
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
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Baudīsim 

      vasaru! 

Baudīsim  vasaru,  jo  tā ir 

tik  īsa.  Reizē  ar  izsmarţoju- 

šajām Jāņu zālēm apzināmies, 

ka   gads   ir  jau  pusē.  Saule  

jau  uzkāpusi  savā augstākajā 

punktā, nu strauji laiţas uz leju. 

Dienas sarūk un naktis kļūst garākas. Tāpēc 

izsmarţosim, izgaršosim vasaru.  Ir zemeņu laiks. 

Tās saulē nosarkušas ir tik garšīgas un 

veselīgas. Baudīsim tās pilnām mutēm un 

smelsimies spēku, ko tās dod.  Ziemas pie mums 

ir garas un apnicīgas, bet vasaras izjūtu vienmēr 

liekas par maz. Nepukosimies par to, ka plus 

trīsdesmit grādu svelme ir grūti panesama. 

Dienas karstākajā laikā atradīsim kādu nodarbi 

telpās. Es saprotu, ka lauku cilvēkiem ir cits 

darba ritms, un, ja siena vāls ir gatavs vešanai 

šķūnī, tad tas ir jādara, neskatoties uz nogurumu 

un karstumu.  Pati labākā alga pēc padarīta 

darba ir atpūta.  Kad vēl ir tik daudz iespēju un tik 

daudz piedāvājumu atpūtai kā vasarā! Vieni mūs 

aicina uz kādas pilsētas svētkiem ar 

daudzveidīgu programmu, citi rīko teātra izrādi 

vai koncertu, atliek vien sekot reklāmai un 

piedalīties kādā no tiem. Tūrisma firmas  aicina 

tuvākos un tālākos ceļojumos, kur varam iepazīt 

gan savas, gan citzemju skaistākās un 

interesantākās vietas. Kāds šajā vasarā nolēmis 

nedarīt neko, jo līdz šim skrējis pa pasauli, tik 

daudz ko redzējis  un tagad grib vienkārši laiski 

pavadīt dienas sauļojoties, makšķerējot, peldoties 

un esot kopā ar savu ģimeni. Mēs esam tik 

daţādi, un katrs baudām dzīvi kā protam un 

varam, bet ir viena nozīmīga lieta, bez kuras iztikt 

nevaram neviens, un tā ir daba. Tā mūs dziedina, 

tā nomierina un relaksē, tā mūs harmonizē, 

priecē un arī baro.  

Iebrien ziedošā pļavā un noreibsti no tās  

smarţām. Ieej meţā un ieelpo dziedinošo gaisu. 

Nostājies jūras krastā un ļauj, lai vējš glāsta tavu 

sakarsušo augumu. Baudi visu to, jo, tici man, 

rudens pienāks ļoti ātri un Tev atkal būs ţēl 

aizgājušās vasaras. 

 

MARITA HORNA 

 

 

 

 

Zvejnieku svētkiem - 75 

Pāvilostā 2011. gada 8. un 9. jūlijā 

 
PIEKTDIEN, 8. jūlijā 
22:00 pludmalē Nakts balle kopā ar  
„Liepājas Leģionāriem”/T.Kleins,  
E.Glotovs, V.Krieviņš, J.Kristons/  
un dīdţejiem Klāvu un Uģi no Kuldīgas  
Pusnaktī uguľošana virs mola 

  
SESTDIEN, 9. jūlijā 
pludmalē  
10:00 Sacensības pludmales volejbolā, futbolā. Komandu pieteikšana līdz 8. jūlijam pa 
tālruni 29230995  
11:00 Piemiľas brīdis Pāvilostas kapsētā pie piemiņas akmens „Jūrniekiem un 
zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē” 
11:30 Muzejā foto izstādes atklāšana „No buru kuģiem - vienmastu "malkas jančiem” līdz 
zvejas kuģiem”. 
 

pie tūrisma informācijas centra 
12:00 „Latvijas Zelta Talantu 2010" konkursa uzvarētāji - Latvijas ielu vingrošanas 
sporta biedrība /priekšnesumi, konkursi un improvizētas sacensības/ 
13:00 Tautas deju kolektīvu koncerts – piedalās - Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs, Lielplatones vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Mārtiľš” un Ērgļu saieta nama deju kolektīvs „Pastalnieki” 
 

pludmalē 
14:00 Grupas „ Klaidonis" un Evijas Slokas koncerts 
15:00 Kuģu parāde jūrā 
15:10 Jūras valdnieka Neptūna vizīte Pāvilostas jūras krastā, sporta aktivitātes - virves 
vilkšanā, riņķa mešanā, rekorda uzstādīšana jūras velšu ātrēšanā  
 

Upesmuižas parka estrādē 
19:00 Dziedošo aktieru ansambļa ,,Drama” koncerts 
21:00 Zaļumballē muzicēs grupas „Klaidonis” un „JŪRKANT”; Emīls Balceris un 
Normunds Kalniľš 
24:00 Svētku salūts 
 
Ieeja uz pasākumu Upesmuiţas parkā: Ls 4,00, pensionāriem Ls 3,00, bērniem līdz 7 
gadu vecumam un invalīdiem /uzrādot to apliecinošu dokumentu/ - bezmaksas 

 Autostāvvietas – Pāvilostas pilsētas stadionā un Pāvilostas novada domes pagalmā -     
Ls  2,00  diennaktī, pilsētas stadionā vietas telšu pilsētiņai; 

 Zvejnieku svētku tirdzniecība - izbraukuma kafejnīcas ar siltajiem ēdieniem, uzkodām un 
dzērieniem, zivju izstrādājumiem un rūpniecības precēm. Informācija tirgotājiem pa 
tālr.26483154;  

 Visas dienas garumā SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas, vizināšanās ar 
laivām 

 Svētkus atbalsta: Pāvilostas novada pašvaldība, Z/s „Kaija”, „WRIGLEY”, SIA LATA 
meţs, biedrība „Pāvilostas laivas”, SIA Steķis 
 

Uzaicinājums!!! 
Pāvilostas pilsētas k/n aicina pieteikties biļešu tirgotājus Zvejnieku svētkos 2011. 

gada 9. jūlijā – Pāvilostas UPESMUIŢAS parka estrādē. Pieteikšanās pa tālr. 29366112 

līdz 2011. gada 7. jūlijam 
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DOMES ZIŅAS  

     22.jūnijā Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde, kurā tiešā darba 
dēļ nepiedalījās deputāte Indra Ziemele. Deputāti izskatīja 27 darba kārtības 
punktus.  
      Pirms domes sēdes deputāti apmeklēja Vērgales pagasta muzeju, kur 
apskatīja foto izstādi. Klausījās Mirdza Sīpolas stāstījumu par Vērgales pagasta 
vēsturi  un iepazinās ar muzeja pamatekspozīciju.    
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu, ar 
kuru iedzīvotāji varēs iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā un papīra 
formātā pašvaldībā un pagasta pārvaldēs.  
2. Nolēma piešķirt finansējumu no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- vairāku 
mērķu attīstības projektu līdzekļiem: 
Pāvilostas vidusskolai Ls 10 000,00 apmērā siltummezgla rekonstrukcijai un logu 
nomaiņai. Atlikušo summu izlietot skolas vajadzībām atbilstoši prioritātēm, kuras 
noteiktas skolas darbinieku sapulcē.  
Biedrībai „Pāvilostas Serf klubs” projekta „Sporta aktivitāšu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanu iespēju pilnveidošana Pāvilostas novadā” līdzfinansējuma 
segšanai Ls 991,00 apmērā, kas sastāda 10 % no projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām. 
Atbalstīja Rudītes Bērziņas lūgumu un nolēma atmaksāt ceļa izdevumus Ls 5,00 
apmērā, lai nodrošinātu meitas dalību šaha čempionātā jauniešiem un piešķīra 
20 litrus degvielas nokļūšanai uz šaha sacensību vietām. 
Sabiedriskā labuma organizācijai „Vārti ģimenei” finansiālu atbalstu vasaras 
skolas organizēšanai nepiešķīra, jo vasaras skolā nav pieteicies neviens mūsu 
novada jaunietis.  
3. Apstiprināja Pāvilostas novada pagastu pārvalţu vadītāju amata aprakstus. 
4. Nolēma izsludināt konkursu būvinţeniera, juriskonsulta, sociālā darbinieka, 
datu bāzes analītiķa speciālistu piesaistei ESF finansētā projekta „Speciālistu 
piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes 
stiprināšanai”. Skat. 4.  lpp.. 
5. Nolēma iegādāties zemi  Vērgales futbola laukuma izveidei Vērgalē pie sporta 
halles. Privatizācijas komisijai ir jāsagatavo noteikumi zemes iegādei, un pēc 
tam tiks publicēts sludinājums par pašvaldības ieceri pirkt zemi. 
6. Apstiprināja autobusiem Mercedes Benz Sprinter 14 litru degvielas patēriņa 
normu uz 100 km nobraukuma vasaras sezonā.  
7. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Brīvības iela 35, Pāvilostā, īpašnieces 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  
8. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada saistošos noteikumus 
„Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””. Pēc ministrijas 
atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā un būs pieejami pagastu pārvaldēs un novada domē. 
9. Nolēma izsludināt konkursu „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2011”. 
Apstiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvu. Skat. 5. lpp.. 
10. Piekrita lūgumam apvienot nekustamā īpašuma Niedrāji un Lenkas, Saraiķi, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienības, nosakot apvienotajām zemes 
vienībām nosaukumu Lenkas un  izveidotajam nekustamajam īpašumam zemes 
lietošanas mērķi – rūpnieciskās raţošanas uzņēmumu apbūves zeme (1001). 
11. Apstiprināja Pāvilostas ostas valdes sastāvā par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi Valsts vides dienesta Liepājas 
reģionālās vides pārvaldes direktori Ingrīdu Sotņikovu. No Pāvilostas ostas 
valdes sastāva izslēdza Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
pārstāvi -Plānojuma uzraudzības nodaļas vadītāju Ilzi Aigari un Vides ministrijas 
pilnvaroto pārstāvi Daigu Vilkasti. 
12. Anulēja 2010. gada nodokli par neapstrādāto lauksaimniecības zemi 
īpašumam „Kūlaiņi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
13. Noteica nekustamajam īpašumam Kūlaiņi, Saraiķi, Vērgales pagasts, 24,6 
ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme. NĪLM kods 0600. 
14. Pāvilostas novada dome bija saņēmusi iesniegumu par daudzdzīvokļu mājas 
Prieţu ielā 8, Pāvilostā, nodošanu apsaimniekošanā topošai biedrībai, tāpēc 
nolēma, ka pašvaldības SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” no 2011.gada 
1.jūlija pārtrauc daudzdzīvokļu mājas Prieţu iela 8 apsaimniekošanu. 
15. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz  zemes 
lietojumu Sakas iela 20, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 800kvm platībā.  
 

 

Balsojumā nepiedalās deputāte V. Ģēģere 

16. Anulēja personas deklarēto dzīvesvietu īpašumā „Vairogi”, 
Ostbaha, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, jo šī persona 
norādītajā adresē nedzīvo ilgstoši.  
17. Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa 
rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, 
pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu 
realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa 
noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības 
programmās noteikto prioritāšu īstenošanu, deputāti nolēma atbalstīt 
LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu” 
un aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo 
rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budţeta ietvaros. 
18. Piekrita nekustamā īpašuma „Priedulāji”,  Sakas pagasts, 
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalītajai  zemes vienībai  
5,6 ha platībā piešķirot nosaukumu „Zilaine” un nosakot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
19. Piekrita nekustamā īpašuma „Meţvidi”, Vērgales pagasts, 
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību 
8,2 ha platībā, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirot nosaukumu 
„Jantari”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, un nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
20. Piekrita nekustamā īpašuma „Pilsdangas”, Sakas  pagasts, 
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 
vienības 12,5 ha un 8,9 ha platībā, atdalītajām  zemes vienībām  
piešķirot nosaukumu  „Kaķīši” un nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
21. Piekrita nekustamā īpašuma „Piemare”, Sakas  pagasts, 
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 
vienības 28,2 ha,  4,2 ha un 7,1 ha platībā, atdalītajām  zemes 
vienībām  piešķirot nosaukumu „Runcīši” un atdalītajām zemes 
vienībām nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 
0201. 
22. Noteica zemes platību 800 kvm. Pāvilostas novada pašvaldībai 
piekrītošai zemes vienībai un piešķīra adresi Sakas iela 20, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
23. Noteica zemes platību 1069 kvm. Pāvilostas novada pašvaldībai 
piederošai zemes vienībai un piešķīra adresi Tirgus iela 2A, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads.  
24. Atļāva  izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Endoli”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.  
25. Nolēma  noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz 
zemes lietojumu Daiņi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 2.0 ha 
platībā. 
26. Apstiprināja 2011.gada 31.maija pirmās Pāvilostas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Renči”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā izsoles rezultātus, kas pašvaldības kasi palielināja par Ls 
930,00. 
27. Piekrita nekustamā īpašuma „Ķūķi”,  Sakas pagasts,  
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalītajai zemes vienībai 
18,2 ha platībā mainīt nosaukumu no „Ķūķi” uz „Silaķūķi” un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
 
Finanšu komiteja uz sēdi sanāks 2011.gada 11.jūlijā plkst. 14.00, kur 
ziņojumu par Zvejnieku svētkiem sniegs Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama vadītāja Silva Vārsberga. 
 
Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 21.jūlijā.  
 
Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 28.jūlijā plkst.14.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā. 
 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
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DOMES PAZIĽOJUMI  
 

 

    Pāvilostas novada dome 2011.gada 26.maijā ir pieņēmusi lēmumu 
(sēdes protokols nr.8., 21.§) "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustajā īpašumā Zaļkalna iela 1B, Pāvilostā" detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra 
nr.64130030199 Zaļkalna iela 1B, Pāvilostā.  
      Par izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.  
      Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu 
dzīvojamā apbūve.  
      Detālplānojuma izstrādātājs SIA „WESTHAUS”.  
       Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei 
var nosūtīt pa pastu vai iesniegt Pāvilostas novada domē - Dzintaru 
ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, līdz 25.07.2011, iesniegumā 
norādot: fiziskām personām vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās 
dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas 
numuru, juridisko adresi.” 
 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu. Liepājas 
reģiona novadu būvvalde 2011. gada jūnijā izskatīja būvniecības 
pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 

 TP 2140 rekonstrukcija „Putas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 TP 230 rekonstrukcija, „Beltes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 Peldošo piestātņu būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 
2c; 

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Tirgus 
iela 12; 

 Servisa konteinera rekonstrukcija par laivu un jahtu apkalpes centru, 
Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 2c; 
 

12.1.4. alu no speciālām iekārtām Ls 5,00 
12.1.5. alu tarā Ls 8,00 
12.1.6. tabakas izstrādājumiem Ls 8,00 
12.1.7. alkoholiskajiem dzērieniem  Ls 15,00 
12.1.8. tirdzniecībai ar zivīm bezmaksas 
12.1.9. visa veida lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju - 
Pāvilostas novadā deklarētām personām bezmaksas. 

12.2.  ar nepārtikas precēm: 
12.1.1. mājsaimniecību amatniecības produkciju Ls 2,00 
12.1.2. Latvijā rūpnieciski raţotām Ls 3,00 
12.1.3. importētām precēm Ls 5,00 
12.1.4. loterijas  Ls 5,00 
12.1.5. prezentācijas  Ls 5,00 
12.1.6. mājraţotāji, amatnieki - Pāvilostas novadā deklarētām 

personām – bezmaksas. 
13. Atrakciju izvietošanas maksa par vienu dienu publiskos pasākumos - Ls 
30,00. 
14. Tirdzniecības dalībniekiem publiskos pasākumos ar pārtikas precēm un 
alkoholu jāmaksā par atkritumu savākšanu Ls 5,00 (maksā ietilpst 
konteineru atvešana, noma, izvešana). 
15. Nodevas likme tirdzniecības organizatoram par ielu tirdzniecības 
organizēšanu atkarībā no ielu tirdzniecības termiņa: 

15.1. Vienreizējs mēneša maksājums- Ls 15,00 apmērā; 
15.2. Vienreizējs ceturkšņa maksājums- Ls 35,00 apmērā; 
15.3. Vienreizējs pusgada maksājums- Ls 50,00 apmērā.  

V. Atbildība par noteikumu neievērošanu 
16. Tirdzniecības dalībnieks atbildīgs par kārtības un tīrības nodrošināšanu 
savā tirdzniecības vietā. Atkritumus savākt un novietot izvietotajos atkritumu 
konteineros. 
17. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic pašvaldības policijas 
darbinieki. 
18. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 
VI. Noslēguma jautājumi 
19. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 
Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv . 
20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.  
 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS, 
TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU UN NODEVU PĀVILOSTAS 

NOVADĀ 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3. punktu un 
21.panta pirmās daļas 16.punktu,likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās 
daļas 4. punktu un12.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību” 9.punktu 

I . Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par 
tirdzniecību publiskās vietās Pāvilostas novadā, atbrīvojumus no 
nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli. 
2. Tirdzniecības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, 
kas tirgojas publiskās vietās Pāvilostas novadā. 
II. Tirdzniecības vietas 
3. Pāvilostas novada teritorijā noteiktas šādas tirdzniecības vietas: 
3.1. Pāvilostas pilsētā: 

3.1.1. Upesmuiţas parks – Dzintaru ielā 58; 
3.1.2. Tirgus laukums – Tirgus ielā; 
3.1.3. pie muzeja – Dzintaru ielā 1; 
3.1.4. pie TIC -  Dzintaru ielā  2; 
3.1.5. Kalna ielas stāvlaukums- Kalna ielā 47; 
3.1.6. Ostmalas iela 1; 

3.2. Vērgales pagastā: 
3.2.1. Vērgales ciema centrs; 
3.2.2. Ziemupes ciema centrs; 
3.2.3. Ziemupes pludmales stāvlaukums; 
3.2.4. Saraiķu ciema centrs; 

3.3. Sakas pagastā: 
3.3.1. Sakas ciema centrs. 

III. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība 
4. Pāvilostas novada pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem 
noteikumiem. 
5. Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirzdniecībai publiskos pasākumos 
publiskā vietā, tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators 
iesniedz pašvaldībā iesniegumu ( 1. Pielikums)  
6. Domes priekšsēdētājs izskata iesniegumu un izsniedz tirdzniecības 
atļauju ( 2.pielikums) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt 
atļauju. 
7. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 
6 ( sešiem) mēnešiem. 
8. Noteikumos minētā nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms 
tirdzniecības atļaujas saņemšanas. 
9. Nodeva ieskaitāma Pāvilostas novada pašvaldības kontā a/s 
Swedbank, kods HABALV22, konts LV32HABA0001402037066 vai 
iemaksājama Pāvilostas novada pašvaldības vai attiecīgās 
Pāvilostas novada pagastu pārvaldes kasē, par nodevas samaksu 
izsniedzot kvīti. 
IV. Nodevas likme par tirdzniecību  
10. Tirdzniecības dalībnieki, veicot izbraukuma tirdzniecību 
Pāvilostas novada noteiktajā teritorijā, maksu par tirdzniecības vietas 
vienu kvadrātmetru (m2) maksā vienu reizi.  
11. Tirdzniecības dalībnieki par tirdzniecības vietas vienu 
kvadrātmetru (m2), par vienu dienu publiskos pasākumos maksā 
šādas nodevas: 

11.1. ar zivīm – bezmaksas;   
11.2. mājsaimniecību amatniecības produkciju - Ls 3,00; 
11.3. ar pārtikas precēm (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana) - Ls  8,00; 
11.4. ar pārtikas precēm un alkoholu (t.sk. alu, tabakas 
izstrādājumiem) - Ls 10,00. 

12. Maksa ikdienas izbraukuma tirdzniecībai par vienu dienu: 
12.1. ar pārtikas precēm: 

12.1.1. visa veida lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju    
Ls 2,00 
12.1.2. Latvijā rūpnieciski raţotām  Ls 3,00 
12.1.3. importētām precēm   Ls 5,00 

 

http://www.pavilosta.lv/
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PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA INFORMĒ 
 

  

 2011.GADA 23. JŪLIJĀ NOTIKS TAUTAS NOBALSOŠANA PAR 
10.SAEIMAS ATLAIŠANU. 
Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu „Vai Jūs esat par 
10.Saeimas atlaišanu?”. Iespējamie atbilţu varianti tautas nobalsošanas zīmē 
būs „par” vai „pret”. Šāds jautājuma formulējums izriet no likuma „Par tautas 
nobalsošanu un likuma ierosināšanu”, kura 14.pants nosaka, ka balsošanas 
zīmē ierakstāms tautas nobalsošanai nodotais priekšlikums, kā arī vārdi „par” 
un „pret”. 
Tautas nobalsošanas dienā, 23.jūlijā, balsošanas iecirkņi vēlētājiem būs 
atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. Vēlētāji balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs, vēlētāju reģistrs netiks lietots.  
Lai nodrošinātu, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss, vēlētāja pasē izdarīs 
atzīmi par dalību tautas nobalsošanā.  
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs 
iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.  Balsošanai  atrašanās vietā 
vēlētājam vai viņa pilnvarotai personai jāiesniedz rakstisks iesniegums 
attiecīgajā vēlēšanu iecirknī no 2011.gada 13.jūlija līdz 23.jūlija plkst.1200. 
Pāvilostas novada  vēlēšanu iecirkľi: 
Iecirknis Nr.577 – Pāvilosta, Dzintaru iela 73( dome), tālr. 63484559 
Iecirknis Nr.598 – Sakas pagasta pārvalde, Pagastmāja, tālr.63453658 
Iecirknis Nr.601 – Vērgale, Vērgales pagasta pārvalde, Pagasta māja, 
tālr.63490836 
Informācija par vēlēšanu iecirkņu darba laikiem tiks izvietota informācijas 
sniegšanas vietās un Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv 
 

                PARAKSTU VĀKŠANAS REZULTĀTI 
Vēlētāju aktivitātes Pāvilostas novadā parakstu vākšanā bija sekojošas:  
1. par likuma ierosināšanu “ Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” no 
11.05. - 09.06. parakstījušies 238 vēlētāji. 
Tautas nobalsošanas ierosināšanai  par apturētajiem likumiem: 
2.  „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada 
līdz 2012. gadam”” parakstījušies 147 vēlētāji, 
3. „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” 
parakstījušies  147 vēlētāji, 
4. „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā”” parakstījušies 
149 vēlētāji. 

PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA  

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011 .GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām „ 14.panta pirmās daļas 
3. Punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta (3) 
daļu 
1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu" nosaka kārtību, kādā piemērojami 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem 
Pāvilostas novadā. 
1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā 
kārtībā - 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Pāvilostas Novada 
Ziņas". 
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
2.1. Pāvilostas novada dome (turpmāk - Dome) piešķir 
atvieglojumus šādām nodokļa maksātāju kategorijām: 
 2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem par īpašumā (valdījumā) 
esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai 
iznomāts citām personām - 50% 
2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar 
piemaksu nepārsniedz Ls 135,00 mēnesī, par īpašumā (valdījumā) 
esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai 
iznomāts citām personām - 50% 
2.1.3. fiziskām personām, kurām piešķirts trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, par īpašumā 
(valdījumā) esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai 
iznomāts citām personām - uz statusa piešķiršanas periodu 50 % 
2.1.4. juridiskām personām, kas savu darbību uzsākušas  pēc 
 2010.gada 01.janvāra Pāvilostas novada teritorijā (juridiskās 
personas juridiska adrese ir Pāvilostas novadā), izveidojot vismaz 5 
jaunas darba vietas - 50% 
3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saľemt nodokļa 
atvieglojumus 
3.1. Nodokļa atvieglojumus 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā 
minētās personas var saņemt par īpašumu, kurā viņi dzīvo, ja  
deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novads. 
3.2. Nodokļa atvieglojumus var saņemt, ja nav nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem. 
3.3. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Domē motivēts iesniegums par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena 
mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā 
"Pāvilostas Novada Ziņas". Iesniegumā juridiskai personai jānorāda 
pamatojums, bet fiziskajai personai iesniegumam jāpievieno arī 
atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti. 
3.4. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu pieņem Dome. 
4. Iesniedzamo dokumentu saraksts 
Domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" 2.1.1., 
2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā  minēto personu iesniegumiem 
pievienojami šādi dokumenti: 
- 2.1.1.apakšpunktā minētajām personām – iesniegums un invalīda 
apliecības kopija; 
- 2.1.2.apakšpunktā minētajām personām – iesniegums, pensionāra 
apliecības kopija vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
izziņa par pensijas apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izziņa par pensijas piemaksas apmēru, kā arī parakstīts 
apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, ka ir 
vientuļais pensionārs un nav noslēgts uztura līgums; 
- 2.1.3.apakšpunktā minētajām personām -  pārbaudi veiks 
pašvaldības nozīmētais speciālists. 
 

Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 15. jūliju. 

 

 

SPECIĀLISTU PIESAISTE PĀVILOSTAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS KAPACITĀTES 

STIPRINĀŠANAI 

 

 Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2011. gada 22. jūnija lēmumu „Par 
speciālistu piesaisti Pāvilostas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai” 
(domes sēdes protokols Nr.10,4.§) tiek izsludināta speciālistu piesaiste 
Pāvilostas novada pašvaldībai. 

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009„ Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada 
pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai ” 

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina konkursu šādām darba vietām 
(darba vietas projekta ietvaros tiks garantētas 18 mēnešus, pēc tam katrs 
speciālists strādās pašvaldībā vēl vismaz 6 mēnešus): 

- juriskonsults ( 0,5 likme ); 
- būvinţenieris ( 0,5 likme); 
- sociālais darbinieks ( 0,5 likme ); 
- datu bāzes analītiķis ( 1likme) 

Minētā projekta ietvaros juriskonsulta un būvinţeniera darba vietas tiks 
aprīkotas ar portatīvo datoru komplektu un programmatūru, datu bāzes analītiķa 
darba vieta tiks aprīkota ar dokumentu- datu kameru.  

Minēto darba vietu amatu apraksti publicēti Pāvilostas novada mākas lapā 
www.pavilosta.lv, sadaļa Domes paziņojumi, vai Pāvilostas novada pašvaldībā 
pie projekta koordinatores Vizmas Ģēģeres,  

T: 63483561,e- pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv 
  

Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:vizma.gegere@pavilosta.lv
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Sociālās ziņas 

Lauksaimniekiem, uzņēmējiem 
 

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES  

VĒRGALES PAGASTĀ 

Trešdien, 3. augustā, 
plkst. 10:00 pie k/s Vērgale – 1 darbnīcām 
plkst. 14:00 Ziemupē ;  
plkst. 15:00 Saraikās 
          Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu kombainiem, 
zāles novākšanas mašīnām Ls 10,85*, piekabēm Ls 7,95**, speciālai 
tehnikai Ls 16,35*** uz vietas inspektoram. Sīkāka informācija Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruni 
3425564. Papildus informācija par aģentūras darbu un sniegtiem 
pakalpojumiem mājas lapā www.vtua.gov.lv. 
* 8,50/TA/   + 1,30/  atļauja par piedal. ceļu sat./+0,65 uzlīme/  
+0,40/komisijas nauda norēķinoties skaidrā naudā. 
** 5,60/TA/    + 1,30/  atļauja par piedal. ceļu sat./ +0,65 uzlīme/   
+0,40/komisijas nauda norēķinoties skaidrā naudā. 
*** 14,00/TA/   + 1,30/  atļauja par piedal. ceļu sat./ +0,65 uzlīme/    
+0,40/komisijas nauda norēķinoties skaidrā naudā.  
          16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti var  
izmantot iespēju  apskates laikā kārtot  braukšanas eksāmenu 
traktora vadīšanas tiesību iegūšanai. Iepriekš pieteikties. 
          Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales pagasta lauku 
attīstības speciālistes Rudītes Bērziņas 
 

Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste RUDĪTE BĒRZIĽA 
 

 
 
 

Jūnija mēnesī 5 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
12 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 6 ģimenēm pamatpabalsts, 
bet 2 ģimenēm pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, 2011.2012.mācību gada 
21 pirmklasniekam piešķirtas dāvanu kartes skolas gaitas uzsākot, 4 
ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts. 

Pagājis jau mēnesis, kopš atvērts pakalpojumu punkts Plocē, kuru 
izmantojuši 60 iedzīvotāji. 

AS „Latvenergo” īsteno sociālā atbalsta kampaņu daudzbērnu ģimenēm 
ar mērķi mazināt elektroenerģijas tarifa izmaiņu ekonomisko ietekmi uz 
mājsaimniecības budţetu. Daudzbērnu ģimenēm papildus elektroenerģijas 
tarifos noteiktajām STARTA 1200 kWh tiek dāvināta kompensācija. Tā ļauj 
ģimenei norēķināties par papildus 2400kWh patērēto elektroenerģiju par 
cenu, kas atbilst STARTA tarifam. Kopā daudzbērnu ģimene līdz 2012.gada 
31.martam varēs norēķināties par 3600 kWh pēc STARTA tarifa. Atbalsts 
var tikt piešķirts daudzbērnu ģimenēm, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem:  
-Daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 3 vai vairāk bērnu vai nepilngadīgu 
aizbilstamo līdz 18gadu vecumam. 

Daudzbērnu ģimenes pārstāvim, kas piesakās atbalsta saņemšanai, 
jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam ar AS „Latvenergo”  
Pieteikšanās:  
Atbalstam var pieteikties no 2011. gada 1. maija līdz 2011.gada 
31.augustam.Pieteikties var: 1) aizpildot elektronisku pieteikumu AS 
„Latvenergo” mājas lapā (autorizējoties caur internetbanku)  vai 2) klātienē 
– klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments). Īpašos gadījumos būs jāuzrāda arī citi dokumenti, kas pamato 
daudzbērnu ģimenes statusu, piemēram, ja ģimenē ir audţu bērni vai bērni 
no citām laulībām).Svarīgi: kompensācijas dāvinājums tiek piešķirts 
vienai personai par visu ģimenes (mājsaimniecības) patēriľu un to 
attiecina uz vienu elektroenerģijas piegādes līgumu. Uz 
kompensācijas dāvinājumu nevar pieteikties abi vecāki – vecākiem 
savā starpā jāvienojas, kurš uzľemsies noformēt pieteikumu. Ja 
kompensācijas dāvinājums būs piešķirts vienam no vecākiem, otram 
tas tiks atteikts. 

ILDZE BALODE 

 

„SAKOPTĀKĀ SĒTA  PĀVILOSTAS 

NOVADĀ - 2011” 

Konkursa mērķis ir veicināt Pāvilostas novada sakoptību un 
attīstību, popularizēt novada tēlu, veicināt piedalīšanos republikas 
konkursos par sakoptību, apbalvot sakoptākās iestādes, 
uzņēmumus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un 
individuālās mājas. 

Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība. Tiek sastādīta un 
apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu.  

Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „ Pāvilostas Novada Ziņas ” un Pāvilostas 
mājas lapā www.pavilosta.lv  

Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 1. augustam. 
Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga. 2011. gadā tiks vērtētas šādas 
nominācijas: 

- pirts lauku sētā / dārzā; 

- sakoptākā viesu māja Pāvilostas novadā; 

- būdas - suņu būdas, trušu būdas, kūpināšanas būdas, laivu 
būdas, „sirsniņbūdas” un citas būdas un būdiņas lauku sētā\ dārzā; 

- eksotiskākais vai savdabīgākais augs manā dārzā; 

Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan 
vairākās nominācijās vienlaicīgi. 

Visām sabiedriskām iestādēm un uzņēmumiem tiek vērtēta: 

- apkārtnes sakoptība,  

- ēka un tās fasādes sakoptība, 

- izkārtne, logo u.c. ārējais noformējums, 

- apstādījumi, puķu podi u.c. 

  Vērtēšanu komisija veiks augusta mēneša pirmajā nedēļā. 
Paredzēti ţūrijas komisijas izbraukumi pa Vērgales pagastu, Sakas 
pagastu un Pāvilostas pilsētu. 

Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir 
trīs balvas katrai no minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī 
pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta 
nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā. Apbalvošana notiek 
18. novembra svinīgajā pasākumā Vērgales kultūras namā un 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Visi pieteikušies pretendenti un 
komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas ekskursiju pa Latviju. 

VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 

Komisijas priekšsēdētāja:  

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma 
ĢĒĢERE 

Komisijas locekļi:  

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga FREIMANE 

Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta VANAGA 

Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Anita SPRUDZĀNE 

Pāvilostas novada domes deputāts Andris ZAĻKALNS 

Pāvilostas novada domes zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE 

Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine, daiļdārznieku 
kopas „Sārtene” vadītāja Gunita VĒRNIECE 

Pāvilostas novada TIC vadītāja Marita KURČANOVA 
 

 

http://www.vtua.gov.lv/
http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,506895&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.pavilosta.lv/


 

Vai tu zini 
 

 No š.g. 1.jūlija Pāvilostas bibliotēkā par bibliotekāri 
strādās Elīna Horna. 

 29. jūnijā plkst. 18:00 Ventspils galvenajā bibliotēkā tiks 
atklāta Pāvilostas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde 
„LABDARBI”. 

 

 
 

Paziņojums par Pāvilostas novada 

teritorijas plānojuma un Attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu 

 

Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2011. gada 31. marta lēmumu „Par 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu” ( domes sēdes protokols Nr.6.,36 §) ir uzsākta Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam izstrāde, apstiprināts darba 
uzdevums un izpildes termiņi.  

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un 
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai 
paredzēta līdz 2012. gada janvārim. Pāvilostas novada saistošo noteikumu 
izdošana paredzēta līdz 2012. gada 1. septembrim. 

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības 
projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts: 
projekti.saka@inbox.lv. 

Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2011. 
gada 1. oktobrim Pāvilostas novada pašvaldībai Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV- 3466, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi, juridiskām personām- nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. 

Pāvilostas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 „Pāvilostas 
novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde ” 

    Pāvilostas novadā ir uzsākts aktīvs plānošanas process, kas ilgs 
apmēram divus gadus un kura rezultātā tiks izstrādāti divi plānošanas 
attīstības pamatdokumenti: 

- Teritorijas plānojums 2012.- 20243. gadam, 
- Attīstības programma 2012- 2018. gadam. 

Pašreiz nav kopēja vienota teritorijas plānojuma, bet ir 3 atsevišķi spēkā 
esoši plānojumi (Pāvilostas pilsētai, Sakas pagastam un Vērgales pagastam).  

Pāvilostas novada iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties minēto 
dokumentu izstrādē. Katram vajadzētu apdomāt sava zemes gabala 
turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākā nākotnē notiks apbūve, 
apmeţošana vai citas prioritātes. Mainot zemes gabala izmantošanas mērķi, 
mainās nekustamā īpašuma nodoklis. Pēc teritorijas plānojuma 
apstiprināšanas tiks pārskatīti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visām 
novada zemēm un nodoklis tiks pārrēķināts atbilstoši zemes gabala plānotai 
(atļautajai) izmantošanai. Piemēram, nodoklis par apbūves zemi būs lielāks 
nekā lauksaimniecībā izmantojamai zemei.  

Ja vēlaties mainīt zemes gabala izmantošanas mērķi, lūdzam iesniegt 
savus priekšlikumus līdz 2011. gada 1. oktobrim Pāvilostas novada 
pašvaldībai Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466, lai varētu 
iestrādāt jaunajā teritorijas plānojumā. Iesniegumā miniet, ko vēlaties mainīt 
savā zemes gabalā. Iesniegumam noteikti nepieciešams pievienot zemes 
gabala robeţu plānu, kurā ir redzamas zemes gabala robeţas un zemes 
gabala kadastra numurs, un tajā iezīmējiet savu ideju. Tas nepieciešams, lai 
plānotāji varētu precīzāk norādīt izmaiņas teritorijas plānojumā. Pēc 
saņemtiem iesniegumiem tiks izstrādāta Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 1. redakcija, kurā katrs varēs apskatīt sava zemes gabala plānoto 
izmantošanu ar apgrūtinājumiem. Par plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu novada iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi. 

Teritorijas plānojumu sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību izstrādā 
personu apvienība SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts i”. 

 

Pāvilostas novada Attīstības programmas izstrāde 

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Pāvilostas novada 
attīstības programmas 2012.- 2018. gadam izstrādes. Lai Attīstības 
programmā atspoguļotu novada iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju novadā 
un ieceres nākotnes attīstībai, lūdzam būt aktīviem un izteikt savas ierosmes 
un priekšlikumus. 

Attīstības programmu sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību izstrādā 
personu apvienība SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts i”. 

 

Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
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Pāvilostas novada ģerbonis 

Mūsu novadam Heraldikas komisija ir apstiprinājusi ģerboni, 
kurā ir attēloti trīs zili jūrmalas zilpodzes ziedi ar zaļiem kātiem 
un lapām, savienoti dīseles veidā sudraba laukā.  

 

 
 

Ģerboņa autors ir mākslinieks Juris Ivanovs. Mākslinieks bija 
sagatavojis 12 daţādas ģerboņa skices, no kurām deputāti 
virzīja uz apspriešanu Heraldikas komisijai 3 variantus. 
Heraldikas komisijas sēdē 19.maijā, kur piedalījās domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un ģerboņa autors mākslinieks 
Juris Ivanovs, vienbalsīgi atbalstīja jūrmalas zilpodzes 
attēlojumu novada ģerbonim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ģerboņa ideju izstrādē aktīvi iesaistījās arī Pāvilostas 

vidusskolas skolēni, kuri skolotāja Andra Paipas vadībā bija 
sagatavojuši savus redzējumus par novada ģerboni. 
Māksliniekam bibliotēku vadītājas Mairita Vītola un Daina Vītola 
bija sagatavojušas materiālus par mūsu novadu.  

Tātad 2011.gads mūsu novadam ieies vēsturē ar faktu, ka  
Pāvilostas novadam ir apstiprināts savs ģerbonis. Savukārt 
Pāvilostas pilsētas ģerbonis oficiāli apstiprināts bija jau 
1997.gada 21.novembrī. Vērgales un Sakas pagastiem sava 
oficiāli apstiprināta ģerboņa nav.  

AIJA OZOLIĽA 

 

 

 

 

 

 
Tā dabā izskatās  zilpodzes ziedi Ziemupes jūrmalas kāpās. Foto: D. Vītola 

mailto:projekti.saka@inbox.lv


 2011.gada jūlijs, augusts                                                                                                                                                                                                                       7 
 

Pāvilostas vārda 

dienas svinības 
 
Pētera, Pāvila un Paula dienā 29. jūnijā pirmo reizi  pilsētā 

svinējām Pāvila dienas svinības, kuras galvenie viesi šogad bija 
bērni.  

Ciemos  pie pāvilostniekiem bija atbraukuši  bērni no Kalvenes, 
Cīravas, Vērgales. Pirmā tikšanās Upesmuiţas parkā – savstarpēja 
apsveicināšanās, kam sekoja  baroneses Lilienfeldes stāstījums par 
Pāvilostas vārda rašanos un pilsētas dibināšanu. Tālāk bērni autobusos, 
klausoties gidu stāstījumā, iepazina Pāvilostu un karstās saules 
nogurdināti atvēsinājās pie jūras.  

Patīkams pārsteigums svētku dalībniekus gaidīja Pāvilostas bibliotēkā. 
Grāmatu lasītāji tur satika „Bērnu ţūrijas” pašu galveno personu – Zaļo 
vīriņu, kurš bija kopā ar svētku dalībniekiem visu dienu – piedaloties Pāvila 
dienas karoga skices zīmēšanā un veidošanā ar plastilīnu, konkursos, 
pusdienojot pie lielā zupas grāpja un fotogrāfējoties kopā ar bērniem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pēcpusdienā pie bērniem ieradās bērnu kino festivāla simbols 
Berimors, kas līdzi bija atvedis Berimora trīsriteni un daudz skaistu 
animācijas filmu, kā arī  šā gada bērnu ţūrijas par pašu labāko atzīto dāņu 
filmu „ Karla un Karlīne”, ko  ar interesi noskatījās arī pieaugušie. Īpašu 
jautrību bērniem sagādāja pārģērbšanās un fotogrāfēšanās kopā ar 
Berimoru. 

 

Svētkus finansiāli atbalstīja  Pāvilostas novada dome, filmas un 
trīsriteni laipni atvēlēja izmantot Dānijas vēstniecība un  Kultūras 
centrs, atbalstītāju vidū ir Bērnu filmu festivāls                       
„Berimors”, filmu studija” AtomArt” un Jura Podnieka studija.  Lielu 
darbu svētku organizēšanā ieguldījuši  Pāvilostas bibliotēkas 
vadītāja Mairita Vītola, kultūras un sabiedriskais punkts „Pāvila 
steķis”, īpaši Elīna Berklava, Gundega Tūtāne un Uldze Liepiņa ar 
palīgiem Kasparu Ozolu un Ričardu Liepiņu, biedrība „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs”, Pāvilostas kultūras nama darbinieki. 
Paldies par atbalstu Ilzei Liņķei, Agatei Jancei, Beatei Jancei, Elīnai 
Hornai, Ģirtam Vagotiņam – Vagulim,  Mirdzai Jansonei, Veltai 
Vītolai, Aivaram Alnim un apsardzes firmai „Spīdola”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svētku dalībnieki ar pasākuma plašo programmu bija ļoti 
apmierināti un izteica vēlējumu  svētkus bērniem rīkot bieţāk. Ceru, 
ka šogad iedibinātā tradīcija -  pilsētas vārda dienas svinības – kļūs 
par tradīciju un pilnveidosies. Uz tikšanos nākamajā Paula, Pāvila, 
Pētera dienā! 

 

Uzziņai:  
Pāvilostas pilsētas dibinātājs Otto Fridrihs fon Lilienfelds 

nosaucis šo pilsētu sava brāļa Paula vārdā - Paulshafen. Viņa 
brālis Pauls Fromholds Ignācijs fon Lilienfelds bija Kurzemes 
gubernators no 1868. -1885. gadam. Latviskojot vācisko pilsētas 
nosaukumu, tagad tā saucas Pāvilosta. 

Pāvilostas ev.-lut. dievnams nodēvēts apustuļu Pētera un Pāvila 
vārdā. Draudze dievkalpojumu  par godu vārda dienai noturēja 28. 
jūnija pēcpusdienā. 

 

 

 

 
Bērni Pāvilostas bibliotēkā  satiek  „Bērnu ţūrijas” pašu galveno personu – Zaļo 

vīriņu.  Foto: M. Horna 

 

Bērni zīmē un veido Pāvila dienas karoga skices ar plastilīnu. Foto: A. Jance 
 

Bērni ar 
interesi un 
sajūsmu 
sagaida 
suņuku 
Berimoru. 
Foto: 
M.Vītola 

 
 
 
 

 
Biedrības 

„Pāvilostas 

kultūrvēstu- 

riskais vides 

centrs” 

vadītāja 

MARITA 

HORNA  

 



 

UZZIŅAS 
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Pāvilostas 

pludmales  zonējums 

 

 no Dienvidu mola uz Dienvidu pusi- ūdensmotociklu zona; 

 no Ziemeļu mola 200 m uz Jūrakmens pusi- zona sērfotāju 

apmācību veikšanai; 

 200 m no Ziemeļu mola līdz Jūrakmenim- peldētāju zona. Ir 

atļauta sērfotāju iebraukšana jūrā, netraucējot peldētājus.; 

 no Jūrakmens 300 m uz Ziemeļu pusi- kaitotāju un sērfotāju 

zona, šeit atļauts izvest pastaigā suņus 

 

Pāvilostā medicīnas 

pakalpojumus var saņemt:  

Veselības un sociālā centrā Lejas ielā 10, Pāvilostā 
Dr. Jura Kraģa privātprakse 
Tel. +371 63498134, 29125747  
Dr. Agritas Kalniľas privātprakse 
Tel. +371 63498262, 29152712  
Aptieka  
Tel. +371 63498222 

 

Ātrās palīdzības brigāde – Pāvilostā,  

Veselības un sociālā centrā, Lejas ielā 10, 

 tel. 113 

 

Ugunsgrēka gadījumā zvanīt: 

 
Pāvilostā un Sakas pagastā - 27860817 (Modris Arājs) 

Vērgales pagastā - 29363966 (Arkādijs Semenkovs) 
 

Ugunsnovērošanas torņu deţurantus var sazvanīt: 
                Saka- 27843415 
                Saliena- 27842778 
                Vērgale 27841461 
 
Par konstatētiem degšanas gadījumiem vai dūmiem lūgums ziņot 
meţsargiem: 
Labrags, Rīvas, Saļiena- Ainars Ansons 29484564 
Saka, Meţaine- Aldis Ansons 26379791 
Akmeľrags- Oskars Vērnieks 29175774 
Vērgale, Ziemupe, Saraiķi, Ploce- Arturs Brikmanis 26173126 
vai meţzinim Andrim Zaļkalnam 27017501 

 

112 - glābšanas dienesta tālrunis 

 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

Iedzīvotāju pieņemšana Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 
pirmdienās no plkst.10:00 - 12:00 
ceturtdienās no plkst.12:00 - 14:00 
 Mobilā telefona Nr. 29242320 (Spīdola)  
 
Pāvilosats novada Sakas pag. un Pāvilostas pilsēta  
ARMANDS BERGMANIS - inspektors 
Pāvilosta, Dzintaru iela 73, tel. 63498261,  
pieņem katra mēneša otrajā trešdienā no 9:00 - 12:00 
 
Pašvaldības policists: Arnis VĪTOLIĽŠ 
pieņem ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00  "Pagastmājā",  
Vērgales pag., Pāvilostas nov. 
Tālr: 28679661 

 

Festivāla „Zoķeris 2011” dalībnieki ar Suitu sievām Alsungā.   Foto: I. Šnore 

Rakstu par „Zoķeri 2011” lasiet 13. lpp. 

 



 
                       

 

Vērgales pagasta 

svētki trīs dieniņu 

garumā- 

,,Daudz spēka un spīta! Un 

mīlestības!” 

 
Ar 19. augusta nakts trases 

piedzīvojumiem sāksies svētki Vērgalē.  
20. augustā agri no rīta makšķernieki 

veiks revīziju vietējā dīķi, bet no plkst. 9.00 
līdz 12.00 kopā ar tirgus jaukumiem būs 
iespēja klausīties Durbes zēnu dziedātās 
dziesmas un  dejos Alsungas meitenes 
labākajos gados, darbosies radošās 
darbnīcas , būs  daţādas vizināšanās un 
atrakcijas. Varēsiet paēst  kārtīgas latviešu 
pusdienas.  No plkst. 12.00 līdz 16.00 būs 
sporta aktivitātes daţādiem vecumiem un 
daţādām gaumēm. Plkst. 19.00 muiţas 
laukumā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
amatierteātra brīvdabas izrāde ,,Krustmāte 
Jūle no Tūles’’.  Pēc tam sekos zaļumballe, 
kurā spēlēs Aivars un viľa draugu grupas. 

Svētdien, 21. augustā,  atkal braucam 
ekskursijā, bet šoreiz sāksim iepazīt 
Grobiľas novadu.  

Būsiet laipni gaidīti, mazie un lielie 
pagasta iedzīvotāji, kā arī ciemiņi no malu 
malām. Lai abpusējs ir tikšanās un svētku 
prieks! Svētku norises sīkāks izklāsts būs 
afišās un svētku programmās.  

Uz svētkiem Jūs ielūdz – VELGA! 
 

 
 
 

Līgo Vērgalē! 

Ar nelielu vēja pieskārienu, jo šeit mēs neesam noteicēji, sākās Līgo pasākumi Vērgales 
centrā. 

Aizputes Tautas teātris 22.jūnija pievakarē rādīja brīvdabas izrādi „Nebrauc tik dikti”. Izrādes 
vieta bija tā piemeklēta, lai aktieri varētu atsevišķus skatus nospēlēt ļoti patiesi, iejūtoties lauku 
sētas vidē, kas šoreiz pie vecā kolhoza kantora ēkām bija piemēroti. Dziesmas un dejas, smiekli 
un amizanti atgadījumi, īsts Jāņu ugunskurs, un skatītāji izjuta kaut ko no kopības un latvietības. 
Paldies, visiem aizputniekiem – sevišķi reţisorei A. Karmenai, ansambļa vadītājai L.Jansonei un 
divu deju kolektīvu vadītājai I.Rudzītei par jauko izrādi!  

Savukārt 23.jūnija vakars bija ļoti pateicīgs laika ziņā, lai kopā ar Liepājas teātra aktieriem 
Inesi Kučinsku, Zandu Štrauss un Edgaru Pujātu, jeb, vienkāršāk sakot, Bebeni, Pindacīšu un 
Ābramu kopā ieklausītos labos padomos Līgo vakarā, dziedāt līdzi senās, mīļās, pazīstamās 
dziesmas un līdzi dziedamās dziesmās apdziedātu alutiņu. Skaists, varens un iespaidīgs tika 
aizdedzināts lielais Jāņu ugunskurs Vērgales parkā. 

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 
 

 

 

 

 

 

 

Izlaidums Vērgales pamatskolā 
 

11. jūnijā Vērgales pamatskolā izlaidums.Ar ziediem un laba vēlējumiem 10 absolventi  
saņēma atestātus par pamatskolas izglītības iegūšanu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pēc senas tradīcijas absolventi aktu zālē nodejoja skolas valsi, aicinot savā pulkā arī vecākus, 
radus un draugus.  

VITA BRAŢE 
 

 

Vērgales 
pamatskolas 
absolventi. Foto: 
V. Braţe.                                                   
 

Sadancosim Vērgales dejotāju 

svētkos! 

23.jūlijā plkst.19.00  

Vērgales muižas laukumā 

visi mīļi aicināti uz  

VPDK „Vērgalīte” 25 

gadu jubilejas 

koncertu 

„Māku diet, māku lēkt, 

Māku dančus ritināt.” 
        Sadejos tautas deju kolektīvi no 

Ogres, Jelgavas, Liepājas, Aizputes, 

Pāvilostas novada. 

        Piedalīsies gan jauniešu, gan 

vidējās paaudzes deju kolektīvi - 

VPDK „Raksti” Ogre, JDK „Skalbe” 

Jelgava, VPDK „Kurzemnieks” 

Aizpute, VPDK „Vaduguns” Liepāja, 

VPDK „Kvēle” Liepāja, TDA 

„Rucavietis” Liepāja, VPDK no 

Pāvilostas, VPDK „Vērgalīte” Vērgale 

22.00 – 3:00 Zaļumballe kopā 

ar grupu 

„TOMĒR JĀPADOMĀ” 
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PRAKSE BEIGUSIES AR POZITĪVU ZĪMI 
 

17.  jūnijā   Vērgales  PII  
„ Kastanītis ”       noslēdzās  
Liepājas    mākslas    vidus- 
skolas   2.    un   3.     kursa   
audzēkľu vasaras prakse.  
        Gan   praktikantiem, gan  
mums, bērnudārza  kolektīvam,  
šī  bija lieliska diena, jo nu īsti  
redzams, kas mums no jauna  
tapis. 

Koka  izstrādājumu dizaina  
 nodaļas audzēkņi  mūsu rotaļu 
 laukumam     ir      izgatavojuši   
veselus    6    jaunus       rotaļu   
elementus: 3 nelielas šūpolītes  
uz atsperēm  un 3  liela  formāta rotaļu elementus - līdzsvara čūsku, mājiņu  -  
slidkalniņu un  konstrukciju sportiskām  aktivitātēm. Bet interjera dizaina 
nodaļas audzēknes  apgleznoja mūsu zāles un 2. stāva koridora  sienas. 
Mums  tagad  ir  savs  sapņu  koks  un  magoņu  pļava.Mūsu  bērnudārza 
bērni  kā  pateicību jaunajiem  māksliniekiem veltīja  viņiem  vairākas 
dziesmiņas. 

Darbus  aplūkot  un  pieņemt  bija  ieradušies  arī  Liepājas  mākslas 
vidusskolas  direktore Smaida  Rubeze, projektu  vadītāja  Iveta Eniņa un  
prakses  vadītājs  Guntis  Jekste, kā  arī  Pāvilostas  novada  pašvaldības  
priekšsēdētāja  vietnieks  Jānis  Vitrups.  Visi  klātesošie  atzina, ka  ieguvēji ir  
visi - gan  mēs kā  bērnudārzs, gan  jaunie  mākslinieki, kuriem  bija  iespēja  
realizēt  savas ieceres  no  skices līdz  reālam  redzamam  rezultātam.  

 Paldies,  visiem  visiem  par  ieguldīto  darbu! 
 

                                       Iestādes  vadītāja  GAIDA  AKERFELDE  

 

Vērgales bibliotēkas pārvērtības 

 
14.jūnijā, ar nelielu koncertu, kuru sniedza Liepājas muzikālā 

mākslas studija ”Odziľas” dalībnieki, pēc remonta tika atklāta Vērgales 
bibliotēka. 

Kā svētku uzrunā atzina Vērgales bibliotēkas bibliotekāres, tad telpu 
atjaunošana ir gadu desmitiem gaidīts mirklis, jo telpas bija neapskauţamā 
stāvoklī. Taču tagad skatam paveras mājīgs sienu tonējums un ērts telpu 
iekārtojums. Svētku reizē kopā ar bibliotekārēm Benitu un Ligitu bija arī 
Vērgales bibliotēkas ilggadējā vadītāja Zaiga Gausmane, Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola, Ziemupes bibliotekāres Daina Vītola un 
Skaidrīte Blūma, Vērgales pamatskolas bibliotekāre Iveta Vanaga, projektu 
koordinatore Vizma Ģēģere, Vērgales pagasta pārvaldes darbinieki un daţādu 
gadagājumu lasītāji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atremontētajās telpās bija apskatāma jau pirmā izstāde. Plecu lakati, 

kurus darinājusi Talsu novada Pļavu bibliotēkas bibliotekāre Benita Šuršina. 
 

VITA BRAŢE 
 
 

SAULGRIEŽU BURVĪBAS 

SPĒCINĀTI 
 

21.jūnijā, īstajos Saulgrieţu svētkos, kad saule riet 22.21 un 
lec 04.29, zvaigţņu zintnieki iesaka - "Labi atrasties mājās, būt 
ģimenē, saistīties ar dzimtas tradīcijām. Veltot laiku kopīgām 
interesēm, gūstam paši. Augstprātība un īgnums neiederas šajā 
dienā. Vēlams iedziļināties sevī, veltīt laiku meditācijai.Veroties 
mākoņos, var rast kādu vērtīgu atziņu." Arī mēs, Ziemupes 
folkloras draugu kopa ar citiem latviešu tradīciju kopējiem, šajā 
dienā sanācām, lai izbaudītu dabas doto enerģiju un smeltos to 
no jāņazālēm, uguns, saules, dziesmām, nakts smarţām un arī 
viens no otra. 

Pirmie kopīgie Saulgrieţi Ziemupes folkloras draugu kopai 
bija Lieldienās, kad Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā no rīta 6.15 
sveicinājām sauli pēc garās ziemas, mazgājām muti tekošā ūdenī 
un dziedājām dziesmas saulei. Tad arī sapratām, ka mums ir 
nepieciešama šī nepastarpinātā saistība ar dabu, ka mūs tiešām 
stiprina uguns rituāls, līdzīgi domājošo plecs, vārdu un dziesmas 
spēks. Tas ir nepieciešams mums pašiem, mūsu latviskās izjūtas 
godā celšanai - ikkatram sevī. Un tāpēc pat nebija šaubas, ka 
svinēsim arī vasaras saulgrieţus. Tikai skaidrs bija arī tas - ka 
mums vēl ļoti daudz jāmācās un jāsaprot. 

Vispirms bijām ciemos pie latvisko tradīciju uzturētājām 
Liepājā - folkloras kopas "Atštaukas", viņas mums pastāstīja 
savas zināšanas, ieteica daţas dziesmas un iedrošināja mūs, ka 
nav jābaidās mācīties, jo diemţēl ir tā, ka lielākā daļa latviešu 
tautas savas īstās tradīcijas ir piemirsusi, bet nekad nav par vēlu 
tās atkal atgūt. Tikai pašam ir jājūt iekšēja nepieciešamība to 
darīt. Lai tas ir no sirds! 

Mums tāda nepieciešamība ir. Tāpēc 21.jūnija vakarā Kalēju 
sēta Ziemupē piebira ar līgotājiem, nu kopumā ap trīsdesmit. Liels 
paldies par viesmīlīgo sagaidīšanu saimniecei un saimniekam - 
Maritai un Aldim. Tieši pateicoties Maritai, kas ne jau velti ir 
saņēmusi atzinību par folkloras attīstīšanu novadā, arī mums 
pārējiem - Ainai, Jānim, Sanitai, Normundam, Dainai, Daigai, - ir 
iespēja mācīties latviešu tradīcijas un dziesmas. Un aicināt arī 
pārējos, kuri vēlas piebiedroties mūsu pulciņam.  

Vakars bija suģestējošs, īpaši mirklis, kad saulīte lēnītēm 
iegrima jūrā, skanot dziesmām - "Lec saulīte rītā agri, lec ar Dieva 
palīdzīb..."; "Gauţi raud saulīte ābeļu dārzā... ".. Un uguns rituāls 
mūs visus vienoja kopējā sajūtā - latviešu tautai ir liels 
Sirdsspēks, ikkatram no mums, tikai jāgrib un jāprot to kopt. 
Ugunij ziedojot trejdeviņas jāņazāles, ko katrs bijām salasījuši 
savās pļavās, domājot par saviem mīļajiem un par savu attieksmi 
pret dzīvi un pasauli, uguns dzirkteles aizskrēja debesīs, nesot 
līdzi mūsu saulgrieţu lūgsnu Dievam - "Ar Dieviņa palīdzību 
visam gribu cauri tikt.. ". Katra pīts un kopā stiprināts lielais Jāņu 
vainags deva spēku gan ugunij, gan mums pašiem - "Neguļu, 
neguļu Jānīša nakti, lai mana tautiņa veldrē nekrīt.." Visdaţādākie 
deju soļi tika izdejoti mājas pagalmā. Rotaļās gāja gan lieli, gan 
mazi, un pat nevarēja atšķirt, kuru acīs bija lielāks prieks. 
Saimnieku gatavotā pūdele, ilgi un koši degot, vēstīja pasaulei - 
šajā sētā dzīvo latviskais gars. Ar dziesmām, dejām, rotaļām, 
sarunām nakts pagāja nemanot, un, saulītei lecot, devāmies katrs 
savos darbos, paturot sevī šīs saulgrieţu nakts burvību. 

Arī jūs, kuriem latviskās tradīcijas un dziesmas ir vērtība, 
varat piebiedroties Ziemupes folkloras draugu kopai - gan 
iknedēļas mēģinājumos, gan svētkos. Vairāk informācijas varat 
uzzināt pa biedrības "Ziemupīte" telefonu - 29400470, kā arī 
Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā vai arī pie katra no mums. 

  

Daina Vanaga un Daiga Kadeģe,  

biedrība Ziemupīte 

 

 

 
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere (pirmā no kreisās) sveic Vērgales bibliotekāres.                          
Foto: V. Braţe 

 

 
Koka  izstrādājumu dizaina  nodaļas audzēkņi 
gatavo konstrukciju sportiskām  aktivitātēm .                                          
Foto: G. Akerfelde             
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Latvisko tradīciju vasaras skola – 

“Senču balss – ceļojums laikā”  
 

Latvisko tradīciju vasaras skola – “Senču balss – 
ceļojums laikā” notiks no 14. - 19. augustam Pāvilostas 
novada “Lejās”. Vasaras  skolā aicināti piedalīties bērni un 
jaunieši vecumā no 8-13 gadiem no visiem Latvijas 
novadiem. 

“Senču balss” mērķis ir veicināt latvisko tradīciju 
stiprināšanos Latvijas jauniešos. Tie ir svētki nedēļas garumā, 
kuros, bez aktīvas svinēšanas, būs iespējams apgūt senās 
tradīcijas, cīņas un arodus. 
Bērni un jaunieši pagatavos ceļa somu, kur krās ceļojumā 
pagatavoto. Nedēļas laikā būs iespēja izspēlēt pagraba spēli, 
piedalīties Lieldienu zaķa izdarībās, gatavot vainagus un 
puzurus, siet sieru, slaukt kazu, gatavot putnu būrīšus, 
iemācīties darināt koka traukus un iesaistīties spēļu, talantu, 
pirts un kino vakaros. 

Ar “Senču balss” dalībniekiem šogad nedēļu kopā pavadīs 
Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” varoņi, kuri ne tikai 
piedalīsies nodarbībās, bet arī vakarā pie ugunskura stāstīs 
savus piedzīvojumus. 

Vasaras skolai jāpiesakās līdz 1.jūlijam. Dalības maksa 
70 Ls, vēlāk 80 Ls. 

Vairāk informācijas: www.vartigimenei.lv (Sadaļa 
SENČU BALSS), vai rakstot krumina.madara@gmail.com; 
tel.: +371 28856747 (ZZ) vai +371 27478270 (Bite) 

 

Starptautiskā vasaras ekspedīcijas 

skola „Eldorado 2011” 
 

Starptautiskā vasaras ekspedīcijas skola „Eldorado 
2011” aicina uz eksotisku piedzīvojumu, kas notiks no 2.- 
8.augustam, jau 5. gadu Pāvilostas novada „Lejās”. 

Aicinām jauniešus no visiem Latvijas novadiem, vecumā no 
14 - 25 gadiem, piedalīties ekspedīcijas skolā. 

Kā fiziskās aktivitātes būs iespējams apgūt daţādus 
netradicionālos sporta veidus un pašaizsardzības paņēmienus, 
prasmēs jauniešiem tiks dota iespēja apgūt zivju kūpināšanu, 
pirts kurināšanu, ekspedīcijas ekipējuma praksi, pirmo 
medicīnisko palīdzību u.c., kā labais darbs tiks sakopts 
Pāvilostas dabas parks, taču ekspedīcijā jaunieši dosies ar 
riteņiem un pētīs savas grupas izstrādātos uzdevumus.  

Ekspedīcijas skola ir unikāla ar savām nakts trasēm, 
vakara spēlēm, aktivitātēm sērfotāju galvaspilsētā Pāvilostā un 
daudzveidīgo programmu, kurā ietilpstošās aktivitātes katru 
gadu tiek papildinātas ar aktuālākajām nodarbēm jauniešu 
vidū. 

Vasaras skolas dalības maksa ir 70 lati. Pāvilostas 
novada bērniem un jauniešiem dalības maksu iespēju 
robeţās varētu segt Pāvilostas novada pašvaldība. 

Lai reģistrētos vasaras skolai, jāaizpilda „Vārti 
ģimenei” mājas lapā www.vartigimenei.lv pieejamā 
pieteikuma anketa. Sīkākai informācijai – 25984069 (Ināra), 
28856747 (Madara), kā arī info@vartigimenei.lv. 

 

 
 
 
 

30. jūlijā Pāvilostā 

16. smilšu skulptoru festivāls 

„ZELTA SMILŠU GRAUDS” 

Tēma:  „Pils” 
 

       Pamatekspozīcijas veidos mākslas skolu komandas no 

Aizputes, Baldones, Kuldīgas, Ķekavas, Pāvilostas, Priekules, 

Sankt- Pēterburgas un Tukuma. 
 

Programmā: 

 līdz plkst. 11:00 reģistrācija dalībai „hobby” grupā (dalības maksa 

2 Ls no personas) 

 līdz plkst.15:00 darbs pie skulptūrām 

 plkst. 17:00 apbalvošana 

 Saulrietā (ap plkst. 22:00) ugunsskulptūra 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

 8.jūnijā Pāvilostas vidusskolas pedagogi un tehniskie darbinieki devās 
ekskursijā uz Ventspils pusi – ciemojās pie amatniekiem Jūrkalnē, iepazinās ar 
alus gatavošanas procesu Uţavā, Ventspils Amatnieku mājā uz savas ādas 
izbaudīja mācību stundu 19. gs. stilā, kā arī tuvumā aplūkoja un daudz 
interesantu faktu uzzināja par  un ap filmēšanu Jūrkalnes jūrmalā. 
 21.jūnijā tika izvesta pēdējā krava makulatūras.  
 28.- 30.jūlijā Kazdangā notika jaunsargu nometne. Instruktora Kaspara 
Rudīša vadībā aptuveni 70 jaunsargi no bijušā Liepājas rajona mācījās, trenējās 
un atpūtās. 
 5.- 6.jūlijā Pāvilostas jaunsargi kopā ar instruktoru K.Rudīti dosies aizraujošā 
laivu braucienā pa Tebras un Sakas upi. 
 Pašlaik skolā tiek veikti daţādi remontdarbi – datorkabinets un mūzikas 
klase piedzīvojušas kosmētisko remontu, mainītas durvis zēnu tualetē, tiks likti 
logi ēdamzālē, skolas virtuvei mainīta grīda. 
 Notiek vidusskolas 10. klases komplektēšana. Dokumentus pieņem katru 
darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.13:00. 
 11.-12. jūlijā skolēnu komanda dosies uz AS „Latvijas Finieris”  
konkursu kempingā „Abragciems”. Konkursa tēma – „Veco platlapju koku 
dobumu iemītnieki – bezmugurkaulnieki”.  

 

12. augustā Sakas pagasta 

svētki - 781 

Sekot līdzi reklāmai 

 

27.augustā 

nu jau 13 reizi  notiks  

tūrisma sezonas noslēguma pasākums 

„SENĀS UGUNS NAKTS” 

Sekot līdzi reklāmai 

 

 

https://pasts.tvnet.lv/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.vartigimenei.lv%2F
mailto:krumina.madara@gmail.com
http://www.vartigimenei.lv/


 

 
Jāņa Freimaņa mazmeita Indra Plēpe ar 

dēlu un mazdēliem.   Foto: I. Kurčanova 

Jauna muzeja krājuma 

izstāde 
 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja Laivas mājā skatāma izstāde 
„Ieskaties pagātnē”. Tās mērķis ir parādīt sabiedrībai priekšmetus, 
kurus mūsu novadnieki - zvejnieki un zemnieki lietojuši  sadzīvē, īpaši 
godināt drošsirdīgos un varonīgos pāvilostniekus - glābšanas laivas 
komandu. Mēs nedrīkstam aizmirst šos cilvēkus, kuri sēdās laivā ar 
cēlu mērķi  - glābt savus līdzcilvēkus, pakļaujot sevi lielam riskam. 

Cariskās Krievijas laikā Latvijas piekrastē pēc skandināvu valstu 
parauga izveidoja glābšanas stacijas, vienu no tām izveidoja arī  Pāvilostā. 

1891. gadā glābšanas stacijai no Dānijas atveda glābšanas laivu, kurai 
bija iebūvēti gaisa tanki, lai vilnim piegāţot to ar ūdeni, tā nezaudē savu 
noturību.  

Laiva bija novietota ķīļblokos uz speciāliem ratiem laivas mājā. 
Vajadzības gadījumā ratiem piejūdza zirgus un gar jūras krastu laivu 
nogādāja kuģu avārijas vietā. Laivā sēdās eļļas jakās tērpti vīri, lai ar airu 
palīdzību caur plīstošām viļņu galotnēm aizkļūtu pie nelaimē nokļuvušajiem . 

Pāvilostas glābšanas komandu vadīja pieredzējis, drosmīgs zvejnieks 
Otto Buttlers. Viņa palīgi bija Ernests Treimanis, Ernests Zandbergs, Ţanis 
Stūrmanis.  

O. Buttlera vadībā izglābtas 6 kuģu komandas, 118 jūrnieki. Par to 
saņēmis naudas gratifikācijas, medaļas, to starpā, vācu, franču un sešas 
piemiņas medaļas no Krievijas valdības. 

Par cilvēku glābšanu jūrā ar medaļām un pateicības rakstiem apbalvots 
arī Ernests Treimanis. Komanda atalgojumu nesaņēma. Laivas komandierim 
– 10 lati mēnesī. 

 

JĀNIS FREIMANIS 

/24.05.1877. – 04.11.1937./ 
   No 1920. gada 1. aprīļa izpildīja  

Pāvilostas ostas priekšnieka un Latvijas 
 glābšanas  biedrības  uz  ūdeņiem Lie- 
pājas    nodaļas  Pāvilostas   glābšanas  
stacijas priekšnieka amatu.  
       Jānis Freimanis dzimis 1877. gada 
 24.maijā  Akmeņragā  Vierštika mājās 
rentnieka ģimenē .    15 gadu  vecumā  
sācis jūrnieku  gaitas  kā kuģa puika uz  
burinieka  „Eilass”.  18  gadu   vecumā  
jauneklis  sāka  apmeklēt  Feliksbergas  
jūrskolu,  jo  prāts  tam  nesies uz kuģa  
vadīšanu.  Vēlāk  mācījies Ventspils un  
Liepājas jūrskolās,  kur izturējis tālbrau- 
cēja stūrmaņa eksāmenu. Pēc  pārbau- 
dījuma  devies  tālos  jūras  braucienos.  
Vadījis kuģus kā stūrmanis un kapteinis.  

Ziemas mēnešos Jānis Freimanis 
bieţi ieradies Pāvilostā, kur nodarbojies  
ar  zvejniecību,  iestājies  arī glābšanas  
stacijas  komandā  par  pirmo stūrmani. 
     1911. gadā  Jānis  Freimanis Pāvilostā iegādājies pirmo motorlaivu „Alfa”.  
      Kara laikā krievu karaspēks motorlaivu Pērnavas ostā saspridzinājis. 
1915. gadā Jānis Freimanis ar ģimeni aizbēga ar motorlaivu uz Ainaţiem.  

Vēlāk aizbrauca uz Arhanģeļsku, kur uz burinieka „Janov” nostrādāja 
četrus gadus un četrus mēnešus. Dzimtenē atgriezās 1919. gadā un tad 
uzsāka Pāvilostas glābšanas stacijas savešanu kārtībā, kam ziedoja savus 
personīgos līdzekļus un laiku. Redzēdams, ka viss nopostīts un ka bez 
glābšanas laivas zvejnieki nevar iztikt, mobilizēja glābšanas komandu no 
vietējiem zvejniekiem.  

Jānis Freimanis par varonību un pašuzupurēšanos apbalvots ar 
vairākām medaļām un atzinības diplomiem. Viņam piešķirtas tiesības nēsāt 
Glābšanas biedrības uz ūdeņiem „Sudraba medaļu”.  

 
 

Rakstā izmantoti materiāli no muzeja krājuma. 
 

Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
 
 
  

Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena 

14. jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienā 
Pāvilostas kultūrvēstures izpētes pulciņa dalībnieki E.Jakovļeva, 
A.Lanka, T.Cābele, I.Ozoliņa nolika ziedus un aizdedza piemiņas 
svecītes pie Represēto piemiņas akmens Pāvilostā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arī apciemoja pilsētā un apkārtnē dzīvojošos Sibīrijas 
pārbaudījumus izgājušos iedzīvotājus,   iepriecinot tos ar ziediem 
un, atgādinot, ka viņu piedzīvotais un pārdzīvotais nav aizmirsts un  
jaunatne zina un atceras šo dienu.   Atmiņas par Sibīrijā pavadīto 
laiku jauniešiem     stāstīja Gunta  Jakovļeva un Dzidra Gūtmane.  
        

Paldies par to! 

MARITA HORNA 

 
Meitenes noliek ziedus pie piemiņas akmens Pāvilostā. Foto: M. Horna  
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Jūs aicina atkal  

SAKAS - LEJAS ĒŖĢEĻU FONDS uz 

NAKTS KONCERTU  

baznīcas dārzā 

31. jūlijā plkst. 21:00 
         

Dalību koncertā ir pieteikuši daţi no iepriekšējā nakts 

koncerta māksliniekiem. Viņi mums gatavo jauku pārsteigumu. Kā 

mīļi gaidītus ciemiņus fonds ir uzaicinājis Durbes sieviešu kori, 

zvanu ansambli no Liepājas, ērģelnieku J.Pelši. Protams, 

piedalīsies arī U. Marhilevičs, draudzes ansamblis, un speciāli 

šim koncertam radīts vietējo jauno mūziķu ansamblis. 

       Parūpēsimies visi kopā par ziedojumiem, lai koncerti notiktu 

arī turpmāk. Ja kāds vēlas finansiāli atbalstīt tieši šī koncerta labu 

izdošanos, mēs būtu ļoti priecīgi. 

Banka: AS SWEDBANK  BIC/SWIFT  

kods HABA LV22   

Konts:LV75HABA0551025268622  

reģ.nr.40008140233   

nosaukums: SAKASLEJAS BAZNĪCAS ĒRĢEĻU UN MŪZIKAS 

ATTĪSTĪBAS FONDS.  

           Varbūt kāds tīri praktiski var palīdzēt koncertu sagatavot. 

Varbūt mājā ir garie soli, kurus varētu atvest skatītāju vajadzībām. 

Gaidīsim jebkuru ideju un atsaucīgus cilvēkus. 

     Tel. informācijai 29124128 (Agita) vai 29418191 (Kristīne). 
 



 
 
Līgo lustes Pāvilostā 
  

Biedrība „ Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, tuvojoties Līgo 
dienai,  aicināja iedzīvotājus piedalīties  Zāļu tirgū. Ar lietu un stipru 
vēju pienāca 23. jūnija rīts, bet tas netraucēja tirgus apmeklētājiem 
andelēties. Lietus arī drīz mitējās, un, lai arī ne visai kupli apmeklēts, 
tirgus notika. Īpašs paldies mājraţotājiem, kuri  bija atveduši medu, 
sieru, pašceptu maizi, olas, pienu, biezpienu un pat prieţu čiekuru 
sīrupu, kas ir lieliskas zāles pret klepu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi sniedza koncertu, ko 
papildināja Daigas un Agijas līgo dziesmas un mazās Elizabetes 
skandētās tautas dziesmas. 

Latviešiem katros  Jāņos esot jāiemācās kas jauns no bagātīgā 
tradīciju pūra. To mēģinājām darīt arī šoreiz. Paldies Pāvilostas 
floristēm Vairai Kārkliņai, Birutai Jembergai un Mairitai Vītolai par 
ierādīto prasmi daţādu Jāņu vainagu pīšanā. Tie, kuri paši nesadūšojās 
uz pīšanu, floristu gatavotos vainagus varēja iegādāties. Savukārt, 
tautas tērpos greznojušās, Daiga Cābele, Agija Meņģe un Mārīte 
Urkauska mācīja apmeklētājiem Jāņu svētku rotaļas. 

Tad jau arī saule bija izspraukusies no biezajiem  mākoņiem un 
solīja siltu un saulainu laiku. Savādāk jau nemaz nevarēja būt, jo 
vakarā Upesmuiţas parkā nu jau piekto gadu pēc kārtas  skatītājus 
aicināja uz izrādi Pāvilostas amatierteātris ar savu šīs sezonas 
iestudējumu „Krustmāte Jūle no Tūles”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visus šos piecus gadus, kamēr  Jāņos iepriecinām skatītājus, laiks 

mūs ir saudzējis un Pāvilostā 23.jūnijā lietus nav lijis. Tas nozīmē, ka 
tradīcijai jāturpinās arī nakamajā gadā. Paldies maniem aktieriem par 
šīs sezonas veikumu un izrādes tapšanā ieguldīto darbu. Uz sava 
kolektīva pastāvēšanas pieciem gadiem atskatīsimies jaunās sezonas 
sākumā, kad droši vien skatītājus atkal iepriecināsim ar ko jaunu un 
smejamu, kā mēs to esam pratuši līdz šim! 

 

Kolektīva vadītāja MARITA HORNA 
 
 

 

„ZOĶERIS 2011”  

SKAN PĀVILOSTĀ, JŪRKALNĒ, GUDENIEKOS, 

ZIEMUPĒ UN ALSUNGĀ 

 

No 19. līdz 21.jūnijam Pāvilostā notika Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu jauniešu akordeonistu un tautas mūzikas festivāls 
„ZOĶERIS 2011”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
To finansiāli atbalstīja Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras 

programma. Festivāla nosaukums ir saistīts ar senām zvejniecības 
tradīcijām un nosaukts par godu Pāvilostai, kā zvejnieku ciematam. 
Zoķeris nozīmē sausu egles stumbru ar zariem nogrimušo zvejas tīklu 
izvilkšanai no ūdens. Festivāls notika jau trešo reizi. Šogad festivāla 
uzsvars tika likts uz tradicionālo tautas mūziku, tāpēc tas notika vasaras 
saulgrieţu laikā. Šīs dienas bija piesātinātas ar mēģinājumiem un 
koncertiem. Dalībnieki 3 dienās sniedza 5 koncertus Pāvilostā, Jūrkalnē, 
Alsungā, Gudeniekos un Ziemupē- tā ir liela pieredze un  slodze 
jaunajiem mūziķiem. Jūrkalnē dalībnieki apguva burdona dziedāšanas 
mākslu etnogrāfiskās kopas „ Maģie suiti” vadībā Pāvilostas,  Jūrkalnes, 
Alsungas un Gudenieku katoļu baznīcas- audzēkņi  iepazinās ar ērģelēm 
un arī atskaņoja 17.- 18. gs. skaņdarbus.Ar  Vērgales luterāņu baznīcas 
ērģelēm un interesanto vēsturi mūs iepazīstināja Mirdza Sīpola. 

Loti sirsnīgs koncerts izvērtās sociālās aprūpes centrā, kur  festivāla 
dalībnieki ar iemītniekiem ieskandināja vasaras saulgrieţus un dziedāja 
tautas dziesmas. Pateicoties vadītājai  M.  Briedei neviens netika 
aizmirsts- katrā istabiņā skanēja dziesmas, sniedzot svētku noskaņu 
iemītnieku sirdīs. Paralēli koncertiem festivāla dalībnieki apmeklēja 
Pāvilostas un Alsungas novadpētniecības muzejus, Alsungas  Livonijas 
Ordeņa pili, Ziemupes kadiķu audzi un Jūrkalnes stāvkrastus. 

Pēc koncerta, pateicoties viesu nama „ Vēju paradīze” īpašniekam V. 
Videniekam, atpūtāmies pirtī un peldējāmies  baseinā līdz gulētiešanai, 
savukārt  Gudeniekos aizritēja laiks pie ugunskura, klausoties 
muzikoloģes  D. Nastevičas stāstījumā par saulgrieţiem. Festivāla 
noslēgumā ne tikai uzstājāmies, bet arī viesu nama „ Laikas” īpašniece L. 
Zaļkalne Pelnēna iepazīstināja ar mājas dzīvnieku zoo dārzu un 
pateicoties, Vērgales „Muiţkalniņi” īpašniecei Gintai Vītoliņai, varējām 
baudīt svētku kliņģeri. 

No tīras sirds, festivāla organizētāju un dalībnieku vārdā, pateicos: 
Irinai Kurčanovai, Initai Zingnikai, Zigmundam Vilnim, Mairai Briedei, 
Valtam Videniekam, Agatei Jancei, Ivetai Pētermanei, Jānim Priedoliņam, 
Kristīnei Skrullei, Kristīnei Brūklei, Guntai Matēvičai, Gintai Vītoliņai, 
Dacei Nastevičai, Lienei Zaļkalnei -  Pelnēnai, Mirdzai Sīpolai, Birutai 
Kurmei, Andrim Vasiļevskim  par atsaucību un mecenātismu festivāla 
„ZOĶERIS 2011” tapšanā un norisē. 

 
Lai gods un slava viľiem! 

 

Festivāla vadītāja 
 INGA ŠNORE 
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Gribētāju sev uzpīt pašu skaistāko vainagu netrūka. Foto: S. Dika - Bokmeldere 

Izrādes „Krustmāte Jūle no Tūles” aktieri un palīgi.  Foto: E Horna 

 
Dalībnieki ar zoķeri – zvejas rīku, ar kuru no jūras vilka  ārā nogrimušos tīklus.  

Foto: I. Šnore 



 

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

 

DZĪVES BRĪŽOS 
Pa liepu laipu gribas iet, bet vai tā tālu tiksi? 

Daudz drošāk būs, ja smagāku zem savām kājām liksi. 

Vien domas lai kā liepu zieds uz sauli viegli lido, 

Kā bite allaž dvēsele būs vasarai tad vidū. 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā dzimušos Sakas pagasta 
un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus-  
Almu Vaskopu – 86  Dzidru Ozoliņu - 75 
Malvīni  Strazdiņu – 82 Visvaldi Brēdiķi - 75 
Imantu Stūrmani – 82 Alfrēdu Priedenu - 70 
Veltu Beneti – 80  Birutu Stūrmani - 70 
Dzidru Gaili – 80  Māritu Andrejevu - 65 
Ainu Liekni – 80  Dzidru Šteinbergu - 60 
Veltu Ansoni – 75 
Sandru Lapinsku, Daini Zeļenkovu, Elmāru Rudzāju, Indru Selderiņu, 
Sanitu Ansoni, Ritu Rozenbergu, Evitu Zingniku, Dāvi Grasmani! 
Pilngadniekus – Renāti Citskovsku, Vizmu Nareiko, Annu Afanasjevu! 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās augustā  dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus – 
Emīliju Jembergu – 88 Mirjamu Ošenieci - 75 
Liliju Dreimani – 84                 Emīliju Pukinskieni - 75 
Augusti Megni – 84  Mārtiņu Hornu - 75 
Valentīnu Urbāni – 83 Augustu Jaunbērzu - 70 
Ausmu Grečihu – 83 Regīnu Petrovu - 70 
Almu Rebuku – 82  Elmāru Reinholdu - 70 
Evgeniju Untulieni – 80 Edgaru Kristapsonu – 60 
Laumu Megni - 75  
Linardu Strautiņu, Guntaru Zamarīti, Ingu Freidenfeldi, Gintu Vaškus, Ingu 
Beneti! 
Pilngadniekus – Madaru Zitmani, Niklāvu Sekaču, Dairi Ozolu! 
 

  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā dzimušos Vērgales pagasta 
iedzīvotājus –  
Jūliju Maļukovu - 85 
Amāliju Kārkliņu - 83 
Dzidru Viguli - 83 
Birutu Mači - 82 
Māri Sulaini, Inesi Skroderi, Evitu Skudrovsku, Iritu Kazbuķi, Inesi Almani! 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās augustā  dzimušos Vērgales 
pagasta iedzīvotājus –  
Vilmu Niedolu - 86 
Lidiju Ūši - 86 
Ernu Jēci - 85 
Ausmu Burvi - 82 
Liliju Kaupiņu - 82 
Aiju Rumpi - 80 
Inesi Pomeranci, Nadeţdu Skudrovsku, Zigmundu Prāmaltu, Ainaru Viguli, 
Māri Vērnieku, Maiju Druskinu, Signi Ūši, Kristapu Jegoruškinu, Gati 
Ozolu, Uldi Ozolu,  Līgu Jankēvicu! 
Pilngadniekus – Arni Krauzi, Lindu Skrundenieci, Ričardu Poriņu! 
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Sveicam 
 Zelta pāri Ainu Līviju un Rūdolfu VILEMSONUS  
                                        50 gadu kāzu jubilejā! 

Zināšanai 
Lūgums suľu īpašniekiem! Cieniet cilvēkus un īpaši mazus bērnus, 
kurus jūsu nepieskatītie un brīvi klejojošie vai bez uzpurľa pastaigā 
izvestie suņi,  pārbiedē un liek neomulīgi justies. 
 

Ģimenes ārsts dr. J. Kraģis atvaļinājumā no š.g. 8.augusta līdz 3. 
septembrim.  
 

Autoskola „CREDO-3” piedāvā autovadītāju apmācību uz „A” un „B”, 
kategorijām-Pāvilostā. Apmācība notiks  sestdienās un svētdienās (5 
ned.) Paralēli var apgūt noteikumus arī mopēdu vadītāji. Pirmā tikšanās 
02.07.11.-plkst.10:00, mācību sākums 16.07.11.- plkst.9.00 Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama telpās. Pieteikties pa tālr. 27017555, 63434022 
- autoskolā „CREDO-3” Vairāk informācijas zvanot 29458505 (Vilnis 
Niemiro). Mūsu kvalitāte - Jūsu drošība!  

Darba sludinājumi 
Pāvilostas novada sociālais dienests aicina darbā dienas centra 
bērniem „Krams” vadītāju. 
Prasības pretendentiem: 

 priekšroka ar pedagoģisko izglītību, 

 prasme strādāt ar datoru. 
CV iesniegt līdz š.g. 5.augustam sociālā dienesta vadītājai, Dzintaru 
iela 73, Pāvilostā. 

 

 

SVEICAM 
Lindu GRUNDMANI un Mareku ŠĪMANU  
      ar meitas EVELĪNAS piedzimšanu! 
 

Ainu un Aigaru BĀDERUS  
ar meitas ADRIĀNAS LORETAS piedzimšanu! 
 

Lindu un Artūru KANGĪZERUS  
           ar meitas ANDŢELAS  piedzimšanu! 
 

Līgu CVĪBELI un Sandri ARĀJU  
            ar dēla ALEKSANDRA piedzimšanu! 
 

MŪŽĪBĀ                            

Pāvilostā  
 

Ivans RABOKOĽS 
(08.03.1945.- 24.06.2011.) 
 

 
  
 

 

Ausmu Burvi 82 
Ernu Biedri 81 
Agri Burkevicu - 80 
Arni Matisonu - 65 

 

Reliģiskās ziņas 
Dievkalpojumi Sakas lejas baznīcā jūlijā:  
10.07. plkst.14.00 un 24.07 plkst.14.00 
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiks:  
7. augustā plkst.11:00 
14. augustā plkst.14:00 
21. augustā plkst.11:00 
28. augustā plkst.14:00 
Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā notiks 21. augustā 
plkst.11.00. 
Dievkalpojums Vērgales ev. lut. baznīcā notiks 7. augustā 
plkst.14.00. 
 

Kapu svētki   
 Pāvilostas kapos 30.jūlijā plkst. 16.00 
 Sakas pagasta kapsētās:  
07.08. plkst. 14.00 Ulmales kapos.  
07.08. plkst. 15.00 Labraga kapos 
07.08. plkst.16.00 Pievikas kapos. 
14.08. plkst.16.00 Stembres kapos. 
14.08.plkst. 17.00 Plāteru kapos.   
21.08.plkst. 15.00 Akmensraga kapos.  
28.08..plkst. 17.00 Lankas kapos. 
 Vērgales pagastā 
13. augustā plkst. 12:00 Ziemupes kapos. 
21. augustā plkst.14:00 Vērgales kapos. 
 

Vasīliju Dončenko - 75 
Viju Dunkeri - 70 
Rutu Megni - 70 
Annu Pabērzu - 70 
Skaidrīti Vecvagari - 70 
Austru Zeimani - 70 
Ilmāru Arvīdu Zatovicu - 
65 

 

 

 

mailto:maritahorna@inbox.lv
mailto:vitab3@inbox.lv
mailto:tic@pavilosta.lv

