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Lai laime neaiziet   

 

Jaunais gads ir laiks, kad  

mēs kā bērni sākam ticēt brīnumiem.  

Mēs ceram, ka jaunajā gadā sāksim  

jaunu dzīvi, visu, kas slikts atstāsim  

vecajā gadā un kā tīras, baltas  

neviena neaprakstītas lapas dosimies  

pretī jaunajam un visnotaļ  

nezināmajam. No visiem brīnumiem  

ir tikai viens, ar kuru sastapies teju  

vai katrs no mums – tā ir laime. Tā 

var izpausties ļoti daţādi un  

katram no mums pilnīgi atnākt  

citāda. Labi padarīts darbs, veiksmīgs pirkums, mīlestība, bērna 

piedzimšana, patīkami pavadīta diena un vēl un vēl. Īsāk 

izsakoties, laime ir dzīvot, sajust dzīvi un dzīves garšu. Kad laime 

ir pie mums atnākusi, ne vienmēr mēs to pamanām, bet noteikti 

jūtam, ja uz brītiņu tās kļūst mazāk. Pilnīgi noteikti mēs vēlamies, 

lai laime neaizietu, lai tās daudzums pieaugtu, bet nekādā 

gadījumā nesamazinātos. Tomēr nedrīkstētu piemirst, ka īsi 

patīkami mirkļi vai citkārt tīrie sīkumi jau ir laime. Un pats 

svarīgākais, lai mums nešķistu, ka kādam visa labā ir par daudz, 

bet pašiem par maz. Lai šajā gadā vārdi neklīst apkārt no mutes 

mutē kā nomaldījušies putni. Skaļi pateiktam vārdam tāpat kā 

mūsu domām ir milzu spēks, kuru pat neapzināmies. Viens vārds 

var gan pacelt svētlaimes pašās virsotnēs, gan gluţi pretēji – 

nogalināt. Šis īsais un tik vienkāršais vārdiņš LAI manā skatījumā 

ir viegls un labs. Ar to var daudz laba novēlēt otram. Gan 

veiksmi, gan veselību vai arī ko citu pavisam niecīgu, bet tīkamu. 

Bet pavisam pretējas nozīmes vārdu salikums ir KAUT TU... , KAUT 

TAGAD... un tamlīdzīgi. Tos uztveru kā diezgan iznīcinošus un 

skarbus, ar kuriem var nokaut visu labo.  

Vecā gada nogalē allaţ mēdzam interesēties, ko zvaigznes 

sola jaunajā gadā. Februārī sāksies Melnās Ūdens Čūskas gads, 

kas dos iespēju jaunajā gadā sākt visu no jauna. Veiksme 

gaidāma tikai tad, ja paši pie tā aktīvi strādāsiet. Jaunajā gadā 

parādīsies iespēja uzlabot finansiālo stāvokli, nostiprināt 

pozīcijas darba vietā. 

 

Lai laimīgs un iespējām bagāts Jaunais gads! 

VITA BRAŢE 

 

 

IZDEVUMĀ LASIET: 
 

 Aktuālā Sociālā dienesta informācija – 

4.lpp. 

 

 Jaunumi finansējuma piesaistei tūrismā 

–7.lpp. 

 

 Kas notiek Pāvilostas ostā – 10.lpp. 

 

 Labākie mācībās : 

 

Pāvilostas vidusskolā – 11. lpp. 

Vērgales pamatskolā –  16.lpp. 

 

 

 

Gints Šulcs, Pāvilostas mākslas skolas 1.kurss. 
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DOMES ZIĽAS  

Pagājušā gada pēdējā domes sēde notika 20.decembrī. 
Tajā darba dēļ nepiedalījās deputāte   Indra Ziemele un deputāte 
Vizma Ģēģere, kura bija atvaļinājumā. Sēdē izskatīja 24 
jautājumus. 
1. Palielināja darba slodzi un darba algu informatīvā izdevuma 
teksta maketētājai ar 2013.gada 01.janvāri.  Finansējums, kas 
nepieciešams darba algas palielināšanai tiks rasts struktūrvienības 
budţetā. 
Jautājumu par darba laika un darba algas palielināšanu Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja krājumu glabātājai un apkopējai nolēma 
izskatīt atkārtoti pie 2013.gada budţeta projekta sagatavošanas. 
2. Nolēma 2013.gada budţeta projektā iekļaut finansējumu 
šādiem mērķiem: 
2.1.  Ţurnāla „Logs” „Pašvaldības komplekta” abonēšanai Ls 150 
apmērā-  12 eksemplāriem (dome, pagastu pārvaldes, bibliotēkas, 
skolas); 
2.2.  Vienreizējai dotācijai Ls 25,00 apmērā sociālā pedagoga 
līdzdalībai organizācijā Latvijas Sociālo pedagogu federācija; 
2.3.  Ātrgaitas skenera iegādei Ls 235,60 apmērā Vēlēšanu 
komisijai; 
2.4.  Līdzfinansējumam projekta (Comenius) realizēšanai EUR 
4200,00 apmērā Vērgales pamatskolai; 
2.5.  Radio SWH Liepājas studijai par reklāmas atskaľošanu 
„Novadu Ziľās” Ls 20 + PVN apmērā mēnesī. Norīkot metodiķi 
izglītības un kultūras jomā Silviju Leju par atbildīgo informācijas 
sniegšanā. Ziľas varēs iesūtīt pirmdienās līdz plkst.9.30. Ēterā tās 
varēs dzirdēt pirmdienās plkst. 12.03.  
Piekrita atbalstīt Latvijas Olimpiskās komitejas aicinājumu organizēt 
Pāvilostas novadā olimpisko dienu. Uzdot metodiķei izglītības un 
kultūras jomā Silvijai Lejai noskaidrot nepieciešamo finansējumu 
Latvijas Olimpiskās dienas organizēšanai. 
Nolēma izskatīt atkārtoti šādus jautājumus par finansējuma piešķiršanu 
pie 2013.gada budţeta projekta sagatavošanas: 
2.6. Par noţogojuma atjaunošanu Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Dzintariľš”; 
2.7.  Daļējai studiju apmaksai dienas centra „Krams” vadītājai; 
2.8.  Gājēju celiľa bruģēšanai Vērgales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē „Kastanītis”; 
2.9.  Plauktu, skapju iegādei un apkures, sanitārā mezgla izbūvei 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā; 
2.10. Par biedrības ieplānotām darbībām, izskatot minēto 
jautājumu, pieaicināt Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāju 
S.Vārsbergu un saimniecības pārzini G.Vērnieci. 
3. Apstiprināja SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 
apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu mājām Dzintaru ielā 95 un 
Dzintaru ielā 97, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, Ls 0,12 par 
kvadrātmetru ar 2013.gada.01.janvāri.  
4. Apstiprināja šādas izmaiľas Pāvilostas vidusskolas degvielas 
limitu sadaļā ar 2013.gada 01.janvārī: 

Nr.
p.k. 

 
Iestāde, ieľemamais amats 

 
Vārds, uzvārds 

Litri 
gadā 

    

   1. Pāvilostas vidusskola – 
               Direktore 
               Saimniecības pārzinis 
               Pedagogi  
 
 
 

 
Aina ANSONE 
Slava PENCIS 
Inguna LAUVA 
Indra PLĒPE 
Ivita MEĻĶE 

 

 
240 
360 
540* 
360* 
450* 

 

* - 9 mēnešu periodā 
5. Samazināja 5 politiski represētajām personām par zemi un 
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo 
personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā 
īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 
 

Noraidīja 1 politiski represētās personas lūgumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jo persona ir reģistrēta Valsts 
ieľēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja.  
6. Apstiprināja  iedzīvotāju pieľemšanas laikus sociālajā dienestā ar 
01.01.2013. Skat 4.lpp. 
7. Apstiprināja noteikumus „Par izmantošanas kārtību un maksu 
Pāvilostas novada sociālā dienesta pakalpojumu punktu sniegtajiem 
pakalpojumiem” un maksas pakalpojumu cenrādi.. 
8. Atļāva veikt nepieciešamās tiesiskās darbības meţa zemes 
gabala daļas  transformēšanai uz apbūves zemi kaţokzvēru novietnes 
būvniecībai pēc pievienotās iezīmētās skices 1.871 ha platībā. Atļāva 
pārcelt servitūtas ceļu pēc pievienotās iezīmētās skices. Ľemot vērā 
2012.gada 06.jūnijā starp AS „Grobiľa” ar Pāvilostas novada pašvaldību 
noslēgtā Nomas līgumā noteikto īpašuma izmantošanas mērķi, piešķīra 
Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 50 apmērā plānotai 
meţa zemes transformācijai, nocirstie kokmateriāli paliks pašvaldības 
lietošanā. 
9. Piešķīra adreses vairākiem zemes īpašumiem un ēkām  novadā 
un piekrita vairāku īpašumu sadalīšanai.  
10. Piešķīra dzīvokļa Nr. 22 un dzīvokļa Nr. 15  „Ploce 23”, Plocē, 
Vērgales pagastā, īres tiesības ar 2013. gada 01.janvari uz 1 gadu.  
11. Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.17 „Pāvilostas novada administratīvās atbildības 
noteikumi”. Tos  5 darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma 
saľemšanas publicēs informatīvajā izdevumā „ Pāvilostas Novada Ziľas”, 
izliks redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
12. Piešķīra nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2013.gadam: 

Nr. Nomnieks Līguma 
termiľš 

Nēģu 
murdi 

 LIMITI  16 

1. SIA „Santa VV”, Linda FREIDENFELDE 31.12.2012. 2 

2. SIA „Lagūna L”, Igors POPKOVS 31.12.2012. 1 

3. IU „Merlin Liepāja”, Juris BLAUBĀRDIS 31.12.2012. 1 

4. SIA „Aisbergs JV”, Jānis VĪGANTS 31.12.2012. 2 

5. SIA „Viga 3”, Varis VĪGANTS 31.12.2012. 1 

6. z/s „Kaija”, Jānis PĒTERMANIS 31.12.2012. 2 

7. z/s „Kristīne G”, Gunārs GŪTMANIS 31.12.2012. 1 

8. SIA „AJA 3”, Arnolds APENIS 31.12.2012. 1 

9. z/s „Uz viļľa”, Māris VĪGANTS 31.12.2012. 1 

10. z/s „JEG”, Gunārs JEMBERGS 31.12.2012. 1 

11. z/s „Saka AA”, Aivars ALNIS 31.12.2012. 1 

12. z/s “Kristīne G”, Gunārs GŪTMANIS 
(izlozes kārtībā) 

31.12.2012. 1 

13. SIA „Viga 3”, Varis VĪGANTS  
(izlozes kārtībā) 

31.12.2012. 1 

Zvejas papildu noteikumi: murdi no viena krasta.  
13. Piešķīra zvejas rīku limitus un slēgs zvejas tiesību nomas 
līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības 
piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot zvejā 2013. gadā noteikto 
nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskās zvejas 
tiesību esošiem nomniekiem: 

 
Rūdolfs Priedoliľš, Pāvilostas mākslas skolas 5.kurss. 

Turpinājums 3.lpp. 
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Nomnieks Reľģu 
stāvvadi 

Zivju 
murdi 

Lucīšu 
murdi 

Zivju tīkli Reľģu tīkli Zivju āķi Akmeľ- 
plekstu tīkli 

Mencu 
kvota 

LIMITI 5 1 29 288 90 6900 85 52593 

SIA „Lagūna”    30 5 300 20 9704 

SIA „Aisbergs JV”  1 5 50 10 400 20 12308 

SIA’’ AJA 3’’   7 20 10 200 19 8484 

Jāľa Pētermaľa 
Zv./s „Kaija” 

3  7 71 16 400 19 15593 

SIA Santa VV 2  3 15 5 200  850 

IK Līga G   3 17   7 2000 

Zv./s Riediľi   2 18 2 1600  1622 

SIA Viga 3     5  100  110 

Kopā: 5 1 27 226 48 3200 85 50671 

 

13.1.Atlika jautājumu par pašpatēriľa zvejas sadalīšanu līdz 
kārtējai domes sēdei, jo pieprasījums stipri pārsniedz zivju tīklu 
skaitu, ko varētu 2013.gadā sadalīt pašpatēriľa zvejai. (šo izceltu  
atstāt.) 
13.2.  Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: 
13.2.1. reľģu stāvvads- Ls 80,00;   
13.2.2. zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeľos)- Ls 50,00; 
13.2.3. lucīšu murds- Ls 15,00 
13.2.4. zivju tīkls, līdz 100 m (piekrastes ūdeľos)- Ls 5,00; 
13.2.5. reľģu tīkls, līdz 100 m- 5,00;  
13.2.6. zivju āķi , 100 gab.- Ls 7,00; 
13.2.7. akmeľplekstu tīkls, līdz 70 m- Ls 7,00; 
13.2.8. nēģu murds- Ls 120,00. 
13.3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomāt: 

komerciālajai zvejai- uz 10 gadiem; 
pašpatēriľa zvejai- uz vienu gadu.  
Nomas maksu 50% apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību 

nomas līguma protokola saľemšanas. Atlikušo zvejas rīku nomas 
maksu samaksāt līdz 30.06.2013. 

Līgumus slēgt tikai ar tiem, kuri ir norēķinājušies 100% 
apmērā ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm.   
14. Apstiprināja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Piejūras”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Skat. 3.lpp. 
15. Apstiprināja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Saules 
Pļavas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Skat. 3.lpp. 
16. Apstiprināja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Jaunstrēļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Skat. 3.lpp. 
17. Uzdeva SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes 
loceklim I.Lapiľam organizēt māju iedzīvotāju sapulces un informēt par 
siltumenerģijas tarifa paaugstināšanu līdz Liepājas pilsētas  sabiedriskā 
regulatora apstiprinātam tarifam 24.11.2008. Siltumenerģijas tarifa 
paaugstināšanu organizēt atbilstoši līguma nosacījumam, bet, ja tas 
nav īpaši atrunāts, tad 1 (vienu) mēnesi iepriekš informēt patērētājus 
par izmaiľu veikšanu. 
18. Sakarā ar vairāku īpašnieku nāvi un izpildlietu izbeigšanu, 
nolēma norakstīt izdevumos šaubīgo debitoru parādus par 
komunālajiem maksājumiem (no 1995.gada), zemes un telpu nomām 
par summu Ls 5439,88. 

 
Nākamā komiteju sēde notiks 24.01.2013. 
Nākamās ārkārtas domes sēdes notiks 2013. gada 11. un 

15.janvārī Pāvilostas domē. 
Nākamā domes sēde notiks 31.01.2013. Pāvilostas domē. 

 
Informāciju sagatavoja  

MARITA HORNA 
 
 
 
 

Turpinājums no 2.lpp. 

Paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu 
Saskaľā ar Latvijas Republikas Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 29.pantu Pāvilostas novada 
dome paziľo, ka 2012.gada 20.decembrī ir pieľemts 
lēmums „Par detālplānojuma apstiprināšanu”  (protokols 
Nr.16, 21.p.). Pamatojoties uz pieľemto lēmumu, 
apstiprināts detālplānojums nekustamam īpašumam 
„Jaunstrēļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un 
detālplānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmatošanas un 
apbūves noteikumi izdoti kā saistošie noteikumi Nr.23 
„Īpašuma „Jaunstrēļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar detālplānojumu 
var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta 
mājas lapā www.pavilosta.lv. 

 

Paziņojums par Saules pļavas” (kad.nr. 

6496 001 0525) apstiprināšanu 
          Paziľojam, ka saskaľā ar 20.12.2012. Pāvilostas 
novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16.,20.§)ir 
apstiprināts detālplānojums „Saules pļavas” (kad.nr. 6496 
001 0525)  un ir izdoti kā saistošie noteikumi Nr 22 
„Īpašums „Saules pļavas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar pilnu 
tekstu var iepazīties Pāvilostas novada domē un interneta 
mājas lapā www.pavilosta.lv. 
 

Paziņojums par detālplānojuma „Piejūras” 

(kad.nr. 6496 001 0356) apstiprināšanu 
          Paziľojam, ka saskaľā ar 20.12.2012. Pāvilostas 
novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16.,19.§)ir 
apstiprināts detālplānojums „Piejūras” (kad.nr. 6496 001 
0356) un ir izdoti kā saistošie noteikumi Nr 21 „Īpašums 
„Piejūras”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar pilnu tekstu var 
iepazīties Pāvilostas novada domē un interneta mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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NOTEIKUMI „Par izmantošanas 

kārtību un maksu Pāvilostas novada sociālā 
dienesta pakalpojumu punktu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 
1. Noteikumi nosaka izmantošanas kārtību un 
maksu par pakalpojumu punktu sniegtajiem pakalpojumiem. 
2. Pakalpojumi tiek sniegti Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā deklarētajām un faktiski 
dzīvojošām personām. 
3. Pakalpojumu maksu nosaka Pāvilostas novada 
dome. 
4. Maksa paredzēta daļējai vai pilnīgai 
ekspluatācijas izmaksu segšanai par pakalpojumu punktu 
sniegtajiem pakalpojumiem. 
5. Maksu par saľemto pakalpojumu maksā 
Pāvilostas novada sociālā dienesta pakalpojumu 
saľemšanas vietā, pretī saľemot kases ieľēmuma orderi. 
6. Pakalpojumus var saľemt, iepriekš piesakoties 
pie pakalpojumu punkta darbinieka. 
7. Pakalpojumus bez maksas var saľemt, uzrādot 
Pāvilostas novada sociālā dienesta izdotu izziľu par 
atbilstību trūcīgās ģimenes  statusam vai invalīdiem, 
uzrādot apliecību : 
7.1. veļas mazgāšanas pakalpojumus  ne vairāk kā divas 
mazgāšanas reizes ģimenei , daudzbērnu ģimenei – četras 
mazgāšanas reizes mēnesī, 
7.2. dušas pakalpojums personai ne vairāk kā divas reizes 
mēnesī(bērni līdz 15 gadu vecumam atbrīvoti no maksas), 
7.3. ja minētajām kategorijām pakalpojumi nepieciešami 
bieţāk, tad pārējās reizes ir par maksu. 

MAKSA PAR PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLĀ 
DIENESTA PAKALPOJUMU PUNKTU SNIEGTAJIEM 

PAKALPOJUMIEM 
Nr.p.
k. 

Pakalpojums Mērvienība Cena 

1. Veļas mazgāšana 1 cikls   

1.1. Trūcīgajām ģimenēm 2xmēnesī bezmaksas 

1.2. Daudzbērnu ģimenes 4xmēnesī bezmaksas 

1.3. Daudzbērnu ģimenes  0.50 

1.4. Trūcīgām personām  1.00 

1.3. Invalīdiem, 
pensionāriem 

 1.00 

1.4. Pāvilostas novada 
deklarētajām un faktiski 
dzīvojošām  personām 

 1.00 

2. Veļas ţāvēšana 1 stunda  

2.1. Trūcīgajām personām 2xmēnesī bezmaksas 

2.2. Invalīdiem, 
pensionāriem 

 1.00 

2.3. Daudzbērnu ģimenes  0.50 

2.3. Trūcīgajām personām  1.00 

2.4. Pāvilostas novada 
deklarētajām un faktiski 
dzīvojošām personām 

 1.00 

3. Dušas   

3.1. Trūcīgajām personām 2xmēnesī bezmaksas 

3.2. Bērniem līdz 15 g. 
vecumam 

neierobeţots bezmaksas 

3.3. Trūcīgajām personām  0.50 

3.4. Invalīdiem, 
pensionāriem 

 0.50 

3.5. Pāvilostas novada 
deklarētajām un faktiski 
dzīvojošām personām 

 0.70 

Dušas pakalpojumus bērni līdz 7 gadu vecumam nevar 
izmantot bez pieaugušo klātbūtnes. 

 

Par medicīnas pieejamību novadā 
 Kamēr nepaskatāmies pāri savas sētas ţogam, lai painteresētos, kā iet 
kaimiľiem, vai līdz mums nenonāk nepieciešamā informācija, tikmēr dzīvojam ar 
pārliecību, ka viss, kas  pie mums un kā  notiek, ir pareizi, pieľemami un citādi nevar būt. 
Bet, tikko saľemam informāciju vai parunājam ar kādu attālāk dzīvojošu paziľu, draugu, 
radinieku par to, kā lietas notiek viľu pusē, arī mums atveras acis. Un pār lūpām nāk labi 
zināmais jautājums: „Kāpēc pie mums tā nav?” 
 Tieši ar šādu jautājumu pirms neilga laika pie informatīvā izdevuma galvenās 
redaktores vērsās vairāki iedzīvotāji un lūdza noskaidrot, kāpēc nestrādā mūsu ģimenes 
ārstu prakses, jo „Pāvilostas Novada Ziľu” 2012.gada Nr.7 bija izlasījuši Nacionālā 
veselības dienesta Kurzemes nodaļas iesūtīto informāciju par ģimenes ārstu prakses 
un ārsta pieľemšanas laikiem. Ar ārstu pieľemšanas laikiem viss ir kārtībā, bet 
prakses nestrādā. Kas ir prakse? Tās ir astoľas stundas dienā, kuru laikā varat sastapt 
ārstu viľa noteiktajā pieľemšanas  laikā, bet pārējā laikā praksē pieejams ārsta palīgs 
vai medmāsa, kura sniedz iedzīvotājiem medicīniskos pakalpojumus, ko tai deleģējis 
ārsts. Vienkāršā valodā sakot, veselības centram ir jābūt atvērtam 8 stundas dienā. 
 Un ne tikai atvērtam… Ģimenes ārstu pacientu stāsti par piedzīvoto saskarē ar 
ģimenes ārstiem ir daţādi. Vieni  pieredzējuši jauku, pretimnākošu attieksmi  no ārstu 
puses, citiem stāsts ir ar rūgtuma piegaršu. Un jāsaka godīgi, ka tādu ir vairāk. Ko darīt, 
lai situāciju uzlabotu? Manuprāt, jānotiek konstruktīvai, atklātai sarunai, tāpēc šī 
jautājuma risināšanu nodevu domes Sociālo jautājumu komitejas pārziľā, jo šo deputātu 
pienākumos ir izskatīt jautājumus par veselības aprūpi un aizsardzību novadā. 

Komitejas vadītāja deputāte  Anna Brūkle informēja, ka saruna, kurā 
piedalīsies arī Veselības dienesta Kurzemes nodaļas pārstāvji, notiks janvāra beigās. 
Ļoti ceru, ka sarunu iznākums būs pozitīvs un iedzīvotājiem labvēlīgs! Par to informēsim 
nākamajā izdevumā. 

Veselības dienests izstrādājis jaunu informatīvu bukletu „Mans ģimenes ārsts”, 
kurā izskaidroti tādi jautājumi kā reģistrācija pie ārsta, vizīte pie ģimenes ārsta, pacienta 
iemaksas, profilaktiskās apskates, vakcinācija un medicīniskā palīdzība ārpus ģimenes 
ārsta darba laika. Ar to visu var iepazīties elektroniski  www.vmnvd.gov.lv 

MARITA HORNA  
 

Sociālais dienests ziľo 
 Decembra mēnesī 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 16 
ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm 
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenes 1 bērnam piešķirtas pašvaldības apmaksātās 
pusdienas, 2 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei, 1 personai pārtraukta 
pamatpabalsta izmaksa, 1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei. 
 4 pensionāru ģimenēm  piešķirtas tiesības uz ES pārtikas paku saľemšanu. 
Vēlreiz atgādinājums- ja bezdarbnieki, kuriem pienākusi rinda uz sabiedriski algotajiem 
darbiem, atsakās, tad atgādinām, ka 6 mēnešus nevar nākt kārtot pašvaldības pabalstus. 
Ja iedzīvotājs ilgstoši reģistrējas bezdarbniekos un nepiesakās uz pagaidu 
sabiedriskajiem darbiem, tad nav tiesības nākt kārtot pašvaldības pabalstus. 

Informācija: 
Iedzīvotāju pieľemšanas laiku sociālajā dienestā ar 01.01.2013.: 

Pāvilostā- pirmdiena, trešdiena no plkst.8.00 līdz 17.00 , pusd.pārtr. no plkst.13.00 līdz 
plkst.14.00, piektdiena no plkst.8.00 līdz 16.00; 
Vērgalē- pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena no plkst.8.00 līdz 16.00.  Katra 
mēneša 1. pirmdienā tikšanās ar Ziemupes un Saraiķu iedzīvotājiem. Otrdienās no 
plkst.9.30 līdz plkst.16.30 sociālā dienesta vadītāja pieľem iedzīvotājus Vērgalē.  
Sakā – otrdiena, trešdiena no plkst.8.00 līdz 16.00  

Ceturtdienās sociālā dienesta darbinieki iedzīvotājus nepieņem, jo tiek 
kārtota nepieciešamā darba dokumentācija. 
Ploces sociālās istabas darba laiks: pirmdiena no plkst.13.00 līdz 19.00,  trešdiena no 
plkst. 12.00 līdz 19.00,  piektdiena no plkst.12. līdz 19.00 
Rīvas sociālās istabas darba laiks: otrdiena no plkst.10.00 līdz 14.00, ceturtdiena no 
plkst.10.00 līdz 14.00, piektdiena no plkst.12.00 līdz 14.00 

Iedzīvotāju ērtībai, lūgums ievērot pieņemšanas dienas! 
No 2013. gada 1.janvāra garantētais minimālais ienākumu līmenis vienam cilvēkam 
būs noteikts – 35 lati mēnesī. 2013. gadā paredzēts ieviest divus jaunus aktīvās 
nodarbinātības pasākumus- komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes 
veicināšana „Darbs Latvijā” un atbalsts bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. 
Atbalsta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju palikšanu Latvijā, sniedzot iespēju strādāt pēc 
iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, nevis kļūt par ilgstošu bezdarbnieku un GMI pabalsta 
saľēmēju.  

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
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Vecā gada nogalē informatīvā izdevuma redkolēģija 
vērsās pie iestādēm ar aicinājumu  atbildēt uz trīs  šādiem 
jautājumiem:                                      
1. Ja 2012. gadu pašvaldības dzīvē vajadzētu 

raksturot ar vienu vārdu vai simbolu (krāsa, 
dzīvnieks, putns, augs), – kāds tas būtu?  

2. Kurš aizvadītā gada notikums varētu tikt uzskatīts 
par pašu nozīmīgāko 2012. gadā pašvaldības dzīvē 
(jaunuzcelts objekts; jauna tradīcija; sena tradīcija, 
kurai šogad izdevās piedot jaunu, īpašu 
skanējumu, un tml.). 

3.  Jūsu iestādes novēlējums gadu mijā savai 
pašvaldībai un citām iestādēm.  

 
Pauls Priedoliľš, Pāvilostas mākslas skolas1.kurss. 

 

Paldies tām iestādēm, kuras atsaucās un izteica savu viedokli. 

Atbildes ir tikpat krāsaini atšķirīgas, cik atšķirīgi savās 

izpausmēs un domās esam mēs katrs. Dažas vedina uz 

pārdomām, citas iedvesmo un rosina darboties.  

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES kolektīva domas -  

1. Putns-bezdelīga, jo viņa lido augstu un ar mērķi. 

2. Naudas piesaiste projektiem, lai mūsu iedzīvotājiem šeit būtu 

patīkamāk dzīvot (vidusskolas projekts, Akmensraga ceļš, 

serfklubs utt.).  

3. Zaļas egles pastāvību, sveces dzīvīgumu un spēku, dzeltenas 

liesmas enerģiju un siltumu no sirds vēlam 2013.gadā!  

 

PĀVILOSTAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA 

kolektīvs –  

1. Strauss – jāskrien un jāstrādā bija daudz un ātri. 

Strausi ir sabiedriski putni. Ziemas sezonu tie pavada pāros vai 

pa vienam. Vasaras laikā strausi dzīvo kopā lielākos baros, 

kuros var būt no 5 līdz 50 putniem. Baru vada galvenā mātīte. 

Vislielākā aktivitāte strausiem ir no rīta un vakarā.  

Gluži tāpat kā tūrisms Pāvilostā. Ziemas sezonā 

gatavojam tūrisma materiālus un informāciju, bet vasarā 

palīdzam lielajām tūristu masām atpūsties un baudīt ceļojumu. 

Kā strausu galvenā mātīte arī mūsu TICiņš cenšas ap sevi kopā 

pulcināt tūrisma uzņēmējus un novirzīt pie tiem tūristus.   

2. No Pāvilostas novada TIC viedokļa tie ir šī gada svētki, īpaši 

pilsētas svētki un vidējās paaudzes tautu deju kolektīvu festivāls 

„Soļi smiltīs”.  

3. Novēlam nākamajā gadā oriģinālas idejas un veselību, 

finanses un spēkus, tās īstenojot!  

 

 

Pavadām un izvērtējam 2012. gadu,  kopā ar laba 
vēlējumiem sagaidām 2013. gadu 

 
VĒRGALES BIBLIOTĒKAS vadītāja Benita Baltrune -  

1. Aizvadīto gadu salīdzinu ar zaļu krāsu, jo mēs palēnām 

attīstāmies, augam.  

 Kurmi - jo vairāk raksi, jo vairāk iegūsi.  

 Gulbi – kas raksturo  mīlestību un cēlumu.  

 Pieneni - neskatoties uz grūtībām, galvu vienmēr paceļ.  

2. Lai arī lēnām, tomēr bibliotēkā ir jūtama attīstība (jauni 

apmeklētāju krēsli).  

3. Lai Jaunajā gadā piepildās visi sapņi, daudz labu darbu plānot un 

paveikt, daudz mīļu vārdu dzirdēt un pateikt! 

 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDE „DZINTARIŅŠ” kolektīva atbildes apkopoja Monta 

Pētermane- 

1. Dadži, nātres – nejauki, kašķīgi cilvēki, kuriem nekad, nekas nav 

labi, kuri nogremdē daudzas labas idejas. Uguns – ugunsgrēks -  

„Āķagala”  nodegšana (zināmā mērā simbola zaudēšana), 

pāvilostnieku nepasargātība no ugunsnelaimes. Zaļš – darbība, 

attīstība. Gaiši dzeltens – miers un stabilitāte pēc krīzes, ticība, ka 

būs mainība uz labo un gaišo pusi. Varavīksne – dažādi notikumi – 

labi un ne tik labi.  

2. Skolas ēkas atjaunošana. Pāvilostas novada ēku atdzimšana, 

atjaunošana, renovācija. Šneidera laukuma labiekārtošana.  

Pāvilostas pilsētas svētki ar spēkavīriem. Ielu svētki. 

3. Labestību, iejūtību un sapratni sadarbojoties, gan starp cilvēkiem, 

gan iestādēm!  Lai Jaunajā gadā pašvaldībai būtu daudz, daudz 

naudiņas un visiem būtu daudz lielākas aldziņas! Lai pašvaldības 

galva ir gudra un darbinieki čakli, lai katrs strādā pēc vislabākās 

sirdsapziņas, ar lielu atbildības sajūtu! Lai pašvaldība apzinātos, ka 

tās mērķis ir kalpot cilvēkiem, nevis otrādi! Lai pašvaldība būtu 

atvērtāka un saprotošāka, risinot iedzīvotāju problēmas! 

 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLAS direktore Inga Šnore - 
1. Jūra  

2. Pašvaldības papildus līdzfinansējums.  

3. Visām pašvaldībām- VIENLĪDZĪGU SADALĪJUMU! 

 
Elizabete Priedoliľa, Pāvilostas mākslas skolas 3.kurss. 

 

PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA darbinieki - 

1. Pašvaldību var  salīdzināt ar strīpainu audumu, kurā šīs strīpas 

iekrāso katrs padarīts vai nepadarīts darbs un krāsu izvēlās šī darba  

vai nedarba darītājs.  

2.  Milzīgs ieguldījums būvprojektu un renovācijas darbu 

realizācijā.    

3. „Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam 

ieraudzīt un citiem parādīt".  /K. Skalbe/  
Turpinājums 6.lpp. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vasara
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VĒRGALES KULTŪRAS NAMA vadītāja Velga Freimane –  

1.Gulbis ar aizlauztu spārnu. Vēl neesam viena komanda un patiesi 

viens novads 

2. Vērgales pagasta svētki, Bebes svētki, bērnības svētki, humora 

šovs. 

3. Darbā strādāt radoši, ar gudrību, nesteidzīgi un ar patiesu prieku! 

Lai veiksme iegriežas mūsu un jūsu mājās! Vadības grožus uzticēt 

gados jaunākiem cilvēkiem. Ar Jaunā gada sveicieniem- Velga 

 
Saiva Zauere, Pāvilostas mākslas skolas 4.kurss. 

 

SAKAS PAGASTA PADOMES darbinieku atbildes -  

1. Sakas pagastu raksturo putns – čurkstīte. Čurkstītes īpašības ir 

tās, ka cietajā Strantes stāvkrastā prot veidot ligzdas, tāpat kā Sakas 

pagasta cilvēki apstrādā mūsu neauglīgo zemi, un tāpat kā 

čurkstītes lido augstu, un arī mēs tiecamies pēc augstākām 

virsotnēm.  

2. Sakārtotais Akmensraga ceļš.  

3. Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,  

Un uz baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.  

Un lai baltiem cilvēkiem baltas domas dzimst,  

Un lai baltās darbdienās balti svētki ir.  

 
Ieva Matisone, Pāvilostas mākslas skolas 4.kurss. 

 

ZIEMUPES BIBLIOTĒKAS darbinieces -  

1. Mēs to saistām ar zilpodzi, ar mūsu novada jauno ģerboni. Stāsts 

par zilpodzi šogad novada ciemiņiem stāstīts neskaitāmas reizes.  

2. Tā kā esam Ziemupes ciematiņa pārstāves, tad mūsu 

nozīmīgākais darbs ir Ziemupes dīķa atjaunošana. Par to priecājas 

visi ciema iedzīvotāji un ar mūsu pusi saistītie ļaudis.  

3.  Šis ir laiks, kad satikties ar sirdsapziņu, piezvanīt dvēselei un 

apjautāties, kā klājas, pārbrist nevaļas grāvjus, padzert tēju ar 

nokavētajiem saullēktiem, ieskatīties patiesībai acīs, izsolē pārdot 

grēkus un mīlēt- kā nekad  no visas SIRDS!  Šis ir laiks, kad 

klusumā izvērtēt padarītos darbus un krāt spēkus jaunam darba 

cēlienam. 

Smaidiem un labiem darbiem pilnu 2013. gadu!  

Skaidrīte un Daina  

 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS direktore Aina 

Ansone -  

1. Kaķis – kas nostājas vienmēr uz kājām.  Zilā – cerību 

krāsa.  

2. Pāvilostas vidusskolas renovācijas projekta īstenošana.  

3. Veicināt izaugsmi. Radīt jaunas darba vietas. Atbalstīt 

jaunās ģimenes. Veiksmīgu sadarbību un atbalstu visām 

pašvaldības iestādēm! Lai radošām idejām bagāts Jaunais 

gads! Patiesā cieņā Aina Ansone 

 
Reinis Trofimovs, Pāvilostas mākslas skolas 2.kurss. 

 

VĒRGALES PAMATSKOLAS direktora vietniece izglītības 

jomā Anda Blūmane- 

1. Simbols - zila krāsa. Cerību krāsa, kas aicina 

pilnveidoties, īstenot izvirzītos mērķus. 

Jūras tuvums mūs iespaido - pašvaldībā varam būt mierīgi kā 

jūra, bet reizē trauksmaini, radoši. 2012. gads parādīja, ka 

pašvaldībā var īstenot liela mēroga projektus arī izglītības 

jomā.  

2. Izglītības iestāžu renovācija. 

3. Izvirzītos mērķus 2013.gadā īstenot dzīvē! Lai ir spēks, 

drosme, radošas idejas un labi cilvēki - domubiedri mums 

līdzās! 

 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA vadītāja Silva 

Vārsberga -  

1. Pelēka vārna. 

2. Festivāls „Soļi smiltīs”. 

3. Savai pašvaldībai novēlu iemācīties paskatīties uz citu 

paveikto darbu un to novērtēt, dot iespēju saviem darbiniekiem 

iepazīt citu pašvaldību darbu un pozitīvas pārmaiņas ienest 

savās darba vietās. 

 
Marta Kalēja, Pāvilostas mākslas skolas 5.kurss. 

Atbildes apkopoja MARITA HORNA 
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TŪRISMA UZĽĒMĒJU 
SANĀKSME 

Š.g. 3. janvārī brīvdienu mājā “Līdumnieki”, Vērgalē,  pulcējās 
novada tūrisma uzľēmēji un tūrismā iesaistītās personas, lai kopīgi 
izrunātu jautājumus, kas sakrājušies pagājušajā gadā. 

Pēc uzľēmēju ierosinājuma uz sanāksmi tika pieaicināts 
Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora 
vietnieks Roberts Bērziľš, kas klātesošajiem pastāstīja, ko drīkst un 
nedrīkst darīt piejūras kāpu aizsargjoslā un pludmalē. Tā kā šie 
jautājumi ir aktuāli daudziem no mūsu tūrisma uzľēmējiem, kam 
īpašumi pieguļ vai atrodas kāpu aizsargjoslā, Robertam Bērziľam tika 
uzdoti daudzi jautājumi. Diskusijā piedalījās arī Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns un pašvaldības 
policijas kārtībnieks Arnis Vītoliľš. Viľiem gan šoreiz jautāts tika maz. 
Secinājumi un atziľas no dzirdētā bija daudz. Valsts vides dienesta 
LRVP direktora vietnieka R.Bērziľa teikto papildināja Dabas 
aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā 
valsts vides inspektora Andra Maisiľa stāstītais. 

Par jaunumiem novadā, kā arī par jau paveikto pastāstīja 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Viľš apsolīja, ka 
neizpildīto darbu, proti, norāţu zīmju uzstādīšanu uz Akmeľraga bākas 
piebraucamajiem ceļiem veiks jau šā gada pavasarī. Saimniecības 
pārzine Gunita Vērniece aicināja klātesošos domāt par atkritumu 
šķirošanu un aicināt to darīt arī  atpūtniekus. 

Savukārt Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele 
klātesošos informēja par jaunā novada tūrisma bukleta izstrādes 
procesu, jaunumiem no Liepājas reģionālā TIB, starptautisko tūrisma 
izstādi “Balttour”, kurā šogad Pāvilostas novads piedalīsies ar savu 
atsevišķu stendu, kas pašvaldībai izmaksāja Ls 340. Iepriekšējo gadu 
pieredze rāda, ka sava novada tūrisma piedāvājumu pilnvērtīgāk var 
parādīt atsevišķā stendā. TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova 
pastāstīja par 2012. gada apkopoto statistiku un mājas lapas 
jaunumiem. 

No sapulces dalībnieku puses izskanēja daudz  ierosinājumu 
un ideju tālākai, kopīgai darbībai, kā arī jautājumu, uz kuriem centāmies 
kopīgi rast atbildes.  Ar sīkāku sanāksmes izklāstu (protokolu) būs 
iespējams iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv 
sadaļā Tūrisms. Ar 2012.gada tūrisma statistikas datiem būs iespēja 
iepazīties nākamajā informatīvajā izdevumā. 

Lielu paldies vēlamies teikt brīvdienu mājas “Līdumnieki” 
jaukajai saimniecei Anitai Miltiľai par sirsnīgo uzľemšanu, Dainai Vītolai 
par lieliski noorganizēto sanāksmi, šoferītim Dainim Vinkleram par drošu 
braukšanu, kā arī visiem, kas atrada laiku un iespēju piedalīties sapulcē! 

Pāvilostas novada TIC kolektīva vārdā MARITA KURČANOVA 
 
 
 

LAUKSAIMNIEKIEM, UZĽĒMĒJIEM... 
LĪDZ 1.FEBRUĀRIM JĀIESNIEDZ 

PĀRSKATS PAR STĀVOKLI GANĀMPULKĀ. 

 „Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē” pēc stāvokļa uz 
2013.gada 1.janvāri jānosūta līdz 2013.gada 1.februārim  (putni, bites, 
kaţokzvēri, zivju dīķi u.t.t.). Joprojām ir spēkā arī Pārskata veidlapa –   
http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/parskats_psgn.doc, ko nosūtīt Datu centram 
varat pa pastu vai arī iesniegt reģionālajās klientu apkalpošanas nodaļās. Pa 
pastu var sūtīt uz V/A „LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS”    – Citadeles 
iela 3 , Rīga, LV -1010 vai uz reģiona centriem. Liepājā, Bāriľu ielā 15 
pieľemšana notiek katra mēneša otrā un ceturtā otrdienā no plkst.10.00 – 
15.00. Sīkāka informācija pa tālruľiem: 26510579 , 63822008 (Saldū). 
Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem 
(zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām). Pārskatu ir iespējams iesniegt 
arī LDC autorizētajā sadaļā (nevis publiskajā kā bija iepriekš). Lai saľemtu 
datu ievades tiesības Elektronisko ziľojumu ievades sistēmā (EREG), ar Datu 
centru jānoslēdz līgums par EREG lietošanu. Informācija par līgumu: 
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/  

Pārskata veidlapas var saľemt pie lauku attīstības speciālistes, kā 
arī   nokopēt  pie Vērgales pārvaldes vadītājas. 
 Cūku īpašniekiem un turētājiem, kuri Lauksaimniecības datu centram nav 
paziľojuši cūku skaitu novietnē (nav nosūtījuši cūku kustības 
kopsavilkumu),  LDC piedāvā iespēju to veikt telefoniski, zvanot pa tālruni 
67095064 vai sūtot cūku kustības kopsavilkumu  uz  e-pastu: 
ldc@ldc.gov.lv, fakss 67027006. Ziľojot informāciju pa telefonu, būs 
nepieciešams nosaukt ganāmpulka numuru, novietnes numuru un personas 
vārdu uzvārdu, kura šo informāciju ziľo. Kā arī būs jānosauc cūku skaits pa 
vecuma grupām: vaislas kuiļi, sivēnmātes, vaislas jauncūkas, nobarojamās 
cūkas un piena sivēni. Ja īpašnieki un turētāji nav reģistrējuši ganāmpulku un 
novietni, to var izdarīt Lauksaimniecības datu centra klientu pieľemšanas 
vietās. Tālrunis uzziľām par ganāmpulku un novietnes reģistrēšanas kārtību 
67027240 vai 67095062. 

ES PLATĪBMAKSĀJUMI 
Zemju īpašniekiem, kuri piesakās  Eiropas Savienības 

platībmaksājumiem janvāra, februāra, marta mēnešos vajadzētu LAD nosūtīt 
iesniegumus par jauniegūtām zemju platībām, kā arī uzrakstīt vai arī LAD 
telefoniski informēt par tām platībām, kuras vairs neizmanto un 2013.gadā 
neplāno pieteikt ES maksājumiem, lai nedrukātu lieki nevienam nevajadzīgas 
bloku kartes. 
 Lauksaimniekiem ir iespēja ES platībmaksājumiem pieteikties arī 
elektroniski. Tāpēc LAD aicina jau savlaicīgi slēgt līgumus par „Par Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu”, kas attiecīgi atvieglo ES platībmaksājumu  pieteikšanu. 

TŪRISMA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieľemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam 
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaľā ar Ministru kabineta 2012.gada 
13.novembra noteikumiem Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam 
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana". Projektu iesniegumu pieľemšana 9.kārtai 
pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2013.gada 28.janvāra 
līdz 2013.gada 28.februārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu:  
1) aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrisma saistītu tūrisma pakalpojumu 
mārketinga aktivitāšu īstenošanai - 200 000 LVL (divi simti tūkstoši latu) 
apmērā; 
2) pārējām aktivitātēm - 3 412 214 LVL (trīs miljoni četri simti divpadsmit 
tūkstoši divi simti četrpadsmit latu) apmērā. 

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas 
investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoľi mēneši, ja tiek veikta  
būvniecība un rekonstrukcija - astoľpadsmit mēneši no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieľemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā 
(308.kab.), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
 

dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta 
elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES 
atbalsts. 

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda 
līdzekļu aizdevumiem saskaľā ar 2010.gada 20.jūlija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts 
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un 
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu".  Kredītu fonda 
aizdevumi tiek piešķirti pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 
ietvaros ar kopējo publisko finansējumu 484 389 LVL (četri simti 
astoľdesmit četri tūkstoši trīs simti astoľdesmit deviľi lati) apmērā. 
Pieteikšanās uz Kredītu fonda aizdevumiem notiks no 2013.gada 
28.janvāra līdz 2013.gada 1.jūnijam vai līdz brīdim, kad tiks rezervēts 
viss pieejamais Kredītu fonda finansējums, par to publicējot paziľojumu 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".  Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu 
saľemšanai jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās līdz 
2013.gada 1.jūnijam.  

Lai 2013.gadā visas dienas kā zelta vārpas pilnas līkst ! 
Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste RUDĪTE BĒRZIĽA 

 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/parskats_psgn.doc
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
mailto:ldc@ldc.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/dec/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/dec/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/dec/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME Dzintaru iela 73 dome@pavilosta.lv  

priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS 634 84567 26566055 uldis.kristapsons@inbox.lv 

priekšsēdētāja vietnieks Jānis VITRUPS  29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv  

deputāti: Gatis BRĒDIĶIS  29296551 ziemupnieks@inbox.lv 

Anna BRŪKLE  29135264 anna.brukle@pavilosta.lv 

Vita  CIELAVA  26514221 cielavavita@inbox.lv 

Vizma ĢĒĢERE  29129385 vizma.gegere@pavilosta.lv  

Gints JURIKS  29199774  gintsjuriks@inbox.lv     

 Uldis KURZEMNIEKS  29268783 uldiskurzemnieks@navigator.lv 

 Alfrēds MAGONE  26405900 alfreds_magone@tvnet.lv  

Gatis ŠTOKMANIS  26425740 gatins4@inbox.lv         

 Daina VĪTOLA  29437166 daina.vitola@pavilosta.lv  

Andris ZAĻKALNS  27017501 andriszalkalns@inbox.lv 

Indra ZIEMELE  26469123 indraziemele1964@inbox.lv   

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73 Fakss 634 84567 

galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE 634 84558  inguna.blaubarde@pavilosta.lv 

kancelejas vadītāja Aija OZOLIĽA 634 98261  aija.ozolina@pavilosta.lv 

grāmatvede Mārīte ARĀJA 634 84558  marite.araja@pavilosta.lv  

grāmatvede (pirmdien- ceturtdien) Inese SEMENKOVA 634 84558  inesesemenkova@inbox.lv  

metodiķe Silvija LEJA 634 84563  silvija.leja@pavilosta.lv 

lietvede, priv. kom. sekretāre Liene VAŠKUS 634 84561  liene.vaskus@pavilosta.lv   

kasiere Mudīte ZAMARĪTE 634 84562  mudite.zamarite@pavilosta.lv 

darba aizs. un ugunsdr. inţeniere Vita CIELAVA 634 84559  cielavavita@inbox.lv 

zemes lietu speciāliste (piektdienās) Anna BRŪKLE 634 84559  anna.brukle@pavilosta.lv 

saimniecības pārzine Gunita VĒRNIECE 634 84559 29725727 gunita.verniece@pavilosta.lv  

darbu rīkotājs Aivars ALNIS  26424920  

projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE 634 84561  vizma.gegere@pavilosta.lv 

JURISKONSULTE     

juriskonsulte Argita JAUNSLEINE 634 22059  jaunsleine@gmail.com 

SAKAS  PAGASTA PĀRVALDE „Pagasta Māja” Fakss 634 53658 

vadītāja Daiga ENKUZENA 634 53658  daiga.enkuzena@pavilosta.lv 

zemes lietu spec. (pirmd.-ceturtd.) Anna BRŪKLE 634 53658  anna.brukle@pavilosta.lv 

VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE „Pagastmāja” Fakss 634 90991 

vadītāja Anita SPRUDZĀNE 634 90836 29363898 anita.sprudzane@pavilosta.lv  

grāmatvede- piektdienās Inese SEMENKOVA 634 90843 29363898  

kasiere Māra ŠVĪTIĽA 634 90843 29363898  

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA Dzintaru iela 73 dzimtsaraksts@pavilosta.lv  

vadītāja Aija OZOLIĽA 634 98261  aija.ozolina@pavilosta.lv  

vadītājas vietniece Anita SPRUDZĀNE 634 90836 29363898 anita.sprudzane@pavilosta.lv  

PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA Dzintaru iela 73 velesanas@pavilosta.lv  

Priekšsēdētāja Gunita VĒRNIECE 634 84559 29725727 gunita.verniece@pavilosta.lv  

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS   

galvenā redaktore Marita HORNA 634 98219 29226526 maritahorna@inbox.lv   
marita.horna@pavilosta.lv  

redaktore Vita BRAŢE 634 90836 29363898 vitab3@inbox.lv 

PĀVILOSTAS NOVADA BĀRIĽTIESA Dzintaru iela 73  

priekšsēdētāja Velta VAŠKUS 634 90991  velta.vaskus@pavilosta.lv 

priekšsēdētājas vietniece Baiba BLAUBĀRDE 634 84565  baiba.blaubarde@pavilosta.lv  

PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS Dzintaru iela 73  

vadītāja Ildze Agita  BALODE 634 84560  ildze.balode@pavilosta.lv 

sociālā darbiniece Arta BUNKA 634 53073  artabunka@inbox.lv 

sociālā darba organizatore Vizma ALSEIKA 634 90836  vizma.soc@inbox.lv 

„Krams” vadītāja Gunita CITSKOVSKA  29286723  

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLA Dzintaru iela 52 vidusskola@pavilosta.lv 

direktore Aina ANSONE 634 98454  aina.ansone@pavilosta.lv  

direktores vietniece Aina JAKOVĻEVA 634 98388  aina.jakovleva@pavilosta.lv  

skolotāju istaba  634 98168  alla.lacite@pavilosta.lv  

virtuve Inita SPRŪDE 634 98402   

VĒRGALES  PAMATSKOLA „Skola” vergalespmsk@inbox.lv 

direktors Gints JURIKS 634 90815  gintsjuriks@inbox.lv    

vietniece Anda BLŪMANE 634 90815  blumaneanda@inbox.lv 

skolotāja istaba, virtuve  634 90951   

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLA Dzintaru iela 23 muzikas.skola@pavilosta.lv  

direktore Inga ŠNORE 634 98253  inga.snore@pavilosta.lv 

 

IEDZĪVOTĀJIEM NODERĪGA KONTAKTINFORMĀCIJA 
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PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLA E.Šneidera laukums 2  

direktors Zigmunds VILNIS 634 98435  zigmunds.vilnis@pavilosta.lv  

PĀVILOSTAS PPIIe „DZINTARIĽŠ” Stadiona iela 6 pavilostaspii@inbox.lv  

vadītāja Monta PĒTERMANE 634 98275  monta.petermane@pavilosta.lv  

VĒRGALES PPIIe „KASTANĪTIS” „Kastanītis”  

vadītāja Gaida AKERFELDE 634 90847  gaida.akerfelde@pavilosta.lv  

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKA Dzintaru iela 73  

vadītāja Mairita VĪTOLA 634 84566  mairita.vitola@pavilosta.lv 

SAKAS BIBLIOTĒKA „Pagasta Māja”  

vadītāja Valentīna BUBENA 634 53658  valentina.bubena@pavilosta.lv  

RĪVAS BIBLIOTĒKA „Rīva 2- 22”  

vadītāja Vizma Ināra ANSONE  29999082 vizma.ansone@pavilosta.lv 

ULMALES BIBLIOTĒKA „Saulrieti”  

vadītāja Lita ŠILDERE  29241905 lita.sildere@pavilosta.lv 

VĒRGALES BIBLIOTĒKA „Doktorāts”  

vadītāja Benita BALTRUNE 634 90818  benita.baltrune@pavilosta.lv  

ZIEMUPES BIBLIOTĒKA Ziemupes tautas nams  

vadītāja Daina VĪTOLA 634 53554 29437166 daina.vitola@pavilosta.lv 

SARAIĶU BIBLIOTĒKA „Dārza iela 1” ingunakopstale2@inbox.lv  

vadītāja Inguna KOPŠTĀLE 634 53532  inguna.kopstale@pavilosta.lv  

PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS Dzintaru iela1  

vadītāja Irina KURČANOVA 634 98276 29226273 irina.kurcanova@pavilosta.lv 

VĒRGALES PAGASTA MUZEJS „Dīķenieki”  

vadītāja Mirdza SĪPOLA  29338335 sipola.mirdza@inbox.lv  

PĀVILOSTAS NOVADA TIC Dzintaru iela 2 tic@pavilosta.lv 

vadītāja, informatīvā izdevuma maketētāja Mairita TUMPELE 634 98229 29121894 mairita.tumpele@pavilosta.lv 

vadītājas vietniece, mājas lapas administratore Marita KURČANOVA 63498229 28624644 marita.kurcanova@pavilosta.lv 

Ziemupes TIC vadītāja Daina VĪTOLA  29437166 daina.vitola@pavilosta.lv 

PĀVILOSTAS KULTŪRAS NAMS Dzintaru iela 47  

vadītāja Silva VĀRSBERGA 634 98264 29366112 silva.varsberga@pavilosta.lv 

VĒRGALES KULTŪRAS NAMS „Pagastmāja”  

vadītāja Velga FREIMANE  29189223 velga.freimane@pavilosta.lv  

ZIEMUPES TAUTAS NAMS Ziemupes tautas nams  

vadītāja Daina VĪTOLA  29437166 daina.vitola@pavilosta.lv  

SIA PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS UZĽĒMUMS Stadiona iela 8  

direktors Oskars VĒRNIEKS 634 98238 26412942 pavilosta.ku@apollo.lv 

grāmatvede Jeļena DEMIDOVSKA 634 98236   

SIA VĒRGALES KOMUNĀLĀ  SAIMNIECĪBA „Doktorāts”  

direktors Ivars LAPIĽŠ 634 90845 29220987 vergaleks@inbox.lv 

grāmatvede Sigita VITRUPA 634 90756  sigita@vergale.lv 

PĀVILOSTAS OSTAS PĀRVALDE Dzintaru iela 2A pavilosta@apollo.lv  

pārvaldnieks Ronalds GRIŠKĒVIČS 634 86309 29463351 
29104444 

ronalds@pavilostaport.lv   

POLICIJA deţūrvienība Pāvilostā  29242320  

Aizputes iecirknis Armands BERGMANIS  29845742  

Grobiľas iecirknis Rinalds GAULIS 26181033 26173568  

kārtībnieks Arnis VĪTOLIĽŠ  28679661 arnino@inbox.lv 

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTI Rudīte BĒRZIĽA 634 90836 29363898 rudite.berzina@pavilosta.lv  

SPORTA ORGANIZATORS Aldis BARSUKOVS  29230995 aldisbarsukovs@inbox.lv 

VĒRGALES  SPORTA NAMS „Sporta halle”  

vadītājs Alfrēds MAGONE  26405900 alfreds_magone@tvnet.lv 

ŠOFERI Rolands VARKALIS  29810427  

 Dainis VINKLERS  29334016  

 Egons STANKĒVIČS  26017707  

 Edgars KUPLAIS  26190851  

 Mārtiľš LIELJUKSIS  26172446  

ŠOFERIS/ UGUNSDZĒSĒJS Arkādijs SEMENKOVS  29363966  

UGUNSDZĒSĒJS Modris ARĀJS  27860817  

ĢIMENES ĀRSTA PALĪGS, VĒRGALES APTIEKA Gunta KLEINŠMITE 634 90739   

PASTS- PĀVILOSTĀ Inese ZAHAROVA 634 98149   

PASTS- VĒRGALĒ Edīte LĀCE 634 90759   

ĢIMENES ĀRSTI Juris KRAĢIS 634 98134 29125747  

 Agrita KALNIĽA 634 98262 29152712  

 Skaidrīte KAUFMANE 634 90739 29437402  

PĀVILOSTAS APTIEKA Ilona LIEĢE 634 98222   
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Sveiciens Jaunajā gadā no mazajiem 
rūķiem! 

 
 
 
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” grupiľa „Taurenītis” 

Ziemassvētkus atzīmēja paši pirmie, otrdien, 18. decembrī. Pirmdienu sākām ar eglītes 
rotāšanu grupiľā, tad visi cepām piparkūkas, gājām vilkt bluķi kopā ar citām grupiľām, 
atkārtojām priekšnesumus.  

Turpinājums 9.lpp. 

 

25.janvārī plkst. 17.00  
Pāvilostas kultūras namā  

 
Organizē Pāvilostas vidusskola sadarbībā ar Pāvilostas kultūras namu.  

Pēc Popielas diskotēka. 
Ieejas maksa Ls0,80 

 
 

 

 

 

Foto: Inga Leja. 

Pāvilostas bibliotēkā Alsungas novada  
amatnieku biedrības izstāde 

„RĪTS SUITOS!” 
Suitu amatnieku biedrība  

dibināta 2011.gadā, tajā apvienojušies  
14 domubiedri no Alsungas novada.  
Suitu novada ļaudis ciena un tur godā  
savas tradīcijas, mācās paši un nodod  
savas zināšanas  citiem. Suiti ir radoši  
un izdomas bagāti, viľu darinājumi ir skaisti, interesanti un oriģināli.  
Šī ir suitu amatnieku otrā izstāde ārpus Alsungas novada robeţām. 

Izstādes atklāšana un tikšanās ar Alsungas novada daiļamata meistarēm un 
rokdarbniecēm notika 2013.gada 7.janvārī Pāvilostas bibliotēkas zālē. Tā būs 
apskatāma līdz februāra beigām. 

MAIRITA VĪTOLA 

 

 

KAS NOTIEK 
PĀVILOSTAS OSTĀ? 

Mums ir paveicies, jo Pāvilostā ir osta –  
vienīgā mazā osta visā Latvijas rietumu piekrastē. 
Pilsētai un novadam tas nozīmē tādas iespējas 
uzľēmējdarbības attīstībai un tūristu piesaistei, 
par kādām citi var tikai sapľot. Jau šobrīd lielākie 
darba devēji Pāvilostā ir uzľēmumi, kas darbojas 
ostas teritorijā un, saprotams, ka viľu 
uzľēmējdarbības rezultāti un pilsētai nodokļos 
nomaksātā nauda ir ļoti atkarīga no tā, cik labi 
funkcionē ostas infrastruktūra kopumā. Jautājums 
- cik lielā mērā mēs savas priekšrocības 
apzināmies un spējam tās izmantot? 

Domājot par ostas attīstību nākotnē, ir 
izstrādāts Pāvilostas ostas attīstības 
ģenerālplāns,  atrasti ieinteresēti uzľēmēji, 
panāktas konkrētas vienošanās, noslēgti līgumi un 
piesaistīti ievērojami finanšu līdzekļi projektu 
īstenošanai. Jau šobrīd notiek sagatavošanas 
darbi pieciem (!) projektiem, kas saistīti ar laivu 
būvi, remontu un apkopi, krastmalas sakārtošanu 
un infrastruktūras attīstību. Ostā tiks radītas 
jaunas darba vietas, Pāvilostā tiks būvētas un 
remontētas laivas, izbūvētas jaunas piestātnes, 
darbosies zivju tirgus utt., utt. (sīkāk par 
projektiem skat. nākamajā avīzes numurā). 
Diemţēl, no otras puses, ja osta nevar nodrošināt 
savas pamatfunkcijas (t.sk., kuģošanas drošību), 
visi ar ostu saistītie nākotnes plāni ir lemti 
neveiksmei. Piemēram, samazinoties akvatorija 
dziļumam, ostā vairs nevarēs ienākt zvejas kuģi 
un jahtas, un tas nozīmē, ka kārtējo reizi nauda un 
cilvēki būs spiesti doties prom no Pāvilostas.  

Diemţēl, vēsturiski izveidojusies 
situācija ir tāda, ka ostas budţetā un ienākumu 
struktūrā nav paredzēti ne finanšu līdzekļi, ne arī 
tās rīcībā ir tehnika padziļināšanas darbu 
veikšanai. Iepriekš šādi darbi tika veikti gadījuma 
rakstura kārtībā, piesaistot daţādu Eiropas fondu 
līdzekļus, bet šobrīd šāda veida finansējuma 
iespējas vairs praktiski nav pieejamas un drīz 
beigsies pavisam. Ostas padziļināšana (tāpāt kā 
pārējās infrastruktūras uzturēšana – 
hidrotehniskās būves, navigācijas līdzekļi utt.) ir 
jāveic regulāri un plānveidīgi, nevis tikai tad, kad 
jau ir iestājusies kritiska situācija, kas rada milzu 
neērtības un lielus zaudējumus (līdzīgi kā šobrīd, 
kad neparedzēti strauji izveidojušos smilšu 
sanesumu dēļ ostas vārtos notiek ārkārtas 
padziļināšanas darbi, jo ostā vairs nevar ienākt 
zvejas traleri, kas tāpēc bija spiesti uz laiku 
pārcelties uz Liepājas ostu) – tas ir tieši tāpat, kā 
ar autoceļiem, ko nepietiek tikai uzbūvēt – tie ir arī  
regulāri jātīra, jāremontē un jākopj. Lai osta varētu 
droši nostāties uz kājām un normāli funkcionēt,  
tai šobrīd, vairāk nekā jebkad agrāk, ir 
nepieciešams neliels, bet stratēģiski nozīmīgs 
atbalsts no pašvaldības ostas akvatorija 
padziļināšanas tehnikas iegādes līdzfinansēšanai 
– ieguldījums, no kura nākotnē ieguvēji būs visi 
Pāvilostas novada iedzīvotāji. 

Pāvilostas ostas pārvaldnieks 
RONALDS GRIŠKĒVIČS 

 



 

Skolas ziľas 
Noslēdzies 1.semestris. Pāvilostas vidusskolas skolēni 

Ziemassvētku vecīti sagaidīja ar gandarījumu par paveikto darbu mācību 
jomā. Vidējais līmenis ballēs ir 7,41, augsts apguves līmenis pavisam ir 
17 skolēniem. Vislabākos rezultātus mācībās 1.semestrī ir sasniegusi 
12. klase , vidējā atzīme - 8,14. Diemţēl   9 skolēniem kādā mācību 
priekšmetā ir nepietiekams vērtējums, tāpēc  nākamajā semestrī kārtīgi 
jāsasparojas, lai mācību gadu beigtu sekmīgi. Labākie mācībās: 
Gusts Brūklis- 1. klase   
Valters Videnieks -1. klase   
Elizabete Kiričenko -2.klase    
Elvita Uzare -2.klase  
Alise  Aleksandra Griškēviča- 2.klase  
Markuss Lazukins -2.klase  
Marta Zamarīte – 3.klase  
Aleksandrs Protopovičs – 3.klase  
Rasa Lācīte – 3.klase                               
Sanija Bērziľa - 4.klase  
Jolanta Stirna – 4.klase  
VladaŠabļinska - 5.klase  
MihaēlsDoroľins- 5.klase  
Leo Kiričenko - 5.klase  
Krista Ziemele- 6.klase  
VendijaPētermane- 6.klase  
Daniels Delijevs - 6. klase 
Ilva Bunka – 6.klase 
Jānis Štokmanis-  6.klase 
Rūdolfs Priedoliľš – 7. klase  
 
            Prieka, veselības, mīlestības un pārsteigumiem bagātu 
Jauno gadu!  

Direktores vietniece- A.JAKOVĻEVA 
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Paldies I.Priedoliľai par laiku, kas tika veltīts skolotāju apmācībai, un par 
dāvinātiem noformēšanas materiāliem no personīgiem krājumiem, jo  
darba procesā radās jaunas vajadzības pēc neparedzētiem noformēšanas 
līdzekļiem, kurus iepriekš nav bijis iespējams prognozēt. 

 
Foto: Marita Rolmane.  

 

7.decembrī skolā varēja iegādāties biškopja Jāľa Vainovska 
medus un biškopības produktus. Skolēniem, degustējot daţādos medus 
veidus(viršu, liepziedu, latvāľu u.c.),  bija iespēja vērtēt, kurš  medus 
garšas kārpiľām ir patīkamākais. Kā viens no labākajiem tika atzīts medus 
ar smiltsērkšķiem, kam nedaudz skābena garša. 

 
Foto: Marita Rolmane. 

 

10.decembrī Pāvilostas vidusskolas komandas A grupas 
jaunietes izcīnīja 3.vietu Lejaskurzemes novadu sacensībās basketbolā 
Priekulē. 

12.decembrī vidusskolēni tikās ar AS „Swedbank” pārstāvjiem, 
uzzinot noderīgu informāciju par daţādiem apdrošināšanas veidiem. 

14.decembrī 1.klases audzinātāja Gaida Benete aicināja savu 
audzēkľu  vecākus uz  skolu, lai iepriecinātu ar bērnu sagatavoto 
uzvedumu „Ziemassvētki cimdiľā”. Tika skaitīti dzejoļi, dejots. Noslēgumā 
katrs vecāks saľēma sveicienu  Ziemassvētkos -  gardas piparkūkas sirds 
veida formā un bērnu veidotu apsveikuma kartīti. Pie klases sienām 
izvietotie darbiľi liecināja, ka svētki tiek gaidīti un gatavošanās tiem ir 
pamatīga. Pie tāfeles izvietotās lapās varēja lasīt, ko no Ziemassvētku 
vecīša gaida katrs pirmklasnieks.  
Visu vecāku vārdā saku paldies skolotājai par jauki kopā pavadīto laiku, 
par ikdienā  ieguldīto nesavtīgo darbu, lai šis pasākums varētu notikt,  un 
sarūpēto cienastu- gardu pašas cepto kārumu – ruleti! Paldies! 

 
Foto: Marita Rolmane.                      Turpinājums 12.lpp. 

Kate Štokmane - 8.klase 
Anna Elīza Šēna- 8.klase  
Agnese  Ģēģere -8.klase  
Evita Lazukina – 8. klase  
Linda Ansone- 10. klase  
Ģirts Jakovļevs -10.klase  
Ivo Jaunzems -10.klase 
Maiga Uzare -10.klase  
Terēze Cābele -10.klase  
Evita Jakovļeva -9.klase  
Andra Lanka – 9.klase 
Kristaps Klaks – 9.klase  
Edgars Eduards Kristapsons -
11.klase  
Kārlis Vītols – 11.klase  
Anda Uzare -12. klase 
llze Ieva Vilne -12.klase  
Anta Podziľa – 12.klase  

Kristīne Podziľa- 12.klase 

Pāvilostas vidusskolas īsziľas 
5.decembrī 11.,12.klašu jaunieši tikās ar  Ekonomikas un 

kultūras augstskolas pārstāvjiem, gūstot informāciju par piedāvātajiem 
studiju virzieniem, kā arī pasākumiem un aktivitātēm, kas notiek skolā.  

6.decembrī Ziemassvētku radošās darbnīcās skolotājiem bija 
iespēja izzināt apsveikumu kartiľu noformēšanas mākslas noslēpumus, 
kā arī apjaust, cik lielus finanšu līdzekļu nepieciešams, lai realizētu pat  
šādu nelielu projektu. Rokdarbu pulciľa skolotājas  Intas Priedoliľas 
vadībā skolotājiem tapa jauki apsveikumi, kas sagādāja lielu prieku. 

Turpinājums no 10.lpp. 

Otrdienas rīts satraukuma pilns. Gaidām ciemos vecākus, vecvecākus 
un citus ciemiľus, bet pats galvenais, ceram, ka atnāks Ziemassvētku 
vecītis. 

Šajos svētkos visi esam rūķi, katrs ar savādāku, interesantāku 
rūķu cepuri. Bija gan konfekšu rūķi, gan dziesmu, gan deju, gan sniega 
rūķi. Bērni dziedāja, dejoja, skandēja tautasdziesmas, spēlēja mūzikas 
instrumentus, parādīja rūķu rotaļas, gaidīja Ziemassvētku brīnumiľu. 

Gaišs, mirdzošs pārsteigums -  brīnumsvecītes un vecītis ar 
lielo dāvanu maisu. Kaut arī rūķīši ir 3- 4 gadus veci, neviens no vecīša 
neizbijās, droši deva roku, un visi kopā, ejot aplī, dziedājām dziesmiľu 
„Reiz meţā dzima eglīte”. Māmiľas un visi pārējie mums palīdzēja. 
Dziedājums izdevās skanīgs un mīļš. Saľēmuši saldumu pakas, 
noskaitījuši vecītim dzejolīti, bērni no viľa mīļi atvadījās. Alise pat atvēra 
vecītim durvis. Tad visus ciemiľus pacienājām ar pašu ceptām 
piparkūkām. Kas var būt gardāks! Tajās taču ielikts darbs, prieks, 
mīlestība. Par savu pasākumu esam priecīgi, gan bērni, gan 
audzinātāja, gan auklīte. Paldies mūzikas skolotājai. Viss mums izdevās! 

   Mēs- lielie un mazie rūķi, jums visiem vēlam veselīgu, mīļu 
Jauno gadu! 

                                     Ar cieľu PII „Dzintariľš” skolotāja RITA PENCE 
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lietām. Vakaru vadīja skolēnu  līdzpārvaldes meitenes, kur galvenā vadītāja 
bija Terēze Cābele. Skolas trešā stāva logu dekorācijas, kas priecēja katru 
garāmgājēju, veidoja skolēnu līdzpārvaldes pārstāve no 12. klases Anda 
Uzare. Arī Ziemassvētku afišas izveide bija viľas pārziľā. 

Mēs visi esam kopā labi pastrādājuši! Lai šis darbošanās prieks  un 
gandarījums par padarīto rosina Jaunajā gadā uz jaunām idejām un 
darbībām! 

25.janvārī plkst.17.00 Pāvilostas kultūras namā notiks Pāvilostas 
vidusskolas Popiela. Aicināts piedalīties katrs skolēns, klašu vai draugu 
grupa ar savu izvēlēto dziesmu. 

MARITA ROLMANE 
 

 

No 9.-15.decembrim starptautiskā Comenius projekta „Back To Our Roots: Traditions And 
Customs Bring Us Together” ietvaros, tikām uzaicināti uz projekta darba grupas tikšanos 
sadraudzības skolā Spānijā, Andalūzijas apgabalā, Seviļā. Mūsu uzdevums bija atskaitīties par 
paveikto un saskaľot turpmākos darba plānus.  
Pēc aukstās ziemas un lidmašīnas reisa kavēšanās puteľa dēļ Frankfurtē, D-Spānijas pilsēta Malaga 
mūs sveica ar +210C grādiem, kalniem, sauli...un mandarīnu kokiem uz ielām. Vēl tikai 3 stundu 
ceļojums līdz Seviļai. Ielās tur ieraudzījām uz Ziemassvētkiem ar lampiľām izgreznotus mandarīnu 
kociľus, kuros redzami lieli, oranţi dabīgie rotājumi- mandarīni. Par tiem varējām brīnīties ik uz soļa! 
Viss šis salikums mums likās tikpat nesaderīgi, kā, Spānijā esot, iedomāties par salu un sniegu 
Latvijā. Kolēģi mums bija sagādājuši iespēju baudīt Flamenko šovu - tas bija kaut kas vienreizējs 
acīm un dvēselei! 

 
Foto no tikšanās Seviļā arhīva. 

 

Sadraudzības skolā mūs sagaidīja skolotāji un skolēni ar dziesmām un dejām. Ļoti 
aizkustināja no papīra rociľām veidotā egle, komiksi ar projekta dalībnieku attēliem, vecāku sarūpēti, 
mājās gatavoti saldumi. 

Pēc koncerta nācās secināt: mēs varam lepoties ar mūsu skolu, skolēniem un uzstāšanos 
augsto līmeni. Apspriedes ilgums liecināja par daţādu tautību, temperamenta un nacionālām 
atšķirībām un dīvaino izpratni par lietām. Secinājumi: lieti noder angļu valodas zināšanas; mēs 
protam labi saplānot un organizēt!  

Ļoti labi strādāja gids Seviļā, kurš ar savu atraktivitāti spēja pārvērst orientēšanos pa 
pilsētas leģendārākajām vietām par samērā aizraujošu izklaidi. Tikām iepazīstināti arī ar spāľu 
ēdieniem, tikai ţēl, ka stipri vienveidīgiem. Tā arī izpalika mūsu iecere saēsties olīves un 
mandarīnus. Spāľiem neienāca pat prātā mūsu slēptās vēlmes?!  

 
 

Secinājums: spāľu kolēģiem 
priekšstats par viesu uzľemšanu ir stipri 
atšķirīgs un nesakrīt ar mūsējo, tādējādi 
nācās piedzīvot ne vienu vien 
„pārsteigumu”. 

Atceļā no Seviļas iepazīstam 
Malagu. Mūs lutina siltais laiks un saule 
(spāľiem tā ir ziema, un viľi atbilstoši arī 
apģērbušies). Tāpēc mēs ar savu vasarīgo 
apģērbu, pastaigu pludmalē un Vidusjūras 
ūdens testēšanu piesaistījām uzmanību. 
Taču pēc pelēkās pludmales grants 
pieskārieniem pēdām, tā pa īstam tikai var 
novērtēt savu skaisto Pāvilostas jūrmalu! 

Mūsu brauciena odziľa – 
Gibraltārs, Apvienotās karalistes aizjūras 
teritorija ar izcili skaisto klinti un vienas 
dienas laikā kājām izstaigājamo teritoriju, 
Eiropas galapunktu un skatu uz Marokas 
krastiem. Piedzīvojumu pilnais ceļojums 
450m augstajā klintī radīja te vilšanos, te 
apbrīnu, te satraukumu, emocijas sita 
augstu vilni...jo tūristu karte bija stipri 
aptuvena (Gibraltārs joprojām ir militāri 
stratēģisks objekts). Vēlme satikties ar 
vienīgiem savvaļas pērtiķiem Eiropā – 
magotiem - ľem virsroku, un mēs turpinām 
nervus kutinošo kāpšanu klintī. O-jā, pērtiķu 
tur ir daudz! Ticējums vēsta, ka Gibraltārs 
piederēs britiem tik ilgi, kamēr šeit dzīvs būs 
kaut viens no pērtiķiem.  
Kāpšana klintī izvērtās par veselu 
piedzīvojumu ar pamatīgu fizisko slodzi, ar 
brīnišķīgiem skatiem, pērtiķu draudzības 
izpausmēm, lielu vēju, Vidusjūras zilganzaļo 
ūdeni.  Grūti pat pateikt, kas tieši tur 
visvairāk aizrāva? Tas bija VISS KOPĀ! 

Mājupceļā jau apspriedām 
2013.gada rīcības plānu, sastādījām 
veicamo uzdevumu grafiku. 

Paldies ceļabiedriem par pleca 
sajūtu un īstu komandas garu, 
mājāspalicējiem – par rūpēm un darbu. 

 
Vizītes dalībnieku iespaidus apkopoja  

INTA VĪGANTE, Comenius projekta 
vadītāja Pāvilostas vidusskolā 

 

 

ES Mūţizglītības programma 

Vasara decembra vidū, mandarīni un...savvaļas pērtiķi 
 

Turpinājums no 11.lpp. 

Pēdējā mācību nedēļa aizsteidzās klašu kolektīvu mēģinājumos  
Ziemassvētkiem, lai 20.decembrī  1.- 4.klašu skolēni varētu 
sagaidīt  Ziemassvētku vecīti ar dziesmām, dzejoļiem un dejām. 
Vecītis izrādījās diezgan sprigans un labprāt vingri iesaistījās dejā.  
Klašu audzinātāji jau no decembra sākuma centušies, organizējuši 
mēģinājumus, lai viss noritētu viegli un plūstoši. Kopmēģinājumos 
tika iesaistītas deju kolektīvu vadītāja Daiga Cābele un dziedāšanas 
skolotāja Dace Bunka, ar  kuru palīdzību pasākums izvērtās īpaši 
krāšľs. 

20.decembra vakarā savus priekšnesumus demonstrēja 

5.-12.klašu kolektīvi, kas rādīja savu redzējumu par daţādām  
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 29. decembrī  Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas vecuma bērni  kopā 
ar vecākiem, vecvecākiem un 
vecākajiem brāļiem un māsām 
bija pulcējušies Pāvilostas 
kultūras namā  uz svētku egli. Ar 
skanīgo „ Rimtai, juhtai, čību, čābu” 
saucienu bērni atklāja svētku ballīti 
un  arī sasauca īpaši gaidīto 
Ziemassvētku vecīti. Ar jautrām 
dejām un tikpat jautrām rotaļām 
bērnus izklaidēja mazie 
pašdarbnieki no Pāvilostas 
pirmsskolas izglītības iestādes „ 
Dzintariľš” un kultūras nama. 
Paldies par piedalīšanos svētku 
uzvedumā mazajiem un lielajiem 
zaķiem, pelēm, lapsām, kaķiem, 
lāčiem, īpaši Daigai Cābelei, 
Rudītei Jancei, Aijai Gertsonei, 
Montai Pētermanei, Silvai 
Vārsbergai, deju skolotājam 
Eināram Vārsbergam un  jo īpaši 
Oskaram Vērniekam.  
 
 

 
 

Pāvilostas bibliotēkas bijušie un esošie darbinieki bibliotēkas 65 gadu jubilejā. 
Foto: Marita Horna. 

 
 

Pāvilostas bibliotēka svin jubileju 
 

14.decembrī  Pāvilostas bibliotēka aicināja visus Pāvilostas 
bibliotēkas bijušos darbiniekus, bērnus un jauniešus, kā arī  novada 
bibliotekārus uz bibliotēkas 65. jubilejas svinībām.  Tika rādīta 
prezentācija – ieskats bibliotēkas vēsturē, kultūras nama bērnu 
dramatiskais teātris rādīja uzvedumu, bet visus klātesošos pārsteidza 
Karlsons un Brālītis, kuri  bija ieradušies uz bibliotēkas svinībām un 
vēlējās, lai viľus pacienā  ar 65 tortēm un vienu svecīti…  

Kāpēc tieši bērni un jaunieši? Tāpēc, ka par godu bibliotēkas 
jubilejai bērnu telpa ieguva vērā ľemamas pārvērtības – tika pie skaistām, 
krāsainām mēbelēm, pufiem, spēlēm un citām jaunām lietām. 

Ikviens  varēja apskatīt izstādi „Roku rokā ar lasītājiem”-  foto 
mirkļus no daţādiem pasākumiem, kā arī saglabātas interesantas lietas no 
bibliotēkas vēstures: darba plānus, daţādus tematiskos materiālus, 
diplomus, goda rakstus un citus materiālus. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma veidošanā – tapšanā: 
dramatiskā kolektīva bērniem un tā vadītājai Maritai Hornai, Silvai 
Vārsbergai, Indulim Barsukovam, Maijai Arājai, Valijai Pētermanei, Lidijai 
Reinholdei, Ilzei Liľķei, Austrai Vagotiľai – Vagulei, kā arī paldies visiem 
sveicējiem, kuri bija kopā ar mums. 

Ar pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem – lasītājiem tikāmies 
4.janvārī, kad pārlapojām bibliotēkas vēstures lapaspuses, atskatījāmies 
uz iepriekšējā gada paveikto un pārrunājām nākotnes plānus. Pasākumā 
priekšnesumus sniedza Pāvilostas kultūras nama dramatiskā kolektīva 
bērni, kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga un Pāvilostas vidusskolas 
mazo meiteľu ansamblis vadītājas Daces Bunkas vadībā. Jautros dejas 
ritmos iesaistīja Daiga Cābele, kā arī ikviens varēja piedalīties atrakcijās 
un citās izdarībās. 

 Paldies vēlreiz dramatiskā kolektīva vadītājai Maritai Hornai un 
bērniem, Silvai, Dacei un Daigai. 

Bibliotēkas darbinieku vārdā vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 

Rimtai, juhtai, čību, čābu... 
 

 
Foto:  Bērniem īpaši jautri rotaļāties kopā ar Ziemassvētku vecīti. Foto: E.Horna. 

 
P.S. Šogad novada pašvaldība bija sarūpējusi  204 saldumu paciľas par kopējo summu Ls 488.50.-. Tās saľēma 186 pirmsskolas vecuma 

bērni, 5 bērni invalīdi un 13  pansionāta iemītnieki. 
MARITA HORNA 
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Apakšgrupu rezultāti:  
Pāvilosta- Dunalka 1:1 
Pāvilosta- Novadnieki (Saldus) 2:0 

No grupas Pāvilostas komanda izkļuva pirmā. Grupu 
uzvarētāji iekļuva labāko sešniekā, pārējās komandas turpināja cīľu 
par tikšanu tajā. 

Spēlē par iekļūšanu trīs finālkomandu noskaidrošanā 
Pāvilosta ar rezultātu 0:3 zaudēja Skodas komandai un izstājas no 
turnīra. 

Par turnīra uzvarētājiem kļuva Novadnieki (Saldus) 
2.vietā Nīca 
3.vietā Skoda. 

ALDIS BARSUKOVS 
 
 
 

23.decembrī  biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” rīkoja skolotāja E.Šneidera 120 gadadienas 
atcerei veltītu pasākumu.  Skolotāja paveikto pieminēja viľam 
veltītajā dievkalpojumā Pāvilostas Pētera Pāvila ev.-lut. baznīcā. 
Pēc tam atceres brīdis – Pāvilostas vecajā skoliľā (tagadējā 
Mākslas skolā), kurā viľš dzīvoja un strādāja. Kurš vēl labāk varētu 
atcerēties skolotāja paveikto un runāt par viľa atstātajām vērtībām, 
ja ne viľa skolēni. Tiesa, viľu vairs nav daudz. Bet tie nedaudzie, 
kuri bija atnākuši, dalījās jaukās atmiľās par skolotāja mācīšanas 
un audzināšanas prasmēm, par viľa patriotismu un 
saimnieciskumu, par viľa vēlmi sakopt pilsētu un stādīt kokus ielās 
un parkos un kārklus jūrmalas kāpu nostiprināšanai, par 
kultūrvēsturisku vietu atzīmēšanu, par sabiedriskajiem darbiem 
pāvilostnieku labā un vēl daudz ko citu. Skolotājs svētkos vienmēr 
spēlējis vijoli, ko iemācījies pašmācības ceļā. Tāpēc arī atceres 
brīdī viľa bijušajiem skolēniem muzicēja vijolnieces Linda un 
Terēze. Paldies Mākslas skolas direktoram Zigmundam Vilnim, 
kurš mūs laipni sagaidīja un pastāstīja un parādīja to, ko savukārt  
viľa skolēni  iemācījušies un prot darināt.  

Pāvilostas skolas pārziľa (1922. – 1948.)skolotāja 
Ernesta Šneidera dzimšanas diena ir 22.decembrī.  Viľš dzimis 
Dzērves pagasta „Gravu” mājās. Ar labām sekmēm beidzis 
Aizputes apriľķa skolu, viľš ieguva pirmmācības skolu skolotāja 
tiesības Liepājas Nikolaja  ģimnāzijā. 

Pēc tam sekoja dienesta gadi cariskās impērijas bruľotajos spēkos 
un Pirmā pasaules kara laikā šī armija iebruka Austrumprūsijā un nonāca 
Vācijas karaspēka ielenkumā. Kā karagūsteknis viľš  četrus gadus  pavada 
Francijā un Vācijā, strādājot zemnieku saimniecībās.  1920.gadā E.Šneiders 
atgrieţas Latvijā un kopš 1922.gada ir Pāvilostas skolas pārzinis.  Kopā ar 
dzīvesbiedri Idu Šneideri, skolotājām Zelmu Dārziľu, Martu Teteri un vēlāk 
arī citiem pedagogiem viľš uzsāka Pāvilostas un Sakas bērnu izglītošanu un 
darīja to līdz pat 1948.gadam, kad pēc „ideoloģiskās tīrīšanas” viľu atlaida 
no darba un pēc pāris mēnešiem, arī decembrī, viľa enerģiskās, viedās 
dzīves ceļš aizgāja mūţībā. Viľa paveiktais šeit palicis kā apliecinājums tam, 
ko var paveikt cilvēks, ja viľš ar mīlestību sirdī  dara savu darbu un  
iedvesmo tam arī citus.  

Skolotājs E.Šneiders ir ne tikai vadījis Pāvilostas labiekārtošanas 
un apzaļumošanas darbus, bet arī ieaudzinājis savos audzēkľos dziļas 
patriotisma jūtas, kas Pāvilostā tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē. 
Pasākuma dalībnieki vienojās, ka tieši patriotisms ir kā  tilts no pagātnes 
labajiem darbiem caur mūsdienām uz nākotni. 

Pasākuma noslēgumā Mākslas skolas direktora rosināti E.Šneidera 
bijušie skolēni atstāja savus rakstītos laba vēlējumus Mākslas skolas 
skolēniem un pedagogiem viľu turpmākajam darbam. 

Vēlreiz paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā un Pāvilostas 
novada pašvaldībai par pasākuma finansiālo atbalstu. 

Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja 
MARITA HORNA 

 

SKOLOTĀJAM E.ŠNEIDERAM – 120 
 

 

Sporta ziľas 

21.decembrī Pāvilostas sporta zālē notika Pāvilostas 
ceļojošais kauss galda tenisā. Turnīrā piedalījās astoľi dalībnieki. 
Izspēlējot riľķi katrs dalībnieks ar katru, par turnīra uzvarētāju ar sešiem 
punktiem kļuva Sandis Bieriľš. 

2.vietā Uldis Kristapsons 5 punkti 
3.vietā Andris Bērziľš 5 punkti. 

  
29.decembrī Cīravā notika Aizputes pagasta Ziemassvētku 

kausa izcīľa telpu futbolā. Turnīrs pulcēja deviľas komandas, kuras 

tika sadalītas trīs apakšgrupās. 

Atmiľās par skolas gadiem dalās E.Šneidera skolēni. Foto: M.Horna. 
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 Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem Pāvilostā  notika Ziemassvētku tirdziľš, kuru organizēšanu  pirms trīs gadiem aizsāka biedrība 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”.  Jau toreiz sadarbojāmies ar vienu no aktīvākajām biedrībām  Pāvilostā -  „No idejas līdz 
attīstībai”, kas šogad noorganizēja bluķa vilkšanu  cauri pilsētai. Tirgus laukumā iedzīvotāju stiķi un niķi tika sadedzināti cerībā ka 
nākamais gads būs daudz labāks. 

Diena bija ziemīgi dzestra. Varbūt tāpēc šajā gadā bija mazāk pircēju, bet prieks par tirgotājiem, kurus nebaidīja laika apstākļi. Tirgotāji 
piedāvāja dzijas, rokdarbus, tējas, piparkūkas un citus našķus, ābolus, lauku maizi.  Sasildīties varēja ar siltu tēju un ko mazliet stiprāku, kā arī 
pacienāties ar Ziemassvētkos raksturīgajiem pelēkajiem zirľiem . Bērnus īpaši iepriecināja sniegā paslēpto  konfekšu meklēšana. Paldies par 
sadarbību  un palīdzību tirdziľa organizēšanā Valtam,  Ilmāram,  Rasmai, Intai, Gundegai, Uldzei, Andrim, Ričardam, Uldim, Ģirtam, Pāvilostas 
kultūras namam, Pāvilostas mākslas skolai, personīgi skolotājai Initai par kopā ar skolēniem gatavotajiem egles rotājumiem.  Ļoti īpašs paldies 
Pāvilostas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu. 

MARITA HORNA 
 

Tagad, lai pagodinātu Līko priedi, biedrība aizsāks 2013.gadā 
iecerēto dokumentālo izstāţu ciklu ar tai veltītu izstādi, kuras vajadzībām 
jau ir iegūtas fotogrāfijas gan no 60.-80.gadiem, gan arī no 20. - 
30.gadiem, kur redzami arī Sakas upē pludinātie baļķi. 

Lūdzam visus, kuru rīcībā ir fotogrāfijas un cita veida attēli vai 
liecības par Līkās priedes lomu mūsu sadzīvē un svētku reizēs, 
sazināties ar mani (29417941) vai Maritu (29226526), vai arī nosūtīt foto  
ar paskaidrojumiem uz e-pastu pavilostas_kvvc@inbox.lv.  Lūgums 
iesniegt arī priekšlikumus par Līkās priedes un citu Pāvilostai nozīmīgu 
objektu tālāku apsaimniekošanu. Izstādes atklāšanā paredzēta atmiľu 
stāstu par Līko priedi uzklausīšana un pierakstīšana, kā arī iesniegto 
viedokļu apkopošana. 

Cilvēka dabā ir tā pa īstam apjaust vērtības tikai tad, kad tās ir 
zudušas. Mazāk iznāk novērtēt to, kas saglabāts, jo neizjūtam 
zaudējuma sekas. Mēs atceramies kuģu pilno ostu, darbīgo „zivfabrīku” 
un citas darba vietas - atceramies un novērtējam. Tagad aizvien bieţāk 
atcerēsimies Līko priedi un domāsim, vai, kā un kam būtu vajadzējis to 
atbalstīt un, cik ţēl, ka tās vairs nav. Bet varbūt nevajag zūdīties par 
zaudēto, jo - kā  Raiľa slavenajā dzejolī - „augstākās priedes pēc 
lauzuma par kuģiem iz ūdeľiem iznira”. Līkās priedes „kuģis” varētu būt 
pāvilostnieku patriotisma apziľas vairošana, savu vērtību apzināšana, 
novērtēšana, aprūpēšana un saglabāšana.  

GUNA GRIMSTA 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIĽŠ 
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Aptuveni  200 gadus vecā divţuburainā priede 
paaudzēm ilgi bija mums līdzās, glezni rotājot Sakas upes līkumu 
un iedvešot cieľu ar savu majestātiskumu. Tā priecēja skatu Jaunā 
ciema iedzīvotājiem un sveicināja katru, kurš iegriezās Celtnieku ielā, 
dodot enerģiju, drošības izjūtu, spēku un lepnumu par vietu, kurā 
dzīvojam. Mūsu Līkā priede gadsimtu kalpoja kā Pāvilostas 
atpazīstamības zīme, iemīļota pārgājienu, atpūtas un fotografēšanās 
vieta. 

Pie tās bija tā pierasts, ka pat neievērojām to, kā pamazām 
upes krasts apaug ar krūmiem un Celtnieku iela ar lieliem kokiem, 
aizslēpjot Līkās priedes varenumu mūsu skatam. Bet mēs zinājām, ka 
viľa tur ir.  

Vēl vasarā Pāvilostas vecākās paaudzes iedzīvotāji vāca 
parakstus, lai priedi atkal sauktu tās īstajā, paaudzēs lietotajā vārdā 
par Līko priedi, bet decembra lielie sniegi paveica to, par ko 
pāvilostnieki jau iepriekš baţījās – līkais ţuburs nu ir nolūzis un Līkās 
priedes, kādu to bijām pieraduši skatīt kopš bērnu dienām, vairs nav. 

Daba ir darījusi savu un simboliskais koks savu sākotnējo 
izskatu vairs neatgūs, bet tas ir pelnījis cieľu un pieminēšanu. 

Jau septembrī, uzzinot par parakstu vākšanu, biedrība 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” nolēma organizēt izstādi 
par iedzīvotāju vēstulē minētajiem dabas objektiem - Līko priedi, Lielo 
akmeni un Orgu, lai atbalstītu šo akciju un piesaistītu lēmējvaras 
uzmanību uz kultūrvēsturisko nosaukumu saglabāšanas nozīmīgumu.  

 

ATCERĒSIMIES MŪSU LĪKO PRIEDI! 
 

mailto:pavilostas_kvvc@inbox.lv


 
16                                                                           Pāvilostas Novada Ziņas          2013. gada janvāris 

Vērgales centra mazās eglītes uzpošana 
 

 
 

5. klase Jānis Dunkers, Dana Blūma, Markuss Gedmins, Airita Kleščenoka, Mārcis 
Novads, Dans Sils, Marija Petrauska, Elvita Petrauska. 
 

 
Pirmā un pēdējā nedarba izpildītāji – 4.klase. Foto: Vita Braţe. 

 
6. klase Liene Dudina, Dace Dunaiska, Saiva Zauere, Laura Pirktiľa. 
7. klase Maiga Meļķe, Reinis Trofimovs, Annija Katrīna Zikmane. 
8. klase Aleta Betija Aniľa, Evija Arita Brikmane, Anete Muceniece. 
9.klase Daiga Kalēja. 

Vēlāk šie skolēni kopā ar skolas direktoru iededza svecītes svētku eglītē.  
Pateicības un saldumu paciľas saľēma arī tās ģimenes, kuras Comenius projekta 
ietvaros savās mājās uzľēma ārvalstu skolēnus. 

VITA BRAŢE  
 
 

 

Ziemassvētki Vērgales 
pamatskolā 

20.decembrī Vērgales kultūras namā notika 
Vērgales pamatskolas Ziemassvētku koncerts.   

Koncertā tautas dejas „Runcīša piparkūkas”, 
„Kaķītis un pelīte” un „Kāda kura dziesmiľa?” izpildīja 1. 
-3.klases skolēni, tika runāti dzejoļi par ziemu un 
saulgrieţiem, 1. – 4.klases skolēnu ansamblis izpildīja 
dziesmas par Ziemassvētkiem. Pagājušā gada 
Ziemassvētkos Vērgales pamatskolas skolēni vecāku un 
viesu vērtējumam piedāvāja Annas Brigaderes lugu 
„Maija un Paija”. Arī šogad vecāko klašu skolēni 
skatītājiem bija sagatavojuši patīkamu pārsteigumu - 
lugu „Makss un Morics” pēc vācu rakstnieka Vilhelma 
Buša motīviem. Kā jau zināms, tad šis iestudējums 
stāsta par divu nerātnu puišeļu palaidnībām, tādēļ 
1.nedarbu uzveda 4.klase, 2.nedarbu – 5.klase, 
3.nedarbu – 7.klase, 4.nedarbu – 8.klase, 5. nedarbu – 
6.klase, 6.nedarbu – 9.klase un pašu pēdējo – atkal 
4.klase.  

Skolas direktors Gints Juriks un viľa vietniece, 
skolotāja Anda Blūmane skolas Ziemassvētku 
pasākumā ar Pateicības rakstiem sveica tos skolēnus, 
kuri pirmajā pusgadā mācījušies tikai labi un teicami.  

Un tie ir: 
1. klase Dţeina Šervincka, Amanda Trofimova, Jānis 
Bunka. 
2. klase Miks Kalējs, Karīna Balode, Matīss Ķeiris, 
Emīls Sīpols, Sandis Strīķis. 
3. klase Eva Vītoliľa, Sanija Monta Brēdiķe, Elīna 
Miltiľa. 
4. klase Maira Braţe, Andris Jēcis, Ieva Jēce. 

 

       Bērni izrotā mazo eglīti. Foto: Vita Braţe. 
 

14.decembrī Vērgales PII „Kastanītis” bērni devās izpušķot mazo centra 
eglīti. Visus sagaidīja Rūķis, kurš sargā mazo eglīti. Bērni kopā ar audzinātājām bija 
sarūpējuši tai skaistus rotājumus. Kad darbiľš bija padarīts, bērni, sadevušies rokās, 
nodziedāja eglītei dziesmiľas.   

VITA BRAŢE 

 

Ielūgums uz izrādi Vērgales 

kultūras namā! 
Svētdien, 20.janvārī plkst.14.00 

Vērgales kultūras namā 
Kazdangas dramatiskais kolektīvs Jūs visus ielūdz uz 

oriģinālizrādi   

,,VIENKĀRŠI-DZĪVE”, 

kuras autore ir L.Valdmane. Luga iestudēta mūsdienu 
garā, ar šim laikam piemītošajām problēmām un to 
risinājumiem, neaizmirstot pievienot tam lielu devu 
humora. Izrādes centrā ir ģimene, kurā katrs no tās 
locekļiem cenšas būt laimīgs, beigās saprotot, ka 
laime nebūt nav tālu jāmeklē- tā ir tepat blakus. 
Kazdangas sešpadsmit jaunie aktieri- daţādu 
profesiju un uzskatu pārstāvji būs ļoti priecīgi, ja 
atnāksiet un novērtēsiet viľu sniegumu. Biļetes cena 
pieaugušajiem- Ls 1.00, skolēniem Ls 0,50.  Lūdzu 
atnāciet! Svinēsim brīvdienu visi kopā! Jūs gaidot 
kultūras namā- Velga. 
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26.decembrī Vērgales kultūras namā uz Ziemassvētku eglīti tika aicināti pirmsskolas vecuma bērni. Neskatoties uz sliktajiem 
laika apstākļiem un slidenajiem ceļiem, pasākums bija labi apmeklēts. Par bērnu jautrību gādāja radošā apvienība EMBI. 

VITA BRAŢE    
  
 

 
Foto: Vizma Alseika. 

 

ZIEMASSVĒTKU KARTIĽU IZSTĀDE 
No pagājušā gada 17.decembra Vērgales muzejā bija apskatāma mūsdienu Ziemassvētku kartiľu izstāde.  
Izstādi iekārtoja muzeja vadītāja Mirdza SĪPOLA un vērgalniece Valija VILSONE. Muzeja apmeklētāji var aplūkot 310 kartiľas no 

daţādām pasaules valstīm – ASV, Ķīnas, Korejas, Austrālijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Anglijas un Latvijas. Lielākā daļa kartiľu nāk no Valijas 
personiskās kolekcijas, daudzas no tām sūtījis viľas brālis Kārlis Preiss, kurš dzīvo ASV.   

Vērgales muzeja vadītāja M.Sīpola stāsta, ka izstādes mērķis bijis parādīt Vērgales pamatskolas skolēniem kartiľas no citām valstīm, 
taču izstādi apskatījuši arī apmeklētāji no Rīgas, Ventspils un Liepājas.  

VITA BRAŢE  
 
 

EGLĪTE PAŠIEM MAZĀKAJIEM 
 

BLUĶA VAKARS ZIEMUPĒ 
 

                                                      

22.decembra pēcpusdienā 
Ziemupē bija saradušies ķekatnieki 
no pašu ciema, no kaimiľu ciema 
un pat no kaimiľu novadiem. 
Svinējām Bluķa vakaru! Svinējām ar 
visu kā pienākas, ar dziesmām un 
rotaļām, ar egles iedegšanu, bluķa 
vilkšanu, ķekatās iešanu. Apciemojām 
Ziemupes labo gariľu Hermīnes tanti, 
visu bērnu mīluli Veltiľas tanti, 
iegriezāmies visu labu novēlēt arī 
Zentas tantei. 

Vilkām bluķi ap tautas namu 
un ap uz ceļa apstādinātajām 
mašīnām arī.  Atgriezušies pie 
iepriekš iekurtā ugunskura, bluķī, no 
rokas rokās to dodot, ierunājām visas 
pērnā gada nebūšanas. Lai tās sadeg 
ar visu bluķi. Vēlāk ķekatnieki tika 
cienāti ar piparmētru tēju un lielu 
Skaidrītes sacepto pankūku kalnu.  
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Sasiluši atgriezāmies pie ugunskura, lai pārliecinātos, ka bluķis tiešām sadedzis, lai vēl brīdī pakavētos visi kopā, lai dziedot uzľemtu 
spēku nākošajam gadam... un ticiet vai ne, bet bija tā, ka i šķirties negribējās. 

Paldies visiem, kuri bija ar mums! 
 DAINA VANAGA un DAINA VĪTOLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ŠERVINCKI ar dēla MIĶEĻA  
piedzimšanu!  

Līgu un Joni KALĒJUS  
ar dēla DANIĒLA piedzimšanu! 

 

DZĪVES BRĪŢOS 
Mans laiks ir šeit un tagad –  
Starp savējiem un svešajiem, 
Starp vakardienu un rītdienu 
Vai starp gaiļiem trešajiem. 
Mans laiks, lai arvien vēl ietu 
Ar augsti paceltu galvu, 
Par spīti sāpēm un nedienām 
To ľemu kā dārgāko balvu. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī dzimušos 
Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –  
Mariju TREIGUTI – 95  Voldemaru  LAZDU  - 80 
Irmu LASI – 91   Viju GUSEVU - 75 
Aneti OZOLIĽU – 90  Spodru PAULOVSKU - 75 
Nelliju ŢERNOVOJU – 87  Āriju ROKPELNI - 75 
Alfonu DREIMANI – 86  Reini BISTROVU - 70 
Irmu MUIŢARĀJU – 83  Lūciju ARĀJU - 65 
Arnoldu KREICBERGU – 81  Givi GOGUADZI - 65 
Alfrēdu DADZI – 81   Miervaldi GUDEVICU – 65 

Venēru SELDERIĽU – 60  Viktoru ZAICEVU – 60 
Pilngadnieces – Kristu PIĻĶI un Kristīni UZARI! 

Andri ERMSONU, Nikolaju KURČANOVU, Vari 
VĪGANTU, Silvu BERGU, Guntu GLUŠKOVU, Vadimu 
ŠABĻINSKI, Aigaru DOLMANI, Antru GĀLIĽU, Dmitriju 
ŢUBURU, Ģirtu ĢĒĢERI, Mārtiľu PETROVU, Pēteri 
PRIEDOLIĽU, Mārtiľu VĒRNIEKU! 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus -   
Emīliju BUKŠEVICU – 91   Ausmu POMERANCI – 75  
Veltu BĒTU – 87    Miliju ŪŠI – 70  
Hermīni KRŪTMANI – 85   Birutu STEPANOVU – 70  
Osvaldu FEODOSOVU – 84   Edviju EIHI – 65  
Vandu STELMAKERI – 82   Indru EIZENGRAUDIĽU – 65  
Ritu JANKOVSKU – 80   Anitu KRAUZI – 60  
Pjotru SIVERCEVU – 80  

Aivaru IZKAPTI, Irinu MUNTIĽU, Vasiliju SAVARINU, Ēriku 
PUTRI, Andri BARKUSU, Aigaru PRĀMALTU, Martu ANIĽU, Robertu 
ŪŠI, Imantu DARONDU, Kintiju ALMANI, Ģirtu PINKULI!  

Pilngadnieku – Niku Niklāvu SULAINI!  
 

Mūţībā  Vērgales pagastā 

IRMA ORTIJA GŪTMANE  
(30.06.1935. – 03.12.2012.) 

 

VALDIS JOSTMANIS  
(02.04.1951. – 05.01.2013.) 
 

 

RELIĢISKĀS ZIĽAS 
Pāvilostas Svētā Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā nākamais 

dievkalpojums notiks 20.janvārī plkst.11:00. 

 

 

 

SLUDINĀJUMI 
 Kauj mājlopus, izbraucot pie klientiem uz mājām. Tel. 27733229. 

 

IZNOMĀ 
 Pāvilostas novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas ar 
turpmāko izmantošanas mērķi- veikala ierīkošana. Telpas atrodas 
„Ziemupes tautas nams”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 
Platība- 98 m2. Interesentiem pieteikumus iesniegt Pāvilostas novada 
pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. Tālrunis 
papildus informācijai- 29183648. 
 

Avīzei vaicā  iedzīvotāji:  
"Vai un kad ir paredzēts novākt nepiedienīgā izskata un 

nepraktiskās atkritumu tvertnes, kas novietotas pie jaunajiem soliľiem 
E.Šneidera laukumā?" 

Atbild Pāvilostas novada saimniecības pārzine Gunita Vērniece: 
--- Projekts “ Ernesta Šneidera laukuma 1(B) un Ernesta Šneidera laukuma 10 
(A) laukuma rekonstrukcija” ir ELFLA  projekts. Šo projektu programma paredz, 
ka iesniegtā projekta rezultāti ir saglabājami piecus gadus pēc projekta 
realizācijas. Tātad uzstādītie soliľi un atkritumu tvertnes tiks saglabātas vismaz 
līdz 2017.gadam. 

Attiecībā uz  “nepiedienīgo izskatu” - katrs objektā saskata to, ko 
vēlas saskatīt un tur nevienam neko nevar pārmest (pēc projekta atkritumu 
urnas tika veidotas kā stilizētas bojas), savukārt “nepraktiskās atkritumu 
tvertnes”  ir paredzētas sīkajiem sadzīves atkritumiem, nevis līdzi atnestiem 
sadzīves atkritumiem. 

 

PATEICĪBA 
No sirds pateicos Jānim CIELAVAM un Artūram 

JĒKABSONAM par mūsu ceļa attīrīšanu no sniega!  
BAIBA DĀRZNIECE AR ĢIMENI SARAIĶOS 

 

Apmeklēsim koncertus 
Tiek organizēta koncertprogramma „Zelta dziesmas”. 16. martā 

pulksten 14:00 Liepājas Olimpiskā centra arēnā uz skatuves kāps tautā 
populāras un iemīļotas šlāgergrupas, kā „Dakota", „Klaidonis" un „Sestā Jūdze". 
Koncerta biļešu cena - sākot no LVL 3. 

16. martā pulksten 19:00 Liepājas Olimpiskā centra arēnā notiks 
lielkoncerts „Liepāja svin”. Rietumu Radio rīkotajā  lielkoncertā vienuviet 
uzstāsies „Turaidas Roze”, Ivo Fomins, grupa „The Hobos” un duets „Musiqq”. 
Koncerta biļešu cena - sākot no LVL 4. 

Tuvojoties koncertiem, biļešu cena sadārdzināsies. Biļetes jau 
šobrīd iespējams iegādāties Liepājas teātrī, tirdzniecības centrā „RIMI" 
Ostmala, Liepājas Olimpiskajā centrā, Liepājas Latviešu biedrības namā, 
internetā -  www.bilesuparadize.lv un „Biļešu Paradīzes" kasēs visā Latvijā. 

INFORMĀCIJA 
24.01. 10.00 Juristes Argitas Jaunsleines pieľemšana Pāvilostā, 

Dzintaru ielā 73, pieľemšana Vērgalē 24.01. pēc iepriekšēja pieraksta.   

Iedzīvotāju zināšanai!  Tikko iesācies 2013.gads ar jaunām domām, 
jauniem plāniem, iecerēm un notikumiem. Šis būs gads, kad jūnijā notiks 
Pašvaldību vēlēšanas. Tādēļ aicinām mūsu novada iedzīvotājus atskatīties uz 
aizvadītajiem 4 gadiem, lai izvērtētu mūsu novada deputātu paveikto. Ja jums ir 
jautājumi, kurus vēlaties uzdot viľiem, lūdzu sūtīt tos rakstiski, vai elektroniski 
maritahorna@inbox.lv vai vitab3@inbox.lv  

AVĪZES REDKOLĒĢIJA 
 

Jūrkalnes tautas nama izstāţu zālē līdz 20.janvārim skatāma 
biedrības „Studija VINcents” (Ventspils) gleznu izstāde. 
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