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Sarunas ar sauli 
Martā par sniegu  

vairs nerunājam. Varbūt 

 mazliet un tikai tad, 

 ja daba ir nedaudz  

untumaina, atsūtīdama  

sniegu neīstajā laikā.  

Marts ir laiks, kad  

nevis nojaušam saules  

atgriešanos, bet aizvien 

 vairāk to jūtam. Šis laiks 

 ir kā meditācija, kā  

klusas sarunas ar sauli. Saule patiesībā ir neparasta. 

Tā nav parasta uguns bumba debesīs, bet ir kas 

daudz vairāk nekā spējam iedomāties – dabisks 

enerģijas avots, dzīvības uzturētāja, gaismas nesēja, 

prieka simbols... Tā varētu turpināt vēl ilgi, taču 

ikdienas steigā nav laika iedomāties par to, kā tad 

būtu, ja saules nebūtu? Neziedētu puķes, nebūtu 

nedz gaismas, nedz siltuma.Un cilvēki, kas tad būtu 

ar mums? Taču saule zina ko dara, zina savu ritmu, 

zina, ka rītausmas laiks pieder tieši viņai un saulrieta 

debesis jāiekrāso mierīgās atvadu krāsās. Pavasaris 

tai ir visspraigākais darba laiks, ar steigu jākausē 

sniegs, kurš no laba prāta nedodas prom, jāklauvē 

pie saltās ledus garozas, lai sniegpulksteņi 

nenokavētu savu atnākšanu. Saule par savu darbu 

neprasa algu un dāvā sevi visiem vienādi. Tā 

nemanāmi uzved mūs vasaras kalnā, pati stāv zenītā 

un ir, viss ir, kā pati pilnība.  

Lai arī šobrīd skatam paveras pelēcīgs skats, 

izčākstējušas sniega paliekas mijas ar atkusušas 

zemes strēmelēm, tas nav šķērslis domām un 

plāniem par to, ko sēsim un stādīsim jau pēc mēneša 

vai diviem. Es atkusni uztveru pozitīvi, ar prieku, 

saprotoši paciešot tā piedāvātos dubļus un 

slapjdraņķa gūzmu, jo tas ir kā putna palaišana 

brīvībā, kā piedošana, kā izlaušanās no stinguma. 

Patīkami ir apzināties, ka tur, kur kāds, kaut niecīgs 

zāles stiebriņš sniegam cauri duras, tur zemei nav 

vairs tā lielā miega. Tā ir tā vieta, kur sākas 

pavasaris! 

Lai visiem šis gaišais laiks atnes cerēto prieku, 

lai tīkams nemiers liek doties ikdienas darbos un 

pelēkās dienas iekrāsojas ar zeltainu maliņu! 

VITA BRAŽE 

 

 

IZDEVUMĀ LASIET:  

 Informāciju lauksaimniekiem un 

uzľēmējiem – 3.,4.,5.lpp. 

 Sporta aktualitātes – 7.,8., un 

15.lpp. 

 Informāciju par Lieldienu 

dievkalpojumiem – 16.lpp. 
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 DOMES ZIĽAS 

23.februārī Vērgalē notika kārtējā domes sēde. 
Tajā slimības dēļ nepiedalījās deputāts Uldis Kurzemnieks. 
1. Nolēma saskaľot 2012.gada februārī papildināto 
tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība 
Sakas novada Pāvilostas pilsētā” projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Pāvilostas novada Pāvilostas 
pilsētā III”  šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Nr.p.k. 
FINANŠU AVOTI LVL 

 
Kopējās izmaksas 373 580,89 

1. t.sk. attiecināmās izmaksas: 306 213,85 

1.1. ERAF finansējums 260 281,77 

1.2. uzľēmuma paša finansējums 
attiecināmajam izmaksām 1 500,00 

1.3. aizľēmums attiecināmajām 
izmaksām 44 432,08 

2. Projekta iesniedzēja finansējums 
neattiecināmām izmaksām - PVN 67 367,04 

Apstiprināja šādus investīciju projekta pasākumus 
(komponentes): Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 4249 m, 
jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (ar pieslēgumiem līdz 
īpašumu robeţām) - 445 m, ūdens skaitītāju aku uzstādīšana- 
95 gab., maģistrālo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 
895 m, jaunu  kanalizācijas tīklu izbūve (ar pieslēgumiem līdz 
īpašumu robeţām)- 655 m, jaunu kanalizācijas spiedvadu 
izbūve - 84 m, KSS izbūve - 1 gab. Projektu,  ja tas tiks 
apstiprināts, paredzēts realizēt Jaunajā ciemā, Lašu ielā, Krasta 
ielā, Celtnieku ielā, Dzintaru ielā, Parka ielā un Pļavu ielā.  
2. Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas - līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem: 
 SIA „Aizputes TV” Ls 1000,00 apmērā publicistiski 

informatīvā raidījuma „Latvijas stāsti” veidošanai par 
Pāvilostas novadu;  

 Ls 1136,00 + PVN + izdevumi par elektroapgādes 
būvprojekta izstrādi elektroenerģijas pieslēguma 
ierīkošanai „Ploces klubs”, Plocē.  

 Ls 2783, 00 Ziemupes bibliotēkas telpu remonta izdevumu 
apmaksai. 

3.  Ar 2012.gada 31.janvāri nolēma izbeigt nomas līgumu par 
īpašumu Sēľu ielā 1, Pāvilostā, un iznomāt to SIA „A-Z 
darbnīca” uz 5 gadiem no 2012.gada 01.februāra. Noteica 
nomas maksu Ls 40,00 mēnesī + PVN. 
4. Ar 2012.gada 01.februāri nolēma izbeigt telpu nomas 
līgumu Plocē, Vērgales pagastā.  
5. Nolēma apmaksāt izdevumus Ls 5,00 mēnesī par darba 
sarunu veikšanu no privātā mobilā telefona Vērgales muzeja 
vadītājai Mirdzai Sīpolai.  
6. Atbrīvoja viena audzēkľa vecākus no ēdināšanas izdevumu 
apmaksas par 2012.gada februāra mēnesi. 
7. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada 
saistošo noteikumu Nr. 14 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa izmaiľām 2012.gadā” projektu ar tajā veiktajiem 
precizējumiem. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par 
pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.  
8. Nolēma samazināt divām politiski represētām personām par 
zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām 
ēkām, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus 
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, 
jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 
9. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus diviem 
otrās grupas invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem 
individuālās dzīvojamās mājas 50% apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 
 

10. Apstiprināja aizpildītās anketas par investīciju prioritātēm. 
11. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada saistošo 
noteikumu Nr.5 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanai” projektu. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā 
"Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.  
12. Nolēma likvidēt 55 adreses un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 3 
zemes vienībām. 
13. Piekrita zemes lietojuma sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā 
zemes vienību un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu. Noteica zemes 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.  
14. Apstiprināja zemes sadalīšanas projektu īpašumam. Zemes vienībai saskaľā ar 
pievienotā zemes robeţu plānā iezīmēto skici saglabāt nosaukumu. Noteica zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir meţsaimniecība.  
15. Noraidīja lūgumu iznomāt īpašumu „Vasarnieki” 24, Ziemupē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā. Turpmāk „Vasarnieku”  īpašumus neiznomās, bet pārdos izsolē.  

Nolēma pasūtīt vērtējumu īpašumam „Vasarnieki 24”, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, un uzdeva juristei sagatavot izsoles dokumentus. Piedāvāt personai, kura 
lūdza zemes gabalu nomāt, piedalīties izsolē uz nekustamo īpašumu Vasarnieki 24, 
Ziemupe, Vērgales pagasts Pāvilostas novads. 
16. Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu uz zemes lietojumiem Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads ar 01.03.2012.  
17. Piešķīra ēkai nosaukumu. 
18. Nolēma atteikt iznomāt zemes lietojumu. 
19. Piešķīra īres tiesības uz 1 istabu dzīvokli Vērgales pagastā, lai nodrošinātu 
mātes kopšanu un 10 darba dienu laikā noslēgt īres līgumu ar SIA „Vērgales 
komunālā  saimniecība” uz 1 gadu. 
20. Piešķīra īres tiesības uz 3 istabu dzīvokli Vērgales pagastā uz 5 gadiem,  īres 
līgumu noslēdzot ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība”.  
21. Piešķīra īres tiesības uz dzīvokli Rīvas, Sakas pagastā, uz 5 gadiem. Īrniekam  
jānoslēdz īres līgums ar SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums ”. 
22. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma zemes vienībai 
Sakas pagastā. 
23. Apstiprināja jaunā suvenīra – ziepes ar novada logo šādu izcenojumu – 
pašvaldības iestādēm Ls 0,97, tirdzniecībai – Ls 1.50.  Suvenīrus var iegādāties 
Pāvilostas novada TIC. 
24. Nepiešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi par īpašumu Vērgales pagastā, 
jo Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada saistošajos noteikumi Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” neparedz atvieglojumus 
nodokļu maksātājiem, kuriem nav deklarētā dzīvesvieta Pāvilostas novadā. 
25. Nolēma izbeigt īres tiesības uz dzīvokli Pāvilostā un piešķīra īres tiesības uz 
dzīvokli Rīvās, Sakas pagastā, uz 5 gadiem. 
26. Atzina par spēkā neesošu 2011. gada papildus aprēķināto nodokli par 
neapstrādāto lauksaimniecības zemi īpašumam Sakas pagastā. 
27. Nolēma slēgt pirkuma līgumu par Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Vasarnieki 13”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.  
28. Dome pieľēma zināšanai Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda 
Kristapsona ziľojumu par administrācijas un iestāţu darbu.  

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2012.gada 22. martā. 
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 29. martā  

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 
 

BŪVVALDES INFORMĀCIJA 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada februārī izskatīja 
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība un saimniecības ēkas 

nojaukšana, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Bendorfi”; 
 Dzīvojamās un saimniecības ēku rekonstrukcija, saimniecības ēkas un 

nojumes būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Pļavu iela 3. 
 Četru palīgceltľu (lit.Nr. 005;006;007;008) rekonstrukcija par saimniecības 

ēku, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Zariľi, Dārza iela 1, ER-RA-MI, 
Šķēdes iela1; 

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par rehabilitācijas centru cilvēkiem ar 
invaliditāti, „Laivenieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par vasarnīcu un šķūľa rekonstrukcija par 
saimniecības ēku, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Lejas iela 1. 

Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS 
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JAUTĀ  IEDZĪVOTĀJI 

1) Pāvilostas pilsētā Ziemassvētkos  vandāļi izpostījuši svētku rotājumus pie 
novada domes, apstādījumus Dzintaru ielā un skatītāju solus Upesmuiţas 
parkā. Vai vainīgie ir atklāti un saukti pie atbildības? 

Atbild VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Jolanta 
Knīse: Saistībā ar šo notikumu Pāvilostā policijā  ir uzsākta administratīvā lietvedība. 
Ir pārbaudīta  vairāku vietējo personu iespējamā  saistība ar šo notikumu, bet vainīgā 
persona līdz šim brīdim vēl nav zināma. Šajā lietā izmeklēšana turpinās.  
2) Sapulcē Pāvilostā bija uzdots jautājums par nesakoptiem īpašumiem un 
pašvaldības rīcību.  

Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: Pēdējos 3 mēnešos ir 
nosūtīti 13 brīdinājumi, sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols un soda 
naudā saľemti Ls 50,00. 

3) Kāpēc Pāvilostas Upesmuiţas parkā izzāģēti koki? Kurš tos izvērtējis? 
Kāpēc nav izzāģēti tie koki, kas apdraud estrādi?  

Atbild pašvaldības saimniecības pārzine Gunita Vērniece: Koku 
izvērtēšanu 2011.gada rudenī veicām kopā ar meţa dienesta speciālistiem Andri 
Zaļkalnu un Ainaru Ansonu.  Koki, kuri ir nozāģēti, bija bīstami un bojāti. Nozāģēto 
ošu lietaskoki aizvesti uz gateri, lai tos sazāģētu dēlēs, bet pārējie koki un zari 
sazāģēti malkā, ko izmantos pašvaldības iestāţu apkurei. Zarus, kas apdraud estrādi 
apzāģēs, izmantojot pacēlāju. Koki, kas varētu krist estrādes virzienā, to neapdraud. 
4) Kāpēc Pāvilostā nevar nomazgāties? 

Atbild Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode: Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 
otrajā stāvā ir duša, kurā iedzīvotāji var nomazgāties. Šis ir maksas pakalpojums. 
Maksa par vienu mazgāšanās reizi ir Ls 0,50. Par laikiem iepriekš vēlams sazināties 
ar Veltu Vītolu pa telef. 63498183. 

 
 

 

INFORMĀCIJA 
 Pašlaik turpinās darbs pie Pāvilostas novada attīstības plāna un 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes. Nekustamo īpašumu īpašnieki tiek 
atkārtoti aicināti pašvaldībā iesniegt iesniegumus ar ierosinājumiem, kā novada 
teritoriju saplānot tā, lai tiktu saudzētas dabas bagātības, vienlaikus attīstot daţādas 
saimnieciskās darbības. Iedzīvotāji tiek aicināti apdomāt sava zemes gabala 
turpmāko izmantošanu. Tomēr ieceres vajag apdomāt nopietni, jo no zemesgabala 
izmantošanas mērķa būs atkarīgs nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, sākot ar 
2013. gadu.  Priekšlikumi un ierosinājumi rakstiski iesniedzami Pāvilostas novada 
pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novadā, LV-3466, norādot vārdu, 
uzvārdu vai uzľēmuma, biedrības nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, īpaši to, 
uz kuru sūtāma atbilde. 
 Nākamajā pašvaldības informatīvajā izdevumā būs informācija par 
teritoriālajām sanāksmēm. Šajās sanāksmēs izskatīs esošo situāciju un iespējamos 
risinājumus nākamajā teritorijas plānojumā. Plānots, ka teritoriālās sanāksmes notiks 
Saraiķos, Ziemupē, Vērgalē, Ulmalē un Pāvilostā. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai!  

Domes kancelejas vadītāja AIJA OZOLIĽA 
 

 
Noslēgts līgums par KPFI projekta 

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” 
īstenošanu. 

2011. gada decembra sākumā Pāvilostas novada 
pašvaldība, Vides investīciju fonds un atbildīgā iestāde Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parakstīja 
līgumu par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta projekta 
„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas 
novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas 
izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” īstenošanu Nr. KPFI-
7/93. 

Projekta kopējās izmaksas ir 271648,66 lati, no tām 
Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta līdzekļi ir 79% no 
projekta izmaksām jeb 214602,44  lati. Pāvilostas novada 
pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 
57046,22  lati. 

Projektā plānotās aktivitātes: 
1. Projekta dokumentācijas izstrāde: 
- projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas izstrāde, kas 
sastāv no ēkas energoaudita pārskata, sertificēta arhitekta 
paskaidrojuma raksta ar būvniecības izmaksu tāmi; 
- tehniskā projekta izstrāde. 
2. Būvdarbi, kas saistīti ar ēkas energoefektivitātes 
uzlabošanu. 
3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība būvdarbu laikā. 
4. Informācijas un publicitātes pasākumi. 

Projekta ietvaros energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi tiks veikti divās Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkās: Pāvilostas vidusskolas un Vērgales 
pirmskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkās.  

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz: 
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, 
kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā 
pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiľu finanšu 
instrumenta finansējumu nav mazāks par 0,41 kgCO2/Ls 
gadā; 
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 
87,98 tonnām CO2 gadā; 
- siltumenerģijas patēriľš apkurei nepārsniedz 79,6 kWh/m2 
gadā. 
 

VAI TU ZINI 

 20.aprīlī  novadā notiks talka. Precīzāk par tās norises vietām informāciju 
lasiet nākamajā izdevumā. Talkas koordinatori Gunita Vērniece (29725727) un Jānis 
Vitrups (29183648). 

 Ar pašvaldību noslēgti teritoriju sakopšanas līgumi Pāvilostā turpat 
par Ls 400. Tagad vairums ietvju, kas bija nekoptas /īpaši ziemā/, uzkopj un tīra 
pašvaldībā nodarbinātie strādnieki. 

 9.martā plkst.11.00 projekta „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju 
apguves un uzľēmējdarbības veicināšanai” atklāšana Stadiona ielā 6, Pāvilostā. 

 Pāvilostas novada TIC gatavo Tūrisma avīzi 2012, kuru varēsiet lasīt 
www.pavilosta.lv, tūrisma sadaļā  marta beigās. 

 28.martā  pieredzes apmaiľas braucienā Pāvilostu un Pāvilostas novada 
TICu apmeklēs Vidzemes tūrisma asociācijas  un Vidzemes Tūrisma informācijas 
centru speciālisti. 

 23.februārī, pirms domes sēdes, deputāti apmeklēja Ploces bijušā kluba 
telpas un bija patīkami pārsteigti par bagātīgo ugunsdzēsības piederumu krājumu, 
kas tur atrodas. Nevienam nebija šaubu, ka Plocē jāveido vai nu novadpētniecības 
istaba vai Pāvilostas novadpētniecības muzeja filiāle un jāpopularizē saglabātās 
kultūrvēsturiskās vērtības. Par tādu var uzskatīt arī pašu kluba ēku, kas ir celta kā 
kūdras purva strādnieku dzīvojamā māja.  Ir iecere, piesaistot projektu finansējumu,  
vienā no kluba telpām ierīkot saieta telpu, kur pulcēties Ploces iedzīvotājiem. 
 

LAUKSAIMNIEKIEM, 
UZŅĒMĒJIEM 

INFORMATĪVĀ DIENA 

Vērgales pagasta pārvaldē 14.martā plkst.11:00. 
Programma: AAS „Seesam” piedāvājums lauksaimniekiem. 
Lektore – Agnese Čerļevska. Hipotēku banka par aktualitātēm 
zemes iegādes kreditēšanā. Lektore – Ira Jakobsone. SIA 
„LLKC” Liepājas nodaļas piedāvātie pakalpojumi. Lektore – 
Ieva Kreicberga. Kā arī cita aktuāla informācija 
lauksaimniekiem. 
 

No 29.marta - 1. aprīlim izstāţu kompleksā 

“Rāmava” notiks 20.starptautiskā lauksaimniecības, 
lopkopības, meţkopības un lauku celtniecības  

izstāde “PAVASARIS 2012” 
Pāvilostas novada lauksaimnieki, uzľēmēji un citi interesenti  
uz izstādi šoreiz organizēti nebrauks autobusa šofera slimības 
dēļ. Brauciens uz Rāmavu tiks organizēts rudenī. 

Turpinājums 4.lpp. 

http://www.pavilosta.lv/


 
Turpinājums no 3.lpp. 

SEMINĀRI 
Biedrība "Liepājas rajona partnerība" rīko seminārus. 

2012.gada 14. martā un 15.martā no plkst. 12.00 līdz 15.00, Krasta iela 12, 
Grobiľā. Pieteikšanās uz semināru līdz 9.martam pa tālr. 63491806, mob. 
26595623 vai nosūtot sekojošu informāciju - vārds, uzvārds, tālr.num. uz e-
pastu  inita.ate@lrpartneriba.lv vai  inita.a@inbox.lv.  

14.martā LEADER programma - lauksaimniecības 

pārtikas produktu attīstības veicināšana 

vietējās attīstības stratēģijas teritorijā. 

Darba kārtība: 
1. LEADER programmas 7. rīcības pamatnosacījumi pēc MK 
noteikumiem Nr. 764. 
2. Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji. 
3. Projektu veidlapu aizpildīšana. 
4. Jautājumi un atbildes. 
 

15.martā LEADER programma - dzīves kvalitātes 

uzlabošanai cilvēkiem laukos. 

Darba kārtība: 
1. LEADER programmas Rīcības plāns, pamatnosacījumi pēc MK 
noteikumiem nr. 764.  
2. Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji.  
3. Projektu veidlapu aizpildīšana.  
4. Būtiskākās kļūdas iepriekšējos projektu konkursos.  
5. Jautājumi un atbildes.  
 

28.martā (trešdien) plkst. 10.30,Durbes kultūras namā, Skolas iela 5. 

Piena lopu ganāmpulka vadība un 

apsaimniekošana. 

Rīcības, slimību profilakses un ārstēšanas protokoli (rokasgrāmata). Govju 
cietstāvēšanas periodam. Pirms/pēc atnešanās periodam. Teļu audzēšanai 
līdz atšķiršanai.   Lektors: Egils Juitinovičs . /SIA „Vidzemes veterinārais 
serviss” lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsts/. Semināru organizē: 
SIA „AGRERA”, zemnieku kooperatīvs „TRIKĀTA” un „Latvijas Holšteinas 
lopu šķirnes audzētāju asociācija”, „Vidzemes veterinārais serviss” . 
Dalības maksa, maksājot ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra, ar 
pārskaitījumu Ls 7.00*; maksājot semināra norises vietā un dienā Ls 10.00. 
*Pieteikšanās semināram, vismaz divas dienas pirms semināra 
norises datuma, un informācija par dalības maksas pārskaitījumu pa 
telefonu 27889738 (Sanita)!  
 

ATBALSTS JAUNIEŠU ZVEJNIECĪBAS TRADĪCIJU APGUVES 

UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI 

       Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Lauku attīstības 
nodaļa un LLKC Liepājas Konsultāciju birojs Zivsaimniecības sadarbības 
tīkla pasākuma „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un 
uzľēmējdarbības veicināšanai (pilotprojekta teritorijā)” ietvaros aicina 
pieteikties jauniešus vecumā no 16 – 30 gadiem uz izglītojošu 
apmācību ciklu, kuru rīkojam, lai atsvaidzinātu senās zvejniecības 
tradīcijas.  
       Pasākums norisināsies martā Pāvilostā, pavisam trīs nedēļas t.i.: 

9.03.-10.03. tiks apgūtas prasmes špleisēšanā, mezglošanā, 
tīklu lāpīšanā un iegūtas zināšanas Morzas ābeces izzināšanā. 

16.03.-17.03. notiks nodarbības piekrastes telpas ekonomiskā 
daţādošanā, biznesa plānu gatavošana, kā arī informēsim par 
uzľēmējdarbības attīstības un finansējuma pieejamības iespējām. 

23.03.- paplašināsim zināšanas par un ap zivju kūpināšanu. 
24.03.-aicinām pieteikties visus kulinārijas mīļus uz kulinārijas 

lekcijām. Pēc kulinārijas lekcijām noslēgsim pasākumu ar ideju 
prezentācijām un padalīsimies ar iegūtajām zināšanām, baudot pašu 
sagatavotos našķus. Interesentus aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu un sūtot to uz e-pastu: ieva.kreicberga@llkc.lv, pa telefonu:+371 
27843096. Pieteikšanās līdz 5.martam. Pieteikuma anketa pieejama: 
http://www.laukutikls.lv/notikumi/details/6271. 
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 TRAKTORTEHNIKAS APSKATES 

PĀVILOSTAS NOVADĀ 

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

Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu 
kombainiem, zāles novākšanas mašīnām Ls 10.85, piekabēm Ls 
7.95, speciālai tehnikai Ls 16.35 uz vietas inspektoram. Sīkāka 
informācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Liepājā, Jūrmalas 
ielā 23 vai pa tālruľiem -  63425564 ; J.Siliľš – 29284739 ; A.Vaitkus 
– 29437351. Papildus informācija par aģentūras darbu un sniegtiem 
pakalpojumiem mājas lapā: www.vtua.gov.lv. Ploceniekiem iepriekš 
pieteikties pie Vērgales pagasta lauku attīstības speciālistes Rudītes 
Bērziľas , lai saskaľotu apskates laiku, zvanīt pa tālruni 63490836 
vai 29363898.  

16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti var 
izmantot iespēju un apskates laikā kārtot braukšanas eksāmenu 
traktora vadīšanas tiesību iegūšanai. No 17 gadu vecuma var iegūt 
kombaina vadīšanas tiesības. Iepriekš pieteikties pie lauku 
attīstības speciālistēm!!! 

 

Vienotie platīBu maksājumi 

Pamatojoties uz Valsts kontroles konstatējumu, ka 
vienotā platības maksājuma (VPM) administrēšanas kārtība 
nenodrošina pietiekamas kontroles procedūras un lemjot par 
VPM piešķiršanu, netiek gūta pārliecība par pieteikumu 
iesniegušo personu īpašuma vai valdījuma (lietošanas) tiesību 
esamību uz pieteikto platību, grozījumi paredz, ka Lauku 
atbalsta dienests (LAD), lai pārliecinātos, ka VPM pretendentam 
ir valdījuma (lietošanas) tiesības uz atbalstam pieteikto 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, varēs pieprasīt 
apliecinājumu, ja šīs tiesības neapliecinās ieraksts 
zemesgrāmatā. Lai saľemtu  Eiropas Savienības maksājumus, par 
pieteikto platību ir jābūt vienošanās līgumam ar īpašuma saimnieku, 
kas var būt gan  zemes nomas līgums, gan apstiprinājums, gan 
atļauja. Līgumi uz LAD nav jāsūta, bet būs obligāti jāuzrāda, ja 
pretendentam LAD veiks kontroli. Ja vēlas lielāku drošību un lai 
nākotnē nerastos kādas domstarpības, līgumu var papildus vēl 
apstiprināt bāriľtiesā vai pie notāra. 

 

Jaunumi bezakcīzes degvielas 

piešķiršanai lauksaimniekiem 

ZM informē, ka ir apstiprināti ZM noteikumi bezakcīzes 
dīzeļdegvielas piešķiršanai periodam no 2012. gada 1. jūlija līdz 
2013. gada 30. jūnijam. Nolemts bezakcīzes dīzeļdegvielas 
piešķiršanai saglabāt pašreizējo ieľēmumu slieksni uz vienu 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru. Akcīzes nodokļa 
atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir tiesīgs saľemt 
lauksaimniecības produkcijas raţotājs par hektāru skaitu, par kuriem 
ieľēmumi no lauksaimnieciskās raţošanas ir vismaz 200 latu no 
hektāra, neieskaitot saľemto valsts un Eiropas Savienības (ES) 
atbalstu. Sākot ar 2012. gadu, IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA 
NODOKĻA GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS VID IR 
JĀIESNIEDZ NO 1. MARTA LĪDZ 1. JŪNIJAM. Lai lauksaimnieks 
varētu saľemt bezakcīzes dīzeļdegvielu jau no 2012. gada 30. jūnija, 
piesakoties LAD bezakcīzes dīzeļdegvielas saľemšanai, 
lauksaimniekam būs jāiesniedz VID iesniegtā Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa gada ienākumu deklarācija par 2011. gadu. Ja deklarācija 
netiks iesniegta LAD, dīzeļdegviela tiks piešķirta ne ātrāk kā no 2012. 
gada 1. septembra. Sīkāka informācija ZM mājaslapā: 
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2188&id=13538. 

Turpinājums 5.lpp. 

 

mailto:inita.ate@lrpartneriba.lv
mailto:%3Ca%20href=
mailto:%3Ca%20href=
mailto:%3Ca%20href=
mailto:ieva.kreicberga@llkc.lv
http://www.laukutikls.lv/notikumi/details/6271
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2188&id=13538


2012. gada marts                                                                                                                                                                                                                                          5 
 

Turpinājums no 4.lpp. 

Jauni noteikumi atbalsta piešķiršanas 

nosacījumiem biškopībā 

7. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto 
Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības 
kārtību”. Noteikumi paredz jaunus atbilstības kritērijus pretendentiem, kas 
piesakās uz atbalsta saľemšanu Latvijas biškopības programmas pasākumu 
īstenošanai. Pretendentam jābūt reģistrētam biedrību un nodibinājumu 
reģistrā, tam jābūt pieredzei tieši bišu audzēšanā un pavairošanā un 
jādarbojas biškopības nozarē vismaz trīs gadus, kā arī jāsadarbojas ar 
speciālistu, kuram ir izglītība biškopībā. Tam jābūt piešķirtam šķirnes 
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusam, kā arī būtiska 
ir pieredze teorētiskās un praktiskās apmācības veikšanā biškopības jomā. 
Tāpat noteikumi paredz dokumentus, kas iesniedzami Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) atbalsta saľemšanai. Jaunajos noteikumos arī precizēta kārtība, kādā 
piešķir atbalstu, ja uz to ir pieteikušies vairāki atbalsta pretendenti. Ja LAD 
iesniegtajā atbalsta pretendentu izdevumu tāmē norādītā kopējā summa pārsniegs 
Latvijai piešķirtā atbalsta finansējuma apmēru, tad izmaksājamo atbalsta apmēru 
proporcionāli samazinās, ľemot vērā bišu saimju skaitu, kas reģistrēts 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) to lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku 
un novietľu reģistrā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā, kuru īpašnieki ir biškopji, 
kas norādīti pretendenta iesniegtajā biškopju sarakstā. Plašāka informācija 
pieejama MK mājas lapā:  
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40232843&mode=mk&date=2012-02-07  

Informāciju sagatavoja  IEVA KREICBERGA un RUDĪTE BĒRZIĽA 

Bibliotēkā notiks Monētu dienas 

Piektdien, 2012. gada 2. martā, Latvijas pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās sāksies Monētu dienas, kas noritēs vienlaikus ar Latvijas Bankas 
aptauju „Latvijas gada monēta 2011”. Arī Pāvilostas pilsētas bibliotēka 
aicina savus apmeklētājus nobalsot par „Latvijas gada monētu 2011” un 
atrisināt krustvārdu mīklu. Jau otro gadu pēc kārtas Monētu dienu ietvaros 
bibliotēku apmeklētājiem tiks piedāvātas vairākas aizraujošas iespējas. Viena no 
tām – piedalīties balsojumā no publisko bibliotēku interneta tīkla un tādējādi 
nominēt „Bibliotēku gada monētu 2011”. Piedalīties balsošanā būs iespējams divu 
nedēļu garumā – no 2. līdz 15. martam.  

Otra iespēja – atrisināt krustvārdu mīklu un kļūt par vienu no tiem, kam 
būs iespēja izvēlēties, kuru no septiľām monētām saľemt kā dāvanu. Lai 
piedalītos krustvārdu mīklas risināšanā, sākot ar 2. martu jāreģistrējas spēlei 
interneta vietnē www.monetudienas.lv un jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot 
interneta resursos. Krustvārdu mīklas risināšanai arī atvēlētas divas nedēļas – tā 
tiks aktivizēta piektdien, 2. martā, un tajā varēs piedalīties līdz ceturtdienai, 15. 
martam. 

Kā kļūt par „Monētu dienu bibliotēkā” dalībnieku? Sīkāka informācija 
bibliotēkā. Nāc un piedalies! 

 „Eiropas E-prasmju nedēļa 2012” 

Aicināti piedalīties no šā gada 26.-30.martam. Eiropas E-prasmju 
nedēļa” tiek organizēta ar mērķi attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt e-prasmju 
apgūšanu un popularizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
profesijas. E-prasmju nedēļa tiek rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un 
tās uzdevums ir popularizēt inovācijas izglītības un apmācību procesā, informēt 
sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, kā arī par valsts 
sniegto e-pakalpojumu saľemšanu un to ērtāku izmantošanu. No 26. līdz 30. 
martam sekojiet līdzi Nedēļas aktivitātēm Interneta tiešraidēs! ES mājā 
notiekošo semināru un prezentāciju tiešraides būs iespējams vērot 
www.piesledzieslatvija.lv mājaslapā. 
E-prasmju nedēļas programma 
26.marts E-prasmju nedēļas 2012 atklāšana 
27.marts E-iespējas uzľēmējiem 
28.marts E-iespējas iedzīvotājiem 
29.marts IKT karjeras diena 
30.marts E-erudīts 

Sīkāka informācija  Pāvilostas bibliotēkā. 
Informāciju sagatavoja MAIRITA VĪTOLA 

 

2012.gada 18.februāra tautas 

nobalsošanas rezultāti 

18.februāra tautas nobalsošanā Pāvilostas novadā 
piedalījās 1734 balstiesīgie iedzīvotāji.  

No tiem 1712 (98,73%) balsoja” PRET”,  
22 (1,27%) balsoja “ PAR” . 

Sadalījums pa iecirkņiem 

Iecirkľa 
Nr. 

Vieta PAR PRET Kopā 

577. Pāvilosta 9 698 707 

598. Saka 6 286 292 

601. Vērgale 7 728 735 

 
 IEDZĪVOTĀJU SAPULCE 

PĀVILOSTĀ 
 17.februārī notika  Pāvilostas iedzīvotāju sapulce. Tajā 
novada domes priekšsēdētājs U.Kristapsons pastāstīja par 
paveikto 2011.gadā un plānotajiem darbiem šajā gadā. Šo 
informāciju jau varējāt lasīt februāra informatīvajā izdevumā. 
Priekšēdētājs informēja, ka ar nākošo gadu varētu palielināties 
maksa par ūdeni un kanalizāciju un, iespējams, apkures maksu 
par siltumu nerēķinās, vadoties  pēc kvadrātmetriem, bet pēc 
megavatstundām. Līdz tam vēl jāsagatavojas, jo jāuzstāda 
siltumskaitītāji. Tas nozīmē, ka arī apkures rēķini varētu kļūt 
lielāki. Tāpēc daudzdzīvokļu  māju  iedzīvotājiem vajadzētu 
domāt par māju siltināšanu. Iedzīvotāji ierosināja atjaunot zivju 
kiosku vecajā Pāvilostā un atzinīgi izteicās par z/s Kaija veikala 
darbību, ierosināja Brīvības ielā izvietot zīmi, kas liedz 
automašīnām stāvēt pie jaunā veselības centra, jo tām 
paredzēta stāvvieta pagalmā. Veselības centra otrā stāva telpās 
ierosināja izvietot trenaţierus, lai varētu nodarboties ar 
ārstniecisko vingrošanu. Jautāja par torľa, kas uzstādīts pie 
dienvidu mola kaitīgumu un to, vai veikti iespējamās radiācijas 
mērījumi bijušajos armijas angāros. Jautāja par iespēju 
nomazgāties un izmazgāt veļu tiem iedzīvotājiem, kuriem mājās  
tas nav iespējams izdarīt. Jautāja par zemes īpašuma nodokļu 
atšķirībām jaunajā un vecajā pilsētas daļā. Ierosināja atteikties 
no zonējuma un visiem maksāt vienādi. Kadastrālās vērtības 
aprēķina Valsts Zemes dienests, bet nodokļu atvieglojumus var 
piešķirt dome saskaľā ar saistošajiem noteikumiem. 

Turpinājums 6.lpp. 

SIA Eko Kurzeme informē 
 SIA „Eko Kurzeme” sadarbībā ar „Latvijas Zaļo punktu”, 

aicina  lauksaimniekus uzkrāt lauksaimniecībā izmantoto 
iepakojumu - minerālmēslu maisus, dārzniecībā izlietoto plēvi, 
lopbarības ietinamo plēvi, izlietoto kaitēkļu apkarošanas 
šķidruma iepakojumu (plastmasas kannas) un  bez maksas 
nodot šķirošanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11. 
 Piedāvājam iespēju, vidi piesārľojošo, izlietoto 
iepakojumu no lauksaimniekiem izvest un nogādāt atkritumu 
otrreizējās pārstrādes punktos. Tiklīdz izveidojas zināms 
daudzums atkritumu uzkrājuma, aicinām zvanīt pa tālruni  
63423435 vai 22004476. 

Lauksaimnieka ieguvums:  1)Dabas resursa 
nodokļa maksājuma atvieglojums, 2)Apliecinājums par videi 
kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, 3)Iespēja 
izvairīties no kaitnieciskas darbības attiecībā pret dabas 
piesārľošanu (videi bīstamo atkritumu dedzināšana), 
4)Sakopta apkārtējā vide. 

 info@ekokurzeme.lv, www.ekokurzeme.lv 
 
 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40232843&mode=mk&date=2012-02-07
http://www.monetudienas.lv/
http://www.piesledzieslatvija.lv/
mailto:info@ekokurzeme.lv
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 Sadarbojoties ar bāriľtiesu, veikta dzīves apstākļu noskaidrošana riska 

ģimenēs, kurās izvērtēta sociālā situācija, vecāku spēja nodrošināt bērniem 
pilnvērtīgu aprūpi, kā arī veikti konsultējoši pasākumi situācijas mainīšanai un 
uzlabošanai. Izvērtēta sociālā situācija ģimenēs un veiktas pārrunas ar skolēnu 
vecākiem. Ģimenes un bērnu sociālo problēmu risināšanā iesaistīti visi ģimenes 
locekļi, tuvākie radinieki, skolas, pirmsskolas mācību iestādes.  

Higiēnas centru pakalpojumus 2011.gadā izmantojuši: 
Sakā – 146 iedzīvotāji; 
Rīvās –  156 iedzīvotāji; 
Plocē – 558 iedzīvotāji. 

Kopā izlietotie līdzekļi Ls 26879 
no tiem: naudā – Ls 26234, 
natūrā - Ls 645 - par pusdienām izglītības iestādē, pirmklasnieku dāvanu kartēm. 
Pamatpabalsti 71 ģimenei -  Ls 15121 apmērā. 
Dzīvokļa pabalsti 66 ģimenēm - Ls 2940 apmērā. 
Saistošajos noteikumos noteiktie citi palīdzības veidi 38 ģimenēm - Ls 2552 
apmērā. 
Ārpusģimenes aprūpe bērniem Ls 3962 apmērā. 
Bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Ls 1904 apmērā. 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā Ls 400 apmērā. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 

Sociālais dienests ziņo 

Februārī 1 ģimenei piešķirts maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 32 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 9 
ģimenēm pamatpabalsts, 4 bērniem piešķirts pabalsts  
ēdināšanai bērnudārzā un skolā,   22  ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts,  3 personām atteikts pamatpabalsts, 1 
personai piešķirts pabalsts rehabilitācijas pasākumiem. 

Iedzīvotāju zināšanai 
Tā kā tikai šā gada 26.janvāra domes sēdē 

deputāti pieľēma lēmumu par gados vecāko novada 
iedzīvotāju sveikšanu (80,85,86,87.....) gadu dzimšanas 
dienās, atvainojamies janvāra un februāra mēnešu jubilāriem 
par novēloto apsveikšanu. 

Pārskats par Pāvilostas novada 
sociālā dienesta darbu 2011. 

gadā 
Sociālā dienesta 23 sēdēs, kuras notika vienu reizi 

divās nedēļās, izskatīti 463 iesniegumi sociālai palīdzībai un 
pakalpojumu saľemšanai, kuriem tika pieľemti sociālā 
dienesta lēmumi. Mutvārdu konsultācijas un informācija 
sniegta 35% novada iedzīvotāju.  
Katram klientam iekārtota individuāla lieta. Lietā glabājas 
klienta iesniegtie dokumenti, kas ir par pamatu pabalsta 
piešķiršanai. Izsniegtas 121 izziľas par atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, 71 izziľa par ienākumu līmeni 
zem Ls 150, kas dod iespēju saľemt atlaides medicīnas 
pakalpojumu un medikamentu iegādei. 

Dati par sociālā dienesta klientiem un saľemtās 
palīdzības apjomu tiek ievadīti datora programmā Sociālās 
palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA‟‟. 

Pāvilostas novadā katrs deklarētais pirmklasnieks, 
uzsākot jauno mācību gadu, saľēma dāvanu karti Ls 10.00 
apmērā. Valsts apmaksāja 1.klases skolēniem pusdienas Ls 
0.80 dienā. 18 bērniem no trūcīgām un aizbildľu ģimenēm 
tika piešķirtas domes atmaksātās pusdienas gan skolās, gan 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Pamatojoties uz 2009. gada 8. decembra 
Dāvinājuma līgumu starp Latvijas Pašvaldību savienību un 
Pāvilostas novada domi, Pāvilostas novada trūcīgajām 
mājsaimniecībām tika izsniegtas 73 dāvanu kartes 
„Elektrības norēķinu kartes 500 kWh”. 

Sagatavots projekts sociālā dienesta budţetam un 
kontrolēta tā izpilde, kā arī sagatavotas un nosūtītas Latvijas 
Labklājības ministrijai ikmēneša atskaites par sociālajai 
palīdzībai piešķirtajiem un izmaksātajiem līdzekļiem un 2011. 
gada Valsts statistikas atskaite. Strādājot ar riska ģimenēm, 
tika izvērtētas un dokumentāli atspoguļotas sociālas 
problēmas, risināšanas pasākumi, kā arī noteikti šķēršļi 
problēmu risināšanai. 

 

SKOLĒNU SKATUVES RUNAS 

KONKURSS 

 
 
 
Pāvilostas novada skolēnu skatuves runas konkursā Pāvilostā, 

28.februārī, piedalījās 10 skolēni no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales 
pamatskolas. Konkurss notika, vadoties pēc Valsts izglītības satura centra 
izstrādāta nolikuma. Konkursa galvenais  mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un 
jauniešu skatuves runas kultūru. Katrs konkursa dalībnieks runāja vienu  prozas un 
vienu dzejas darbu.  

Pirms konkursa dalībnieki Maritas Hornas vadībā veica daţādus runas 
vingrinājumus. Tas palīdzēja atbrīvoties no satraukuma un koncentrēties konkursa 
priekšnesumam. 

Skolēnu sniegumu vērtēja Marita Horna – Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātra reţisore un Velga Freimane- Vērgales kultūras nama vadītāja. 
Kā atzina vērtētājas, visi skolēni bija nopietni gatavojušies, izvēlējušies interesantu 
repertuāru, skaidri un spilgti pasniedza savu priekšnesumu.  

Paldies konkursa dalībniekiem no Vērgales pamatskolas: Evai Vītoliľai, 
Danam Silam, Maigai Meļķei, Gundai Drullei,Aivim Silam un Pāvilostas vidusskolas 
dalībniekiem: Keitai Šakinai, Adīnei Gūtmanei, Kristai Ziemelei, Kristīnei Podziľai , 
Annijai Kristai Bērziľai. 

Paldies skolotājām par skolēnu  gatavošanu konkursam: Agritai 
Valkašai,Guntai Limbergai, Sigitai Freimanei, Inesei Reľķei, Inesei Razmai, Andai 
Blūmanei. 

Kurzemes novadu skatuves runas konkursā 6.martā, Liepājā, 
Pāvilostas novadu pārstāvēja Pāvilostas vidusskolas 5.klases skolniece 
Krista Ziemele (pedagogs Agrita Valkaša).   

Metodiķe izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA  
 

Pāvilostas novada konkursa dalībnieki. Pirmā no labās K.Ziemele, aiz viľas skolotāja 

A.Valkaša. Foto: Silvija Leja. 

Turpinājums no 5lpp. 

U.Kristapsons rosināja iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties  
teritorijas plānojuma apspriešanā un pasekot līdzi tam,  kāds 
lietošanas mērķis ir paredzēts katra īpašumam un rakstīt 
domei iesniegumu par izmaiľām. 

Ierosināja arī ierīkot noţogojumu bērnu laukumam 
vecajā Pāvilostā. Ierosināja padomāt par ēkas Sakas ielā 6 
remontu, lai tajā ierīkotu mūsdienu prasībām atbilstošus 
dzīvokļus.   

Cerams, ka tuvākajā laikā saľemsim no domes 
atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem un redzēsim 
solījumu izpildi dabā. 

MARITA HORNA  
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PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENA 

Zole 

Vīri –  
1.vietā Dainis Klaks 
2.vietā Aigars Bērziľš 
3.vietā Dzintars Zamaritis 

Novuss 

Pamatskolas zēni –  
1.vietā Ivo Jaunzems 
2.vietā Mārtiľš Bunka 
3.vietā Elvis Vīgants 
Vīri - 
1.vietā Dainis Vītols 
2.vietā Ģirts Lanka 
3.vietā Ēriks Bunka 

Darts  

Pamatskolas meitenes –  
1.vietā Kate Štokmane 
2.vietā Evita Jakovļeva  
3.vietā Evita Lazukina 

 

 

 19.februārī 
Pāvilostas sporta zālē 
notika Pāvilostas novada 
sporta diena. Visos sporta 
veidos sacensības notika 
pamatskolu grupā un 
vidusskolas / pieaugušo 
grupā. 

Teniss 

Pamatskolas  meitenes –  
1.vietā Kristīne Anna 
Raģele 
2.vietā Kate Štokmane 
3.vietā Terēze Cābele 
Pamatskolas zēni –  
1.vietā Dāvis Bērznieks 
2.vietā Ivo Jaunzems 
3.vietā Kristers Cābelis 
Sievas –  
1.vietā Laila Priedola 
2.vietā Aivita Barsukova 
3.vietā Rita Bērziľa 
Vīri –  
1.vietā Zintis Vīgulis 
2.vietā Uldis Kristapsons 
3.vietā Marats Bolgovs 

Dambrete 

Pamatskolas meitenes –  
1.vietā Terēze Cābele 
2.vietā Kate Štokmane 
3.vietā Evita Lazukina 
Pamatskolas zēni –  
1.vietā Arvis Barsukovs 
2.vietā Elvis Vīgants 
3.vietā Leo Kiričenko 
Sievas -  
1.vietā Aivita Barsukova 
2.vietā Annija Krista Bērziľa 
Vīri –  
1.vietā Zintis Vīgulis 
2.vietā Guntis Balodis 
3.vietā Matīss Eihvalds 
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Sievas –  
1.vietā Aivita Barsukova 
2.vietā Rita Bērziľa  
3.vietā Laila Priedola 
Vīri –  
1.vietā Uldis Arājs 
2.vietā Guntis Balodis 
3.vietā Endijs Klaks 

26.februārī Pāvilostas sporta zālē 
notika Pāvilostas novada Ceļojošais kauss 
volejbolā un zāles futbolā.  

Volejbolā piedalījās četras 

komandas. Izspēlējot katra komanda ar katru, 
rezultāti šādi: 

1.vietu un Ceļojošo kausu uz gadu 
ieguva komanda ,,Alejas”. Komandā spēlēja: 
Zane Ansone, Solveiga Ansone, Kate Štokmane, 
Artis Zalonskis, Ansis Horna, Māris Bergmanis, 
Artūrs Miezītis, Matīss Eihvalds. 
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Pamatskolas zēni –  
1.vieta Mārtiľš Bunka 
2.vieta Ģirts Jakovļevs 
3.vietā Kristaps Klaks 
Sievas –  
1.vietā Annija Krista Bērziľa 
2.vietā Aivita Barsukova  
3.vietā Laila Priedola 

Basketbola 

soda un 

tālmetieni 

Pamatskolas meitenes –  
1.vietā Kate Štokmane 
2.vietā Terēze Cābele 
3.vietā Evita Lazukina 
Pamatskolas zēni –  
1.vietā Ivo Jaunzems  
2.vietā Kristaps Klaks 
3.vietā Ģirts Jakovļevs 
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Aizvadīto spēļu rezultāti 

basketbolā un spēļu 

kalendārs 

Pāvilosta – Gavieze, 76:78, uzvar Gavieze 
Pāvilosta – Priekule, 48:66, uzvar Priekule 
Pāvilosta – Grobiľas Kings, 62 : 76, uzvar Grobiľa 
Pāvilosta  :  Bārta,  54:83,  uzvar Bārta 
Pāvilosta  :  Embūte , 83 : 92, uzvar Embūte  
Pāvilosta  :  Vērgale 2, 53 :  83, uzvar Vērgale 2 
09.03. Pāvilosta  :  Kings / Grobiľa  notiks Grobiľā plkst. 20.00 
13.03. Pāvilosta  :  Priekule  notiks Pāvilostā plkst. 19.00 
15.03. Pāvilosta  :  Gavieze notiks Pāvilostā plkst. 19.00 
22.03.Pāvilosta  :  Dunika notiks Dunikā plkst. 19.00 

 ALDIS BARSUKOVS 

2.vietā komanda ,,Švāģeris un CO”. Komandā spēlēja: Gints 
Citskovskis, Elīna Citskovska, Renāte Citskovska, Dainis Klaks, Endijs 
Klaks, Kristaps Klaks, Jānis Arājs. 

3.vietā komanda ,,AC un CO”. Komandā spēlēja: Terēze 
Cābele, Annija Krista Bērziľa, Mārtiľš Šēlis, Vairis Vilsons, Ivars Horns, 
Andris Cābelis, Gints Gūtmanis. 

4.vietā komanda ,,Savējie”. Komandā spēlēja: Mudīte 
Zamarīte, Valters Zamarītis, Guntars Zamarītis, Mairita Špickopfa, Oskars 
Špickopfs, Dzintars Zamaritis,  Veronika Zamarite. 

 

Zāles futbola turnīrā piedalījās sešas komandas. 

Izspēlējot katra ar katru, rezultāti šādi: 
1.vietas un Ceļojošā kausa ieguvēji uz gadu ir komanda ,,AC 

un CO”. Komandā spēlēja: Ivars Horns, Mārtiľš Šēlis, Vairis Vilsons, 
Andris Cābelis, Mareks Selderiľš, Kristers Cābelis, Aldis Barsukovs. 

2.vietā komanda ,,Alejas”. Komandā spēlēja: Ivo Jaunzems, 
Matīss Eihvalds, Artis Zalonskis, Artūrs Miezītis,  
Intars Reingolds. 

3.vietā komanda ,,Fraieri”. Komandā spēlēja: Kārlis Vītols, 
Einārs Vārsbergs, Endijs Klaks, Miks Ķemeris,  Ansis Horna, Adriāns 
Vīgants. 
4.vietā ,,Censoľas”. 
5.vietā,,Monster Cock”. 
6.vietā ,,Sīkie”. 

Paldies visiem sporta cienītājiem,  kuri aktīvi piedalījās Pāvilostas 
novada sporta dienās. 
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26.februāra Pāvilostas novada sporta dienas dalībnieki. Foto: Marita Kurčanova. 

No š.g. 06.marta Pāvilostas sporta 
 zālē tiek organizēti  

galda tenisa treniņi.  

Treniľi plānoti: otrdienās no  
plkst.14.30 līdz plkst. 17.00,  
trešdienās no plkst.15.30 līdz plkst.18.00. 

Treneris- Aldis BARSUKOVS 
Pieteikties un papildus informācija varat saľemt pie trenera 

Alda Barsukova zvanot uz mob. tel. 29230995. 
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Šī gada izstādē tika prezentēti šādi jaunumi Pāvilostas novadā:   

1. Atpūtas māja PUERTO VV, Krasta ielā 19, Pāvilosta, +371 29488247, vh@apollo.lv 
puertoviva@inbox.lv, www.puertoviva.blogspot.com mājas saimniece piedāvā:  
1.1. Pļavas un meţa delikateses - semināri par dabas veltēm un to pielietošanu 

cilvēka veselībā un uzturā, ekskursijas dabā, savvaļas augu iepazīšana un 
praktiskas nodarbes Pāvilostā,   

1.2. Neparastas rotaļas ar smiltīm Pāvilostā  (smilšu bērumi traukos, rakstīšana, 
gleznošana ar smiltīm, smilšu teātris un rangoli), 

2. Lauku maizes cepšana un degustēšana „Ievlejās”, „Ievlejas”, Sakas pagasts, +371 
29124128, ievlejasagita@inbox.lv  

3. Izbraucieni ar Pāvilostas koka laivām, būvētas Pāvilostā, grupām līdz 40 cilv., SIA 
„Vēju paradīze”, Smilšu iela 14, Pāvilosta, +371 29125521, laivas@veju-paradize.lv, 
www.veju-paradize.lv/laivas   

4. Trakais brauciens ar pūsli Pāvilosta Marina,  Ostmalas iela 4, Pāvilosta, +371 
29448446, info@pavilostamarina.lv, www.pavilostamarina.lv 

5. Āra slidotava, hokeja laukums Pāvilostā, pilsētas stadionā, Dzintaru ielā 

6. Pāvilostas Serf klubs, serf sporta inventārs daţādām vecuma grupām un 
profesionalitātes līmenim, +371 26444934, dagnisb@windsurf.lv  

7. Pāvilostas novadpētniecības muzeja Laivu māja, Dzintaru ielā 1, Pāvilosta, +371 
63498276, +371 29226273, irina.kurcanova@pavilosta.lv,  pavilosta.muzejs@tvnet.lv       

8. Nodarbības dzintara apstrādē Pāvilostas mākslas skolā - ikvienam interesentam, 
katru trešdienu, plkst. 16:30, nodarbības maksa Ls 4.00/ mēnesī,  E. Šneidera 
laukumā 2, +371 63498435,  zigmunds.vilnis@pavilosta.lv 

9. Velo noma viesu namā „Viga”, Viļľu ielā 3, Pāvilostā, pavilosta_viga@inbox.lv, +371 
26424389 

10. Ziemupes Kaiju SPA, dziedināšana caur ūdeni, pašsajūtu uzlabojoša lauku pirts ar 
pirtnieku, Ziemupē, +371 29454425, kaija1@inbox.lv, www.kaija.viss.lv 

11. Brīvdienu māja „Atpūta upes krastā”, Celtnieku ielā 4, Pāvilostā, +371 26453136, 
aina.orna@inbox.lv  

12. 5 jaunas kempinga mājas kempingā „Jūras mājas”, Jūras ielā 4, Pāvilostā, e-pasts 
juris-5707@inbox.lv, inga-62@inbox.lv, www.zvejniekseta.lv, +371 63498400, +371 
26321587, +371 29449927 

 

 

Pāvilostas novads veiksmīgi prezentē 

sevi starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2012” 

 

 

10.un 11. februārī Pāvilostas novada TIC 
vadītāja Mairita Tumpele un Ziemupes / Vērgales TIC 
vadītāja Daina Vītola pārstāvēja Pāvilostas novadu  19. 
starptautiskajā tūrisma izstādē -  gadatirgū „Balttour 
2012”. Pāvilostas novads sevi prezentēja vienotā Liepājas 
reģiona stendā, kurš iekļāvās kopējā Kurzemes stendā. 
Kurzemes reģions aicināja „ciemos” Kurzemes sētā, kur 
ceļotājus aicināja iepazīties ar plašo informāciju – tūrisma 
piedāvājumu 2012. gadā, kā arī nobaudīt un iegādāties  
visdaţādākos Kurzemes raţojumus. Šī gada tēma Kurzemes 
stendam  – "Raţots Kurzemē". Izstādē apmeklētājiem 
piedāvājām bukletu „Pāvilostas novads” un informatīvos 
materiālus ar novada pasākumu plānu un jaunumiem  
Pāvilostas novadā.  

 

Interese par Pāvilostas novadu bija liela 
un neatpalika no Liepājas. Daudzi izstādēs 
apmeklētāji interesējās par pasākumu plānu, 
jaunumiem, kā arī piedāvājumiem lielākām tūristu 
grupām. Kopumā trīs izstādes dienās tika izsniegti  
1000 Pāvilostas novada bukleta eksemplāru. 
Atzinīgus vārdus izstādes apmeklētāji teica par 
tūrisma piedāvājumu Pāvilostā – īpaši slavējot 
mājas lapu un naktsmītľu piedāvājumu. 

Līdzi TIC darbiniekiem šogad devās arī 
Ģirts Vagotiľš – Vagulis, kurš pārstāvēja biedrību  
„Pāvilostas laivas”. Stendā tika izvietots SIA „Vēju 
paradīze” izgatavots laivas modelis. Biedrība 
„Pāvilostas laivas” tūristiem piedāvā iespēju 
izbraukt jūrā ar koka laivām, kas, pielietojot 
modernas tehnoloģijas, tiek būvētas pēc seno 
zvejas laivu parauga, kā arī pēc iepriekšējas 
pieteikšanās piedalīties savas laivas būvēšanā. 

Kopumā izstādē "Balttour 2012" divās 
tematiskajās hallēs "Apceļo Latviju!" un "Atklāj 
pasauli!" varēja apskatīt 255 stendus, kuros savus 
piedāvājumus prezentēja 650 tūrisma uzľēmumu 
no 38 valstīm. Izstādi apmeklēja 23 000 
interesentu, no kuriem 4500 bija tūrisma 
profesionāļi un aicinātie klienti. 

Savu dalību stendā ľēma arī  raţotāju 
pārstāvji no visas Kurzemes – ar zīmi „Raţots 
Kurzemē” savus izstrādājumus tirgoja keramiķi, 
audēji, bitenieki, vīndari, maizes cepēji un daudzi 
citi raţotāji. Kurzemes stenda apmeklētājiem bija 
iespēja degustēt un iegādāties raţotāju produkciju. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja  
MAIRITA TUMPELE 

 

No kreisās Pāvilostas novada TIC vadītāja M.Tumpele, Vērgales / Ziemupes TIC vadītāja 

D.Vītola: Foto no TIC arhīva. 

Biedrības „Pāvilostas laivas” jaunākais laivas makets. 
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25. martā plkst. 11:00  

Pāvilostas ev.-baptistu baznīcā  

Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienai 

veltīts dievkalpojums un 

atceres brīdis. Pēc tam ziedu nolikšana 

pie piemiľas akmens  Pāvilostas pilsētas 
Simtgades parkā. 

 

5. aprīlī  

plkst.17:00 

 Pāvilostas pilsētas k/n 

Lieldienu  

pasākums  

„Zem saulītes  

siltmīļā vaiga” 

Piedalās: Pāvilostas pilsētas k/n bērnu dramatiskais 
kolektīvs, ansamblis „Burbulīši”, 1.- 4. klašu deju 

kolektīvs. 
 

21. aprīlī plkst. 13:00  

Riču ģimenes koncerts 

Biļetes iepriekšpārdošanā no 26.marta pie 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas Silvas 

Vārsbergas (tālr.29366112;63498264). 
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3,00, koncerta 

dienā Ls 4,00. 

 

PĀVILOSTAS 

MŪZIKAS SKOLĀ 

21.martā plkst. 16.30  

atklātais mācību koncerts  

„Pavasara skaņās” 1.daļa. 

Klavierspēle, vijoļspēle 2.-8.klasei. Pēc koncerta 
vecāku pārrunas ar specialitātes pedagogiem. 

 

26.martā plkst.16.30  

atklātais mācību koncerts 

 „Pavasara skaņās” 2.daļa. 

Klavierspēle, vijoļspēle, pūšaminstrumentu spēle 
2.-6.klasei. Pēc koncerta vecāku pārrunas ar 

specialitātes pedagogiem. 
 

29.martā Piltenes un 

Pāvilostas mūzikas skolu 

sadraudzības koncerts. 
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DALĪBA STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ 

 
  Comenius projekts Pāvilostas vidusskolā (Back to Our Roots: Customs and 
Traditions Bring Us Togeather, latviskojot „Atpakaļ pie saknēm jeb tradīcijas saved mūs 
kopā.”) ir uzľēmis apgriezienus. Oktobrī, izbaudot septiľu dalībvalstu pārstāvju viesošanos 
Pāvilostā, mums divām skolniecēm (Ievai Kangīzerei un Andai Uzarei) 19. februārī bija tā 
lieliskā iespēja piedalīties braucienā uz Košici kopā ar trim skolotājām Intu Vīganti, Ilzi 
Ozoliľu un Solveigu Ansoni. Spītējot putenim, smaidīgas un sajūsmas pilnas ieradāmies 
Rīgas lidostā.  

Īsinot laiku lidmašīnā, fotografējām brīnišķīgos skatus pa lidmašīnas logu un 
spēlējām „kartupeļus” ar fizikas skolotāju. Veiksmīgi nolaiţoties Košices mazajā lidostā, pēc 
neliela mirkļa jau sirsnīga atkal satikšanās ar Slovākijas partneriem. Mēs jutāmies īpašas, jo 
varējām dzīvot pie Slovākijas projekta vadītājām. Liels izaicinājums bija angļu valoda. Cik 
laba bija sajūta, ka mūs saprot un mēs saprotam ko jautā vai atbild! Skolotājas Inta Vīgante, 
Ilze Ozoliľa un Solveiga Ansone devās uz viesnīcu, bet mēs pie savām ģimenēm. 

Izbaudījām slovāku bērnu ikdienu. Kopā ar turku, slovāku un poļu bērniem 
veidojām ar diegiem un naglām sirsniľas uz koka pamatnes, izmantojot nagliľas un 
krāsainus diegus, šāvām šautuvē, spēlējām volejbolu, batikojām iepirkumu maisiľus, 
veidojām māla traukus skolotāja Dţona vadībā un pat ievingrinājām kājas, dejojot slovāku 
tautasdejas. 

Lai gan 50 gadus vecā skoliľa bija ļoti maza, tikai aptuveni 150 bērni, klases bija 
aprīkotas ar modernām tehnoloģijām un izskatījās mājīgas un pat ar patriotisma piesitienu, jo 
katrā klases telpā pie sienas rotājās valsts karogs un ģerbonis.  

Apmeklējam ekocentra „Sosna” mājiľu ar dārzu. Skolēni šeit brauc, lai mācītos sēt, 
stādīt un audzēt, taupīt dabas resursus un nepiesārľot vidi. Tā kā pati skola ir eko skola, kas 
ir iesaistījusies eko projektā, tad visur ir izvietotas vairākas tvertnes atkritumu šķirošanai. 
Uzzinājām, ka katru gadu veselu nedēļu skolēniem ir iespēja mācīties slēpot un peldēt. 
Visspilgtāk atmiľā palikuši sniegotie kalni – laiks bija silts, saulīte ripoja pa zemes virsu, 
dāvājot mums iespēju pilnībā izbaudīt Augstos Tatrus, kur pa sniegotajām takām baudījām 
kalnu neticamo skaistumu. Dienas beigās baudījām 2 km garu nobraucienu ar ragaviľām. 
Skolotājas, kuras ilgi nedomāja, brauca pirmās, mēs aiz viľām. Vakarpusē sārtiem vaigiem 
un neaprakstāmiem  iespaidiem devāmies atpakaļ uz Košici. Košices centru mums izrādīja 
zinošs un atraktīvs gids.  

Slovāku ģimenes mums dāvāja iespēju apmeklēt 10 japāľu bundzinieku koncertu 
Košices arēnā, kas ilga veselas divas stundas - tas bija patiešām iespaidīgi.  

Trijos naktī, Košices lidostā, visi samiegojušies un noguruši, viens otru apskāvām 
un atvadījāmies, sakot milzīgu paldies par četru dienu piedzīvojumiem pilsētā, kas 2013. 
gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Ar to mūsu piedzīvojums nebeidzās, jo mājupceļā 
vienu dienu palikām Čehijas galvaspilsētā Prāgā, vietā, kur tāpat kā Slovākijā kafejnīcā nevar 
dabūt tomātu sulu. Taču tomātu sula neatsver to fantastisko skaistumu ar kādu mūs priecēja 
Prāga. Kārļa tilts, rātslaukums, ar tūristu pūļiem, „dejojošā māja” lika arī mums izvilkt 
fotoaparātus un knipsēt vēsturisko ēku skatus. Pabijām vaska muzejā un viduslaiku 
spīdzināšanas pagrabā, kur baisi metās, skatoties uz visiem šiem viduslaiku moku rīkiem.  

Mājup lidojām ar pārsēšanos. Vēl tikai Amsterdamas lidosta ar jautrajiem lidostas 
darbiniekiem un tad jau Rīga – pelēka, drūma, bet vienalga mīļa.  

Par šo ceļojumu mums vienmēr atgādinās pārsimts fotogrāfijas, neaizmirstamas 
sajūtas un gūtā pieredze. 

Plāni lieli, turpmākie uzdevumi daudz, darba pietiks visiem, lai sagatavotos 
nākamai tikšanās reizei Turcijā aprīlī. 

Projekta vadītāja INTA VĪGANTE, skolotāja ILZE OZOLIĽA,  
IEVA KANGĪZERE un ANDA UZARE 
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Sirsnīgā diena  
No 13.02.-17.02. pirmsskolas izglītības iestādē 

„Dzintariľš” bija mīlestības un draudzības nedēļa. 
14.februārī atzīmējām Valentīna dienu. Zāli rotājām ar 
daţādu krāsu sirsniľveida baloniem. Iepazīstinājām bērnus 
ar Valentīndienu un tās paraţām. Katra grupiľa sniedza 
savu sagatavoto priekšnesumu, zīmēja sirsniľas. Saucām 
katrs sev zināmus, daţādus mīļvārdiľus. Dejās un rotaļās 
laiks pagāja nemanot. Mielojāmies ar gardiem sirsniľveida 
groziľiem. 

 
 
 
 
Novēlam bērniem un mums visiem ne tikai 

Valentīna dienā, bet arī katru dienu būt mīļiem un 
draudzīgiem. 

PII „Dzintariľš” skolotāja RITA PENCE  

 

PROJEKTU NEDĒĻĀ ĶĒRPJI UN 

TETRAPAKAS 

Mēs, 7.klases skolēni, savu projekta nedēļu nosaucām „No visa kā! 
Ķērpji, tetrapakas un… desa! Mūsu klase ir iesaistījusies divos projektos – ķērpju 
pētīšanā un tetrapaku vākšanā. Ķērpju pētīšanai labs laiks bija tikai pirmdien. 
Mēs meklējām piesārľotāko vietu un noteicām pētāmās vietas. Vēl šajā nedēļā 
mēs pikojāmies, gājām uz veikalu un pētījām cenas, jo plānojām šo to pagatavot. 
Kopā ar skolotāju Annu Kaţi rakstījām radošos darbus ķērpju konkursam.  
Vēl mēs gatavojām šokolādes desu. Tas nemaz nav lēts prieks – vajadzīgas 
konfektes, olas, cukurs, kakao, sviests, cepumi...  Visi griezām, drupinājām, 
maisījām. Projektu nedēļas noslēgumā desu arī apēdām.  

Esam pieteikušies tetrapaku vākšanas konkursā – vācām, locījām, 
skaitījām. Gatavojām sludinājumus, ko izvietot pilsētā.  

Ķērpju un paku projektos vēl ir daudz darba. Mēs turpināsim strādāt!  
KATE ŠTOKMANE no 7.klases  

 
Pāvilostas vidusskola aicina krāt tetrapakas un neizmest 

izlietotās tetrapakas kopējos atkritumos, bet nedaudz izskalotas izmest tās 
lielajās kastēs, kuras būs novietotas pie daudzstāvu māju konteineriem vai arī 
nodot tās Pāvilostas vidusskolas skolotājiem vai skolēniem. 

Tā kā atkritumu daudzums un resursu patēriľš arvien pieaug, 
izgāztuves aizľem arvien lielākas platības. Tas ietekmē ne tikai dabu, bet arī 
mūs, jo, atkritumiem sadaloties, rodas cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas 
gāzes, tiek piesārľots pazemes un virszemes ūdens,  un degradējas augsne. 

 

ULMALES BIBLIOTĒKĀ 
Ulmales bibliotēka ir viena no 85 Latvijas bibliotēkām, kas ir pieteikusi 

savu dalību akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma 
izzināšana", ko organizē  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Bibliotekāru biedrību un Latviešu valodas 
aģentūru. Akcijas mērķis ir apzināt pasaules kultūras un dabas mantojumu, 
sekmēt unikālu vērtību Latvijā un pasaulē izzināšanu un saglabāšanu, izcelt 
bibliotēkas vērtību mūsdienu sabiedrībā, apgūt tās neierobeţotās iespējas un 
izzināt bibliotēkas piedāvātos līdzekļus kā mūsdienu informācijas resursu. Bērni, 
jaunieši un citi interesenti caur bibliotēkas resursiem (grāmatām, periodiku, 
internetu un citiem avotiem) meklē izvēlētajam pasaules mantojumam līdzības 
Latvijas kultūras un dabas mantojumos,  veic pasaules un Latvijas mantojumu 
savstarpēju salīdzināšanu, meklējot kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Dalībnieki 
veido kopēju planšeti, apkopojot iegūtos rezultātus, kas akcijas noslēguma 
pasākumā būs bibliotēku vizuālais darbības rezultāts un to vizītkarte. Ulmales 
bibliotēka šajā akcijā ir izvēlējusies izpētīt Ulmales upurakmeni. 
 Sīkāk par šo akciju un tajā  paredzētajām  aktivitātēm visus interesentus aicinu  
iepazīties uz vietas Ulmales bibliotēkā.  

Bibliotēkas vadītāja LITA ŠILDERE 
 

„Nāc ar mani padejot!”, saka Ērika un Adelīna. Foto: Monta 

Pētermane. 

Pēdējais izrāviens un 

skaista sadziedāšanās 

Vēl tikai līdz 31. martam darbojas projekts  

„Otru elpu papīram”! Visiem, kas vēlas 

atbrīvoties no liekiem nederīgu papīru uzkrājumiem, šāda 
iespēja ir, atgādājot tos uz Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādi „Dzintariľš”. Pasteidzieties! Tikai līdz 31. 
martam. 
 

30. martā plkst. 10.00 Pāvilostas kultūras namu 
ar dziesmām pieskandinās Alsungas, Cīravas, Vērgales un 
Pāvilostas pirmsskolas iestāţu piecgadīgie un sešgadīgie 

bērni kopīgā starpnovadu 

sadraudzības un  sadziedāšanās 

pasākumā „Sagaidīsim pavasari 

kopā!” Nāciet klausīties un skatīties! 

PII  „Dzintariľš” vadītāja MONTA PĒTERMANE 

 

 

2012. gada marts                                                                                                                                                                                                                                        11 
 

Pāvilostas vidusskolas ziľas 
Starpnovadu olimpiāţu uzvarētāji 
 Fizikas olimpiāde:  
Ivita Goguadze- 3. vieta, Kārlis Vītols un Laine Šildere ieguva atzinību 
 Latviešu valoda 11. -12. klasei: 
Ilze Ieva Vilne- 1. vieta, Laine Šildere – 2. vieta, Ivita Goguadze - 3.vieta 
 Ģeogrāfijas olimpiāde: 
Laine Šildere- 2.vieta 
 Ekonomikas olimpiāde: 
Ivita Goguadze – 3. vieta, Ilze Ieva Vilne - atzinība 
 Krievu valoda 8.klasei: 
Laura Stirna ieguva atzinību 
 Janvārī 14 Pāvilostas vidusskolas 9.-12. klašu skolēni saľēma 

stipendijas par kopējo summu  Ls 240.00. 
 12.klase ir iekļuvusi konkursa „SMĀRTS” spēles „TIEM, KAS MĀCĀS” 

pusfinālā, kas notiks 8. martā Rīgā. 
 

mailto:t@v%C4%81
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Sestdien, 25. februārī, Durbes kultūras namā notika bērnu 
kolektīvu sadancošanās un sadziedāšanās koncerts. 

No Pāvilostas šajā pasākumā piedalījās kultūras nama 
bērnu ansamblis „Burbulīši”.  

Koncertā skanēja gan bērnu čalas, dziesmas un dejas, bet, 
lai būtu interesantāk, pasākuma vadītāja iesaistīja visus dalībniekus 
un skatītājus mīklu minēšanā, ātrrunas vingrinājumu un skaitāmpantu 
skaitīšanā un daţādu atjautības uzdevumu atminēšanā. 

Pasākuma otrajā daļā bērni ar prieku piedalījās daţādās 
atrakcijās, rotaļās un dejās, kā arī cienājās ar augļiem un saldumiem. 

Laiks pagāja ātri, un nobeigumā secinām, ka šādi 
draudzības pasākumi ir ļoti vērtīgi un nozīmīgi katra bērna attīstībā. 
Rezultātā tiek pilnveidota bērnu skatuviskā pieredze, tiek veicināta 
interese par dziedāšanu, dejošanu un  veidojas starpnovadu 
sadraudzība. 

Paldies, Pāvilostas kultūras nama vadītājai Silvai par 
iespēju piedalīties šai pasākumā un ansambļa „Burbulīši” vecākiem 
par atbildību un atbalstu! 

Lai mums skanīgs un radošs pavasaris! 
Ansambļa „Burbulīši” skolotāja AIJA GERTSONE 

 
 
 

PIEMAREI – 30 

 
„Pa septiľiem vārtiem var ienākt cilvēkā prieks”, dzied un spēlē, no kreisās V.Lazukins, A.Blaubārdis, E.Citskovska, V.Horns, D.Cābele, A.Zalonskis, M.Vinklers un 

D.Vinklers. Foto: Ainars Dūdiľš. 

 

Meteľi pirmsskolā „Dzintariľš” 
          21. februārī pirmsskolā „Dzintariľš” atzīmēja Meteľdienu. Slikto laika apstākļu dēļ laukā nevarējām doties, tādēļ katra bērnu vecumposma grupa 
pēc savām iespējām Meteľdienas tradīcijas iedzīvināja bērnudārza zālē. Lielu jautrību sagādāja sportiskās aktivitātes un Meteľa baidīšana, kurš 
visiem prom bēgot, atstāja maisiľu ar zelta naudu. 
         Sešgadīgo vecuma bērnu grupa pēc Meteľdienas tradīcijas gāja budēļos uz piecgadīgo bērnu grupu, pārģērbjoties zēniem par meitenēm un 
meitenēm par zēniem. Lielīšanās, ticējumu un tautas dziesmu teikšana, dziesmu dziedāšana un spēkošanās izlīšanā caur adatas aci un atpakļrāpē 
sniedza pozitīvas emocijas visai dienai. 

GUNITA DELIJEVA 

 

Bērnu ansamblis „Burbulīši” dzied Durbē 
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Cerams, ka grupa beidzot sasparosies un pieteiks sevi 
šlāgeraptaujai. Pēc koncerta muzikanti lustējās ballē, kurā 
spēlēja viľu labi draugi no Rucavas, Aizputes, Cīravas, 
Vērgales.  

Paldies grupai par jauko pasākumu!  
P.S. Jau 20 gadus grupai ir savs nosaukums - “Piemare”. 
Piemare bija senās Kursas zeme Baltijas jūras piekrastē no 
Vārtājas upes ietekas dienvidos līdz Rīvas upes ietekai 
ziemeļos. Tā robežojās ar Bandavas zemi austrumos un 
Duvzares zemi dienvidos. Tagad tās teritorijā atrodas 
Liepājas pilsēta, Durbes novads, Grobiņas novads un 
Pāvilostas novads.  

MARITA HORNA  

 

Sestdien, 3.martā, grupa "Piemare" ar šim notikumam speciāli 
sagatavotu koncertu atzīmēja savas darbības 30.dzimšanas dienu. Grupa savu 
darbību, Daiľa Vinklera mudināta, uzsākusi 1981.gadā Sakas tautas namā, tad 
pārcēlusies uz Pāvilostu. Visus šos garos gadus puiši spēlējuši deju mūziku gan 
kāzās, gan ballēs tuvākā un tālākā apkārtnē. Latvijā tālākais brauciens bijis uz 
Valmieru, bet 1996.gadā grupa devusies pāri jūrai uz Gotlandi, lai muzicētu tur. 
Pašlaik kolektīvā muzicē  soloģitārists un vairāku dziesmu autors Dainis Vinklers, 
basģitārists Vilnis Horns, taustiľinstrumentālists Vasilijs Lazukins un bundzinieks  
Māris Vinklers. Koncertā piedalījās arī muzikantu sens draugs un padomdevējs 
Tālis Marhiļevičs, bijušie ansambļa dalībnieki Andris Zalonskis un Arnis Blaubārdis, 
kā arī bekvokālistes Elīna Citskovska un Daiga Cābele. Koncertu vadīja Einārs 
Vārsbergs. Grupu jubilejā sveica Pāvilostas kultūras nams, Pāvilostas vidusskola 
un pensionāru apvienība, sakot paldies par sadarbību un novēlot turpināt muzicēt. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Kursa
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%81rt%C4%81ja&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABva
http://lv.wikipedia.org/wiki/Bandava
http://lv.wikipedia.org/wiki/Duvzare
http://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81ja
http://lv.wikipedia.org/wiki/Durbes_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Grobi%C5%86as_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81vilostas_novads
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15.martā plkst.18.00 Vērgales kultūras namā notiks 

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE 

Piedalīties tiek aicinātas Pāvilostas novada amatpersonas un 
novada deputāti. 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iepriekš sagatavot 
interesējošos jautājumus.  

Sapulces sakarā interesēties pa telefonu 63490836. 
 

Kas? - Humora šovs ,,Ar smaidu pa dzīvi..’’ 

Kur? -  Vērgales kultūras namā 

Kad? -  30.martā plkst.19.00 

Jautrā un atraktīvā gaisotnē aicinātas piedalīties komandas 
(dalībnieku skaits-5-superīgi), kas ţūrijas redzīgās acs un līdzjutēju smieklu 
un aplausu vērtējumam  parādīs savu vizītkarti un divas anekdotes.  
Pasākumu kopā liks pagājušā gada laureāti -Vērgales pamatskolas 
skolotāju komanda ,,Labdarības biedrība ,,Magones‟‟”.   

Labu garastāvokli un vaiga muskulatūras nostiprināšanu 
garantējam pa Ls 1.00, tiem, kas vēl mācās – uz pusi mazāk. Sekojiet 
afišām un uzaicinājumiem!  Visgardāk smejas tas, kurš smejas pēdējais. 
Kultūras nama durvis pēc pasākuma aizslēdzu es- tātad tā esmu es – 
Velga. 
 

25.martā plkst.12.00 Vērgales kapos 

Komunistiskā terora upuru piemiņas 

diena. 

 

 

Pa Zaķa pēdām cilpojot 

Lieldienu rītā saule dejo, bet,  
ja uz to skatās caur zīda drānu, tad var 
pašu Laimu ieraudzīt. Mēs to redzēsim,  

ja Lieldienu rītu 8.aprīlī  

sāksim ar tradicionālo skrējienu uz avotiľu. 
Pēc tam Lieldienu prieki visai ģimenei turpināsies  

plkst. 11.00 Vērgales kultūras namā un Vērgales centrā.  
Būs gan audzināšanas stunda Zaķim un šūpošanās, gan  olu 
kaujas un  olu meklēšana, daţādas rotaļas un atrakcijas, olu 
kompozīciju un Lieldienu Zaķa portretu izstādes. Lai pavasara 
saules siltums un zaļais asnu plaukšanas prieks dod enerģiju 
un darba prieku.   Lai visi ceļi un taciľas Lieldienu dienā ved uz 
Vērgali!    
Jaukas Lieldienas vēlot - Velga (sekojiet afišai). 

 

Aicinājums uz teātri - politiskais 

kabarē jeb 100 grami Ţurkas’  2012. 

Tiek organizēts brauciens uz Nacionālā teātra izrādi 

6.maijā  plkst.12.00. 

Par izrādi teikts -,,Balvas ,,100g Ţurkas” 
pasniegšanas ceremonija. Jums līdz šim nav patikušas Latvijā 
balvu pasniegšanas ceremonijas teātrī, sportā un kino? Jums 
liekas, ka tautieši nekādi netiek līdz Oskara balvas 
pasniegšanas līmenim? Jums nāksies mainīt  savus uzskatus, 
jo aktieri ir apľēmības pilni panākt, lai jūs tos mainītu! Balvas 
pašiem labākajiem un pašā neparastākajā veidā! Kam? Nu, 
protams, ka mūsu(tautas) kalpiem, kas šajā gadā sagādājuši 
mums neskaitāmus pārsteigumus un pārdzīvojumus.„‟ 

Biļešu cenas Ls 6,50 un Ls 5,50 (ceļš-Ls 4,50) 
Pieteikties pie Velgas  un samaksāt līdz 10.aprīlīm. 

 

 

grāmatu autori, ilustrētāji, tulkotāji un izdevēji, kurus izvērtējuši Bērnu un 
jauniešu žūrijas pārstāvji - 13 tūkstoši jauno lasītāju Latvijā un latviešu 
diasporas centros pasaulē. 

Svētkos pirmo reizi piedalījās Pāvilostas bibliotēkas bērnu 
ţūrijas eksperti. Grāmatu svētkus un izstādi ”Skola 2012”  varēja apmeklēt 
bez maksas, uzrādot Bērnu/Jauniešu ţūrijas aproci ar nosaukumu 
„Pārsteidz galvu- lasi”. 

Bērnu ţūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas 
programma, ko īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas 
Bibliotekāru biedrību, saľemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, Kultūras 
ministrijas, pašvaldību un privāto ziedotāju finansiālu atbalstu.  

Svētkos piedalījās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība, kas īstenoja labdarības projektu Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!. 
2011. gadā, pateicoties ziedotājiem, Biedrība varēja dāvāt Bērnu un 
jauniešu žūrijas grāmatas visām Latvijas bibliotēkām, tai skaitā arī 
Pāvilostas bibliotēkai.   
Pasākuma laikā bērni varēja piedalīties radošajās darbnīcās, izmēģināt 
interaktīvo tāfeli, veicot daţādus uzdevumus un citas interesantas lietas, 
kā arī iegādāties grāmatas. 

Noslēgumā muzicēja populāri mūziķi no grupas "Dzelzs vilks" . 
Paldies par sadarbību un atsaucību: Maritai Hornai, Initai 

Zingnikai, Antai Zamarītei, Vizmai Ģēģerei un šoferim Edgaram. 
Informāciju sagatavoja MAIRITA VĪTOLA 

 
 

LATVIJAS GRĀMATU SVĒTKI 
 

 

3. martā jau desmito reizi Ķīpsalā notika Latvijas Grāmatu 
svētki, kuros tika sveikti Lasīšanas maratona 2011 populārāko bērnu  

 

Daļa no bērnu ţūrijas. Foto: Vizma Ināra Ansone. 
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2011.gadā tika sakārtota ūdenssaimniecība Ziemupes 
ciemā, Ziemupes tautas nama remonts un jumta rekonstrukcija. 
2012.gadā tiek plānots datortelpas un priekšnama remonts 
Ziemupes tautas namā, labiekārtot Ziemupes stāvlaukumu un tā 
piebraucamo ceļu. 

Domes priekšsēdētājs U.Kristapsons informēja 
iedzīvotājus par Pāvilostas novada teritoriālo plānojumu, kurš 
stāsies spēkā 2013. gadā, un ar to saistīto nekustamā īpašuma 
nodokļa paaugstinājumu. Iedzīvotāju uzmanība tika vērsta uz to, ka 
iespējams 7 reizes augstāks nekustamā īpašuma nodoklis būs 
tiem, kuriem dabā lauksaimniecībā izmantojamā zeme teritorijas 
plānojumā  būs noteikta kā apbūves teritorija.  Zemju īpašnieki 
tiek aicināti piedalīties jaunā teritoriālā plānojuma pirmās kārtas 
apspriešanā, kas notiks 2012.gada aprīlī Ziemupē.  

Iedzīvotāji uzdeva jautājumus.  
1. Zemju īpašnieki nesen saľēmuši nekustamā īpašuma 
nodokļa paziľojumus par 2012.gadu. Ko darīt tiem, kuri zemi 
apstrādā, bet vienalga ir uzlikts 3% nodoklis par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2011.gadā? 
Zemes īpašniekam jāraksta iesniegums LAD Dienvidkurzemes 
lauksaimniecības pārvaldei ar lūgumu pārskatīt nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinu. Iesniegumā jāmin zemes apstrādes 

laiks un veids, jāuzrāda zemes īpašuma nosaukums, kadastra numurs un 
platība. 
2. Vai apmeklētāji drīkstēs staigāt pa Ziemupes kadiķaudzi. Vai pa ceļu 
starp kadiķaudzi un veco pagastmāju drīkstēs iet uz jūrmalu? 
Jā, saskaľojot ar vides gidu Dainu Vītolu, drīkst staigāt pa kadiķaudzi un pa 
attiecīgo ceļu drīkst iet uz jūrmalu, jo tas ir servitūtceļš. 
3. Vai stāvvietai pie Annas kapiem un Beltēm būs apsaimniekotājs? 
Jā. Tikai  jāvienojas ar zemes īpašnieku. Plānots arī  piesaistīt fondu līdzekļus 
labiekārtošanai. 
4. Kāpēc tik sliktā stāvoklī ir ceļa posms Ziemupe – Saraiķi?  
Šo ceļa posmu apsaimnieko Valsts Autoceļu uzturētājs. Pagasta ceļi  ir 
jāgreiderē divas reizes mēnesī. Ziemas periodā ceļi tiek tīrīti, vadoties no laika 
apstākļiem. Par ceļu tīrīšanu noslēgts līgums ar kooperatīvo sabiedrību 
„Vērgale – 1”.  
5. Vai pavasarī tiks sakopta Ziemupes pludmale?  
Jā. Sekojiet līdzi informācijai!  
Pēc sapulces klātesošie ar interesi aplūkoja izstādi „PAVĀRGRĀMATU 
SALIDOJUMS ZIEMUPĒ”. Pēc Ziemupes iedzīvotāju vēlēšanās turpmāk 
iedzīvotāju sapulces tiks rīkotas darba laikā. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 
 

10.februāra vakarā Vērgales kultūras namā uz koncertu „Zem 
Valentīndienas debesīm” ielūdza Marta un Guntars. 

Kultūras nama foajē katrs pasākuma apmeklētājs saľēma 
piespraudīti sirds formā, konfekti ar Valentīndienas simboliku, bet uz papīra 
lapiľas bija jāuzraksta savs vārds, lai vakara noslēgumā varētu izlozēt šī gada 
Valentīnu. 

Koncertā uzstājās gan pašmāju mākslinieki, gan viesmākslinieki. 
Īpašs prieks bija par grupu „Kāda runa”, kurā muzicē mums jau labi pazīstamie 
vērgalnieki Elīza un Arvis. Patīkamus muzikālus mirkļus sagādāja vērgalniece 
Nora Kurme, mīļa atkalredzēšanās ar Mirdzu Grauduţi. Skatītājus priecēja 
Argentīnas tango dejotāji, tautisko deju kolektīvs no Liepājas „Jumītis”, 
vijolniece no Liepājas un Vērgales pamatskolas meiteľu ansamblis. Ar dziesmu 
„Lūgums” klausītājus iepriecināja vakara vadītāja Marta Aniľa. Mākslinieks, 
kuru klausītāji sagaidīja ar milzīgām ovācijām bija Ivo Fomins.  

Pēc koncerta tika kronēti šī gada Valentīns un Valentīna. Valentīnas 
gods un kronis tika Lilijai KUZĽECOVAI, bet gada Valentīns ir Māris 
VĒRNIEKS! 

Noslēgumā tika sumināti pasākuma dalībnieki un Noras Kurmes 
pavadījumā izpildīta Vērgales himna. Lai piepildās vakara vadītājas Martas 
teiktais: „Dzīve ir skaista!”  

VITA BRAŢE 

 

Zem Valentīndienas debesīm 
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Iedzīvotāju sapulce Ziemupē 
 

 

15.februārī 
Ziemupes tautas namā 
notika iedzīvotāju 
sapulce. 
Sapulcē piedalījās vairāk 
kā 20 iedzīvotāji un 
deputāti Uldis Kristapsons, 
Jānis Vitrups, Daina 
Vītola, G.Brēdiķis, 
A.Brūkle, V.Ģēģere. 

Īsu pārskatu par 
paveikto gada laikā un 
plānoto turpmāk sniedza 
Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons un viľa 
vietnieks Jānis Vitrups.   
 

Foto:  Daina Vītola. 



 

Makšķerēšana 

18.februārī Vērgalē notika zemledus makšķerēšanas 
sacensības. Tajās piedalījās 27 dalībnieki no 7 komandām. 

1.vietu ieguva komanda 07 no Liepājas, izvelkot 6,926 kg 
smagu lomu. Jāpiebilst, ka šajā komandā piedalījās vismazākais 
dalībnieku skaits, taču loms lielākais. 
2.vieta – komandai VĒRGALE -2 ar 5,42 kg.  
3.vieta – komandai VĒRGALE ar 4,337 kg.  
4.vieta – komandai COPESNAMS (Ventspils) ar 4,318 kg.  
5.vieta – komandai LIEPĀJNIEKI ar 3,904 kg.  
6.vieta – komandai KALĒTI & RAIVIS ar 2,959 kg.  
7.vieta – komandai URBĒJI ar 2,351 kg. 

VITA BRAŢE 
 
 
 

VĒRGALES PAMATSKOLĀ 
„RAIBĀ MODES STILU NEDĒĻA” 

No 13. – 17.februārim Vērgales pamatskolā notika „RAIBĀ 
MODES STILU NEDĒĻA”, kuras idejas autore ir skolotāja Daina Magone.  

Katrai dienai tika izdomāta tēma, un skolēni, vadoties pēc tās, 
attiecīgi šajās dienās tērpās un piemeklēja atbilstošus aksesuārus. 
Pirmdiena – „Retro un trakā modes stilu diena”  
Otrdiena – „Sarkanā – mīļā diena”  
Trešdiena – „Čību un zeķu diena”  
Ceturtdiena – „Cepuru un lakatiľu diena”  
Piektdiena – „Frizūru un rotu diena”. 

Skolotāja D.Magone stāsta, ka šī ideja radusies pavisam 
nejauši. Šī mācību gada sākumā katras klases audzinātājs izlozēja, uz 
kādiem svētkiem būs jādekorē skola. Viľai tikusi Valentīndiena, taču nav 
pie tā apstājusies, un radusies ideja ne tikai 14.februārī, bet visu nedēļu 
darīt ko interesantu. Tā arī tika noorganizēta „Raibā modes stilu nedēļa”. 
Jāpiebilst, ka ne vien skolēni, bet arī skolotāji šajā nedēļā bijuši ļoti aktīvi 
un piedalījušies, taču līdere no skolotāju vidus bija 4.klases audzinātāja 
Inese Razma. 

 
5.klases cepures. Foto: Vita Braţe. 

 
Skolēni ar lielu interesi gaidījuši, kā būs tērpušies skolotāji. Organizatorei, 
skolotājai D.Magonei, pašai vislabāk patikusi „Sarkanā – mīļā diena”, jo 
skolēnu un skolotāju apģērbos dominējošā bijusi sarkanā krāsa, visas 
dienas garumā skolā darbojies Valentīndienas pasts un liels prieks bijis 
par skolas vestibilā izveidoto sarkano sirţu koku. 
 
 
 
 

Vērgales pamatskolas ziņas 

7.klases skolniece Aleta Betija ANIĽA piedalījās Kurzemes 
novada latviešu valodas olimpiādē, kurā ieguva 11.rezultātu. Tas ir labs 
sasniegums, jo šajā olimpiādē piedalījās pārstāvji no 31 skolas, kuru vidū 
ir tādas spēcīgas skolas kā Talsu 2.vdsk., Tukuma Raiľa ģimnāzija, 
Dundagas vdsk., Kuldīgas ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Rīgas 
Valsts 2.ģimnāzija u.c. 
 

Vērgales pamatskolā notika daiļrunas konkurss, kurā ir 
noskaidroti labākie, kuri piedalīsies konkursā Pāvilostā: Matīss ĶEIRIS, 
Eva VĪTOLIĽA, Dans SILS, Maiga MEĻĶE, Gunda DRULLE un Aivis 
SILS. 
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Martas un Agneses kopīgā bize. Foto: Vita Braţe.  
 

 
1.klases zēnu mini zirgastītes. Foto: Vita Braţe. 

„Čību un zeķu dienā” pārsvaru tomēr guva čības, rotātas ar krāsainiem 
pušķiem, daţādiem zvēriľiem un pat ar čiekuriem! „Cepuru un lakatiľu 
dienā” dominējošās bija daţādas galvassegas – rūķu cepures, 
sombrero, platmales, ausaines un vēl un vēl. Pēc redzētā var secināt, 
ka diena, kurā bērni visvairāk varēja izpausties bija „Frizūru un rotu 
diena”. Bērnu izdoma tiešām bija ļoti plaša. Auskari, krelles un citas 
rotas visdaţādākajās krāsās un formās. Bet frizūras, tās nu gan bija 
kaut kas! Zirgastes, copes, bizes un bizītes, taču gribas pieminēt arī 
pašas oriģinālākās frizūras. 7.klases meiteľu galvas rotāja daţādas 
parūkas, 1.klases zēnu mini zirgastītes un Martas un Agneses kopējā 
bize. Abas meitenes visu dienu bija spiestas pastaigāties kopā, jo abām 
taču ir kopīga bize. Meitenes gan apgalvoja, ka tas ir samērā vienkārši!  

Ir gandarījums par paveikto, un jau pavisam drīz skolā notiks 
labāko apbalvošana.  

VITA BRAŢE 

 



 

 

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

RELIĢISKĀS ZIŅAS 

VĒRGALES EV.LUT.BAZNĪCĀ dievkalpojumi notiek katra mēneša 
pirmajā svētdienā plkst.14.00.  

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

 

DZĪVES BRĪŽOS 

Sudraba miglai ir savi vārdi, kuri to sudrabā tin. 
Arī cilvēku netrūkst joprojām, kuri šo valodu zin. 
Pasakot labu, uzklausot labu, neredzams starojums 
Dzīvespriekā iekrāso dienu, dāvinot sudrabu mums. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā dzimušos  
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –  
Melaniju VEINBERGU – 86   Ilmāru TREIMANI - 81 
Jāni PUTNU – 85   Arvīdu UZARU - 80 
Ādamu Albertu URNU - 84   Mirdzu OŠI - 80 
Austru Veroniku MAZŪRI - 84  Guntu JAKOVĻEVU - 75 
Aldonu Vēsmu VILKASTI - 84  Jevgeniju MASLOVU - 75 
Leonu BENETI - 83   Ritu ŠPEKMANI – 70 
Janīnu JUNKURI - 83   Katrinu MIEZĪTI – 70 
Jāzepu KAUTIĽU – 82  Tāli OZOLU – 60 
Ingeborgu Rūti VINDAVU – 81  

Sandru GRUNTMANI, Agritu VĪKSNI, Aigu RUDZĀJU, 
Gunitu CITSKOVSKU, Druvi VASIĻČIKU, Līgu MATISONI, Inesi 
OZOLIĽU, Uģi ZIEMELI, Beati  JANCI, Pīteru PĒTERMANI, Gvido 
GOGUADZI, Valdi LEIMANI  

Pilngadniekus – Danielu GRASMANI, Ingusu 
GRIGORJEVU, Jāni DRAUGU! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus -  
Voldemāru BĒTU – 86  Andri BALANDI – 65 
Veltu VAINOVSKU – 85   Robertu RIMKUSU – 65 
Ilmaru VĀRNU – 80  Sarmīti ZAĻKALNI – 60 
Lidiju KUDUMU – 75   Ivaru ROZI – 60 
Voldemāru VĒRNIEKU – 65      

Aivaru LAUMANI, Ģirtu FELDBERGU, Alisi 
KOMAROVSKU, Katrīnu POMERANCI, Mārīti BIBI!  

Pilngadnieku – Dāvi PIRTNIEKU! 
 

Sveicam  

Gitu GRIETĒNU un Edgaru  
VĪTOLU ar dēla MĀRTIĽA piedzimšanu! 
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MŪŢĪBĀ 
Pāvilosta 
Glafira OKHAPKINA (03.05.1931.- 28.02.2012.) 
Sakas pagasts 
Maruta BUŠMA (19.03.1960.- 11.02.2012.) 
Vērgales pagasts 
Valija VILINSKA (03.11.1929.- 07.02.2012.)  
Irēna Vēsma CITRONE (10.09.1938. – 19.02.2012.) 
Ernests HORSTS (13.09.1938. – 22.02.2012.) 
Osvalds VASKS (04.03.1930. – 04.03.2012.) 
 

ZINĀŠANAI 

Arī  šogad 19.martā Latvijā tiks atzīmēta Advokatūras diena, un tās 
ietvaros advokāti sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas nedēļas garumā no 
12.-19.martam.  Saraksti ar zvērinātu advokātu birojiem un individuāli 
praktizējošiem zvērinātiem advokātiem, kuri Rīgā un citās Latvijas pilsētās 
nodrošinās bezmaksas juridiskās konsultācijas, ir pieejami Latvijas Zvērinātu 
advokātu padomes mājas lapā (www.advokatura.lv) sadaļā „Konsultācijas 12-
19.martā”. Liepājā bezmaksas konsultācijas sniegs advokātes  -  Linda 
Elsberģe, 12.-16. marts, laikā no 9-00 līdz 16-00, Lielā ielā 7,, Liepājā, 
tālr.29221756, e-pasts: linda.elsberge@inbox.lv un Sandra Sprūde,  14.un 
15.martā no plkst.15-00, Avotu ielā 4, Liepāja, LV-3400, t. 29651226, e-pasts: 
sandra.sprude@inbox.lv. Lai pieteiktos uz bezmaksas juridiskajām 
konsultācijām, tikšanās datums un laiks tieši jāsaskaľo ar attiecīgo advokātu, 
zvanot uz sarakstā norādīto tālruni vai sūtot elektroniskā pasta vēstuli.  
   

Pāvilostas novada pašvaldība piedāvā IZNOMĀT šādas telpas: 
1) Lejas ielā 10- 15,5 m2 platībā. Telpa atrodas ēkas 2.stāvā.; 
2) Dzintaru ielā 71- 14,81 m2 platībā. 
Nomas maksa Ls 1 (Viens lats) par 1 kv.m. mēnesī + PVN. 

Par telpu nomas jautājumiem lūdzam zvanīt 26566055.  
 

VĒLAS NOMĀT ZEMI! K/S „ Vērgale-1”  vēlas nomāt zemi Vērgales pagasta 
teritorijā. Zvanīt Ērikam Lūkam pa tālruni 29159117. 
 

Privātas psiholoģiskās konsultācijas, Dr. psych., Ingūna Griškēviča, 
Tālrunis: 29151509 

 

29. 03. 2012., plkst. 17.00 „Vecāku skolas” nodarbība: „Audzināšanas 
metodes - vecāku un bērnu iedrošināšanai, savstarpējai sadarbībai  un 
atbildības dalīšanai”. Aicināti visi interesenti uz nodarbību Pāvilostas 
vidusskolā. Vada psiholoģe, Dr.psych., I.Griškēviča. 
 

8.martā, plkst. 10.00 Juristes Argitas Jaunsleines iedzīvotāju 
pieľemšana Pāvilostas novada pašvaldībā un 8.martā Vērgales pagasta 

pārvaldē uz iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 6 34 90836. 

 

 

 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI 

6.aprīlī plkst.15.00 – Kristus Ciešanu apceres kopīgais Krusta 
Ceļš – organizē Pāvilostas katoļu, luterāľu, baptistu draudzes, tiek aicināti 
pievienoties visi ieinteresētie. (Gājiena sākums Pāvilostas luterāľu baznīcā, 
noslēgums – Pāvilostas katoļu baznīcā). 

PĀVILOSTAS KATOĻU DIEVNAMĀ  Palmu svētdienā, 1. aprīlī sv. 
Mise plkst.15.00, Lieldienās 8.aprīlī sv. Mise plkst. 12.00. 

PĀVILOSTAS EV.BAPTISTU DRAUDZĒ:  
5.aprīlī plkst.18.00 – Pashās Mielasta Svētā Vakarēdiena dievkalpojums,  
8.aprīlī plkst.7.00 – Kristus Augšāmcelšanās Rīta apceres dievkalpojums 
8.aprīlī plkst.11.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 

PĀVILOSTAS PĒTERA PĀVILA EV.-LUT. DIEVNAMĀ 
1.aprīlī plkst.14.00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums. 
8.aprīlī plkst. 7.00 Lieldienu dievkalpojums 

SAKASLEJAS EV.LUT.BAZNĪCĀ Lielās Piektdienas 
dievkalpojums 6.aprīlī plkt.14:00, 8.aprīlī plkst.7:00 

SARAIĶU EV.LUT.BAZNĪCĀ  8.aprīlī plkst.11.00. 
VĒRGALES EV.LUT.BAZNĪCĀ 8.aprīlī plkst.14.00. 

 

Pateicība 

No sirds pateicamies A.Spirģa izvadīšanas 
birojam, darbabiedriem, draugiem un kaimiľiem, kuri bija 
kopā ar mums Ľinu DONČENKO pēdējā gaitā pavadot.  

PIEDERĪGIE 
 
AICINA DARBĀ  strādnieku – kurinātāju 

/apkures sezonas laikā/. Pāvilostas kultūras namā. 

Pieteikties līdz 08.03.2012. pa telef. 29366112, 63498264. 

mailto:maritahorna@inbox.lv
mailto:vitab3@inbox.lv
mailto:tic@pavilosta.lv
http://www.advokatura.lv/
mailto:linda.elsberge@inbox.lv
mailto:sandra.sprude@inbox.lv

