pasts: office@dive-latvia.lv, 
Kr.Valdemāra 18-1/3, Rīga, LV-1010, www.divegroup.eu  
 

SESTDIEN, 24. SEPTEMBRĪ PLKST. 11:00 
ĀBOLU BALLE JŪRKALNĒ 

Ābolu tirgus -  āboli, ievārījumi, ābolu vīns, koku stādi,  keramika  u.c. 
Svaigi ceptas pankūkas un  plātsmaizes! 

Koku  stādīšana jaunajā  ābeļu  dārzā. Ābolu sulas spiešana. 
Ēdienu pagatavošanas demonstrējumi un  dzērienu degustācija. 

Krāmu tirdziľš  - mainies, pārdod vai  uzdāvini! 
Lielāko vai  dīvaināko ābolu konkurss 

Ābolu ēdienu recepšu grāmatas veidošana kopā ar Mārtiľu Sirmo. 
UN VĒL! 

APCIEMO MIĶEĻDIENAS TIRGU  
ALSUNGĀ 24. SEPTEMBRĪ PLKST. 9:00! 

 

SVEICAM 
Aivu KAZBUĶI ar dēla DANIELA piedzimšanu! 
Aiju un Aldi BARSUKOVUS  
                  ar meitas AIRITAS piedzimšanu! 
Sanitu un Ivaru KRĒSLIĽUS 
                  ar meitas  EVELĪNAS piedzimšanu! 
Baibu ANŠEVICU ar meitas EVELĪNAS piedzimšanu! 
Montu un Mikus ĶEMERUS ar meitas ESTERES piedzimšanu! 
Lilitu MEGNI un Igoru GULBI ar dēla ROBERTA piedzimšanu! 
Inesi un Jāni JĒKABSONUS ar dēla ADRIANA piedzimšanu! 

 

 
MŪŽĪBĀ                            

Vērgales pagastā 
 

SILVIJA DĀRZNIECE 
(03.05.1924.–06.07.2011.) 
 

 
  
 

 

Pāvilostā  
Uldis VAGOTIĽŠ-VAGULIS 
(05.06.1942.-10.08.2011.) 
 

Erna DRUVA 
(20.04.1926.- 15.08.2011.)  

Jānis Alfreds SKUDRA 
(23.10.1933.-24.08.2011.) 
 
 

SVEICAM 
            Zelta pāri Annu un Jāni ZVIRBUĻUS  
                      50 gadu kāzu jubilejā! 
Rasmu KUZĽECOVU un Colin COONEY kāzu dienā! 
Lāsmu FELDMANI un Solvi FREIMANI kāzu dienā! 
Annu KARLSONI un Robertu VILSONU kāzu dienā! 
Daci BALCERI un Uldi SPLĪTI kāzu dienā! 
Aneti KOHU un Krišjāni TŪTĀNU kāzu dienā! 
Zandu LĪNI un Arvi KRIVCOVU kāzu dienā! 
Zani OZOLIĽU un Artūru URBĀNU kāzu dienā! 

 

 

 

 

 

 

Rutu Poriľu – 75  
Gaļinu Kamišovu – 65  
Dainu Šumilo – 60  
Broľislavu Vinteri – 60  
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