
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada 
Ziņas 

Nr.5 (31)      2012.g. maijs 
 

 

IZDEVUMĀ LASIET: 
 

 Par mamogrāfiskajiem 
izmeklējumiem Veselības 
centrā Pāvilostā – 4.lpp. 
 

 Vēju mīlētā Ulmale – 7.lpp. 
 

 Bērnības svētki Vērgalē – 
14.lpp. 

Ko stāsta koki? 

Tas brīdis ir pienācis,  

kad tūlīt, tūlīt ziedēs. Ziedēs  

viss, kam vien tādas iespējas ir  

dotas. Ziedēs zeme un mazliet  

augstāk par zemi un pieverot  

acis liksies, ka zied arī debesis.  

Strīdi par to, kurš atnesis pavasari, ir 

beigušies. Vai tas cīrulis vai ķīvīte, varbūt 

stārķis nejauši to knābī paķēris sev līdzi? Bet 

iespējams, ka tas var būt mazais pūkainais 

pūpolzars ar sauli sejā vai arī pirmās zaļās 

gārsas lapiņas piesaulītē sētmalē. Taču šis 

nemainīgais trauslais skaistums nāk ciešanu 

pavadīts. Tas ir tad, kad zeme pārcietusi visas 

mūsu pārestības. Maijā, kad mazliet 

pierimuši uzkarsušie kūlas dedzinātāju prāti, 

sasniegti „rekordi”, redzami „rezultāti”. Kas 

sadedzis, tas sadedzis, kas palicis, tas palicis, 

pārdzīvojis un, iespējams, dzīvos tālāk. 

Goddevīgi pēc tā visa uz melnā fona uzdīgst 

zālītes pirmie kautrīgie asni, vējš klusi 

nopūšas pār krāsmatām un atsūta sāpju 

remdēšanai pavasara lietu. Var vien 

pabrīnīties, cik maigi prot nolīt lietus, 

aizskalot tumšās plēnes, un cilvēkam grēki 

piedoti. Tikai agros rītos rasas lāses zāles 

stiebros iemirdzēsies kā ilgi aizturētas asaras.   

Lapu mēnesī koki un krūmi 

sacenšas, kurš pirmais uzvīs koši zaļo lapu 

vainagu. Līdere nenoliedzami šajā jomā ir 

visparastākā ērkšķoga. Arī ievas negrib 

atpalikt un žigli savos zaros iekar mazas, 

zaļas lapiņas, kuras drīzāk līdzinās peļu 

austiņām. Taču, lai kaut ko pēc 

novērojumiem pateiktu, kāda būs nākamā 

vasara, jālūkojas uz alkšņiem un bērziem. 

Kurš izplauks pirmais un ietērpsies zaļajā 

tērpā? Ja bērzs, tad varam cerēt uz sausu 

vasaru, bet, ja alksnis, tad biežāk mūs 

samērcēs lietus lāses. Vērosim, gaidīsim un 

cerēsim! 

VITA BRAŽE 

 

 

 

Pāvilostas 133. dzimšanas dienas pasākumi 

19. maijā 
10:00 Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss mini futbolā /pilsētas stadionā/ 
10:00 Tirgus laukumā pilsētas svētku tirgus /dalībniekiem no Pāvilostas novada andele – 
bezmaksas/ Dzintaru apstrādes darbnīcas un Mākslas skolas ekspozīcijas apskate 
(skatīt 6.lpp.) 
11:00 Tūrisma sezonas atklāšana – foto medības pieaugušajiem un mini maratons 
bērniem (skatīt 5.lpp.) 
12:00 Velo - moto parāde ar orientēšanos  - pulcēšanās plkst. 11:30 pilsētas stadionā 
/maršruts: pilsētas stadions - Dzintara iela – Lejas iela – Brīvības iela – Šneidera 
laukums/  
13:00 Tirgus laukumā radošās darbnīcas bērniem 
13:00 2012.gadā Siltums Jums Latvijas atklātā spēkavīru  čempionāta pirmās šīs 
sezonas sacensības notiks Pāvilostā. Sacensību vingrinājumi norises secībā: 
Norde Auto vikšana no zemes, lodes ķieģeļu ķerra, Triobet baļķu celšana, Līvu 
alus stafete, Tolmets nēši, Siltums Jums Atlanta akmeľi./pie TIC/     
16:00 Pie Laivas mājas. Prasmju skola: Tīklu lāpīšana, mezglu siešana, špleisēšana, 
zivju kūpināšana  
19:00 Kultūras namā svētku pasākums 
 Pāvilostas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 
apsveikums  
 Nominācijas GODA NOVADNIEKS un PATEICĪBAS rakstu pasniegšana 
 Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts 
 Kultūras nama Mazā zālē apskatāma mākslinieces Emmas Marhilēvičas darbu 
izstāde„Tā tava dzīve”  
22:00 Kultūras namā balle kopā ar grupu „GALAKTIKA” ieeja: Ls 2,00, Pāvilostas 
pilsētas pašdarbniekiem bezmaksas /iepriekšēja vietu rezervēšana pie galdiľiem līdz 18. 

maijam pa tālr.63498264; 29366112/ 

22:00 „Brauciens pretī saules rietam”  
No 12:00 - 22:00 Biedrība „ Pāvilostas laivas” aicina vizināties ar laivām pa Sakas upi un 
jūru  
20. maijā 
Ekumēniskais dievkalpojums  /piedalās Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris 
un Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľi/ 
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 DOMES ZIĽAS 

26.aprīlī Vērgalē notika kārtējā domes sēde.  Tajā 
nepiedalījās deputāti – Gatis Štokmanis (veselības apstākļu dēļ), 
Andris Zaļkalns (personīgu apstākļu dēļ), Uldis Kurzemnieks, Indra 
Ziemele un Gints Juriks (darba dēļ). 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011.gada pārskatu.  
2. Apstiprināja pašvaldības SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 
2011.gada pārskatu.  
3. Apstiprināja pašvaldības SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 
2011.gada ( 01.05.-31.12.) pārskatu.  
4. Nolēma atsavināt Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu - pasaţieru autobusu Mercedes Benz, valsts 
reģistrācijas Nr. FN 1711, pārdodot izsolē un saskaľā ar sertificēta 
vērtētāja noteiktu sākuma cenu Ls 3100,00 (sludinājumu skat. 
18.lpp). 
5. Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas - vairāku mērķu 
projektiem: 
1) Fondam „Libavas Filma” - Ls 200,00 apmērā filmas uzľemšanai 
projekta „Šaurslieţu dzelzceļš Rietumkurzemē” ietvaros; 
2) Vērgales pagasta pārvaldei Ls 2270,00 apmērā Vērgales sporta 
nama futbola laukuma ierīkošanai; 
3) Vērgales bibliotēkai Ls 510,00 apmērā 30 apmeklētāju krēslu un 2 
datorkrēslu iegādei. 
6. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus personai, 
kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, par īpašumā esošu zemi 
zem individuālās dzīvojamās mājas Pāvilostā uz statusa 
piešķiršanas periodu no 01.04.2012. līdz 30.09.2012. 50% apmērā. 
7. Nepiešķīra personai nekustamā īpašuma nodokļu atlaides 
īpašumam Vērgales pagastā, jo ir nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds par iepriekšējo nodokļa taksācijas periodu un zeme 
neatrodas zem individuālās dzīvojamās mājas, kā arī konkrētais 
īpašums ir iznomāts. 
8. Noteica minimālo dividendēs izmaksājamo peļľas daļu 10% 
apmērā no tīrās pārskata gada peļľas šādām Pāvilostas novada 
pašvaldības kapitālsabiedrībām un Pāvilostas novada pašvaldības 
izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām -  sabiedrībai ar 
ierobeţotu atbildību „Pāvilostas komunālais uzľēmums” un 
sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Vērgales komunālā saimniecība”. 
Noteica, ka Pāvilostas novada pašvaldības juriskonsulte Argita 
Jaunsleine ir atbildīga par šī lēmuma izpildi. Ja pašvaldības 
izveidotajiem SIA kādreiz būs peļľa, tad būs domes deputātiem 
jālemj par peļľas novirzīšanu- ieguldīt uzľēmuma attīstībā vai 
ieskaitīt pašvaldības budţetā. 
9. Atkārtoti apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011. 
gada saistošos noteikumus Nr. 14 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļu izmaiľām 2012.gadā” pēc precizējumu veikšanas. 
Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saľemšanas publicēs 
Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izliks 
redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagastu 
pārvaldēs.  
10. Piešķīra finansējumu Ls 4000,00 apmērā SIA „Vērgales 
komunālā saimniecība” kā priekšapmaksu par siltumenerģiju 
šādiem objektiem no konkrēto iestāţu budţetiem: Vērgales 
pamatskola - Ls 1500,00; Vērgales sporta hallei - Ls 1500,00; 
pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” - Ls 1000,00.  
11. Apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” maksas 
pakalpojumu cenas: dārza traktora- zālāju pļāvēja HDS 3235, 25ZS 
KOHLER pakalpojuma cena - Ls 8,05 stundā bez PVN; trimmera 
pakalpojuma cena - Ls 5,45 stundā bez PVN. 
12. Apstiprināja projektu „Piekrastes un jūras telpiskā plānošana 
Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā / Piekrastes 
un jūras telpiskā plānošana” iesniegšanai Igaunijas - Latvijas 
pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013. programmai. 
Garantēja līdzfinansējumu projekta realizēšanai 5306,55 EUR. 
13. Nolēma nomināciju „Goda novadnieks” piešķirt 
vērgalniekam Rihardam Zeniľam. Piešķirt dāvinājumu Ls 70,00 
apmērā. 
 

14. Atturoties deputātam A.Magonem, nolēma pašvaldības pateicības 
rakstus piešķirt: Indrai DIĶEI, Kristīnei JAUNBRŪNAI, Alfrēdam 
MAGONEM, Daigai LAPIĽAI, Ārijai PORIĽAI, Rudītei BĒRZIĽAI, Guntai 
LIMBERGAI, Agritai VALKAŠAI, Inai BUNKAI, Initai SPRŪDEI, 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centram. Piešķirt dāvinājumu Ls 
10,00 apmērā katram pateicības saľēmējam.  
15. Atkārtoti apstiprināja  Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada 
saistošos noteikumus Nr. 2 „Par sociālās palīdzības sniegšanu 
Pāvilostas novadā” pēc precizējumu veikšanas.  
16. Atkārtoti apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada 
saistošos noteikumus Nr. 4 „Par aprūpi mājās” pēc precizējumu 
veikšanas.  
17. Atkārtoti apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada 
saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Pāvilostas novada pašvaldības 
pabalstiem” pēc precizējumu veikšanas.  
Augstāk minētos Saistošos noteikumus Nr.2, Nr.4 un Nr.3 pēc ministrijas 
atzinuma saľemšanas publicēs Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, izliks redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības 
ēkā un pagastu pārvaldēs.  
18. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības A, B un C grupu ceļu 
sarakstus, ielu sarakstus Pāvilostas pilsētā, Ziemupē un Saraiķos, autoceļu 
garumu un segumu kopsavilkumu, tiltu kopsavilkumu, pašvaldības ceļu un 
ielu izvietojuma shēmas- Pāvilostas pilsētā un Pāvilostas novadā. 
19. Nolēma palielināt detālplānojuma, kas tiek izstrādāts nekustamam 
īpašumam „Leľķi”, Vērgales pagastā, izstrādes teritoriju ar „Saraiķu Vidiľi” 
Pāvilostas novadā robeţās. Sakarā ar grozījumu veikšanu detālplānojuma 
pamata dokumentos veikt atkārtotu detālplānojuma izstrādes uzsākšanas 
procedūru. 
20. Atkārtoti apstiprināja  Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada 
saistošos noteikumus Nr. 12 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Pāvilostas novadā” pēc precizējumu veikšanas. Saistošos 
noteikumus pēc ministrijas atzinuma saľemšanas publicēs Pāvilostas 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izliks redzamā vietā Pāvilostas 
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  
21. Nolēma nodot detālplānojuma nekustamam īpašumam „Rieģe”, 
Vērgales pagastā, 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saľemšanai. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt Vērgales 
kultūras namā.  
22. Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu uz zemes lietojumu Saraiķu kalte, 
Vērgales pagasts. Nomaksāt 2012.gada  1.ceturkšľa maksājumus viena 
mēneša laikā. 
23. Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu uz zemes lietojumu „Ganiľi”,  
Vērgales pagasts. 
24. Nolēma atdalīt no nekustamā īpašuma Vērgales pagastā zemes 
vienību. Izveidotajam nekustamajam īpašumam noteica zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Funkcionāli saistītām ēkām, kas atrodas uz zemes vienības saglabāt 
adresi. Saglabāt un ierakstīt zemesgrāmatā visus esošos apgrūtinājumus. 
25. Noslēdza zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
Ziemupē, Vērgales pagasts, 0,2 ha platībā. Zemes nomas maksu gadā 
noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
26. Piešķīra īres tiesības uz 5 gadiem uz dzīvokli „Saļiena”, Sakas pagastā.  
27. Nekustamā īpašuma zemes vienībai 5004 kvm. platībā Pāvilostā 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.  
28. Noslēdza zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz nekustamo 
īpašumu 800 kvm platībā Pāvilostā. Zemes nomas maksu gadā noteikt 3% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
29. Nolēma iznomāt telpas Dzintaru ielā 7A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
(platība 40,20 m2) biedrībai uz laika periodu no 2012.gada 01.maijs līdz 
2012.gada 01.oktobris un noteica nomas maksu mēnesī Ls 0,30 plus PVN 
par 1 m2. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli. 
30. Nolēma iestāties par biedru biedrībā „Lejaskurzemes sports” un par 
pašvaldības pārstāvjiem biedrībā pilnvarot Aldi Barsukovu un Alfrēdu 
Magoni.  
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PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada dome 2012.gada 29.martā ir 
pieľēmusi lēmumu (prot. Nr.3.,40.§) par detālplānojuma 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunstrēļi”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā. Detālplānojuma izstrādes 
vadītājs Uldis Kristapsons. Saskaľā ar Sakas pagasta 
teritorijas plānojumu, plānotais īpašuma izmantošanas veids 
ir – Savrupmāju dzīvojamās mājas apbūves teritorija 3.rinda 
un Atklāto telpu uzturēšanās teritorija.   

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2012.gada 
31.maijam Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. 
 
 
PAZIŅOJUMS  

PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA 1.REDAKCIJAS 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS UZSĀKŠANU UN 

NODOŠANU ATZINUMU SAĽEMŠANAI 
Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2012. 

gada 26.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr. 4., 21.§, tiek 
uzsākta detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā 
apspriešana zemes gabalam „Rieģe”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra nr. 6496 004 0036. 

Detālplānojuma 1.redakcija tiks izstādīta Vērgales 
kultūras namā, Pagastmājā, Vērgalē, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov., LV-3463. Informāciju var saľemt arī pa 
tālruni +371 26837672. Sabiedriskās apspriešanas laiks: no 
07.05.2012. līdz 28.05.2012. Sabiedriskās apspriešanas 
pasākuma norises vieta un laiks: 15.05.2012. plkst. 15:00 
Vērgales kultūras namā, Pagastmājā, Vērgalē, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov., LV-3463. Priekšlikumus un ieteikumus 
detālplānojums izstrādei var iesniegt Pāvilostas novada domē 
vai Vērgales kultūras namā to darba laikā no 07.05.2012. līdz 
28.05.2012. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saľemt 
rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: 
1. Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods, 
pastāvīgās dzīves vietas adrese; 
2. Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese. Ieinteresēto personu priekšlikumi un 

ieteikumi, uzsākot detālplānojuma izstrādi, nav saľemti. 

BŪVVALDES INFORMĀCIJA 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

(PAU) izsniegšanu 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada 

aprīlī  izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt 
PAU projektēšanai: 
 Dzīvojamās mājas, pirts un dīķa būvniecība, Pāvilostas 

novads, Sakas pagasts, „Pūces”; 
 VAS „Latvijas valsts meţi” DK meţsaimniecības meţa 

ceļa „Stacijas ceļš” būvniecība. Pāvilostas novads, 
Sakas pagasts, Akmensraga meţa iecirknis „Valsts 
meţs Prieţmuiţa”, „Lejaskalni”, „Saulītes” un „Lāsītes”; 

 Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, 
„Mazsēkas”, Sakas pag., Pāvilostas novads; 

 Nobrauktuves uz pludmali remonts, Pāvilostas novads, 
Pāvilosta, Tirgus iela 18. 

Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS 
 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012.gada 
1.ceturksnī ir sastādījusi 20 pieľemšanas aktus, t.sk. 
Pāvilostas novadā - 6, izsniegusi 57 būvatļaujas, t.sk. 
Pāvilostas novadā - 12, būvniecības kopējās izmaksas, 
kurās ieguldīti  privātie līdzekļi Ls 1 142 413,-,  t.sk. 
Pāvilostas novadā - Ls 564 806,- 

31. Atcēla Pāvilostas novada domes 29.03.2012. sēdes Nr. 3 lēmumu par 
detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu un 
nodot detālplānojuma „Ģirti”, Vērgales pagastā, galīgo redakciju pilnveidošanai.  
32. Nolēma atsavināt Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - 
automašīnu VW Caravelle, valsts reģistrācijas Nr. FG 3187, pārdodot par brīvu 
cenu. 
33. Piekrita nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai   noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.  
34. Pārreģistrēja īpašuma tiesības no Vērgales pagasta uz Pāvilostas novada 
pašvaldības vārda, lai privātpersona varētu pabeigt privatizāciju par pajām no 
kolhoza iegūtajam īpašumam.  Nolēma veikt nepieciešamo izmaiľu reģistrāciju 
zemesgrāmatā, dzēšot Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesību uz 
zemesgabalu 1,4 ha platībā, dzīvojamo ēku un divām palīgceltnēm.  
35. Atturoties deputātam U.Kristapsonam, nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 
09.05.2012. līdz 11.05.2012. ( 3 kalendārās dienas). 
36. Dome pieľēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziľojumu par 
administrācijas un iestāţu darbu. 
Nākamās komiteju sēdes plānotas 24.maijā. 
Nākamā domes sēde plānota 31.maijā. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

 

IEDZĪVOTĀJI PLĀNO TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBU 

25.aprīlī Ulmales bibliotēkā notika Pāvilostas novada  teritorijas 
plānošanas jautājumiem veltīta tematiskā sanāksme, kuras mērķis bija noskaidrot 
iedzīvotāju viedokli  par teritorijas plānojumu. Sanāksmē piedalījās Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, domes priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Vitrups, plānojuma izstrādātāji, Sakas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga 
Enkuzena un Pāvilostas novada zemes lietu speciāliste Anna Brūkle. 

Domes priekšsēdētājs  vērsa iedzīvotāju uzmanību uz to, ka pēc jaunā 
Pāvilostas novada teritoriālā plānojuma stāšanās spēkā  2013.gadā  nekustamā 
īpašuma  nodoklis apbūves zemēm var  paaugstināties  līdz 7 reizēm, tāpēc 
katram  vajadzētu rūpīgi izvērtēt, vai zemi izmantot lauksaimniecībai vai apbūvei 
un citiem mērķiem.  

Iedzīvotāji sprieda par to – vai ir nepieciešami  2 ciemi -  Ulmales un 
Strantes,  kā tas ir noteikts šobrīd spēkā esošajā Sakas pagasta teritorijas 
plānojumā.  Jo vienīgais labums  no tā ir, ka Baltijas jūras aizsargjosla ciemu 
teritorijās no 300 m ir samazināta uz 150 m, ka  ir iespēja sadalīt zemi  mazākos 
gabalos. Bet,  tā kā pēc  daudzu domām ir neprāts  būvēties tik tuvu jūrai, jo tā 
tuvojas mums arvien straujāk un, kā  teica domes priekšsēdētājs, ka  pašvaldība 
šajās ciemu teritorijās nekad  neīstenos  projektus par ūdenssaimniecību, 
kanalizāciju, nebūvēs ceļus, ielas – kā tam būtu jābūt ciemu teritorijās, tad 
klātesošie izteica domas, ka  ciemi varētu  arī nebūt, bet paliktu tikai  lauku 
teritorija. 

Plānojuma izstrādātājiem  iedzīvotāji  izteica priekšlikumu, ka jaunajā 
teritorijas plānojumā  būtu nepieciešams  arī tāds zemes lietošanas mērķis  kā 
lauksaimniecības zeme ar iespēju uz tās uzcelt viensētu,  ar iespējamo zemes 
sadalīšanu gabalos, sākot aptuveni  no 1 ha. 

Iedzīvotāji  jautāja par noejām uz jūru, jo pēc katras ziemas tās ir 
pamatīgi izbojātas, un  noiešana līdz jūrai ir bīstama gan vietējiem, gan tūristiem.  
Domes priekšsēdētājs atbildēja, ka,  lai sakārtotu  noejas uz jūru, ir nepieciešamas 
vides pārvaldes atļaujas.  

Zemes lietu speciāliste vēlreiz atgādināja  visiem, ka nepieciešams 
sakārtot  vai nu dokumentus vai pašus īpašumus, jo  3% zemes nodoklis 
nākamajā gadā būs jāmaksā  par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm. 

Plānojuma izstrādātāji ieteica katram zemes īpašniekam  iepazīties ar 
šobrīd spēkā esošo Sakas pagasta teritorijas plānojumu, izvērtēt savu īpašumu  
iespējamos lietošanas mērķus un, ja nepieciešams, rakstīt domei iesniegumu par  
zemes lietošanas mērķu maiľu. Turklāt  ieteica nekavēties, jo jau pavisam drīz 
jābūt gatavai plānojuma 1.redakcijai. Sīkāk par šiem jautājumiem ieteica vērsties 
pie zemes lietu speciālistes.  

LITA ŠILDERE 
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VC4 aicina veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai 

2009. gadā tika uzsākta valsts organizētā un apmaksātā krūts 
dziedzera un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas 
programma. Nozīmīgs šī projekta ieguvums vēţa kontroles programmā ir 
mobilais digitālās mamogrāfijas kabinets, kas darbojas SIA „Veselības centrs 
4” paspārnē un nodrošina krūšu izmeklējumu veikšanu reģionos. Tā ir īpaši 
pielāgota automašīna, kurā atrodas mamogrāfs - iekārta, ar kuru veic krūts 
dziedzera izmeklējumus sievietēm, lai atklātu iespējamās izmaiľas. Arī 
2012.gadā visu novadu sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 
savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā. 

Krūts vēzis ir viena no izplatītākajām vēţa formām Latvijā, kuru 
savlaicīgi atklājot, iespējama pilnīga izārstēšanās. Vēţa kontroles 
programmas ietvaros Nacionālais Veselības dienests (NVD) katru mēnesi 
izsūta uzaicinājuma vēstules sievietēm, lai aicinātu veikt mamogrāfiskos 
izmeklējumus. 

2012.gadā uzaicinājumu vēstules veikt valsts apmaksātu krūts vēţa 
profilaktisko pārbaudi saľems sievietes, kuras ir dzimušas 1944., 1946., 
1948., 1950., 1952., 1954., 1956., 1958., 1960. un 1962.gadā. 

Atgādinām, ka  2011.gadā izsūtītās uzaicinājuma vēstules uz krūts 
vēţa profilaktisko pārbaudi ir derīgas līdz pat 2012.gada beigām. 

SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta sievietei, kura gada 
laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikusi 
mamogrāfisko izmeklējumu. 

Mamogrāfisko izmeklējumu vēlams veikt 35 - 40 gadu vecumā. Ja 
pirmā mamogrāfijas izmeklējuma rezultāts ir normas robeţās un nav 
vērojamas nekādas vizuālas krūts izmaiľas, šo pārbaudi var veikt ik pēc 
diviem gadiem. Krūts vēţa skrīningu ar mamogrāfijas metodi neatkarīgi no 
rezultāta reizi gadā vajadzētu veikt sievietēm no 50 līdz 69 gadiem. Jāatceras, 
ka šo pirmo izmeklējumu saglabāšana ir ļoti svarīga! Vēlāk veicot atkārtotus 
izmeklējumus, lai savlaicīgi pamanītu radušās pārmaiľas, svarīgi tos 
salīdzināt ar iepriekšējiem un iegūt svarīgu informāciju dinamikā.  

Jaunākie statistikas dati apliecina, ka sievietes Latvijā labprāt izmanto 
iespēju veikt šos izmeklējumus dzīvesvietas tuvumā. Sievietēm, kuras ir 
saľēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS, 

 Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu – pacienta līdzmaksājums ir 2 
lati. 

 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo Veselības dienestu – par maksu. 

Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās pa telefonu: 67142840 vai  27866655 
info@mamografija.lv Sīkāka informācija www.mamografija.lv, www.vc4.lv 
 

 

APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 29.03.2012 sēdes protokolu Nr. 3, 1.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7 
Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 1  

„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS” 

Izdoti pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 
24.pantu 

 Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” grozīt 
47. un 48. Punktus izsakot tos šādā redakcijā: 
47. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes 
saskaľojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu, 
kas sastāda Ls 3000,00 latus, neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli (turpmāk - PVN). Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar 
rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību, un kuru summa 
nepārsniedz Ls 3000,00 latus, neieskaitot PVN, pašvaldības vārdā 
slēgt domes priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram vai citai 
pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī saskaľošanas kārtība 
neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.   
48. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī 
uzľēmuma un citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem 
pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz Ls 3000,00 latus, 
neieskaitot PVN, slēdz domes priekšsēdētāja vietnieks vai 
pašvaldības izpilddirektors, saskaľojot ar domes priekšsēdētāju. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 

 
 
 
 

APSTIPRINĀTI  ar Pāvilostas novada domes 29.03.2012. sēdes protokols Nr.3., 
44.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 
Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, 25.01.2011. MK noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu 

1. Saistošie noteikumi „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” nosaka prioritāro 
bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā Pāvilostas novadā. 
2. Pāvilostas novadā bezdarbnieki tiek iesaistīti algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanā pēc šādām prioritātēm: 
2.1. Pāvilostas novada sociālā dienesta  klienti: 
2.1.1. ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem; 
2.1.2. pirmspensijas vecuma personas, kurām līdz 
pensijas vecuma sasniegšanai ir 5 vai mazāk gadi; 
2.1.3. bezdarbnieki, kuri ir iesaistījušies profesionālajās 
apmācībās, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursos un ieguvuši dokumentu par to pabeigšanu; 
2.2. bezdarbnieki, kuri neatbilst šo saistošo noteikumus 
2.1.punktā noteiktajām prioritātēm, algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā tiek iesaistīti rindas kārtībā.  
3. Bezdarbnieku atbilstību šo saistošo noteikumu 2.1.punktā 
noteiktajām prioritātēm izvērtē Pāvilostas novada sociālā dienesta 
darbinieki.  
4. Piecu darba dienu laikā pēc bezdarbnieku saraksta 
saľemšanas no darba koordinatora pašvaldībā Pāvilostas novada 
sociālā dienesta  sociālie darbinieki sagatavo prioritāro algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaistāmo bezdarbnieku 
sarakstu un nosūta to darba koordinatoram pašvaldībā. 
5. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Pāvilostas novada informatīvajā  izdevumā „Pāvilostas 
novada ziľas”  

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 
 

APSTIPRINĀTI  ar Pāvilostas novada domes 25.04.2012. Sēdes protokols Nr.4, 36.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 
“Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Īpašuma “Ģirti”, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas 
un apbūves noteikumi” atcelšanu             

Izdoti pamatojoties uz Likumu "Par pašvaldībām" 41.panta  1.punktu  
Atcelt Pāvilostas novada domes 2012.gada saistošos noteikumus 

Nr. 6 „Īpašuma „Ģirti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un 
apbūves noteikumi". 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociālais dienests ziņo:  

Aprīļa   mēnesī 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 12 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss,   5 ģimenēm piešķirts 
pamatpabalsts, 6 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts,  1 ģimenei samazināts 
pamatpabalsts līdzdarbības pienākumu nepildīšanas dēļ, bet 3 personām 
pārtraukts pamatpabalsts.  

 

Mamogrāfiskie izmeklējumi pie Veselības centra Pāvilostā, 
Lejas ielā 10, š.g. 24. - 25.maijā  un 16. - 17.jūlijā no plkst. 11.00 – 
17.00. 

 

mailto:info@mamografija.lv
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Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros 

19. maijā  plkst. 11:00 pie TIC, Pāvilostā 

tūrisma sezonas atklāšana 

-  FOTOMEDĪBAS 

pieaugušajiem 

(Aicinām veidot savu kolektīvu – darba kolēģi, ģimenes, draugi, 

radi, kaimiņi....  Vismaz 3 dalībnieki, bez vecuma ierobežojuma, 

līdzi nepieciešams fotoaparāts) 

UN MINI MARATONS bērniem 

(Aicinām skriet individuāli) 

Visi fotomedību dalībnieki tiks vērtēti pēc: 

objektu secības ievērošanas, ātruma, izdomas bagātākais foto, 

skaistākais foto, komandas saliedētība un noformējums 

FOTOMEDĪBU MARŠRUTS: 1.STARTS, kartes saľemšanas un 
noteikumu paziľošanas vieta - 2. Bērnu rotaļu laukums - 
3.Piecdesmitgades parks - 4. Kuģis „Dole” - 5. Mīlestības tiltiľš - 6. 
Simtgades parks - 7. Klusā iela - 8. Baptistu baznīca - 9. Pētera – Pāvila 
ev.lut. baznīca - 10. Dabas liegums „Pāvilostas pelēkā kāpa” - 11. 
Jūrakmens - 12. E.Šneidera laukums - 13. Mākslas skola - 14. Vītolu iela 
- 15. Pāvilostas novadpētniecības muzejs - 16. Mūzikas skola - 1. 
FINIŠS, Apbalvošanas vieta 
MINI MARATONA MARŠRUTS 
1.STARTS, kartes saľemšanas un noteikumu paziľošanas vieta 
15. Pāvilostas novadpētniecības muzejs 
1.FINIŠS, Apbalvošanas vieta 

Mini maratonā – apbalvots tiks ikviens mazais skrējējs! 

 

 

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI  

1) Cik kravu netīro Alsungas zivju ūdeľu tika iegāzts 
Vērgales kanalizācijā? Cik kravu Ziemupes? Vai tas ir prāta 
darbs? Vai tas tika darīts oficiāli? Kas par to saľēma naudu? Cik 
daudz? Kur to naudu izlietos? 
Varbūt dzēsīs dzīvokļu parādus? Varbūt būs lētāki tarifi? 
Atbild Vērgales komunālā uzľēmuma vadītājs Ivars Lapiľš: 
    Lai varētu turpināt labi iesākto darbu un sakārtot pēc iespējas labāk 
kanalizācijas saimniecību, tika izskatītas visas iespējas, kā 
papildus piesaistīt nepieciešamos finansu līdzekļus šo mērķu 
īstenošanai. Pabeidzot Eiropas projektus, tika atrisinātas tikai pašas 
sāpīgākās problēmas, bet ir ļoti daudz vēl darbu, kas vēl jāizdara. Par 
notekūdeľu attīrīšanu   iniciatīva ir nākusi no Alsungas zivju fabrikas. 
Tur ir uzstādītas jaunas attīrīšanas iekārtas, kas tika 
pavasarī ieregulētas tās darbībai. Attīrīšana notika daļēji. Tāpēc, 
kamēr  regulēja Alsungas zivju fabrikas attīrīšanas iekārtas, tika 
meklēta iespēja, kur varētu  attīrīt kanalizācijas ūdeľus. Par 
notekūdeľu attīrīšanu tika noslēgts līgums. Visa darbība ir oficiāla un 
kontrolēta. Fekālie notekūdeľi bija attaukoti un daļēji attīrīti jau 
Alsungas attīrīšanas iekārtās. Līgumā tika paredzēts, kāda 
piesārľotības pakāpe ir pieļaujama atvestajiem fekālajiem 
notekūdeľiem. Līguma termiľš bija tikai uz šo laiku . Pavasara 
mēnešos mūsu attīrīšanas iekārtas strādāja uz puslodzi un varējām 
papildus attīrīt arī citus notekūdeľus.  Vairākas reizes esmu jau 
skaidrojis, ka Vērgales un Ziemupes attīrīšanās netika vestas zivju 
atliekas un ķīmiskas vielas, tomēr notekūdeľiem bija pārāk spēcīga 
zivju smaka. Līguma termiľš ir beidzies, un tas netiks pagarināts, jo 
zivju smaku  jūt arī  apkārtnē dzīvojošie iedzīvotāji. Sakarā ar 
paredzētajiem remontdarbiem Vērgales attīrīšanās iekārtās atlikušos 
fekālos notekūdeľus veda uz Ziemupes BIO 50. Saľemtā nauda tiks 
un jau tiek izlietota Vērgales biodīķa nogulšľu attīrīšanā, nosēdaku un 
meniķa renmontdarbiem. Arī tam, lai līdz galam nolīdzinātu un 
sakārtotu Ziemupes kanalizācijas trases. Zeme ir nosēdusies un ir 
nepieciešami remontdarbi, lai to novērstu.  Atvestie  notekūdeľu 
daudzumi un par to attīrīšanu iegūtie finansu līdzekļi ir pārāk mazi, lai 
iespaidotu kanalizācijas tarifu. Dzīvokļu parādi ir jāsedz pašiem 
nemaksātājiem. Ja visi nemaksātāji pildītu savus pienākumus un laicīgi 
apmaksātu izmantotos pakalpojumus, tad nevajadzētu meklēt papildu 
iespējas, kā piesaistīt finanšu līdzekļus.  Detalizētu  informāciju par 
atvesto  kanalizācijas ūdeľu daudzumu un saľemto finansējumu, kā 
arī  par to izlietojumu var oficiāli noskaidrot Vērgales komunālajā 
saimniecībā.  Atvainojamies visiem, kuriem radījām neērtības! 
2) Iedzīvotāji uzskata, ka atbilde aprīļa izdevumā uz 
jautājumu nav sniegta pēc būtības,  tāpēc vēlreiz jautā: "Kāpēc 
pāvilostniekiem ir jāmaksā par publisko tualeti centrā, bet 
vērgalniekiem nē? "  
  Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Vitrups: „Vērgalē centrā tualete ir pazemē. Nav apkurināma. To 
būvēja, lai ziemā neaizsalst. Tualetes nav salīdzināmas. TĀ IR LAUKU 
TUALETE. Es jau paskaidroju, ka nav telpu pazemes tualetē, kā arī 
virs tualetes un tuvumā, kur kasierei iekasēt naudu no apmeklētājiem.”   
3) Pēdējā laikā Pāvilostas kapsētā pat dienas laikā atkal ir 
manīti buciľi, kas noposta kapu stādījumus,  uz kapu kopiľām 
noliktos ziedus un vainagus.   

Atbild vecākais meţzinis Andris Zaļkalns: “Stirnāţu 
medības sāksies ar 01.jūniju, esam vienojušies ar medniekiem par 
medību rīkošanu pilsētai pieguļošajās teritorijās”.  
4) Kad tiks sakārtota izskalotā Pāvilostas ostas promenāde, 

kas ved uz moliem? 
Atbild domes saimniecības pārzine Gunita Vērniece: “Līdz jūnija 
sākumam”. 
5) Kur Pāvilostā piedāvā veļas mazgāšanas pakalpojumu?  
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Šobrīd 
neatrisināta problēma Pāvilostā ir ar veļas mazgāšanu. Kā risinājumu 
iesakām griezties pie sociālā dienesta darbiniekiem, kas palīdz atrisināt 
šo problēmu izmazgājot veļu Sakas pagasta  sociālajā centrā.”  
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PALDIES, TALCINIEKIEM! 

 
Pāvilostas novada pašvaldība saka LIELU PALDIES visiem 

talciniekiem par ieguldīto darbu un ziedoto laiku. Ja mūsu novadā ir tik 
čakli un atsaucīgi ļaudis, darboties griboši bērni un jaunieši, tad kopā mēs 
varam ne vien nelielu teritoriju sakopt, bet kalnus gāzt varam! 

Paldies visiem, kas savās mājās, darba vietās, jūrmalā, ielās, 
ceļos un parkos padarīja mūsu apkārtni sakoptāku. Ceram, ka ieguldītais 
darbs, kas balstījās uz brīvprātīgu līdzdalību, radīja pozitīvismu un labi 
padarīta darba sajūtu. Rūpēsimies, lai mūsu novads ir sakopts visa gada 
garumā! 

Uzziľai: Pāvilostā un apkārtnē tika savākti 30 m3 atkritumu. 
Saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE 
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No 01.05.2012. līdz 30.09.2012.  

darbojas tenisa korts 

Lūdzam zvanīt un rezervēt spēles  
laiku uz mobilo tel. 29230995 
 
BRĪVDIENA – piektdiena, sestdiena  
 
T E N I S A   K O R T U   
MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS 

Maksa par 1 stundu. 

 Pāvilostas 
novada 

iedzīvotājiem 

Viesiem 

Pieaugušiem 2,44 3,66 

Bērniem līdz 18 
g.v. 

1,22 2,44 

Inventāra noma 0,61 1,22 

* Cenas norādītas ieskaitot PVN 22 % 

 

 

SPORTA ZIŅAS 

Lejaskurzemes novadu čempionātā telpu 
futbolā piedalījās divpadsmit komandas. Izspēlējot 
 vienpadsmit spēles, Pāvilostas komanda izcīnīja 14 
punktus un ierindojās sestajā vietā. 

Pāvilostas pilsētas sporta organizators 
ALDIS BARSUKOVS 

   

 
 

 

 

Baltijas jauniešu festivāls 

Vieta: Rīga, Latvija;  
Arēna Rīga 
Datums: 2012.gada  
9.jūnijs, pl.14:oo –18:oo  
Mērķis: Saaicināt kopā  
tūkstošiem Latvijas,  
Lietuvas un Igaunijas jauniešus. Festivāls ir mūzikas 
festivāls, kurā iespēja vienoties visai Latvijas sabiedrībai.  
Programma: Arēna Rīga skatuvi satricinās grupas un 
dziedātāji no ASV, Jaunzēlandes, Igaunijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas un Latvijas.  
Ieejas maksa: bezmaksas. Kā arī autobuss uz Rīgu un 
atpakaļ ir bezmaksas.     
Mērķauditorija: visi, kas sirdī jūtas jauni un vēlas izrauties 
no ikdienas, lai labi pavadītu dienu.  

Pāvilostas ev.lut. jauniešu koordinatore VIKA ZAHAROVA 
Pieteikties var, zvanot vai rakstot pa telefonu  
Vika  27825352, Guna 26449343, Inita  22332642, Anitra 
26733584, Argita 26162032 
 

 

 

Sākas pieteikšanās ekspedīcijai 
„Eldorado 2012” 

Jau 6.gadu biedrība „Vārti ģimenei” aicina jauniešus piedalīties 
aizraujošā vasaras piedzīvojumā – starptautiskajā vasaras ekspedīcijas 
skolā „Eldorado 2012” no 4.-11.augustam Pāvilostas novada „Lejās”. 

Kā jau katru vasaru – meţa vidus, ārpus civilizācijas, dzīvošana 
starptautiskās apmetnēs un ekstrēmu pārbaudījumu izdzīvošana uz savas ādas – 
tie ir tikai daţi pamatbalsti, kas katru gadu pulcē jauniešus no visas pasaules.  

Šogad viena no ekspedīcijas organizatorēm būs indiete Kanika Issar, 
kura darbojas starptautiskajā programmā „Award” un ir programmas līdere Indijā. 
Tāpat tradicionāli sadarbībā ar Atjautīgo un Veiklo klubu (AVK) būs iespēja 
izmēģināt daţādas virvju trases, praktiski iepazīt izdzīvošanas elementus – kad 
nekā nav, kad tevi izmet pamestā vietā un jebkam jākļūst par tavu pavedienu 
izdzīvot. 

Ekspedīcijas skola tiks organizēta divos līmeľos – pirmais - jaunieši 
grupās iegūst prasmes, zināšanas un fiziski sagatavojas, lai ekspedīcijas skolas 
beigās dotos meţonīgā divu dienu ekspedīcijā un izpildītu izdzīvošanas 
uzdevumus, otrā – jaunieši iepazīst viens otru, caur daţādām kultūras un sporta 
aktivitātēm – afro un hindu dejas, picu un kokteiļu gatavošana, jāšana, kā arī 
daţādi senlaicīgi lauku darbi, kurus ekspedīcijas skolas apmetnes īpašniece 
Milda Arbidāne vēl piekopj dzīvē, bet daudzviet tas jau var šķist eksotika – piena 
atkrejošana, siera siešana, govju slaukšana u.tml. 

Ekspedīciju beidzot, katrs jaunietis saľems sertifikātu par vasaras 
skolas beigšanu. Ekspedīcijas dalības maksa Ls 50, grupām iespējamas arī 
atlaides. 

Pieteikuma anketa un plašāka informācija atrodama 
www.vartigimenei.lv vai 25984069 – Ināra, 28856747 – Madara. 
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 Pāvilostas pilsētas kultūras nams un  

biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”  

19.maijā plkst. 10.00 rīko  

Pāvilostas pilsētas  

svētku tirgu 

atjaunotajā Pāvilostas tirgus laukumā (Tirgus ielā). 

                Īpaši aicināti  stādu, augļukoku un krūmu audzētāji,   
                rokdarbnieki, amatnieki, lauku  labumu (olu, piena,  
                krējuma, biezpiena, maizes u.c.) raţotāji. 

Gaidīti ieinteresēti pircēji! 
Kontakttālruľi: 29366112 (Silva), 29226526 (Marita).  

   
 

 

Nākamajā mācību gadā uz skolu dosies 12 jaunie skolēni. 

 

Choco mācības* 

No 14.05.-23.05. 

Valodu Vēstniecība organizē  

angļu Choco mācības tiem, 

 kas vēl nekad nav bijuši mūsu  

studentu pulkā. Mācības  

pirmdienās, trešdienās no  

plkst. 17:30-19:00 Pāvilostas  

vidusskolā. Pieteikšanās un papildu informācija 

63420021, 26672558. *Choco mācības ir pilnīgi bez 

maksas, taču skolotājiem ļoti garšo šokolāde!   

 

http://www.vartigimenei.lv/


 

 

 

 

 

  

 Ulmale ir ciems Baltijas jūras piekrastē, 

Kurzemes rietumos, Pāvilostas novada Sakas pagastā. Cauri 
ciemam iet autoceļš Ventspils - Grobiľa. Attālums līdz Pāvilostai 10 
km, līdz Rīgai - 200 km. Apdzīvotā vieta veidojusies pie bijušās 
Ulmales muiţas (vācu: Ullmahlen). 1881.gadā te bijuši 675 
iedzīvotāji, 23 zemnieku sētas. 1935.gadā – 865 iedzīvotāji, 155 
saimniecības. 2011. gadā vairs tikai kopā ar Labraga un Strantes 
ciemiem ap 120 iedzīvotājiem. Viens no Ulmales muiţas bijušajiem 
īpašniekiem bijis Ulrihs Gustavs fon Šlipenbahs (1774. - 1826.). 
Pēc tam A. fon Launics. Muiţu, kas atradās jūras krastā, 1915.g. 
sabombardēja kara kuģi, un tā nodega. Saglabājušās tikai muiţas 
kāpnes un pārējās muiţas ēkas. Līdz 1945.gadam Ulmale bija 
atsevišķa Ulmales pagasta un līdz 1962. gadam Ulmales ciema 
padomes centrs. 

Ulmalē noteikti ciemosimies vēl un nākamajā izdevumā 
vairāk informēsim par tās vēsturiskajiem faktiem un notikumiem. 

Vēju mīlētā Ulmale 

Diena, kad viesojamies Ulmalē ir saulaina un pavasarīgi 
jauka. Pūš vējš, kura klātbūtne te ir ierasta, jo tas te pūš vienmēr. 
Arī tad, kad citur vēja nav. Pirmā vieta, kur iegrieţamies, protams ir 
vietējais kultūras un iedzīvotāju tikšanās centrs – bibliotēka. Tur 
mūs laipni sagaida un daudz ko interesantu par Ulmali pastāsta 
bibliotekāre Lita Šildere. 

                      
Arī to kurās mājās kādus cilvēkus varam satikt.  Viľa ir dzimusi un 
uzaugusi Ulmalē vai precīzāk būtu teikt Strantes ciemā, kur dzīvo 
vēl šobrīd. Trīs dienas nedēļā Lita dodas uz Ulmales bibliotēku, kas 
nu jau 19 gadus ir viľas darba vieta. Pirms tam strādājusi kolhozos  

„Centība” un „Ulmale”.  

VAI TU ZINI, KA 
 11.maijā plkst. 16.00 bērnu dārza „ Dzintariľš” audzēkľu  

Mātes dienai veltīts koncerts Pāvilostas k/n.  

 15.maijā plkst.13.00 Nacionālo partizānu apvienības 
piemiľas akmens atklāšana Latvijas Nacionālajiem partizāniem 
Cīravas Akmensraga meţa iecirknī. 

 16.maijā Pāvilostas novada domē tiek organizēts novada 
skolēnu olimpiāţu un konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākums. 

 18.maijā novada bērnu dārzu sešgadīgie audzēkľi dosies 
ekskursijā uz Ventspili. 

 18.maijā plkst. 18.00 izlaidums un liecību izsniegšana 
Pāvilostas Mākslas skolā. Skolu absolvē četri audzēkľi no Vērgales 
un četri no Pāvilostas. 

 Pāvilostas kultūras nama sieviešu koris skatē ieguvis 
2.pakāpi, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi arī 
2.pakāpi. 
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 26.maijā Pāvilostas kultūras nama 1.-4.klašu un 5.- 6.klašu deju 
kolektīvi piedalīsies deju svētkos „Latvju bērni danci veda” Ventspilī  un 
2.jūnijā deju svētkos Liepājā. 

 30.maijā plkst. 16.00  izlaidums un liecību izsniegšana Pāvilostas 
Mūzikas skolā. Skolu absolvē viena audzēkne. Plkst.17.30 jauno audzēkľu 
uzľemšana. 

 1.jūnijā  skolēniem, kuri veiksmīgi pārstāvējuši novadu sporta 
sacensībās, paredzēts brauciens uz Liepājas peldbaseinu. 

 Pašvaldība saľēmusi ziedojumu Ls 400 no Latvijas Hokeja 
federācijas, personīgi Kirova Lipmana, ko izlietos hokeja inventāra iegādei. 

 9.jūnijā izlaidums Pāvilostas vidusskolas un Vērgales 
pamatskolas  9.klases audzēkľiem. 

 Jau šobrīd ekskursijas pa Pāvilostu pieteikušas vairākas 
grupas: tuvākās no tām – 9.maijā 17 cilvēku grupa no Zviedrijas, 3.jūnijā 40 
cilvēku grupa no Jūrmalas, 14./15.jūnijā ~20 cilvēku grupa no Limbaţiem un 
30. jūnijā ~100 cilvēku no Rīgas un apkārtnes. 

 

Lita zina stāstīt, ka bibliotēka Ulmalē ir no 1925.gada. Pašreizējās 
telpas, kurās reiz bijusi muiţkunga cūku kūts, tad veikals, atremontētas un 
bibliotēkas vajadzībām pielāgotas 2010.gadā. Te iedzīvotājiem pieejamas 
jaunākās grāmatas, izziľas literatūra, preses izdevumi, datori. Te notiek 
izstādes, pasākumi, jo citu sabiedrisko telpu kopīgām sanākšanām Ulmalē 
nav.   

Bet ir Ulmalē kas īpašs. Te ir salīdzinoši daudz iedzīvotāju ar 
„pieklājīgu” gadu stāţu, kas netraucē viľiem būt spriganiem, labvēlīgiem, 
darbīgiem un laipniem. Kad jautājam viľiem, kas palīdz sasniegt tik bagātīgu 
gadu stāţu un justies moţiem, viľi padomā un  atsmej: „Laikam jau tas, ka 
visu mūţu strādāts un veselīgais jūras gaiss”.   

Lai gan daudziem ir priekšstats, ka Ulmalē ir maz iedzīvotāju, mēs 
pārliecinājāmies par pretējo, jo vienas dienas laikā neko daudz nepaspējām 
apskatīt, turpat pa centru vien pastaigājām. Jau dienas beigās nolemjam, ka 
šeit jāatbrauc vēl. 

Kamēr runājamies ar Litu, bibliotēkā ienāk smalka, ţiperīga lauku 
sieviľa.  

                   

Tā ir Lilija DŪDIĽA – dzimusi 1927.gadā Ulmales 

„Mazmarķevicos”, tādēļ sevi sauc par šejienieti kopš dzimšanas. Dzimtās 
mājas gan vairs nav, tās padomju laikos noārdītas. Savulaik tās bija jāpamet, 
jo māte nav varējusi samaksāt nodokļus. Šobrīd Lilija dzīvo netālu no Ulmales 
bibliotēkas – „Ozoliľu” mājās. Šodien viľa atnākusi uz bibliotēku, lai atnestu 
izlasītos laikrakstus un apmainītu pret citiem. Uz jautājumu, kā tik ilgu mūţu 
var nodzīvot, Lilijas kundze nosmej, ka droši vien tas ir Ulmales svaigais gaiss 
un stiprais vējš, kas liek būt stipriem. Lilija visu darba mūţu nostrādājusi pastā, 
bijusi gan pasta priekšniece, gan iznēsājusi pastu. Arī dzīvesbiedrs bija no 
Ulmales, strādājis ceļu daļā. Izaudzināts dēls Ainārs, kurš pašlaik dzīvo 
netālajā Labragā. Lilijas kundze ir diezgan nevaļīga, jo esot jādodas mājās, lai 
koptu dārzu un ravētu puķes. „Jāsteidzas, kamēr vēl nepūš „muļķais”  ziemeļu  

Turpinājums 8.lpp. 
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http://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_j%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzeme
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81vilostas_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sakas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Re%C4%A3ion%C4%81lie_Latvijas_autoce%C4%BCi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ventspils
http://lv.wikipedia.org/wiki/Grobi%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81vilosta
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ulmales_pagasts
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulmales_ciems&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulmales_ciems&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulmales_ciems&action=edit&redlink=1
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 bija ļoti laba. Mācījusies Ulmales 4 gadīgajā skolā. Vienu  gadu apguvusi 

adīšanas prasmes pie privātskolotājas Kuldīgā. Savu vīru Edvartu Irma pirmo 
reizi satikusi Sakā, kad gājusi iesvētību mācībās. Vēlāk abi satikās vācu armijai 
pakļautajā krasta sardzes dienestā, kur vīrs bija krasta sargs, bet pati strādājusi 
par pavāri. 

 
Kāzas svinējuši  1944.gada Lieldienās. Bet drīz bija jāšķiras, jo vīru Edvartu 
apcietināja. Viľš atgriezās 1946.gadā. Arī kolhoza gados klājies grūti. Par to, 
ka vīrs uz savu galvu iestādījis kartupeļus, ko izbarot novārdzinātajiem zirgiem,  
pusotru gadu pavadījis cietumā. Tobrīd Irma palikusi viena ar 3 bērniem. Mūţs 
aizritējis, daudz un smagi strādājot. Bijis jāpalīdz tēvam meţa darbos. Bija 
jāpārtiek no tā, kas pašiem mājās izaudzēts, bet tikai uz Lieldienām un 
Ziemassvētkiem varēja izcept baltmaizi. Irma strādājusi gan kolhoza kaltē, gan 
kopusi lopus un stāsta, ka šodien atceroties, ir jāpabrīnās, kā visu varēja 
paspēt izdarīt. Kad meita Laimdota pārcēlusies uz dzīvi pie vīra Grūzijā, 
vairākas reizes arī viľa tur ciemojusies. Māju, kurā pašlaik dzīvo Irmas 
kundzes ar meitu un znotu, ir sākta celt kolhoza laikā. Tā atradusies uz Irmas 
kundzei piederošās zemes, tāpēc izmantojuši pirmpirkuma tiesības un mājas 
būvniecību nobeiguši.  
Irmas kundze nodzīvojusi garu un bagātu mūţu. Izaudzināti 3 bērni, bet viľa 
var priecāties arī par 9 mazbērniem un 13 mazmazbērniem. Savas dienas viľa 
vada, lasot grāmatas un izšujot spilvenus krāšľos un ļoti smalkos krustdūrienu 
rakstos. Smagie darbi jaunībā atstājuši zināmas pēdas veselībā, taču tas 
nekavē pa retam doties uz Sakas baznīcu, jaukās un saulainās dienās iziet 
savā sētā un priecāties par skaisto dabu, bet, pats galvenais, darināt skaistus 
spilvenus!  

Mājupceļā no Ulmales pie mājām „Smēdes” sastopam  

Borisu BARSUKOVU, kurš kopā ar kaimiľiem pārlasa 

 
kartupeļus, gatavojoties stādīšanai. Viľš dzimis Ļeľingradas pievārtē, šeit 
dienējis un noskatījis sievu, tāpēc arī palicis uz dzīvi Ulmalē.  Borisam ir trīs 
bērni, nu jau savās ģimenēs, un 8 mazbērni. Visi uz dzīvi apmetušies tepat 
Ulmalē un tās apkārtnē. Boriss un viľa dēls Aldis ir vienīgie Ulmales zvejnieki. 
Ļaudis gan zina stāstīt, ka kādreiz te vietējiem bijušas kādas piecas sešas 
laivas. Boriss jau gadus 20 brauc jūrā zvejot un ar šo nodarbi ir apmierināts. 
Šobrīd varot nozvejot lašus, vimbas un asarus.  

Boriss stāsta, ka ikdienā darbojas pa mājām, kultūras pasākumus 
neapmeklē, bet novada avīzīti izlasa. Visvairāk pietrūkst tas, ka Ulmalē nav 
veikala.  

VITA BRAŢE, MARITA HORNA 

Turpinājums no 7.lpp. 

vējš. Vakar tas iepriekš sagrābtās lapas un gruţus sapūtis 
atpakaļ!”  

„Ozoliľu” mājas, kurās dzīvo Lilijas kundze, pieder 

Tamārai EGELUND, kura  lielāko mūţa daļu 

nodzīvojusi Norvēģijā. Lai arī plecos jau pieklājīga gadu nasta, 
viľa tomēr brauc uz Latviju, un mums izdodas arī ar viľu parunāt.  

 
Tamāras dzimtas saknes ir Ulmalē. Viľas vectēvam piederējušas 
mājas ar nosaukumu „Ulmale”, kurā dzimusi Tamāras mamma. 
Vectētiľš Fricis Tilgalis bija barona kučieris, bet vecmāmiľa 
kalpone. Tamāras vecāki – māte skolotāja Tilgale Pāvilostas 
pamatskolā, tēvs ārsts Zariľš Āķagalā (Pāvilostā). Kara laikā 
ģimene dzīvoja Bēnē, kur tēvs strādāja par ārstu. Kādu vakaru 
labs cilvēks paziľoja, ka ģimene ir to sarakstā, kurus nākamajā 
dienā nošaus. Tēvs steidzīgi sadabūja zirgu, ratus un ģimene 
bēga uz Liepāju. Ceļā pagāja 5 dienas. Tamārai toreiz bija tika 4 
gadiľi, bet vecākajam brālim 13 gadu. Uz laiku visi apmetās 
Liepājā, un māte katru dienu gāja uz ostu, lai painteresētos, vai 
kāds kuģis nedosies uz Vāciju, taču nesekmīgi. Ostā jau sāka uz 
viľu dusmoties. Tomēr māte bija neatlaidīga, un kādu dienu vācu 
virsnieks to uzrunāja. Kuģis „Donava” devās uz Vāciju ar 
ievainotiem karavīriem, un tiem bija vajadzīgs ārsts. Ģimenei 
laimējās izdzīvot. Tad  seši gadi daţādos lēģeros. Līdz 
1951.gadā tika saľemts pieprasījums no Norvēģijas, kur bija 
vajadzīgi ārsti, un visi pārcēlās uz dzīvi tur. 34 gadus Tamāras 
kundze strādājusi par stjuarti, un šis darbs viľai ļoti paticis. Vīrs, 
kurš ir norvēģis, respektējot sievas vēlmi pabūt dzimtajās vietās, 
tāpēc Latvijā ierodas abi kopā. Viľu dēls Viktors arī vairākkārt 
viesojies mātes bērnības zemē. Ulmalē vectēva īpašumu viľa  
par ļoti augstu cenu atpirkusi, jo ļoti pievilkušas senās atmiľas 
par šo vietu un nenoliedzami arī ģimenes saknes. Latvijā gan 
iznāk pabūt samērā reti, bet šeit pavadītais laiks ir ļoti īpašs. No 
mājas, kuru Tamāras ģimene uzcēlusi uz bijušās Ulmales muiţas 
zemes, ik dienu paveras neatkārtojams skats uz jūru un 
saulrietiem.  

Irma LASE šā gada janvārī nosvinējusi 

90 dzimšanas dienu. Kad Lita mūs pieved pie viľas mājas, pretī 
izskrien liels, bet labsirdīgs suns. Irmas kundze jau mūs sagaida 
pie atvērtām durvīm un aicina iekšā. Nupat esot runājusi pa 
telefonu ar savu jaunāko māsu, kura otrā pasaules kara laikā 
izbraukusi no Latvijas un dzīvo Zviedrijā. 

Irma Lase dzimusi Ventspilī. Tēva māte, kurai Ulmalē 
piederējusi zeme, aicinājusi  viľus uz šejieni. Irmai toreiz bija 5 
gadi. Tēvs te uzcēlis māju. Irma ar māsu vēl bija mazas, kad 
nomira mamma un tēvs apprecējās otrreiz. Laimējās, jo pamāte  
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Pāvilostas vidusskolas īsziľas 
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 2. klases skolēni (klases audzinātāja I.Priedoliľa) piedalījās 
Tulkojumu biroja Language Master International rīkotajā bērnu zīmējumu 
konkursā „Mana sapľu pūce”. No visas Latvijas tika iesniegti 2177 
zīmējumi. Interesantākie zīmējumi tiks izmantoti apsveikuma kartīšu 
motīviem, kā arī publicēti mājas lapā www.lminter.com. 

 7.-9.klašu audzēkľi (literatūras skolotājas I.Ozoliľa, A.Kaţe) 
iesūtīja darbus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 
nodibinājuma „Centrs Dardedze” rīkotajam esejas konkursam „Kādu es 
vēlos redzēt savu skolu”.  

 12. klašu skolēni piedalījās valodu uzľēmuma „Skrivanek 
Baltic” sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā, Latviešu valodas 
aģentūru, „Fotoakadēmiju”, „Multikino”, Eiropas Savienības māju un 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izsludinātajā  eseju konkursā 
angļu valodā „The limits of my language mean the limits of my 
world”, iesniedzot darbu elektroniski.  

 

 12.aprīlī Pāvilostas vidusskolas skolēnu komanda piedalījās 
Lejaskurzemes novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā A 
grupas jauniešiem Durbē.  

 13.aprīlī Pāvilostas vidusskolas skolotāji un skolēni aicināja 
vecākus, vecvecākus un citus interesentus uz skolu, iepazīstinot ar 
mācību gadā paveiktajiem darbiem. Klātesošos priecēja iespaidīgs 
uzvedums „Jampadracis liedagā”. Iestudēja D.Bunka, A.Valkaša, 
D.Cābele. Uz pasākumu tika arī aicināti bijušie skolas  pedagogi un tehniskie 
darbinieki. Varēja iepazīties ar I.Vīgantes, I.Priedoliľas skolēnu interešu 
pulciľu darbu izstādi. Lielu paldies sakām vecākiem par rūpēm uzveduma 
varoľu tēliem atbilstoša tērpa piemeklēšanā vai izgatavošanā, kas palīdzēja 
uzburt burvīgo noskaľu. 

 14.-15.aprīlī 413. Pāvilostas jaunsargu vienība (vadītājs K.Rudītis) 
devās nakts pārgājienā, orientējoties nezināmā apvidū, pārvarot tūrisma 
šķēršļus. Jaunsargu rindās tika uzľemti 24 jauni dalībnieki. 

Turpinājums 10.lpp. 

 

IESTĀDĪTA ŠAJĀ PUSĒ, KUR PRIEŢU SAKNES  KRASTA KĀPU TUR 
4.maijā - svētku dienā - mūsu atjaunotās valsts atdzimšanas dienā Pāvilostas kultūras namā notika mūsu novadnieces 

mākslinieces  Emmas Marhilēvičas  personālizstādes atklāšana. Tajā piedalījās gan viľas dēls Uldis, mazmeita Linda, mazmazdēls, draugi, 
paziľas un viľas talanta cienītāji.   

                      
Māksliniece visu mūţu bijusi radoša un tikai mazu daļiľu no tā, ko radījusi, redzam šajā izstādē.  Lai kādā tehnikā viľa būtu strādājusi,  

daba ir katrā no darbiem – ziedi, jūra, saulrieti un daţādu gadalaiku noskaľas.  Viss par savu zemi, par Latviju.  
Ikviens aicināts apmeklēt izstādi! Darba dienās, iepriekš sazinoties ar k/n vadītāju pa tālr. 634 98264 vai 29366112. Tā būs apskatāma arī 

19.maijā Pāvilostas pilsētas svētku laikā. Izstāde būs skatāma līdz 20.maijam.  
Paldies, tiem atsaucīgajiem pāvilostniekiem, kuri atsaucās aicinājumam un pieteica izstādei sev piederošās mākslinieces E.Marhilēvičas 

gleznas! 
MARITA HORNA 
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Pāvilosta - Stambula 
Eiropas Savienības un VIAA finansētā projekta „Comenius” ar nosaukumu 

„Back to our roots: traditions and customs bring us together” ietvaros no 20-26. 
aprīlim Pāvilostas vidusskolas skolotāji – Inta Vīgante, Ilze Ozoliľa, Aina Ansone,  
Marita Rolmane – un skolēni – Terēze Cābele,  Miķelis Emīls Horna, Endijs Klaks, 
Renards Rolmanis, Laine Šildere un  Henrijs Tomilovs – viesojās Stambulā, Turcijā.  

 
Kopā ar mums bija arī projekta dalībnieki no Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Itālijas, 

Spānijas, Kipras un Turcijas.  

Turpinājums 11.lpp. 

INČĪGAIS ZZ 

ČEMPIONĀTS 

Jau sesto gadu Latvijā tiek rīkots ZZ 
čempionāts, bet šogad pirmo reizi sacensībās 
varēja piedalīties arī juniori – 4.-5.klašu skolēni.  
 

Pāvilostas piektā klase nolēma šo izdevību 
izmantot. Vispirms izveidojām video siţetu par Latvijas 
olimpieti - maratonistu Valēriju Ţolnoroviču, pēc video 
izvērtēšanas saľēmām uzaicinājumu piedalīties ZZ 
čempionāta pusfinālā Ventspilī. Lai dotos turp, 
izpildījām mājas darbu, sacerējām vārdus ZZ 
čempionāta klases himnai pēc dotās melodijas un 
iemācījāmies to skaisti izpildīt. Piedomājām arī pie 
komandas noformējuma un komandas karoga.  

Pusfināls notika 30. aprīlī Ventspils 
olimpiskajā centrā. Savā starpā konkurēja 15 
komandas, kurām bija jāveic 10 daţādi uzdevumi, 
piemēram – olimpiešu stafete, labirints, nestabilā 
bumba, u.t.t. Katra uzdevuma veikšanā pārmaiľus 
iesaistījās 10 skolēni no klases. 
 

Turpinājums no 9.lpp. 

 27.aprīlī devītās klases skolnieces 
S.Rolmane un A.Bunka kopā ar sociālo pedagoģi 
B.Arāju piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas rīkotajā konferencē „Draudzīga skola”, 
augstskolā „Turība”, par tēmu „Esi drošs, atbildīgs 
un brīvs!”. 

 Rīgas Latviešu biedrības Baltā zālē 
12.klases skolniece Laine Šildere saľēma 2. 
pakāpes diplomu, 9.klases skolniece Līga Ulriha 
Pētermane atzinību VISC un Latvijas kara muzeja 
rīkotajā skolu jaunatnes un studentu radošo darbu 
2. kārtas konkursā „Trešās Atmodas pieredze 
manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudţu 
mantojums”. Darbu konsultante skolotāja Ārija 
Paipa. 

 9.maijā PII ”Dzintariľš” vecākās grupas 
„Vāverēni” audzēkľi dosies iepazīties ar Pāvilostas 
vidusskolas telpām. Īpaši tiks apskatīta klase, kurā 
1.septembrī tiks uzsākts pirmais mācību gads. 

 11.maijā skolas māsas Inas Bunkas vadībā 
sākumskolas skolēnu komanda piedalīsies Latvijas 
Sarkanā Krusta Liepājas komitejas rīkotajās 
pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās. Skolēnu 
komanda uzcītīgi gatavojas šīm sacensībām. 

 31.maijā pēdējā skolas diena un „Cerības 
balvas” pasniegšana skolēniem ar izcilām un labām 
sekmēm mācībās. 

 Piedalīsimies Valsts policijas Kurzemes 
reģiona pārvaldes Liepājas iecirkľa uzsāktajā akcijā 
"Droša vasara - tava vasara". 

 Noslēdzies sulu un piena paku vākšanas 
konkurss “Šķiro pakas!”.  7.klases klases skolēnu un 
klases audzinātājas Daigas Jēkabsones  darbošanās 
rezultātā savākti  54,85kg šo paku, daudzums uz vienu 
skolēnu 6,86kg. Visai klasei 19. maijā jāierodas Rīgā 
uz apbalvošanu. 

 12.maijā Pāvilostā sāksies “Dzintarkrasta” 
kausa izcīľa jaunsargu komandām. Piedalīsies 
komandas no Pāvilostas, Liepājas, Kuldīgas, 
Kazdangas, Laidiem, Ozolniekiem, Elejas. 

MARITA ROLMANE 
 

Lai arī neiekļuvām finālā, pasākums skolēniem sagādāja patiesu prieku un 
baudījumu, darbojoties komandā. Visi dalībnieki saľēma organizatoru sarūpētās dāvanas, 
īpaši tika atzīmētas jaunās florbola soda metienu sacensību uzvarētājas – Ilva Bunka, 
Krista Ziemele un Karīna Keita Zandberga. 

 
Lielu paldies par piektās klases skolēnu sagatavošanu un atbalstīšanu dalībai 

pasākumā sakām Daigai Cābelei, Ģirtam Vagotiľam – Vagulim, Dacei Bunkai, Baibai 
Blaubārdei, Gunitai Delijevai, Ainai Jakovļevai un šoferītim Artūram. 

Lūk, ko saka paši piektās klases skolēni par ZZ čempionātu: 
- Man ZZ čempionāts patika, nākamgad jāpiedalās atkal! 
- Man patika viss, bet visvairāk stieľa supermeľi… 
- Man visvairāk patika piepūšamā atrakcija, … mēs ļoti labi pavadījām laiku! 
- Man vislabāk patika, kā mēs dziedājām. 
- Galvenais bija, ka vispār piedalījāmies. 
- Tas ZZ bija vienkārši „inčīgs”! 
- Man nepatika, ka nevarēja piedalīties vienlaicīgi visa klase… 

Pāvilostas vidusskolas 5.klase un audzinātāja ĀRIJA PAIPA 
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Olimpiāde Vērgalē 

12.aprīlī Pāvilostas sākumskolas skolēni devās uz Vērgali, lai tiktos 
ar kaimiľu skolām Vērgali un Alsungu, kā arī , lai piedalītos olimpiādē ar 
kombinētu saturu.   

      
Skolēni parādīja savas zināšanas gan latviešu valodā, gan matemātikā, 

gan sociālajās zinībās un dabaszinībās, gan darbojās radoši. Skolēniem 
sagatavoties palīdzēja skolotājas Iveta Arāja, Inta Priedoliľa, Agrita Valkaša un 
Gaida Benete. Mūsu komandas krekliľus rotāja 4G burtiľi. Šo krekliľu izvēle 
nebija nejauša, jo  
Mēs - Pāvilostas vidusskolas komanda 
aizbraucām ar gribasspēku, 
parādījām savu gudrību, 
strādājām godīgi, 
un pārbraucām gandarīti! 

Sākumskolas skolotāja INTA PRIEDOLIĽA 
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OLIMPIĀDE ALSUNGĀ 
27. aprīlī Alsungas vidusskolā notika vizuālās mākslas olimpiāde, 

kurā piedalījās skolēni no Alsungas vidusskolas, Pāvilostas vidusskolas  un 
Vērgales pamatskolas. 

 

 
 
Mūsu skolēnu rezultāti: 

Protopovičs Aleksandrs (2.klase) - 2. vieta, skolotāja I.Priedoliľa 
Kants Janeks (4.klase) - 1. vieta, skolotāja I.Priedoliľa 
Delijevs Daniels (5. klase) - 3. vieta,  
Ozoliľa Itija (8.klase) - 1.vieta, 
Sekača Una (11. klase) - 2.vieta, 
Citskovska Renāte (12. klase) - 1.vieta, skolotājs A.Paipa. 

AINA JAKOVĻEVA 
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Turpinājums no 10.lpp. 
Satraukums un neziľa valdīja jau no paša ceļojuma 

sākuma – kā būs dzīvot turku ģimenē, ko dos ēst, kā varēsim 
sazināties?  Kur nu vēl piedzīvojumi lidostā – kāds 
mugursomā atstājis šķēres, cits šampūnu, vēl daţi, izgājuši no 
lidostas, tikai pēc 15 min atrada ceļu atpakaļ, un tā katra 
turpmākā diena nesa sev līdzi neskaitāmus pārsteigumus un 
atklāsmes. 

Šis nebija parasts tūrisma brauciens, kur ceļotāji 
pārsvarā seko gidam pa nozīmīgiem objektiem, muzejiem un 
dzīvo viesnīcā. Mēs, skolnieki, dzīvojām katrs savā ģimenē. 
Kādam jaunais tētis ir inţenieris, kādam strādā balonu fabrikā, 
citam – ķīmijas skolotājs.  Kādā no ģimenēm lūgšanu laikā 
izslēdz TV un datorus, citā – visi dzied līdzi TV atskaľoto 
valsts himnu... Ģimenēs angliski runāja pietiekami, lai mēs 
varētu saprasties. Jaunie brāļi un māsas bija 11 – 14 gadu 
veci, ar kuriem pavadījām ik brīdi visu ceļojuma laiku.  

Skolā bija izveidots tāds kā dzīvais muzejs, kur 
skolnieki rādīja turku paraţas un bija izvietoti tradicionāli 
priekšmeti. Pat mazs teātris par kāzām bija izveidots. Pirms 
došanās uz Stambulu mums bija jāgatavo mājasdarbs – 
mācījāmies dziedāt visu 8 valstu dziesmas oriģinālvalodā  un 
sagatavojām arī priekšnesumu. Turkiem ļoti labi sanāca 
latviešu  dziesmiľa „Čuči guli, mazais šmuli”. 

Kopā ar visiem projekta dalībniekiem bijām 
ekskursijā uz Stambulas vecpilsētu, kur apmeklējām slaveno 
Sv.Sofijas katedrāli, Zilo mošeju, kurā ieeja atļauta bez 
kurpēm, un Topkapi pili, kurā jau 600 gadus nepārtraukti lasa 
Korānu. Lai no ekskursijas Eiropas daļā tiktu uz mājām Āzijas 
daļā, milzīgā sastrēgumā 25 km braucām 4,5 stundas. Kuģi 
starp pilsētas daļām (Eiropas un Āzijas) viľiem ir ierasts 
transportlīdzeklis, šķērsojot Bosfora šaurumu.  Turku 
autovadīšanas prasmes un  braukšanas stilu var tikai apbrīnot! 

23. aprīlī visā Turcijā atzīmē Valsts neatkarības 
dienu un norisinās Bērnu festivāls. Vedām līdzi tautastērpus 
un savas dejas un dziesmas rādījām arī citiem. Daudzi atzina, 
ka tieši mūsu priekšnesums bijis vislabākais. Tajā dienā 
jutāmies kā zvaigznes, jo ārkārtīgi daudz cilvēku apbrīnoja 
mūsu tautas tērpus un vēlējās  ar mums fotografēties.  

Otrdienā atpūtāmies ar ģimenēm – citi gāja uz 
iepirkšanās centru, citi devās uz Lielo tirgu. Sanāca arī kādā 
mācību stundā pasēdēt. Skolotāji skolā ģērbušies solīdi - 
uzvalkos un kostīmos, bet uz stundām dodas baltos halātos, 
lai nenosmērētos ar krītu. No rītiem pie skolas visi dzied 
himnu, skolēniem  jāvalkā uniformas - smilšukrāsas bikses un 
dzelteni krekliľi ar skolas emblēmu. Lielākā daļa skolotāju ir 
vīrieši. Mūsu sadraudzības skolā mācās 1900 bērnu, un turpat 
pāri ielai ir vēl viena tāda pati. Dzīvojām jaunajā Stambulas 
pilsētas daļā Pendik, kur pārsvarā ir tikai 6 - stāvu 
daudzdzīvokļu nami. 

Satiekoties savā starpā, pārrunājām, ko ģimene 
devusi ēst, kur esam bijuši u.c. Turki ir ļoti viesmīlīgi un 
atsaucīgi. Varētu teikt, ka viľiem daudzas lietas ir galējībās – 
ļoti skaļš, salds, pilns, lēns. Kavēšanās par vismaz stundu ir 
ierasta lieta. Projekta oficiālajās vakariľās cienājāmies  
tradicionāliem kebabiem. Brīvajā laikā baudījām kartingu 
braukšanu, boilinga spēli, āra atrakcijas un 350 C karstumu. 

Ceļojumā redzējām īsto Turciju, to, kādā dzīvo 
cilvēki, nevis rāda tūristiem. Turku tualetes (seno laiku „ 
pedāļi”), daudz miermīlīgu suľu uz ielām, cilvēkus, kas bez 
izľēmuma uz mums lūkojās. Mošejas, kuru aicinājumi uz 
lūgšanām 5 reizes diennnaktī bija kā modinātājs arī no rītiem. 
Turku tēja un kafija. Saldumi. Liela pieredze, jauni draugi, 
kontakti un solījumi braukt atpakaļ, jo tur patiešām bija lieliski. 
Paldies, skolotājai Intai, kura deva šo iespēju padzīvot ļoti 
atšķirīgā kultūras vidē! 

Projekta dalībniece LAINE ŠILDERE 
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 Zinātniski pētnieciskais darbs 

Pāvilostas vidusskolā 
Viena no mācību darba formām vidusskolā  ir zinātniski 

pētnieciskā darbība kādā no skolēna interesējošām jomām. Pēc  
nolikuma katram  vidusskolēnam triju gadu laikā ir jāuzraksta vismaz viens 
zinātniski pētnieciskais darbs, par kuru viľš saľem vērtējumu atestāta 
sekmju izrakstā. Tēmas un konsultanta izvēle notiek jau  10. klasē. Rakstot  
darbu, skolēniem ir jāiepazīstas ar pieejamo literatūru, jāveic pētījums,  
jāizdara secinājumi. Tas ir papildus darbs, tāpēc  vairums skolēnu cenšas to 
atlikt uz pēdējo brīdi, kas sagādā zināmas grūtības, jo jāgatavojas 
nobeiguma eksāmeniem.  Šogad starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu 
skatei no mūsu skolas tika iesūtīti  trīs 12.klases skolēnu darbi: 

 „2010.-2012. gada Liepājā vēroto teātra izrāţu vērtējums” (autore-
Laine Šildere, konsultante - Inese Renķe) 

 „Cilvēka ķermeľa masas problēmas Latvijā” (autore - Dace 
Beihmane, konsultante – Inese Krasta) 

 „Interjera dizaina tirgus izpēte un attīstības prognozes pēc 10 
gadiem” (autore - Renāte Citskovska, konsultants- Andris Paipa) 

Darbu aizstāvēšana notika 17. martā.  Laine darba aizstāvēšanā 
nepiedalījās, jo šajā datumā bija valsts krievu valodas olimpiādē Rīgā. Dace 
par savu darbu ieguva atzinību, bet Renātes darbs tika izvirzīts uz valsts 
zinātniski pētniecisko darbu konferenci Rīgā.  21.aprīlī Renāte Citskovska 
kopā  ar skolotāju Andri Paipu devās uz Latvijas Mākslas akadēmiju, lai 
prezentētu savu veikto pētījumu. Paldies Renātes vecākiem par atbalstu 
nokļūšanai uz Rīgu, bet skolotājam Andrim Paipam par ieguldīto darbu ar 
talantīgajiem skolēniem. 

     Direktores vietniece izglītības jomā AINA JAKOVĻEVA 
 

Konkurss  
„Klaberjakte - 2012” Rīgā 

 28.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika trīs 
tradicionālās muzicēšanas konkursi bērnu un jauniešu folkloras 
programmas „Pulkā eimu, pulkā  teku” fināli tradicionālajā 
dziedāšanā, dejošanā un muzicēšanā. Finālā piedalījās labākie 
dziedātāji, dejotāji un muzikanti no visiem Latvijas novadiem. Uz 
konkursu devās Mūzikas skolas tautas mūzikas kapelas „Jūrmaliľa” 
jaunākā un vecākā grupa, kas pēc 12.aprīlī notikušā pusfināla konkursa 
„Klaberjakte” Liepājas bērnu un jaunatnes centrā „Vaduguns” tika 
izvirzītas tālāk uz Rīgu. 
 Konkurss norisinājās trijās zālēs – Zelta, Līgo un Kamīnzālē. 
Mums tas gods bija uzstāties Zelta zālē, kur mūs vērtēja mūzikas 
eksperti – A.Bērziľa, I.Pumpurs, G.Gaujenieks, R.Stepiľa. Konkursā 
piedalījās muzikanti no Ludzas, Lādezera, Vīpes, Dignājas, Liepājas, 
Rīgas, Līvāniem, Jēkabpils, Nīgrandes, Kaunatas, Gaigalavas, 
Pāvilostas, kuri muzicēja daţādos tautas mūzikas kapelu sastāvos. 
                 

 
  
 

Iegūstot attiecīgo punktu skaitu, tautas mūzikas kapela 
„Jūrmaliľa” vecākā grupa ieguva II pakāpes diplomu (sudraba 
muzikanti), kuras sastāvā ir Linda Ansone, Terēze Cābele, Anna Elīza 
Šēna, Kate Štokmane, Agnese Ģēģere, Aivija Dima, bet III pakāpes 
diplomu ieguva jaunākā grupa (vara muzikanti), kuras sastāvā – Aivija 
Dima, Aivita Dima, Alise Aleksandra Griškēviča, Elīna Freidenfelde, 
Dinija Mackēviča. 
 Šāda veida konkurss dod iespēju iepazīt Latvijas tradicionālās 
kultūras daudzveidību ieinteresētu, talantīgu bērnu un jauniešu 
izpildījumā. 
 Liels paldies visiem par sasniegumiem un izturību konkursa 
dienā! 

      Skolotāja DACE BĒRZNIECE 
 

 

Mēs mūzikas festivālā  
“Vēju ritmi 2012” 

25.aprīlī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľi - Daniels 
Delijevs un Sindija Moţenova piedalījās Bērnu un jauniešu pūtēju 
orķestru un ansambļu ritmiskās mūzikas festivālā “Vēju ritmi 2012”.  
 Mūzikas festivāls “Vēju ritmi 2012” Liepājā tiek organizēts otro 
gadu pēc kārtas un norisinās Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas 
koncertzālē. Ja pagājušajā gadā tas bija tikai reģionālas nozīmes 
pasākums, tad šogad festivālā piedalījās dalībnieki ne tikai no Kurzemes, 
bet arī pūtēju orķestris „Vikords” no Rēzeknes. Festivālā piedalījās arī 
pagājušajā gadā izveidotais Kurzemes bērnu un jauniešu bigbends Valerija 
Šestilovska vadībā. Festivāla īpašie viesi bija jaunie dejotāji no Liepājas 
Bērnu un jaunatnes centra  mūsdienu deju studija “Rotaļa”.                        

     
 Pāvilostas Mūzikas skolā pūšaminstrumentu klase ir maza - tikai 4 
audzēkľi, kurus māca skolotājs Artūrs Hrustaļovs. 2012. gada janvārī tikām 
aicināti piedalīties festivālā un jauniešu pūtēju orķestrī. Varošākie izrādījās 
Daniels Delijevs un Sindija Moţenova. Pārējiem vēl jāpaaugas! Ar 
pašvaldības atbalstu un vecāku lielu apľemšanos mēs braucām uz 
mēģinājumiem Liepājas mūzikas vidusskolā. Tā audzēkľiem radās pieredze 
un prasme muzicēt lielā kolektīvā. Varbūt nākotnē dzirdēsim viľu sniegumu 
kādā no Latvijas vai pasaules orķestriem. 

     INGA ŠNORE 
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Foto: Dace Bērzniece. 

 

Jauns suvenīrs Pāvilostas 

novada TICā! 

  Pāvilostas novada TIC 
nopērkams jauns suvenīrs – 
blociľš. 

 Bez blociľiem TIC 
piedāvā iegādāties: ”Saules 
akmens” ziepes ar Pāvilostā 
lasītiem dzintariem, ziepes ar 
Pāvilostas novada logo, maisiľus  

(auduma, kartona), pildspalvas, kalendārus (kabatas, sienas), 
„Laimes maisiľu” magnētus ar dzintariem, magnētu - karotīti ar 
dzintariem, daţādas nozīmītes un keramikas izstrādājumus. Sīkāk 
www.pavilosta.lv vai Pāvilostas novada TIC. 

 

http://www.pavilosta.lv/
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VECVECĀKU RĪTS 3-4 GADĪGO BĒRNU 

GRUPIŅĀ „TAURENĪTIS” 

Visu rītu jutāmies nedaudz satraukti, bet priecīgi, jo zinājām, ka 
šodien ir trešdiena - 18. aprīlis un pie mums viesosies vecvecāki. Izrotājām zāli, 
lai vecvecāki jūt, ka ir mīļi gaidīti. Ieejot zālē, bijām pārsteigti, visas sēdvietas 
aizľemtas, ciemos atnākuši gan vecmāmiľas, gan vectētiľi un daţas māmiľas, 
kopā 19 cilvēki. Vairākas svešas sejas, jo citi atbraukuši pat no Liepājas. Mēs par to 
tikai priecājamies. Nodziedājām, nodejojām sasveicināšanās rotaļu, un viss var 
sākties. Vispirms iepriecinājām vecvecākus ar uzvedumu „Zaķīša mājiľa”. Dziedājām 
dziesmiľas, skaitījām tautasdziesmas, dzejolīti. Paldies, mūzikas skolotājai Aijai! 

             
Kopā norunājām vecvecākiem: ”Es Tevi ļoti mīlu”! un uzdāvinājām viľiem 

par piemiľu pašgatavotu dāvaniľu no veļas knaģīšiem, zīmuļu, pildspalvu turētāju. 
Saľēmēji ļoti priecājās gan par dāvaniľu, gan mazbērniľa bučiľu. Bērni ľēma 
vecvecākus aiz rokas un kopā nodejojām mierīgu, mīļu pašu izdomātu deju pie Vara 
Vētras dziesmas „Māmiľai”. Visiem, bez izľēmuma asaras acīs, tik aizkustinoši tas 
bija mums visiem. Kopā ar vecvecākiem gājām daţādas rotaļas ar dziedāšanu, lai 
visiem būtu priecīgi un labi. Mielojāmies ar saldumiem, tēju. Vecvecāki iepazinās ar 
grupas telpām, parādījām viľiem pašu bērnu rociľām stādītus sīpolus, cik tie lieli un 
koši zaļi izauguši. Atvadījāmies viens no otra ar bučiľu un laba vēlējumiem, līdz 
nākamajai reizei, līdz nākamajam vecvecāku rītam. Novēlu arī Jums, lai jauks 
pavasaris un viss izdodas!         

Ar cieľu: Pāvilostas PII „Dzintariľš” skolotāja RITA PENCE  
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Ciemošanās 

„Ievlejās” 

26. aprīli Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariľš” 5 – 
6 gadīgie bērni gaidīja ar nepacietīgiem jautājumiem: 
”Kad mēs brauksim cept maizīti? Vai mēs šodien 
brauksim cept maizīti?” 
          Pāvilostas novada Sakas pagasta „Ievleju” 
saimnieki Agita un Jānis Pētersoni mūs sagaidīja, 
sirsnīgi smaidīdami. 
          Mīkla maizes cepšanai uzrūgusi, krāsns izkurējusies, 
varējām tūlīt ķerties pie darba. Pirmais, kas bērnus 
pārsteidza, bija lielā abra, pilna ar uzrūgušu mīklu, kuru 
varējām arī pagaršot. Garda! Saldskāba! Agita vienkārši, bet 
izsmeļoši izstāstīja par maizes cepšanas procesu, 
paskaidroja, kā sauc katru priekšmetu, ko izmanto maizes 
tapšanā, piemēram, „ieraugs”, „abra”, „lize”, „krāsns mute” u. 
c. Bērniem bija arī jāatmin mīklas, saistītas ar šo darbu. 
          Bērnu dārza audzēkľiem tika dota lieliska iespēja 
redzēt, kā tiek sagatavota krāsns maizītes cepšanai, kā 
krāsns mutē ar lizes palīdzību viens aiz otra rindojas pašu 
veidotie maizes kukulīši. Jā, katrs bērns izveidoja savu 
maizes kukulīti, kuru izceptu un smarţīgu varēja vēlāk aizvest 
mājās. Visu šo maizītes cepšanas procesu un mūsu neviltoto 
prieku filmēja Aizputes televīzija. 
          Kamēr maizīte cepas, Pētersonu ciemiľiem nav 
jāgarlaikojas. Interesants un saistošs ir saimnieka Jāľa 
iekārtotais seno lietu muzejs. Ieroči, saktas, rakstāmmašīnas, 
motocikli, grāmatas un vēl tik daudz citu daţādu senlietu 
vienuviet savākti! Katrs var apstāties un ieraudzīt kādu savām 
interesēm atbilstošu priekšmetu, pakavēties atmiľās vai 
iztēloties, kā tas kādreiz bijis. 
          „Ievleju” māju apkārtne ir skaista un sakopta. Patīkami 
ir aizstaigāt līdz pirtiľai, ielūkoties namiľā, kurā dzīvo rūķīši, 
pāriet pāri romantiskajai laipiľai, priecāties par baltajiem 
bērziem un dzidro ūdeni dīķītī. Un stunda, tik ilgi maizītei ir 
jācepas, ir paskrējusi nemanot. Saimniece Agita jau mūs 
sauc: „ Maizīte ir gatava! Jāvelk ārā no krāsns!” 
          Kāda brīnumaina smarţa! Cik pacilāts garastāvoklis! 
Brūnie maizes klaipiľi rindojas uz paplātēm. Tie vēl jāapslaka 
ar ūdeni, lai garoziľa neatlec. Un tad jau karsto maizīti Agita 
sagrieţ, apzieţ ar medu, lai tā smarţīga un kārdinoša ieceļotu 
katra mutē. 
          Mēs, 5 – 6 gadīgie bērni, skolotājas un skolotāju 
palīdzes, sakām lielu, lielu paldies Agitai un Jānim 
Pētersoniem par sirsnīgo uzľemšanu, audzinošo un 
izglītojošo pasākumu ceptuvē. Lai jums veicas arī turpmāk!  

 
          Patrīsija Vanesa Rudzīte, 5 gadi, Pāvilostas PII „Dzintariľš”. 
 

Atgrieţoties bērnu dārzā, katrs audzēknis zīmēja 
savus vērojumus par maizes cepšanu, un tos kā atmiľu 
nodevām Agitai. 

                  PII „Dzintariľš” 5 – 6 gadīgo bērnu skolotāja  
GUNITA DELIJEVA 

 

12. maijā no plkst. 13.00 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā 

ĢIMENES DIENA! 
Ar saukli "Laiks ģimeniskai atpūtai!" Ziemupes jūrmalā tiks uzsākta aktīvā 
sezona. Kopā piknikosim, tāpēc ľemiet līdzi piknikam visu nepieciešamo 
(ugunskurs būs)! Kopā izstaigāsim Rūķupes vēstures taku, kopīgi meistarosi 
apsveikumus māmiľām Māmiľu dienā un neiztiksim bez kopīgām stafetēm un 

spēlēm! Vakarā biedrības "Ziemupīte" 2 gadu balle 

Ziemupes tautas namā. Spēlē Ēriks. Ieeja 1,50Ls, līdzi var ľemt groziľu.  

 

 

DEJU SKATE 
26. aprīlī Pāvilostas k/n norisinājās Liepājas deju apriľķa skolēnu deju 

skate. Pāvilostu pārstāvēja: 1. – 4. klašu un 5. – 6. klašu deju kolektīvi. Dejotāju 
sniegumu ţūrija vērtēja punktos un pakāpēs. 1. – 4. klašu deju kolektīvs ieguva 22 
punktus no iespējamiem 25 punktiem un I pakāpi. Deja „Kaķītis un pelīte” 
izpelnījās ţūrijas atzinību par precīzu un atraktīvu dejas izpildījumu. Bērni uz 
skatuves bija  dabiski, smaidīgi un spēja izdarīt visu, kas mēģinājumos apgūts.  5. 
– 6. klašu deju kolektīvs arī ieguva I pakāpi (21,5 punktus) un ţūrijas uzslavu par 
vieglu deju soli. Kolektīvs ticis uzslavēts  jau vairākkārt, bet, lai varētu vēl labāk, 
dejotājiem ir jācenšas un jāgrib strādāt. Abi deju kolektīvi nopelnīja iespēju 
piedalīties deju festivālā „Latvju bērni danci veda” Ventspilī, 26. maijā un deju 
svētkos Liepājā, 2. jūnijā.           

DAIGA CĀBELE, EINĀRS VĀRSBERGS 
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Aicina uz  komēdiju ,,Balkona 
ragneši’’ Vērgalē 27.maijā 
Vīrs negaidīti atgrieţas mājās  un sastop sievu kopā 

…Kā  jūs domājat ar ko?  Neesat maldījušies - ar puspliku mīļāko. 
Kā jūs domājat, ar ko tas beidzas? Ar kautiľu?... Nekā 
tamlīdzīga… Abi vīrieši šķiras kā draugi. Viss būtu labi, ja pēc brītiľa 
no kaimiľu dzīvokļa caur balkonu šeit neierastos vēl viens 
pusplikais… Un tad tikai sākas… Anekdotiski gadījumi ietērpti 
asprātīgos, negaidītu siţetisku pavērsienu virpuļos, pievienojot 
krāsainus dialogus, noved lugas varoľus līdz atziľai - ja esi neuzticīgs 
savam vistuvākajam cilvēkam, esi gatavs, ka viľš atbildēs ar to pašu. 
Un attiecības tā sareţģīsies, ka šo mezglu atraisīt būs pa spēkam 
vienīgi ĪSTAI MĪLESTĪBAI. Lugas autors atgādina, ka, dzenoties pēc 
karjeras, naudas un vispārējas atzīšanas, cilvēki bieţi atstāj novārtā 
tādas vērtības kā ģimene un mīlestība.  

To visu varēsim vērot svētdien, 27.maijā, plkst. 14.00 
kopā ar aktieriem - Zani Jančevsku, Aīdu Ozoliľu, Juri Kalniľu, 
Mārtiľu Brūveri un mūsu Voldemāru Šoriľu. Stundu pirms izrādes 
visas sievietes varēs nobaudīt  Ragnešu zupu, bet par vīriešiem būs 
padomāts pirmajā starpbrīdī, taču pēc izrādes būs neliels atpūtas 
brīdis visiem kopā ar aktieriem. Biļetes cena pieaugušajiem 
iepriekšpārdošanā (numurētas krēslu sēdvietas) Ls 3.00, 
skolēniem Ls 1.50 (nopērkamas  līdz 26.maijam), pirms izrādes 
biļešu cenas - Ls 4.00 un Ls 2.00 Mēs visi esam pelnījuši patīkamu 
svētdienas atpūtu! Jūs mīļi ielūdz Velga un Rīgas aktieri. 
   
 

 

17.maijā plkst.22.00  
Vērgales muzejā notiks  

Muzeju nakts 

„STĀSTI PAR VĒRGALI”. 

 

„VĒRGALES 

KARPA 2012” 

 
No 4. – 6.maijam Vērgales centra dīķī notika karpu 

makšķerēšanas sacensības. 
Sacensībās piedalījās pavisam 6 komandas, kopā tika 

izvilktas 44 karpas, kuru kopējais svars bija 300,582 kg. 
 

 
LV CARP komanda ar lielāko zivi. Foto: Aivars Sprudzāns. 

 
Rezultāti:  
1.vieta – „ALDARIS” (Rīga)  
2.vieta – „LV CARP” (Liepāja)  
3.vieta – „MARIJA” (Ventspils)  
 

 
1.vietas („ALDARIS”) ieguvējs ar savu lomu. Foto: Aivars Sprudzāns. 

 
Tika noskaidrots arī lielākās zivs ieguvējs. Tas ir Gints 

LEIMANIS, kura zivs svēra 13,120 kg (komanda LV CARP)!  
Sacensību organizators Aivars Sprudzāns stāsta, ka visi bija 

apmierināti, neskatoties uz to, ka laika apstākļi bija, maigi izsakoties, 
krimināli!  

Lai sasildītos, tika pasniegta soļanka, bet pēc apbalvošanas 
tika pasniegta laša kūka.  

VITA BRAŢE 
 
 

Mazulīt!  
Vēl tu nezini,   
ka pasaku ozolā  
aug ozolzīles - gudrība,  
labestība,  
ticība un mīlestība.  
Tās visas kopā salasīt  
Tev palīdzēs Tētis, māmiņa, 
 krusttēvs un krustmāte.  

MĪĻIE VECĀKI! 

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, tāpēc sagādāsim 
svētku prieku saviem mazuļiem. Vērgales kultūras nams 30.jūnijā 
organizēs mīļus un sirsnīgus Bērnības svētkus kopā ar 
pasākuma vadītājiem Kristīni un Atvaru SIRMIEM (Rīga).  

Pieteikšanās pie kultūras nama vadītājas līdz 15.jūnijam. 
Tos vecākus, kuri savus bērnus pieteikuši šim pasākumam Vērgales  
bērnu dārzā, nav nepieciešamības pieteikt otrreiz. Dalības maksa Ls 
5 par bērna piedalīšanos svētkos.  
Pasākumā iespējams piedalīties arī jaunāko klašu skolēniem, kuriem 
ir šāda vēlēšanās.  
Ļoti gribētos, lai šis pasākums kļūtu par tradīciju un mēs katru gadu 
varētu pulcēties kopā!  
Sekojiet līdzi informācijai jūnija informatīvajā izdevumā! 
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Talkas diena Vērgales pagastā 
20.aprīļa rītā laika apstākļi nebija no labākajiem. Drēgns, sijāja sīks 

lietutiľš,  kas vēlāk pārvērtās jau daudz nopietnākos nokrišľos. Visnotaļ 
nejauko laiku centāmies uzľemt ar humoru, atnākuši esam, tātad jāstrādā!   

VĒRGALE. Vērgales pamatskolas skolēni un skolotāji devās sakopt 
Vērgales muiţas parku. Pārējie talcinieki sadalījās pa grupām. Daļa atbrīvoja 
no atkritumiem ceļa malas pie Liepājas – Ventspils šosejas, bet citi stādīja 
platlapu liepu aleju ceļa malā, kas ved uz Vērgales muiţu. 

         
SARAIĶI. Tika sakopts Saraiķu centrs un Liepājas – Ventspils 

šosejas malā vākti atkritumi. 
PLOCE. Liepājas – Ventspils šosejas malās tika vākti atkritumi, 

sakopta nogāze pie Ploces. 
ZIEMUPE. Daļa talcinieku sakopa Ziemupes centru, bet parējie 

Ziemupes kapu teritorijā vāca atkritumus, grāba lapas un novāca sakritušos 
zarus. Ziemupes ev.lut.baznīcas draudzes locekļi sakopa baznīcas apkārtni. 
Talkas noslēgumā ziemupnieki centrā iestādīja par pašu saziedoto naudu 
iegādāto Ziemassvētku eglīti. Stādot tika dziedāta dziesma „ Reiz meţā dzima 
eglīte”, bet,  kad tai mājvieta tika atrasta, visi sadevās rokās, lai noskaitītu 
Tēvreizi un nodziedātu „Dievs, svētī Latviju”! Lai aug kupla un skaista! Talkas 
vietās tika sarūpēta zupa, ar kuru varēja gan iestiprināties, gan sasildīties!  

 

 
 

VITA BRAŢE 
 
 
 

Futbols 
Jau piekto gadu Vērgales pamatskolas 4.klases 

skolnieks Dans SILS 2 reizes nedēļā mēro ceļu uz futbola 
treniľiem Liepājā, sporta klubā „Liepājas metalurgs”, trenera 
Aleksandra IVANOVA vadībā.  

        
Vēl papildus pirmdienās treniľi notiek Pāvilostā, bet 

sestdienās Vērgales sporta namā. Komandā viľš ir kreisais 
pussargs. Slodze pietiekami liela, taču Dans saka, ka piedalīties 
spēlēs viľam patīk ļoti, vienīgi nepatīk trenēties, jo tur viss vienmēr 
ir zināms, viens un tas pats. Taču izvēles nav, jātrenējas, jo 
drīzumā jāpiedalās Kurzemes čempionātā. Šajos piecos gados 
Dans piedalījies daudzās sacensībās un čempionātos, kuros 
iegūtas medaļas. Polijas pilsēta Gdaľska ir vistālākā vieta, kur 
Dans piedalījās starptautiskā futbola turnīrā, spēlēja izlasē U-10 un 
ieguva 1.vietu. Tā bija stadiona atklāšanas spēle, šogad tur notiks 
pasaules čempionāts futbolā. 

No 29. – 31.martam Lietuvas galvaspilsētā Viļľā 
norisinājās starptautiskais futbola turnīrs 11 gadīgiem zēniem 
„ATEITIS CUP”. Turnīrā piedalījās desmit komandas no trim valstīm 
– Lietuvas, Latvijas un Krievijas. Starp dalībniekiem bija arī 2 sporta 
kluba „Liepājas metalurgs” Jaunatnes futbola centra komandas. 
Vienā no tām spēlē arī Dans Sils, kurš šajā reizē tika atzīts par šī 
turnīra savas komandas labāko spēlētāju. 
Mūsu tikšanās reizē Dans paľēmis līdz visas šo gadu laikā iegūtās 
medaļas, uz tām arī redzami visi sasniegumi futbolā. Daţi no tiem:  

 2010.gadā 2.vieta NORDEA Latvijas Jaunatnes U-9 
čempionātā futbolā. 

 Medaļa Rīgas Jaunatnes meistarsacīkstēs futbolā.  

 Medaļa no starptautiskā turnīra, ko rīkoja veikals 
„SPORT 2000”.  

 Medaļa Latvijas Futbola federācijas rīkotajā turnīrā 
„STĀRĶA KAUSS” Staicelē U-8 čempionātā futbolā.  

Par Danu un futbolu viľa mamma saka tā: „Bērni jāatbalsta, jo 
šajā vecumā citādi nemaz nevar. Sponsoru mums nav. Ceļa 
izdevumi ir uz vecāku pleciem, kā arī speciālie apavi (3 veidi), kuri 
nav lēti un ir absolūti nepieciešami. Visvairāk uz sacensībām līdzi 
brauc tētis, automātiski kļūstot par Dana karstāko līdzjutēju. Bet 
pats galvenais, ka agrāk televīzijā neskatījos futbola sacensības, 
neko vispār no tā visa nesapratu, taču nu jau situācija ir pavisam 
citāda, sāku pat interesēties par šo sporta veidu!” 

VITA BRAŢE 
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 Valdis VĪTOLIĽŠ 
 

 
 
Dzimis 1932.gada 14.aprīlī Liepājā, bet Vērgales „Ābelēs” dzīvo 

kopš 1995.gada februāra. Skolas gaitas uzsācis Liepājas pilsētas 
J.Čakstes pamatskolā, kur bija 7 klases. Šeit mācījies līdz 1944.gadam, 
tad sākušās bēgļu gaitas. Ģimene pārcēlās uz Tāšiem pie Valda 
krustvecākiem. Valdis ar skumjām atceras pārcelšanās dienu. Kad krusttēvs 
bija atbraucis ar zirgiem uz Liepāju, lai vestu savus radiniekus uz Tāšiem, tieši 
tobrīd uz mājas uzmeta bumbu. Paši izglābušies, jo paspēja paslēpties, taču 
viss pārējais bija pagalam... Visvairāk bija ţēl zirgu. Tēvs gan pēc tam 
sameklēja citus, un pārcelšanās tomēr notika. Tāšos nodzīvojuši līdz 
kapitulācijai, pēc tam ģimene dodas atpakaļ uz Liepāju, un Valdis pabeidzis 
5.klasi. Tālāk mācības turpināja J.Raiľa pamatskolā, jo J.Čakstes pamatskolā 
krievu armija bija ierīkojusi lazareti. Pēc pamatskolas beigšanas iestājās 
Liepājas tehnikumā. Tā kā Valdim ļoti labas sekmes bija tieši matemātikā, tad 
tika pieľemts lēmums turpināt mācības Rīgā. Šis periods nav bijis no 
vieglajiem, jo sācis strādāt par krāvēju, bet vakaros mācījies. Pēc dienesta 
armijā Valdis atgrieţas dzimtajā Liepājā un uzsāk darbu Tosmares kuģu būves 
rūpnīcā. Apprecējies. Tomēr nav īsti bijis kur ģimenei apmesties, tāpēc 
uzzinājis, ka Ķekavas pusē kolhozā ir vajadzīgs elektriķis, 1960.gadā ar ģimeni 
pārcēlies turp. Ķekavā ģimene uzbūvējusi sev māju, taču ne uz ilgu laiku, jo, 
uzbūvējot Rīgas HES, tā bija jāatstāj. Valda māte tolaik bijusi jau cienījamos 
gados, bijušas arī veselības problēmas, lūgusi, lai dēls atgrieţas Liepājā, jo, 
viľasprāt, Ķekavā nav lemts palikt. Un tā 70.gadu sākumā Valdis atgrieţas un 
sāk strādāt skaitļošanas centrā, taču saticis savu kursa biedru, kurš viľu 
iekārtojis darbā Liepājas Seļmašā, kur nostrādājis līdz 1992.gadam, līdz 
pensijai. Tad arī sācis domāt par māju laukos. Nejauši uziets sludinājums, ka 
tiesa pārdod māju Vērgalē par Ls 500. Kopā ar dēliem atbraucis apskatīt vietu, 
viss bijis aizputināts un kluss, taču Valdis tomēr izšķīries par labu „Ābelēm”, 
sācis saimniekot, sējis labību, stādījis kartupeļus, turējis lopus. Šobrīd gan 
vairs sevišķi lielus darbus nedara, taču ir aktīvs senioru ansambļa 
„VAKARVĒJŠ” dalībnieks. Jubilārs saka, ka dziedāt patīk ļoti, un ansambļa 
dalībnieces viľu ievērojušas kādā no pensionāru pasākumiem Vērgalē, un 
vīriešu balsis ansamblī ir ļoti nepieciešamas.  

Valdis Vītoliľš ir lepns par saviem 2 dēliem un meitu, kuri savukārt 
viľam dāvājuši 6 mazbērnus! Atvadoties jubilārs saka: „Ar dzīvi esmu 
apmierināts, garlaicīgi nav. Rīt pat braukšu uz centru, kur mani jubilejā sveiks 
mūsu ansambļa dziedošās meitenes!”  

VITA BRAŢE 
 

Stepanija BARKIENE 
 
Dzimusi 1923.gada 10.aprīlī Lietuvā, Skodā. Mūsu 

kaimiľrepublikā aizvadīta bērnība un jaunības gadi, kuri 
nebūt nav bijuši no vieglajiem. 

 

 
 
Bērnībā gājusi ganos, tikai pēc tam drīkstējusi doties 

skolas gaitās. Stepanija stāsta, ka izaudzinājusi 7 bērnus, no tiem 
gan 2 jau vairs nav šaisaulē... Visi bērni dzimuši Lietuvā, izľemot 
jaunāko meitu Sigitu. Šobrīd jubilāre jau lepojas ar 19 
mazbērniem un 16 mazmazbērniem un piebilst, ka tas jau nav 
viss, jo drīzumā viľas dienas priecēs vēl 2 mazmazbērni! 

Stepanija ar kuplo ģimeni 1961.gadā pārcēlās uz dzīvi 
Latvijā. Šāds lēmums pieľemts, jo tobrīd te bijuši labāki dzīves 
apstākļi nekā Lietuvā. Dzīves un darba gaitas turpināja toreizējā 
Tāšu pagastā, tagad gan tā jau ir Vērgales pagasta teritorija. 
Mūţs aizritējis, smagi strādājot kolhozā par slaucēju. Neskatoties 
uz savu cienījamo vecumu, Stepanija nesēţ rokas klēpī salikusi. 
Mājas pagalmā valda kārtība, glītās dobēs uzziedējušas jau 
pirmās pavasara puķes, un savu kārtu gaida vēl citi darbi.  

Ikdienā jubilāre ir kopā ar savu meitu Marutu, bet, ja 
gribas kaut kur izkustēties, tad priekšroka tiek dota Vērgalei. 
Garām netiek laista neviena iespēja Vērgales kultūras namā 
noskatīties teātra izrādes. Bez tam viľa ir neiztrūkstoša Vērgalē 
rīkoto pensionāru pasākumu dalībniece. Atvadoties jubilāre ar 
lepnumu rāda kādu sev ļoti mīļu dāvanu – 2012.gada kalendāru. 
It kā parastu, bet nē, sirdij ļoti tuvu un mīļu. To viľai 
Ziemassvētkos uzdāvinājuši bērni un mazbērni. Ik mēnesi 
uzšķirot, tur redzami visi Stepanijas mīļie fotogrāfijās – bērni, 
mazbērni un mazmazbērni. Kalendārā atzīmētas viľu jubilejas. 
Jubilāre saka, ka šīs jaukās dāvanas iniciatore ir mazmeita 
Kristīne!  

VITA BRAŢE 
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Starpnovadu pasākums 

Vērgales pamatskolā 

12.aprīlī Vērgales pamatskolā notika starpnovadu 
pasākums – kombinētā olimpiāde, kurā piedalījās ne vien Vērgales 
pamatskolas, bet arī Pāvilostas un Alsungas vidusskolas 1. – 4. 
klašu skolēni. 

 

 
 
 
 

Pasākumā piedalījās ap 40 dalībnieku. Skolas zālē visus 
sagaidīja un palīdzēja ieľemt vietas ZINĪTIS (sk.G. Limberga), 
MOTORIĽŠ (sk. I. Vanaga), PULKSTENTIĽŠ (sk. S. Freimane). Arī 
āķīgo jautājumu krājums mācību priekšmetos viľu ziľā. Vēlāk visus 
apciemoja PEPIJA GARZEĶE (sk. I. Razma), kura skolu bija sajaukusi 
ar lidostu. Saľēmusi no visiem solījumu, ka nebūs jāmācās, Pepija 
palika skolā kopā ar pārējiem. Jau iepriekš katrai skolai bija jāsagatavo 
pavasarīgs iepazīšanās priekšnesums. Skolēnu erudīcija tika 
pārbaudīta latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās. Olimpiāde ilga 
vairāk nekā 2 stundas. Bērnu zināšanas vērtēja ţūrija – Silvija Leja un 
skolotāji no katras pārstāvētās skolas. 

Rezultāti:   
1., 2. klašu grupā – 1. vieta Alsungas vidusskolai, 2. vieta 

– Pāvilostas vidusskolai, 3. vieta – Vērgales pamatskolai.   
 

 
 
 
 

 
3., 4. klašu grupā 1. vieta – Vērgales pamatskolai, 2. vieta 

– Alsungas vidusskolai, 3. vieta – Pāvilostas vidusskolai. 
Pēc olimpiādes visiem bija iespēja apmeklēt Vērgales muzeju un ēst 
garšīgu kliľģeri. Nākamajā gadā tiksimies Alsungas vidusskolā! 

VITA BRAŢE 
 
 
 
 
 

Olimpiādes dalībniekus uzmana Zinītis. Motoriľš un Pulkstentiľš.  
Foto: Vita Braţe. 

 

3., 4.klašu grupas uzvarētāji – Vērgales pamatskolas komanda. 

Foto: Vita Braţe. 

Vērgales pamatskolas 

ziņas 

 Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 7.klases skolnieces 
Evija BRIKMANE un Aleta Betija ANIĽA ieguva 2.vietu, 
tāpēc guva iespēju piedalīties Kurzemes novada olimpiādē 
Ventspilī. Bija iespēja apmeklēt Ventspils Jaunrades nama 
planetāriju. 

 6.klases skolnieces Marta KALĒJA un Agnese PINKULE 
piedalījās Valsts iniciatīvu un satura centra rīkotajā vides 
spēļu konkursā Rīgā ar spēli  „DABŪ 100, JA VARI”. 
Pavisam tika iesūtītas 56 spēles, bet uz Rīgu tika aicināti 37 
spēļu autori, tostarp arī Marta un Agnese. 

 Tautisko deju skatē Grobiľā  1. pakāpes diplomu ieguva 
4. – 5.klašu kolektīvs, 2. pakāpes diplomu ieguva 2. -
3.klašu kolektīvs. 

 
 
 

11.maijā  
Vērgales pamatskolā  
plkst.17.00 
 

Mātes dienai  

veltīts koncerts. 

 

BĒRNUDĀRZS 

„KASTANĪTIS”  

AICINA! 
Aicinām visus vecākus, kuri septembrī grib laist savu 

bērnu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 
„Kastanītis”, atnākt pieteikties no 14.-25.maijam pie iestādes 
vadītājas Gaidas Akerfeldes. Lūgums iepriekš sazvanīties un 
vienoties par laiku, tel. 29224893 vai 63490847. 
Bērna vecākam līdzi jāľem bērna dzimšanas apliecība un sava pase. 

Atgādinu, ka mūsu valstī 5.- 6. gadīgo bērnu apmācība ir 
obligāta! 

Vērgales pagasta PII „ Kastanītis” vadītāja  
GAIDA AKERFELDE 

 

Svētku gadatirgus Vērgalē 
Svētku rīts 4.maijā atausa saulains, silts un ļoti jauks, 

kad Vērgales centrā pulcējās zemnieki, amatnieki, mājraţotāji un, 
protams, pircēji. 

Šogad vēlmi pārdot izteica ļoti daudz tirgotāju, salīdzinoši 
daudz vairāk kā pērn. Arī piedāvāto preču klāsts ļoti daudzveidīgs – 
sēklas, stādi, maize, kartupeļi, apģērbi, apavi - ir tikai viena daļa no 
plašā klāsta. 

Savukārt plkst.10.30 Vērgales centrā pie veikala visus 
priecēja grupas „SANDRA” koncerts.  

Šis pasākums bija ļoti gaidīts, taču, aptaujājot pircējus, 
noskaidrojām, ka uz gadatirgu, ko rīkosim Vērgales muiţas svētku 
ietvaros, gaidīsim arī vietējo zemnieku produkciju – pienu, krējumu, 
biezpienu un citus produktus. Un kas zina, varbūt, ka kāds no 
gadatirgus vēlas aiziet mājās ar smarţīgu piparkūku kabatā? 

VITA BRAŢE 
 
 
Foto Vita Braţe 
 

 

 



 

 

MŪŽĪBĀ 

Sakas pagasts 
Arvis NIEDRA 09.08.1965.- 21.04.2012. 
Vērgales pagasts 
Edvīns Leonids ŠTEINBERGS 14.04.1944. – 08.05.2012. 
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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. 
 

16.maijā būs iespējams iegādāties  

“Skrīveru saldumus” 
9:30 Pāvilostas tirgus laukumā (pie TOP veikala) 
10:30 pie Pāvilostas vidusskolas 
12:30 Sakas pagasta pārvaldes sētā 
13:15 Vērgales centrā 
14:30 Plocē pie bijušā „Muiţkalniľu” veikala 
15:00 Ziemupes centrā pie tautas nama (bibliotēkas) 
15:45 Saraiķu centrā  
Nedaudz par mums: www.skriverusaldumi.lv 

 

Zināšanai 

17.05. 10.00Juristes Argitas Jaunsleines iedzīvotāju 
pieľemšana Pāvilostas novada pašvaldībā, Vērgales pagasta 
pārvaldē uz iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 6 34 90836. 

 

Ceturtdien, 17. 05. 2012., plkst. 17.00, Pāvilostas vidusskolā 
„Vecāku skolas” nodarbība: „Par ģimeni un vecāku modeļiem”, vada 
psiholoģe, Dr.psych., I.Griškēviča. Aicināti visi interesenti. 

 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 
4.jūnijā. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 
63490739. 

 

No 14. - 18.maijam dr.J.Kraģis Rīgā kursos. Viľu aizvietos 
dr.A.Kalniľa. No 25.jūnija līdz 22.jūlijam dr.J.Kraģis būs atvaļinājumā. 
Viľu aizvietos dr.A.Kalniľa. Līdz 12.05. dr. A.Kalniľa daļējā 
atvaļinājumā. Aizvieto dr. J.Kraģis. 

 

 

ATVAINOŠANĀS! 

Mēs -  Jānis Arājs, Jānis Lasis, Aigars Vaskops – 
atvainojamies sirmgalvjiem un Pāvilostas vidusskolas 2010.gada 

absolventiem par viľu stādīto liepiľu nolaušanu. (30.04.2012.) 

Lūdzu uzdāvināt  

PII „KASTANĪTIS” 4 augstos mazbērnu krēsliľus, kurus var 
transformēt atsevišķi par galdiľu un krēsliľu. Zvanīt bērnudārza vadītājai 
pa telefonu 63490847 vai 29224893. 

 
LŪGUMS PALĪDZĒT! Lūdzu uzdāvināt trūcīgām ģimenēm 

GULTAS, RAKSTĀMGALDU, LEDUSSKAPI! 
Sīkāka informācija pa telefonu  - Vizma 26818992. 

 

DZĪVES BRĪŽOS 

Katra diena, ko gaidi un vadi, 
Zelta mēteli plecos tev liek, 
Sapņo, tie tavi svētītie gadi, 
Kuros dvēsele bagāta tiek! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos 
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –  
Ēriku LINDI – 87   Romanu ŠTOKMANI - 75 
Nadeţdu VĪTOLU – 87  Aivaru Linardu GĀLIĽU - 75  
Lidiju KREICBERGU – 86  Lūciju FREIMANI - 70  
Mariju MIEZĪTI – 86  Lidiju PĀVILSONI - 70 
Birutu PURIĽU – 84  Andri GURTLAVU - 70  
Edgaru PĪLĒNU – 82  Vilmu ANDIĽU - 65  
Elfridu Emiliju MEŢDREIJU – 80 Haraldu PĀVELSONU - 65  
Birutu VITENBERGU – 80  Borisu KONONOVU - 60 
Veltu VĪTOLU – 75   Jāni BUŢINSKI - 60 
Mariju Veltu SILIĽU - 75  Laimdotu GOGUADZI – 60  

Guntaru BALKU, Valteru ZAVECKI! 
Pilngadnieku – Aivi BĒRZNIEKU! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Mirdzu DIRNĒNU - 85    Benita BIBE – 70 
Ţanis MELVAGS – 82    Sarmīte NOVADE – 70 
Emīls LIEĢIS – 81    Aivars GRAVA – 65 
Ceronis KRASTIĽŠ – 80   Valerijs GORLOVS – 60  
Mārtiľš ŠĒNS – 75 

Dzintru JANKEVICU, Ilgvaru AGRUMU, Aldi JAKUBAUSKI, 
Edgaru AMZELI, Egilu JĒCI, Elīnu SKUDROVSKU, Andi CIELAVU! 
 

 

Sveicam  
Vēsmu GRINDULI un Arvi KURMI ar  

meitas MARTAS piedzimšanu! 
 

Aivu JANKEVICU ar dēla MIKA piedzimšanu! 

 

 

Reliģiskās ziņas 

Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiks 13,maijā 
plkst.14.00, 20.maijā plkst.13.00, 27.maijā plkst.14.00. 
 

Saraiķu ev.lut. baznīcā 27.maijā plkst.11.00 notiks 
Vasarsvētku dievkalpojums.  
 

Paziņojums 

NACIONĀLO BRUĽOTO SPĒKU Gaisa spēki no š.g. 28.maija 
līdz 6.jūnijam organizē mācības „BATTIC ZENITH 2012” Liepājas novada 
poligonā „ŠĶĒDE”. Laiks, kad notiks šaušana virs jūras dotajās 
koordinātēs:  9.00 -20.00. 
 

Sludinājumi 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai par brīvu cenu 
šādu piederošo kustamo mantu: Automašīnu VW Caravelle, izlaiduma 
gads 1993, baltā krāsā, darba kārtībā. Pēc grāmatvedības uzskaites 
datiem automašīnas atlikusī vērtība ir      Ls 145,12. 

Pieteikumus iesniegt Pāvilostas novada domei līdz 
18.05.2012. 
 

Pāvilostas novada dome saskaľā ar Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz 0614, izlaiduma gads 
1994, darba kārtībā. Nosacītā cena             Ls 3 100,-. Izsole notiks 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostas novadā  
2012. gada 29. maijā plkst. 10.00.” 

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Reģistrācija izsolei un 
nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2012.gada 28.maijam  plkst.16.00. 
Mantas apskate, iepriekš saskaľojot pa tālruni 26566055. Iepazīšanās 
ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada 
pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā, tālrunis 63484561, mājas lapā www.pavilosta.lv. 
 

Mūzikas skolai nepieciešams sens tautas mūzikas instruments 
- BASĪTE (stīgu instruments, līdzīgs čellam), ja kāds vēlas to dāvināt vai 
pārdot kapelas vajadzībai, lūdzu zvanīt Inga 26334556  
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