
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada 
Ziņas 

Nr.10 (36)      2012.g. novembris 
 

Vajag tēvu zemē  

daudz un ilgi iet 

 

Vajag daudz un ilgi tēvu zemē iet, 

Izstaigāt it visas sirmās bēdas, 

Lai neaizaug ne taka kārklos ciet, 

Lai tajās paliek manas, tavas pēdas. 

 

Novembris vienmēr ikvienam latvietim būs 

nozīmīgs ar to, ka šajā mēnesī svinam savai valstij 

dzimšanas dienu.  Šī diena vienmēr būs nozīmīga ar to, ka 

tajā, vienalga, kur esot, – svinīgā pasākumā, svētku 

koncertā, armijas parādē vai pie svētku galda ģimenes 

lokā, esam vienoti un apzināmies, ka esam latvieši.  Bet vai 

ikdienā, darot ierastos darbus, satiekoties ar tautiešiem, 

padomājam par to, ka dzīvojot un strādājot šeit – Latvijā, 

patiesībā darām vienu darbu un izpildām vienu uzdevumu 

– kalpojam šai zemei. Rūpējamies par saviem vecākiem un 

nodrošinām cerīgu nākotni saviem bērniem.  Un viss. Citas 

vietas latvietim uz šīs zemes nav. Citās zemēs un valstīs mēs 

esam tikai ciemiņi uz nenoteiktu laiku. Jā, tur dzīve ir 

citāda. Tur ir stabilāk, drošāk, bet piederības sajūta savai 

zemei ielej latviešu sirdīs neizsakāmās  ilgas… 

Tādi mēs esam un liekas, ka īpaši daudz par to nevajadzētu 

runāt, bet beidzot darīt tā, lai ikviens, kas šai valstī dzīvo 

sajustu, ka valsts par viņu rūpējas. Nesen izlasīju interviju ar 

mācītāju Juri Cālīti, kurā viņš saka: „Mēs dzīvojam 

brīnišķīgā zemē ar visādām priekšrocībām, arī 

klimatiskajām, mums piemīt inteliģence, muzikalitāte, bet 

tas viss tiek samaitāts, jo neesam izveidojuši valsti, kas 

aizstāv un rūpējas par savu tautu.  Es domāju par to, kā 

valsts attiecas pret saviem pilsoņiem.” 

Es, savukārt, domāju, ka Dievs, atvēlēdams mums iespēju 

radīt savu valsti tieši novembrī, arī zināmā mērā uzlicis 

tautai pārbaudījumu, jo šis svētku laiks vienmēr sakrīt ar 

pašu karstāko laiku, kad tiek apspriests nākamā gada 

budžets. Ne vienmēr tas, ko daži ierēdņi tur izplāno, raisa 

mūsos svētku sajūtu. Latvietis visu piecieš un pacieš. 

Latvietis saka: neiejaucies! Nē, tā mēs negācijas 

neizskaudīsim.   Pret  to, kas slikts, jāprot nostāties, un par 

to, kas labs, - cīnīties. Mēs varam dzīvot labāk, patiesāk un 

cerīgāk….  Mēs varam dzīvot ar mīlestību… 

Mēs taču visi mīlam šo zemi, savus bērnus un vecākus! 

Vajag daudz un ilgi tēvu zemē iet, 

Ieiet silpurenē, bērzu ciltīs, 

Lai tu saprastu, ka mūsu zemē zied 

Pat dubļi, akmeņi un liesas smiltis. 

 

Priecīgus svētkus kopā ar Latviju! 

MARITA HORNA  

 

IZDEVUMĀ LASIET: 
 „Lai ko Tu domā – domā citādi! Lekcija 

Pāvilostas vidusskolā 16.nov. –4. lpp. 

 Tiksimies svētkos –5.,11.,14. lpp. 

Elizabete Priedoliľa, Pāvilostas mākslas skolas 3.kurss. 

SVECĪŠU VAKARI 
10.novembrī plkst.16.00 Ziemupes kapos. 
25.novembrī plkst.14:00 Pāvilostas kapsētā. 
25.novembrī plkst.14.00 Vērgales kapos Mūţības 
svētdiena.   
25. novembrī.plkst.16.00 Stembres kapsētā. 
 
 

 

 

Kur koki aug visstaltākie? 

Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ viszaļāk? 

Dzimtenē.          ( P.Brūveris)  
 

Pāvilostas novada pašvaldība 

sveic novada ļaudis Latvijas 

Republikas dzimšanas dienā! 
 

Pacelsim pie mājām valsts karogu un ēku logos 

ieliksim aizdegtas svecītes.  
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Domes ziľas 
            25.oktobrī Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Sēdē nepiedalījās 
Uldis Kurzemnieks – darba dēļ un Andris Zaļkalns personīgu apstākļu dēļ. 
Deputāti izskatīja 24 jautājumus. 
1. Nolēma Valsts budţeta mērķdotāciju laika periodam no 2012.gada 
oktobra līdz 2012.gada decembrim kolektīvu vadītājiem, kuri gatavo 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus kārtējiem Vispārējiem latviešu 
dziesmu un deju svētkiem sadalīt šādi: Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
sieviešu kora vadītājiem -  Ls 415,00; jauniešu un vidējās paaudzes deju 
kolektīvu vadītājai - Ls 608,00; Vērgales pagasta kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīva vadītājai - Ls 484,00 apmērā.  
2. Atlika jautājuma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu Pāvilostas 
vidusskolai stipendiju finansēšanai, norādot, ka nepieciešamie finanšu 
līdzekļi  jārod iestādes iekšējā budţetā. 

Piešķīra finansējumu Ls 60,00 apmērā Vērgales pagasta 
muzejam pasākuma „Leģendu nakts Latvijas pilīs un muiţās” 
organizēšanai. 

Atlika jautājuma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu 
Vērgales kultūras namam degvielas iegādei. Nepieciešamie finanšu līdzekļi 
jārod iestādes iekšējā budţetā. 

Piešķīra finansējumu Ls 3 300,00 apmērā Vērgales pagasta 
pārvaldes Labiekārtošanas sadaļai par zaļo zonu appļaušanu, kura veikta 
vasarā. 
3. Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada domes 29.03.2012. sēdes 
Nr. 3 lēmumā 4 par degvielas limita noteikšanu un palielināt degvielas 
limitu pašvaldības policijas kārtībniekam Arnim Vītoliľam no 600 l uz 840 l 
gadā esošā budţeta ietvaros.  
4. Par pašvaldības mantas atsavināšanu: 
4.1.Nolēma pārdot par brīvu cenu Pāvilostas novada pašvaldības kustamo 
mantu – pasaţieru autobusu Mercedes Benz 0614, apstiprināt tā brīvo 
cenu Ls 1550,00, nosakot izsoles solīšanas soli Ls 50,00. Apstiprināja 
pasaţieru autobusa izsoles noteikumus. 

Nolēma pārdot par brīvu cenu Pāvilostas novada pašvaldības 
kustamo mantu - 4 cisternas īpašumā Kalna ielā 15A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā un apstiprināja 4 cisternu brīvo cenu Ls 800,00, nosakot izsoles 
solīšanas soli Ls 25,00. Apstiprināja 4 cisternu izsoles noteikumus. 
Sludinājumu par pasaţieru autobusa un 4 cisternu pārdošanu par brīvu 
cenu publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 
Ziľas” un mājas lapā www.pavilosta.lv.  
4.2. Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Hostu ielā 8, 
Meţvidos, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala 
0,06 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas vasaras māja, piederoša Z.V.. 
4.3. Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu „Freiburģi”, Sakas 
pagastā, kas sastāv no zemes gabala 0,2182 ha platībā. Uz zemes gabala 
atrodas būve. 
5. 2013.gada budţeta projektā iekļāva finansējumu šādiem mērķiem: 
1) Grāmatas „Mūsu Bērns” 30 eksemplāru iegādei- Ls 36,00 apmērā. Tās 
paredzētas kā dāvana no novada pašvaldības jaundzimušo bērniľu 
vecākiem;  
2) Ilgtermiľa ģimenes modeļa aprūpes bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem Īslīces SOS Bērnu ciemata ģimenē - 2 x Ls 300 = Ls 600,00 x 12 
= Ls 7200,00 apmērā; 
3) Vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apzināšanai - Ls 1500,00 apmērā. 
Ľemot vērā Ģeotelpiskās informācijas likuma normas un MK noteikumu 
Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 
427.punktu, jau, sākot ar 2011.gadu 3.janvāri pašvaldībai pēc pieprasījuma 
ir jāsniedz mērniekiem informācija par vietējo ģeodēziskā tīkla punktiem, 
bet tā kā dabā tie nav apzināti un apsekoti, tad tas ir jāizdara līdz 
31.12.2013.. Tāpēc domes sēdes lēmumā, veidojot 2013.gada budţetu, 
iekļāva finansējumu vietējo ģeodēzisko tīklu apzināšanai, apsekošanai un 
sakārtošanai.  Kāpēc  apmēram Ls 1500? Tāpēc ka, Pāvilostas novadā 
uzskaitē ir apmēram 121 (poligonometrijas punkti, globālās pozicēšanas 
G3 klases punkti, triangulācijas punkti utt.). Šos darbus veiks ģeodēziskiem 
darbiem sertificēta persona kopā ar pašvaldības atbildīgām personām Jāni 
Vitrupu un Annu Brūkli; 
 

4) ZZ Dats pašvaldību programmatūras uzturēšanas un datu 
izmitināšanas pakalpojumu apmaksai Ls 1016,40 apmērā; 
5) Pašvaldības interneta mājas lapas pilnveidošanai - Ls 316,11. 
6. Nolēma piedzīt no īpašnieka piederošajām 3/16 domājamām daļām 
no nekustamā īpašuma Pāvilosta, Pāvilostas novads, nodokļa parādu 
un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, 
parāds uz 25.10.2012. – Ls 7,36 
7. Apstiprināja līguma par reklāmas ievietošanu bukletā „Pāvilostas 
novads” projektu un pilnvaroja Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centra vadītāju Mairitu Tumpeli parakstīt līgumu no pašvaldības puses. 
Apstiprināja izcenojumus Pāvilostas novada 2013.gada bukleta 
reklāmas laukumiem (Sākot no Ls 20 līdz Ls 160). 
8. Apstiprināja izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.10.2012. 
sēdes protokolu un nolēma piešķirt apbalvojumus šādās nominācijās: 
Vērgales pagastā: 
Gada novadnieks - Nora KURME un Ojārs DRULLE; 
Gada sportists - Dans SILS; 
Jaunietis novadam - Daina VANAGA; 
Pāvilostā un Sakas pagastā: 
Gada novadnieks - Inta VĪGANTE; 
Gada sportists - Gints UZARS; 
Jaunietis novadam - Edgars Eduards KRISTAPSONS. 
Piešķirt Pateicību rakstus: Dainai ŠUMILO un Imantam 
BERGMANIM, Pāvilostas novadpētniecības muzejam, Jānim KARULIM 
un Zigmundam DEJUM (SIA „DUALS” mikroautobusu šoferiem), 
floristikas kopai „Āķgalnieces”, Birutai KURMEI, Ērikai MELVAGAI, 
Ivetai VANAGAI, Allai LĀCĪTEI, Maritai ROLMANEI, Slavam PENCIM, 
Ligitai EIHVALDEI, Rinaldam STIRNAM, Aivaram ALNIM, Edgaram 
SILAM, Ritvaram ZĪTARAM, Mārtiľam AKERFELDAM, Gatim 
PINKULIM, Igoram GULBIM, Dainai VĪTOLAI, Arturam Voldemaram 
VĪTOLAM, Dzintrai SOKOLOVAI, Ivaram LAPIĽAM, Ingai ČIPĀNEI. 

Nolēma piešķirt naudas dāvinājumus atbilstoši Pāvilostas 
novada apbalvojumu noteikumu  36.punktam un par darbu, kas 
ieguldīts, veidojot noformējumus atzinības rakstiem, piešķirt naudas 
dāvinājumu Andrim Paipam Ls 20,00 apmērā.  
9. Nolēma uzdot Pāvilostas novada sociālam dienestam līdz 
03.01.2013.apzināt daudzdzīvokļu mājā „Ploce 23”, Ploce, Vērgales 
pagasts, dzīvojošos iedzīvotājus un kuri no tiem atbilst to personu 
lokam, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus un izstrādāt saistošo 
noteikumu projektu, kas nosaka kārtību kādā slēdzams īres līgums par 
sociālā dzīvokļa nomu, kā arī par kārtību kādā nosaka personas, kurām 
ir nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. 
10. Nodeva īpašuma „Piejūras”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novada 
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saľemšanai no institūcijām, nosakot publiskās apspriešanas termiľu 4 
nedēļas. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēt Ziemupes 
tautas namā. Skat. 3.lpp. 
11. Nodeva īpašuma „Saules Pļavas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novada detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saľemšanai no institūcijām, nosakot publiskās apspriešanas termiľu 4 
nedēļas. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēt Ziemupes 
tautas namā. Skat. 3.lpp. 
12. Nodeva īpašuma „Jaunstrēļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novada 
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saľemšanai no institūcijām, nosakot publiskās apspriešanas termiľu 4 
nedēļas. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēt Ulmales 
bibliotēkā. Skat. 3.lpp. 
13. Dome izskatīja iesniegumu ar lūgumu atļaut projektēt un būvēt vēja 
elektrostaciju zemes īpašumā Vērgales pagastā, ľemot vērā, ka vēja 
ģeneratora aizsargjosla iziet no īpašuma robeţām, iesniegumam ir 
pievienoti rakstiski saskaľojumi. 19.10.2012. stājās spēkā 16.10.2012. 
MK noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, kuru 99.3.punkts nosaka, ka iesniegumam ir 
jāpievieno notariāli apliecināta pilnvara no detālplānojumā iekļaujamo 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, ja detālplānojuma ierosinātājs nav tās 
teritorijas īpašnieks.                                                  Turpinājums 3.lpp. 
 

http://www.pavilosta.lv/
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Paziņojums par detālplānojumu 

Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 25.10.2012.  lēmumu  Nr.13., 10§. izvērtēšanai, sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Pāvilostas novads, Vērgales pagasts,  nekustamā 
īpašuma „Piejūras” (kad.nr. 6496 001 0356)  detālplānojuma 1. redakcija. Ar detāplānojuma 1. redakciju varēs 
iepazīties Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Apmeklētāju pieľemšanas laiks: no plkst.  
8:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 16:00 vai SIA „LĪNIJAS” birojā, Rīgā, Apes ielā 10-9, iepriekš pieteikties 
pa tālruni: 29394527. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.11.2012. plkst.12:00 Ziemupes 
tautas namā, Ziemupe, Vērgales pagasts,  Pāvilostas novads. Atsauksmes par detālplānojumu jāiesniedz 
rakstiskā veidā  SIA „LĪNIJAS” birojā (Apes iela 10-9, Rīgā) līdz  06.12.2012. darbadienās no 9:00 līdz 
18:00, pieteikties pa tālruni: 29394527. 
 

Paziņojums par detālplānojumu 
Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 25.10.2012.  lēmumu  Nr.13., 11§. izvērtēšanai, sabiedriskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Pāvilostas novads, Vērgales pagasts,  nekustamā 
īpašuma „Saules pļavas” (kadastra nr. 6496 001 0525)  detālplānojuma 1. redakcija. Ar detālplānojuma 1. 
redakciju varēs iepazīties Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Apmeklētāju pieľemšanas 
laiks: no plkst. 8:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00  vai SIA „LĪNIJAS” birojā, Rīgā, Apes ielā 10-9, 
iepriekš pieteikties pa tālruni: 29394527. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.11.2012. plkst.12:00 
Ziemupes tautas namā, Ziemupe, Vērgales pagasts,  Pāvilostas novads. Atsauksmes par detālplānojumu 
jāiesniedz rakstiskā veidā  SIA „LĪNIJAS” birojā (Apes iela 10-9, Rīgā, LV-1006) līdz  06.12.2012. 
darbadienās no 9:00 līdz 18:00, pieteikties pa tālruni: 29394527. 
 
 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) izsniegšanu 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada oktobrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma 

izsniegt PAU projektēšanai: 

 Vasaras mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Pauţi”; 

 TP 222 „Mālkalni” rekonstrukcija, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 TP 2180 „Izdegas” rekonstrukcija Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 Vasaras mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
„Jūrtāles”. 

Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS 
 

Sociālais dienests ziľo: 
 Oktobra mēnesī 6 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 38 ģimenēm trūcīgās 
ģimenes statuss, 14 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 12 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 5 ģimeľu 10 
bērniem piešķirtas pašvaldības apmaksātās pusdienas, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei. 
 23 pensionāru ģimenēm  piešķirtas tiesības uz ES pārtikas paku saľemšanu. 
29.oktobrī novada iedzīvotājiem  tika organizēts brauciens uz tuberkulozes pārbaudi.  

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 
 

 

Turpinājums no 2.lpp. 

Pašvaldības atbildīgais darbinieks 
22.10.2012. telefoniski informēja 
iesniedzēju par jauna normatīvā 
akta spēkā stāšanos un vērsa 
uzmanību uz 2.punktā minēto 
noteikumu. Dome konstatēja, ka 
ierosinātājs nav papildus 
iesniedzis atbilstošus 
dokumentus. Atlika jautājuma 
izskatīšanu par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu.  
14. Apstiprināja 2 zemes ierīcības 
projektus Vērgales pagastā un 
vienu Sakas pagastā. 
15. Piešķīra adreses  divām 
dzīvojamām  mājām un pārējām 
ēkām Sakas pagastā.  
16. Nolēma noslēgt uz 5 gadiem 
zemes nomas līgumus uz zemes 
lietojumiem Sakas pagastā 5,0 ha 
un  6,0 ha platībā. Zemes nomas 
maksu gadā noteica 3% apmērā 
no kadastrālās vērtības.  
17. Par īres tiesībām:   

Izbeidza īres tiesības ar 
01.10.2012. uz dzīvokli „Alfas”, 
Vērgales pagastā. Piešķīra šī 
dzīvokļa īres tiesības ar 
01.11.2012. uz 5 gadiem.  

Izbeidza īres tiesības ar 
25.10.2012. uz dzīvokli „Sudrabi”, 
Vērgales pagastā. Piešķīra 
dzīvokļa īres tiesības ar 
01.11.2012. uz 5 gadiem. 

Nolēma izsludināt 
pieteikšanos uz brīvo 3 istabu 
dzīvokli „Sudrabi”-9, Vērgales 
pagastā. Skat.16.lpp. 
18. Piešķīra ēkai Pāvilostas 
jauniešu SERF kubs adresi 
Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64130010255. 
19. Nolēma mainīt Rīvas 
bibliotēkas darba laiku un noteica 
to šādu: 
 no 01.11. -31.03.: 
Pirmdien no 7:30- 16:30 
Otrdien no 7:30- 16:30 
Svētdien no 8:00- 15:00 
 no 01.04.- 31.10.: 
Pirmdien no 7:30- 20:00 
Otrdien no 7:30- 13:00 
Svētdien no 8:00-15:00  
20. Dome pieľēma zināšanai 
domes priekšsēdētāja Ulda 
Kristapsona ziľojumu par 
administrācijas un iestāţu darbu. 

Nākamās komiteju 
sēdes plānotas 22.novembrī. 

Nākamā domes sēde 
plānota 29.novembrī Pāvilostas 
novada domē. 

Informāciju sagatavoja VITA 
BRAŢE un MARITA HORNA 

 

Paziņojums par detālplānojumu 
Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par detālplānojuma 

1.redakciju” (prot. Nr.13, 12.p.) publiskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai tiek nodots nekustamā 
īpašuma „Jaunstrēļi”, kas atrodas Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, detālplānojuma projekts. 

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiľš noteikts no 16.11.2012. līdz 14.12.2012. 
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā. Pāvilostas novada pašvaldības darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un 
ceturtdienās laikā no plkst.8 līdz 13 un no 14 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz 16.Sabiedriskās apspriedes 
sanāksme notiks š.g. 28.novembrī plkst.14:00, Ulmales bibliotēkā, „Saulrieti”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā. 

Rakstiskus priekšlikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu var iesniegt līdz 14.12.2012. 
Pāvilostas novada pašvaldībā tās darba laikā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. 

Apmeklētāju pieľemšana notiek Pāvilostas novada pašvaldībās darba laikā, Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

"Jaunstrēļos" paredzēts būvēt SIA "Latvijas Mobilais Telefons" mobilo telefonu sakaru bāzes staciju - 
sakaru masts. Mobilo sakaru bāzes stacija paredzēta mobilo sakaru un mobilā interneta pārklājuma 

uzlabošanai Ulmales ciemā un tā apkārtnē. 

UZMANĪBU! 
Kļūstot tumšākam, ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam ir svarīgi atcerēties par mazu, bet nozīmīgu 

lietu, lai pasargātu sevi un pārējos ceļu satiksmes dalībniekus. Proti, lai diennakts tumšajā laikā cilvēki būtu 
labāk pamanāmi, svarīgi lietot atstarotājus vai atstarojušus elementus, kā arī tos pareizi izvēlēties. Vairāk 

informācijas www.csdd.lv  

http://www.csdd.lv/
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Latvijas tirgū pieejami vairāk nekā 
10 daţādi videi draudzīgi trauku 

mazgāšanas līdzekļi 
2012.gada 29.oktobrī 

Latvijas veikalos nopērkami vismaz 13 veidu fosfātus nesaturoši trauku 
mašīnām paredzēti mazgāšanas līdzekļi, kuru lietošana būtiski palēninātu 
ūdenstilpľu aizaugšanu, secināts Vides aizsardzības kluba (VAK) veiktajā 
pētījumā. Lai arī Eiropas Savienības teritorijā plānots ierobeţot fosfātus saturošu 
trauku mazgāšanas līdzekļu tirdzniecību tikai sākot ar 2017. gadu, VAK 
un Coalition Clean Baltic (CCB) ar Ziemeļu Ministru padomes atbalstu aicina 
cilvēkus jau tagad izvēlēties videi draudzīgus produktus. 

Viens no Latvijas ūdeľu aizaugšanas cēloľiem ir pārāk liela barības vielu – 
fosfātu un nitrātu – ieplūšana ūdenstilpnēs, kas veicina aļģu izplatību. Ziemeļeiropā 
vidēji 20% barības vielu cēlušās tieši no veļas un trauku mazgāšanas līdzekļiem. 
Pastiprināti savairojušās, aļģes izraisa ūdenī skābekļa badu, kā dēļ bojā iet zivis un citi 
dzīvie organismi. 

Latvijā Ministru kabineta noteikumi regulē fosfātu saturu veļas mazgāšanas 
līdzekļos, taču uz trauku mazgāšanas līdzekļiem ierobeţojumi tiks attiecināti tikai no 
2017.gada 1.janvāra. Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM), atsaucoties uz kvalitatīvas alternatīvas trūkumu un augstām izmaksām 
mazgāšanas tehnoloģiju nomaiľā, nolēmusi nepaātrināt ierobeţojumu noteikšanu. 

Taču CCB un Ziemeļu Ministru padomes atbalstītajā, kampaľas Mazgā 
traukus bez fosfātiem! ietvaros veiktajā VAK pētījumā noskaidrots, ka jau šobrīd Latvijā 
ir gana plašs piedāvājums ar fosfātus nesaturošiem trauku mašīnās lietojamiem 
mazgāšanas līdzekļiem, kuru cena ievērojami neatšķiras no fosfātus saturošu līdzekļu 
cenas. Turklāt tie ir ne vien dabai draudzīgāki, bet arī atbilstoši pilda savu funkciju. Ar 
šo līdzekļu sarakstu un to iegādes vietām var iepazīties socializācijas 
portāla draugiem.lv VAK vietnē www.draugiem.lv/vak. 

Papildu informācija: ELITA KALNIĽA elita@vak.lv 
DACE JANSONE-VĒVERE dace@vak.lv 

 

GATAVI DARBOTIES ARĪ TĀLĀK 
2.novembrī notika pirmais Pāvilostas novada nevalstisko organizāciju 

(NVO)  saiets. Tā tēma -  „Līdzdalība un sadarbība novada attīstībai”. Saietā tika 
pārstāvētas divpadsmit  NVO – nodibinājums - fonds „Cilvēks cilvēkam”, 
interešu kopas „Sārtene” un „Āķgalnieces”, biedrības „No idejas līdz attīstībai”, 
„Bērnība azotē”, „Ziemupīte”, „Pāvila steķis”, „Pāvilostas laivas”, „Piekrastes 
aizsardzība rītdienai”, „Centībnieki”, „Ziemupes mednieki” un „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs”.  

Pēc LR Uzľēmuma reģistra 2011.gada datiem Pāvilostas novadā reģistrētas  
26 biedrības, 4 nodibinājumi, 2 interešu kopas. Pāvilostas novada mājas lapā varam 
iepazīties ar visu NVO mērķiem, bet tikai daţas sniegušas informācija par savu 
darbību. Biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” izrādīja iniciatīvu un 
nolēma saaicināt kopā visas novadā reģistrētās NVO, lai savstarpēji iepazītos, 
izdiskutētu turpmākās sadarbības iespējas un rīcības. Pasākumu finansiāli atbalstīja  
Pāvilostas novada pašvaldība.  

Saietā piedalījās Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliľa 
un Liepājas pilsētas domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita 
Dreiţe, kuras informēja par  pilsoniskās sabiedrības un sadarbības jautājumiem, 
sniedzot teorētisku informāciju par juridiskajām sadarbības/līdzdalības formām, citu 
Kurzemes novadu pieredzi un piemēriem, kā arī rosināja un vadīja diskusiju par 
Pāvilostas novada iedzīvotāju līdzdalības/ sadarbības attīstības iespējām, kā arī 
iepazīstināja ar finansu iespējām NVO un pašvaldību sadarbībai, kopīgu mērķu 
īstenošanai. 

Diskusijas laikā nonācām pie atziľas, ka tāpat kā Liepājā, arī Pāvilostā 
nepieciešams veidot NVO un pašvaldības sadarbības formas. Precīzi vēl nevaram 
pateikt, kādas tās būs, bet tas, ka varam būt pašvaldības palīgi un sadarboties 
daţādās jomās, ir skaidrs, tāpēc nolēmām ar ierosinājumiem vērsties novada domē. 

Paldies pašvaldībai par finansiālo atbalstu NVO saieta organizēšanai un 
novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam  par ieinteresēto līdzdalību! 

Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 
vadītāja MARITA HORNA 

 
 
 
 
 
 

16.NOVEMBRĪ  PLKST.10.00  
 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ LEKCIJA 
RADOŠĀ NEDARBNĪCA 

LAI KO TU DOMĀ – DOMĀ 

CITĀDI!  
LEKTORE VITA BRAKOVSKA 

 
RADOŠUMS UN INOVĀCIJA ir jauna – XXI 

gadsimta domāšanas dimensija un dzinējspēks 
vietējās ekonomikas izaugsmei – mūsu kā indivīdu 
spēja apzināt un pielietot savus radošos resursus ir 
priekšnoteikums cilvēkresursu attīstībai, vietējās 
ekonomikas „sildīšanai”, novada budţeta ieľēmumu 
palielināšanai un iedzīvotāju labklājības celšanai. 

Pasaulē vadošie ekonomisti norāda, ka 
šobrīd notiek pāreja no zināšanu ekonomikas uz 
radošo ekonomiku – vidi, kur galvenais attīstības 
resurss ir cilvēks un viľa radošās izpausmes. Tādēļ 
sabiedrības spēja „iziet ārpus ikdienas rāmjiem”, 
novērtēt uz vietas pieejamos resursus un izmantot tos 
radošu risinājumu izstrādei drīzumā kļūs par vienu no 
primārajiem uzdevumiem, lai stiprinātu konkurētspēju 
un mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā.  

Radošās NEdarbnīcas mērķis: palīdzēt 
pasākuma dalībniekiem apzināt savu iekšējo 
radošo potenciālu, padarīt to dinamiskāku un 
iepazīties ar tā komercializācijas iespējām, lai 
izveidotu ilgtspējīgu darbības modeli, kas balstīts 
uz saviem radošajiem resursiem. 
 

Pasākuma rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:  
o izprast radošās darbības pamatprincipus 
o izzināt savus iekšējos nemateriālos resursus un 

pielietot tos profesionālai izaugsmei  
o pielietot radošo domāšanu konkurētspējīgu 

risinājumu izstrādei, piemēram, esošo produktu 
pievienotās vērtības celšanai un jaunu produktu 
izstrādei 
 
Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses 

piemēri, radošās domāšanas metodes pielietojums, 
praktisks darbs komandās, rezultātu prezentācija. 

BIEDRĪBA „ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS SABIEDRĪBA” ir 
sabiedriska organizācija, kuras misija ir zināšanu un 
radošās ekonomikas attīstības veicināšana Latvijā un 
darbības mērķi - sabiedrības izpratnes uzlabošana par 
inovācijas jēdzienu, biznesa ideju autoru un uzľēmēju 
kapacitātes stiprināšana radošu risinājumu 
pielietošanai uzľēmējdarbībā konkurētspējas 
uzlabošanai un inovācijas politikas pilnveidošana 
nacionālā un reģionālā līmenī.  

Ekspertes pakalpojumus izmantojuši: Nordea 
banka, Lattelecom, AAS Balta, Britu padome, Biznesa 
augstskola "Turība", Rīgas Tehniskā universitāte, 
Daugavpils Universitāte, pašvaldību mācību centri Rīgā 
un Daugavpilī, pieaugušo izglītības centri Cēsīs un 
Dobelē, plānošanas reģionu administrācijas u.c.  

Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un 
www.brakovska.lv  

 

https://pasts.tvnet.lv/go/?url=http%3A%2F%2Fdraugiem.lv
https://pasts.tvnet.lv/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.draugiem.lv%2Fvak
mailto:elita@vak.lv
mailto:dace@vak.lv
http://www.zinis.lv/
http://www.brakovska.lv/
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18.novembrī plkst.14:00 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

 

LR PROKLAMĒŠANAS 

94.GADADIENAI  

VELTĪTS PASĀKUMS 
 

 „Gada nomināciju 2012” pasniegšana 

 Konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas 

novadā  - 2012” apbalvošana 

 Fotokonkursa „Pāvilostas novads 2012. 

gadā” apbalvošana 

Svētku koncerts  

„Mēs esam te, Latvija” 
 

piedalās: Latvijas nopelniem bagātais skatuves 

mākslinieks Andris Daņiļenko, komponists Valdis 

Zilveris, pie klavierēm – grupas „No ½ vārda” taustiņ 

instrumentālists Juris Rozenbergs, koncerta vadītāja 

Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska 

Mazajā zālē būs apskatāma izstāde "Pelēkais 

pelēkajā kāpā" 

plkst. 22:00 svētku balle kopā ar grupu 

«PIEMARE» ieeja: Ls 2,50 /galdiņu rezervēšana līdz 

16.novembrim pa tālr. 29366112/ 

 

30.novembrī plkst.18:00 
 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā Jauniešu deju kolektīvu 

sadancošanās koncerts „Deju spēles vējā” 

 

              
7.decembrī plkst.17:00 

 
Pāvilostas pilsētas 

 

        egles iedegšanas 

 
pasākums kultūras namā 

 

Izstāde „Pinumi” 

9. novembrī, plkst. 19.00 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

atklās izstādi „Pinumi".  

Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt daţādu materiālu un 
formu pinumus, kas glabājās muzeja krājumā. Izstādi papildinās 
novadnieka Alfrēda Drauga darinājumi. 
Zemnieku saimniecībā jau izsenis sastopami daudz daţādu pītu 
priekšmetu: pītas vāceles pūra glabāšanai, saimniecības trauki. 
Pinumiem izmantoja daţādus materiālus – skalus, bērzu tāss 
sloksnes, šķeltas un nešķeltas klūdziľas, saknītes. Pinumu 
darināšanā laikietilpīgākais darbs ir materiālu sagatavošana, jo klūgas 
vai saknes ir jāsavāc, jāmērcē un jāmizo. 

Izstādē īpaši tiks izcelti Aleksandra Grinberga pītie darbi, jo 
šogad ir viľa jubilejas 110. gade. Grinberga pinumi vēl līdz šai dienai 
atrodas pāvilostnieku mājās. Visiem A. Grinberga darbiem ir praktisks 
pielietojums. No klūgām darināto pinumu vidū ir lielāki un mazāki sēľu 
un ogu grozi, paplātes, bērna šūpulītis, krēsls, galds…  

28. novembrī muzejā praktiskās 

nodarbības vadīs Alfrēds Draugs. 

Sacenieks iepazīstinās interesentus ar savu aizraušanos un izrādīs 
no stieplēm pītos grozus. 

Pinumi apskatāmi līdz 21.decembrim. 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja 

IRINA KURČANOVA 
 

 

Vai tu zini 
 Uz šo brīdi pašvaldībai nenomaksātais nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds no iedzīvotājiem un uzľēmējiem novadā kopā sastāda 
Ls 54 145. Tai skaitā Ls 16 815 – Pāvilostā, Ls 14 367 – Sakas 
pagastā,  Ls 22 983 – Vērgales pagastā un Ls 4756 no īpašumiem, 
kuru īpašnieki ir miruši, bet mantinieki nav nokārtojuši mantojumu.  

 Pāvilostas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji parādā Komunālajam 
uzľēmumam par sniegtajiem pakalpojumiem ap  Ls 6 349. 

 Komisija pieľēmusi ekspluatācijā jaunuzbūvēto Serf māju 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 2. 

 Š.g. 8.novembrī  komisija izbrauks uz labiekārtoto E.Šneidera 
laukumu, lai pārliecinātos, ka viss ieplānotais paveikts. 

 Pāvilostas vidusskolā remontdarbiem jābeidzas 22.novembrī, 
kad arī būs Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes 
„Kastanītis” un Pāvilostas vidusskolas nodošana 
ekspluatācijā.  

 LAD noraidījis Pāvilostas ostas un pašvaldības kopīgi izstrādāto 
projektu par zivju tirgus ierīkošanu Sakas upes krastā ostas 
teritorijā. 

 Pāvilostas PII 9.novembrī atzīmēs Mārtiľdienu, bet 16.novembrī  
svinēs Latvijas dzimšanas dienu. 

 Pāvilostas bibliotēkā 1.decembrī plkst. 13.00 radošajās darbnīcās 
tiks gatavoti rotājumi Adventa laikam. 

 

Pāvilostas kultūras namā 
apskatāma Pāvilostas vidusskolas skolēnu izstāde 

"Pelēkais pelēkajā kāpā" 

un   līdz 14.novembrim izstāde 

"Nepilnīgā ainava". 

Interesentiem lūgums iepriekš sazināties ar Silvu, 

zvanot 29366112 vai Maritu, tālr. 29226526. 
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26.oktobrī  biedrības „Piekrastes aizsardzība 

rītdienai” un  „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 
rīkoja  Pāvilostas pelēkās kāpas (turpmāk tekstā - PPK) 5 gadu 
dzimšanas dienas svinības. Dabas liegums, ko Ministru 
kabinets dibināja 2007.gada 30.oktobrī, ir ES aizsargājama  
NATURA 2000 teritorija. 

„Es esmu Pelēkais”, saka  Imants Ziedonis, „es esmu 
pirms visām krāsām, kuras cilvēki gaida.  Pelēkā rītā viľi gaida 
sauli, pelēkā naktī – mēnesi. Pelēkā pavasarī viľi gaida ziedus, 
pelēkā rudenī – baltu sniegu. Es esmu pelēkais, un manis dēļ cilvēki 
meklē krāsas”.  Daudz un daţādu krāsu  atrada un piedzīvoja arī 
tie, kuri tādā vai citādā veidā piedalījās PPK piecu gadu jubilejas 
pasākumos. 

Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas skolotājiem Andri 
Paipu,  Intu Priedoliľu, Agritu Valkašu, Ivetu Arāju, skolēni zīmēja, 
gleznoja un darināja darbiľus par tēmu - pelēkais Pelēkajā kāpā.  
Savukārt skolotāju Annas Kaţes un Ineses Renķes mudināti, 
skolēni rakstīja  pašsacerētus veltījumus prozā un dzejā. 

Pēdējā vietējo vides aktīvistu organizētā talka kāpā bija 
notikusi 2010.gada rudenī.  Par  kāpas apsaimniekošanu un 
aizsardzību  atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde, kura šo 
darbu  deleģējusi  veikt Slīteres dabas rezervāta  speciālistiem. Tā 
kā Dabas aizsardzības pārvalde šo divu gadu laikā nebija izrādījusi 
interesi par PPK, pēc vietējo vides aktīvistu vairākkārtējiem 
uzaicinājumiem Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki veica 
priedīšu izzāģēšanu kāpā un piedalījās arī 26.oktobra talkā, kurā 
kopā ar Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēniem un Pāvilostas jaunsargu 
jaunāko grupu nozāģētās priedes iznesa no kāpas teritorijas.  Ja 
jaunsargu piemēram būtu sekojuši arī Pāvilostas vidusskolēni, kuri 
bija piekrituši palīdzēt sakopt PPK teritoriju, tad nocirsto priedīšu 
kaudze, kas  atrodas Kalna ielas stāvlaukumā, būtu daudz lielāka, 
jo kāpā palicis vēl diezgan daudz neiznestu nocirsto koku. Pēc 
talkas kultūras namā talcinieki varēja baudīt zupu. Paldies par to  
Andai Bērziľai un viľas palīgiem.  

Pēcpusdienā Pāvilostas kultūras namā notika vidusskolas 
skolēnu darbu izstādes „Pelēkais pelēkajā kāpā”  un Vācijas 
vēstniecības Latvijā  dāvinātās izstādes „Nepilnīgā ainava” 
atklāšana.  Tajā piedalījās gan Vācijas vēstniecības kultūras daļas 
atašejs Brāe Vībkes kundze, gan speciāli uz izstādes atklāšanu no 
Nīderlandes atlidojusī māksliniece Nina Koppa. 

Izstādi „Nepilnīgā ainava”  veidojušas divas sievietes – 
māksliniece un arhitekte, kurā atspoguļo to, ko atklājušas, strādājot 
pie Baltijas izpētes projekta, proti, ka Baltijas piekrastes  kartēs nav 
parādīts viss, kas tur reāli atradies. Tas saistīts ar padomju armijas 
slepenajiem objektiem. Interesanti tas, ka tieši ārzemnieces 
aizrāvusi  šī mūsu vēstures lappuse. Tas sasaucas arī ar šajā 
vasarā biedrības „Serde”(Aizpute) rīkoto ekspedīciju mūsu novadā, 
kad vairāku dienu garumā meitenes uzklausīja iedzīvotājus un vāca 
mutvārdu liecības par piedzīvoto un dzīvi slēgtajā zonā. Apsolīju 
nākamajā vasarā abas ieinteresētās puses savest kopā. Izstāde 
„Nepilnīgā ainava” būs skatāma līdz 14.novembrim.  

No Pāvilostas vidusskolas skolēnu darbu izstādes 
„Pelēkais pelēkajā kāpā”  virmo tāds mīļums un sirds siltums, ka tā 
būtu jāredz ikvienam pāvilostniekam. Tur liels nopelns arī 
skolotājiem, kas rosinājuši un mudinājuši skolēnus uz unikālo dabas 
veidojumu paskatīties redzīgām acīm un izjust to kā savu. Uz to 
savā uzrunā izstādes atklāšanā norādīja vizuālās mākslas skolotājs 
Andris Paipa, sakot, ka tieši tā caur šādu savas dzimtās vietas 
apzināšanu un iepazīšanu jaunajā paaudzē ieaudzinām patriotisma 
jūtas un mīlestību uz savu zemi. Vidusskolas direktore Aina Ansone 
kāpas jubilejai par godu, izstādes un koncerta dalībniekiem dāvināja 
svētku kliľģeri. Paldies skolotājai Dacei Bunkai par sagatavoto 
meiteľu ansambļa priekšnesumu izstādes atklāšanā. 
 

 
Pāvilostas vidusskolas ansambļa meitenes nopūš PPK 

5.dzimšanas dienas sveci. 
Pēc izstādes atklāšanas klātesošie tika aicināti uz svētku koncertu. Tā 

ievaddaļā  tika nolasīts LV prezidenta  apsveikums -  „Man ir patiess prieks 
sveikt Jūs dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” apaļajā jubilejā!  

Pateicoties uzľēmīgu cilvēku iniciatīvai un pašaizliedzīgajam 
darbam, Latvija  lepojas ar sakoptu un ainavisku dabas liegumu. Jūsu 
līdzdalība vides sakopšanā, talkās un daţādajās radošajās aktivitātēs ir 
ieguldījums Latvijas unikālā dabas resursa aizsargāšanā un tā bagātības 
popularizēšanā. Esmu gandarīts par bērnu un jauniešu piedalīšanos šī 
dabas lieguma izveidošanā. Tas apliecina ne tikai jaunās paaudzes 
atbildību dabas bagātību saglabāšanā, bet arī mīlestību pret skaistu, 
sakoptu vidi.  

Vēlos pateikties Jums par paveikto darbu un ceru, ka 
gandarījums par sasniegto būs labs pamats turpināt iesākto. 

Lai pacilājošā svētku sajūta iedvesmo ikvienu talcinieku un lai 
krāšľais jubilejas koncerts raisa pozitīvas emocijas! Patiesā cieľā, Andris 
Bērziľš, Latvijas Valsts prezidents”. 

Prezidenta  vēlējums par krāšľo koncertu tiešām piepildījās.  Ar 
sirsnīgo dziedājumu priecēja PPK aizstāvji – Sintija Freidenfelde – Vītoliľa un  
Elīna Citskovska, ko muzikāli papildināja Pīters Pētermanis.   Pozitīvas emocijas 
izraisīja Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes dejotāji skolotājas Ligitas 
Eihvaldes vadībā. Līksmību un pamatīgumu koncertā ienesa  Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas koris (Rīga ) un tā atraktīvais vadītājs – diriģents Mārtiľš Zvīgulis. Ar 
savu dvēseliski izjusto dziedājumu  debesu augstumos pacēla  baptistu 
draudzes kora vadītāja Jeļena Doroľina. Koncerta izskaľā  uzstājās grupa 
„Framest”, kas 2005.gadā izveidota, lai koncertētu PPK veltītajā dievkalpojumā 
Rīgas Doma baznīcā. Šogad grupa pārstāvēja Latviju Starptautiskajā jauno 
izpildītāju konkursā „Jaunais vilnis”. Jauni, atraktīvi, talantīgi un pozitīvi jaunieši, 
kuri vienaldzīgu neatstāja nevienu no koncerta skatītājiem.  Koncertu papildināja 
Pāvilostas skolēnu  Ilvas Bunkas, Edgara Ķipsta, Andas Uzares, Ilzes Ievas 
Vilnes, Kristīnes Podziľas un  Antas Podziľas pašsacerēto darbu lasījumi. 

Apsveikumus PPK jubilejā bija atsūtījuši arī  Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdţs, ko nolasīja ministra biroja 
pārstāve Maija Vanaga, dāvinot arī svētku kliľģeri.  Apsveikums saľemts arī no 
Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa.  
Dzimšanas diena ir pavadīta. Kāpa turpina dzīvot savu ierasto dzīvi un priecēt 
mūs.  

„Pelēkā kāpa piestāv Pāvilostai un Pāvilosta piestāv Pelēkajai kāpai. 
Gribētos, lai tā saglabājas tikpat dabīga un pelēka, lai  neaizaug  ar meţu vai ar 
pilsētnieku būvētajām vasaras mājām”, savā veltījumā PPK raksta 8.klases 
skolniece Agnese Ģēģere. Šim patiesi jaukajam vēlējumam  gribas pievienoties 
arī man! 

MARITA HORNA 

 

PELĒKAJAI KĀPAI PIECI GADI 
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Veltījums 
Pāvilostas  

Pelēkajai kāpai 
 
Baltijas jūras krastā –  
Mūsu skaistā Pāvilostā 
Stāv pelēkzaļā 
Kāpa – civilizācijas malā! 
 
Kāpa Pelēkā tā ir, 
Kas zemi no jūras šķir. 
Daudzi domā – kā tad tā?  
Radās šī kāpa zaļganpelēkā?  
 
Es domāju, ka tā tas bija: 
Stipri, stipri lieti lija,  
Bargi, bargi vēji pūta,  
Trakais pērkons stipri rūca, traki dūca. 

 
Pa visu pasauli vējš lidinājās,  
Lietus visur smidzinājās, 
Vējš retos augus vāca naigi,  
Un gaisā karināja maigi! 
 
Drīz vējam spēka sāka trūkt 
Un nesanāca pilnīgi visu plūkt, 
Virs Pāvilostas vēja vara mita 
Un visi augi kāpās krita. 

 
Zilpodzīte ziliem ziediem,  
Ķērpji saviem sīkiem mietiem. 
Visi mēģināja augt 
Un, cik jaudā, apkārt plaukt! 
 
Pērkonamoliľš un smilgas 
Izrādīja zemei lielas ilgas. 
Un tagad viľu pēctečus mēs redzam, 
Kuri saka: „Te mēs visu sedzam!” 

 
Dzīvo tagad viľi te 
Šai ļoti jaukā piekrastē! 
Sveicam Pelēko kāpu 
5 gadu jubilejā!!! 

 
/Mihaēls Doroľins,  

5.klase 19.10.2012./ 
 
 

 
 Foto: Marita Horna. 

SKOLAS BRĪVLAIKĀ PIEDALĀS SACENSĪBĀS 
29.10-1.11 Kalnciemā notika jaunsargu nometne un sacensības „Vīru spēles- jaunsardzei 20”. 

Šajā nometnē no Pāvilostas piedalījās 12 jaunsargi, kuri bija pārliecības pilni un gatavi cīľai ar sevi un 
citiem, ka viľi var izturēt šīs 4 dienas. Kopumā nometnē piedalījās ap 300 jaunsargiem, kuri tika sadalīti 3 
rotās. 

Pašas sacensības notika otrajā nometnes dienā. Jaunsargiem vajadzēja doties 24 stundu garā 
pārgājienā, noejot apmēram 40 km garu maršrutu, ietverot tajā 20 kontrolpunktus. Šajos punktos 
jaunsargi saskārās ar daţādiem uzdevumiem, kā piemēram, līdzsvara baļķi, mezglu siešana, daţādu 
šķēršļu joslu pārvarēšana u.t.t. 

         
Šajā pārgājienā jaunsargiem nācās saskarties gan ar aukstumu, gan nogurumu. Pēc pašu 

komandas dalībnieku domām Pāvilostas jaunsargiem vislabāk veicās uzdevumā „Dārguma lāde”, kurā 
jaunsargiem, izmantojot tikai rokas, vajadzēja pārvietot lādi no punkta B uz punktu A. Sacensībās 
pavisam piedalījās 23 komandas,  no kurām Pāvilostas 413. jaunsargu vienība ieguva 6.vietu. 
Mūsu komandā startēja -  Kārlis Šēns, Elvis Vīgants, Kristaps Klaks, Miķelis Emīls Horna, Kristaps 
Ansons, Madars Kaţis, Henrijs Tomilovs, Agnese Ģēģere, Ija Tapiľa, Kate Štokmane, Linda Ansone. 

Jaunsardzes Pāvilostas 413.jaunsargu vienības ţurnāliste TERĒZE CĀBELE 
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Autors: Andris Paipa. 

AMATIERTEĀTRU SVĒTKI PĀVILOSTĀ 
 

Ļoti jaukā - siltā, saulainā, mazliet 
vējainā 20.oktobra dienā viesos sagaidījām 
amatierteātrus no Durbes, Priekules, 
Alsungas, Vārmes, Nīcas un Tautas teātris 
no  Aizputes. Šoreiz svētku tematika veltīta 
R.Blaumanim, kuram nākamā gada 
1.janvārī - 150. 

Pāvilostnieki kā Silmaču ļaudis pie 
kultūras nama sagaidīja viesus ar Dzintaru 
šľabi un „zacenīti” pāvilostnieku gaumē. 
Tad svētku atklāšana ar krāsainu rudens lapu 
salūtu, ko var piedzīvot tikai Pāvilostā, paša 
R.Blaumaľa (E. Bielis) uzruna un izcilā 
latviešu dramaturga dzejas  uzvedumi.   

Pirmā radošā darbnīca turpat 
kultūras nama pagalmā – „zivju drātēšana”. 
Daţs tā aizraujas ar zivju vēršanu, ka ne 
izkustināt. Tālāk ceļš ved uz jūru. Piestājam 
pie kafejnīcas „Laiva”, kur mūsu Ieviľa (D. 
Cābele) visus pacienā ar sieru, un daţi no 
raibā bariľa dodas uz „mīcīšanas” radošo 
darbnīcu pie T. Kurzemnieces. 

Bet pārējie jūras krastā radoši veido 
latviskās rakstu zīmes smiltīs, fotografējas un 
izstaigā vēl vairākas ievērojamākas vietas 
Pāvilostā.                                Turpinājums 8.lpp. 
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Par krājuma  glabātāju no 1990. - 2007. gadam 
strādā Marita Horna” - (Citāts no M.Hornas sagatavotā 
materiāla  grāmatā „Mūsu Pāvilosta”). No 2007. gada 
oktobra par krājuma glabātāju strādā Larisa Ķipste. 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir apmeklētāju 
iecienīta vieta, un nu jau vairākus gadus pēc kārtas pie 
mums iegrieţas ap 2500  interesentu gadā. To skaitā ir 
novada ļaudis,  kuri apmeklē mūsu sagatavotās 
daudzveidīgās, izglītojošās izstādes un pasākumus.  Tas, 
protams, dod iedvesmu turpināt strādāt radoši un aktīvi. Bet 
ir muzejā darbi, kurus nevar redzēt. Lielu pienākumu un 
atbildību prasa darbs - krājuma uzskaite, saglabāšana un 
pieejamība Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā 
www.nmkk.lv Kultūras ministrijas prasības akreditētiem 
muzejiem ir nemainīgas - vai lielais valsts muzejs, vai mazs 
pašvaldības muzejs.  

Kopš 2002. gada muzeja darbinieki sadarbībā ar 
pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri uzsāk aktīvu 
projektu rakstīšanas un finanses piesaisti no Kultūrkapitāla 
fonda, Liepājas rajona Kultūras nodaļas,  ES 
Zivsaimniecības fonda mūsu ekspozīciju atjaunošanai un 
infrastruktūras sakārtošanai. Šogad veiktie remonti darbi ir 
kā dāvana. Varam lepoties ar jaunām, izbūvētām telpām un 
jauno jumta segumu  ēkām.  

Ceram, ka līdz Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja nākamajai jubilejai kopā ar muzeja draugiem un 
atbalstītājiem izdosies paveikt daudz jauku, sabiedrībai 
noderīgu darbu.  

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja  
IRINA KURČANOVA 

 

Muzejs durvis vēra  
pirms 20 gadiem… 

Nepārspīlēšu, ja teikšu, ka Pāvilostas 
 novadpētniecības muzejs, kurš pirms 20 gadiem  
vēra durvis apmeklētājiem, ir viena no vērtībām, ar  
kuru Pāvilosta var lepoties. Pāvilostas pilsētā  un  
Sakas pagastā ir dabas un cilvēku radītie resursi:  
Baltijas jūras piekraste, vietēji iedzīvotāji un  
to sadzīve. Pateicoties šiem resursiem, muzejs var veikt savu galveno 
uzdevumu - vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt. 

Jau  1979.gadā,  kad Pāvilosta atzīmēja savu simtgadi, kultūras namā 
izveidoja izstādi, kas atspoguļoja Pāvilostas vēsturi. Iznākums bija pārsteidzošs!  
Lielo sadzīves priekšmetu klāstu un aprakstus apbrīnoja izstādes apmeklētāji. 
Iedvesmas pilniem  izstādes autoriem Oridai Grinbergai, Vairai Kārkliľai un to 
atbalstītājiem radās doma izveidot muzeju Pāvilostā. 

1990. gada nogalē Pāvilostas ciemata izpildkomiteja atvēlēja telpas muzeja 
iekārtošanai Dzintaru ielā 1 . Vēsturiskā ēka, pirmā Pāvilostas mūra māja – Loču 
māja. 
„ …Muzeju atklāja 1992.gada 17. novembrī. Tas bija liels notikums pilsētas kultūras 
dzīvē. Muzeja labais gariľš un pirmā direktore bija Orida Grinberga, kura vadīja 
muzeju no 1990.- 1994.gadam. Muzeja izveides darbam viľa neţēloja ne savu laiku, 
ne savu veselību, ar savu aizrautību prazdama šajā darbā iesaistīt savus domu 
biedrus – arhitektu Gunāru Lūsi – Grīnbergu, noformētāju Rutu Ozolu, fotogrāfu 
Egonu Zīvertu. Savākotos eksponātus uz muzeju palīdzēja atgādāt Laimonis 
Peterlēvičs, Dainis Vītols, Jānis Ausmanis, Andris Horna, Jānis Buncis u.c. Visus 
būtu grūti uzskaitīt. No 1994. gada augusta līdz 1995.gada augustam muzeja 
direktore ir Dţineta Ošeniece, no kuras vadību pārľem Irina Kurčanova.  

 

 
19.oktobrī Pāvilostas bibliotēkas darbinieces uz nakts pasākumu  

aicināja Bērnu/jauniešu ţūrijas dalībniekus.  Dalībniekiem mājās bija jāsagatavo 
uzdevums vai spēle un vakara gaitā jārealizē. 

Pasākuma pirmajā daļā apmeklējām  muzeju, kur skatījāmies filmu  ”Brauciens 
ar mazbānīti  caur  Kurzemi” un pēc tam pārrunājām šajā filmā redzēto. 

Atgrieţoties bibliotēkā, gatavojām kopīgas vakariľas - lavašu - ar kuru  pēc 
tam mielojāmies. 

Pēc  vakariľām  jaunieši  realizēja savus mājas darbus: piedalījās konkursā, 
minēja mīklas,  notika  Popiela un citas aktivitātes.  Laiks mums aizsteidzās ļoti ātri! 
Mums tiešām bija jautri! 

Liels paldies Initai Zingnikai, Irinai Kurčanovai, kā arī  cītīgajiem lasītājiem, kuri 
atbalstīja un apmeklēja pasākumu.  

Bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 

Bērnu un jauniešu nakts pasākums 
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Turpinājums no 7.lpp 

Pēc kārtīgas pastaigas pusdienas „Indrānu”  
gaumē, mazs atelpas brīdis. Tad nodarbības jaunā 
Liepājas teātra aktiera Viktora Ellera vadībā.  

Un tad jau zāli sagatavojam skatītājiem, jo 
katrs no teātriem sagatavojis kaut ko no R.Blaumaľa, ko 
viens pēc otra raiti izrādām uz Pāvilostas kultūras nama 
skatuves. Katrs esam savādāki, tāpat kā R.Blaumaľa 
lugu varoľi. Skatītāji smej, priecājas un liekas, ka ir 
apmierināti.  Vēl paldies kolektīviem, reţisoriem – Inārai 
Kalnarājai, Inesei Ceriľai , Karmenai Austrumai, Dainai 
Kandevicai, Guntai Matevičai, Lidai Čeverei, sponsoriem 
un palīgiem – Ivetai Pētermanei, Rudzīšu ģimenei Sakā, 
Janču ģimenei Ulmalē, Vizmai Ģēģerei (seniorei), Tālim 
Ozolam, Inesei Stankevičai, Austrai Paulovskai, Ralfam 
Pētermanim, SIA „Kalniľkalni”, personīgi Sandrai 
Bēliľai, Vitai Cielavai, Gatim Štokmanim, Tamārai 
Kurzemniecei.  

Paldies arī kultūras nama darbiniekiem Silvai, 
Gitai un Ērikam un Pāvilostas amatierteātra aktieriem 
par ieguldīto darbu svētku sagatavošanā. Un tad kopīga 
dziesma, kas vieno  teātru ļaudis. „Atkal un atkal ir 
debesis pušu…”. 

Dziesma izskan, bet svētki vēl nebeidzas, jo  
kājas vēl jāizloka deju ritmos. Prom braucot,  no viesiem 
saľemam sirsnīgus paldies vārdus par jauki pavadīto 
dienu un jauko uzľemšanu. Kur notiks nākamā gada 
bijušā Liepājas rajona teātra svētki, vēl nezinām, taču 
zinām, ka tie būs. Kāpēc lai nebūtu, ja kopā varam 
radoši izpausties un bagātināties viens no otra.   

P.S. Pāvilostas amatierteātris saľēmis 
ielūgumu no Vārmes dramatiskā teātra „Es un Tu” un 
24.novembrī dosies uz tā piecu gadu pastāvēšanas  
svinībām.   

Pāvilostas amatierteātra reţisore  
MARITA HORNA 

 

http://www.nmkk.lv/PubliskaMuzejaApskate.aspx?ID=189&page=0&returl=/PublisksMuzejuSaraksts.aspx?search=P%C4%81vilostas+novadp%C4%93tniec%C4%ABbas+muzejs


 
2012. gada novembris                                            Pāvilostas Novada Ziņas                                               9 

 

8. – 14. oktobrim 12 skolēni – Andra Lanka, Evita Lazukina, Anna Elīza Šēna, Kate 
Štokmane, Evita Jakovļeva, Annija Krista Bērziľa, Krista Piļķe, Renards Rolmanis, Kārlis Vītols, 
Agnese Kurčanova Kraģe, Ilze Ieva Vilne, Una Sekača  un 4 skolotājas no Pāvilostas vidusskolas  
Comenius projekta „Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” ietvaros 
pavadīja Polijā. Visu pirmo dienu ceļojām uz  Radomu. Vakariľās „ţureks” - poļu nacionālā zupa, 
līdzīga mūsu skābeľu zupai. Cik patīkami baudīt zupu pēc daudzajām tostermaizēm pa ceļam!  

 
FOTO: Pāvilostas vsk.arhīva. 

9. oktobī dodamies uz Radomas skolu. Ieraugot sagaidītājus, Latvijas karodziľus un skaļu 
„labrīt” starp daudzām citām valodām, pakrūtē sāk velties emociju kamols. Skolas direktors 
sagaidīja ar poļu tradīciju – sālsmaizi - „...vēl nekad tik jauki nebiju sagaidīta, un es sajutos īpaša”. 
Pēc skolas apskates mūsu uzdevums bija vadīt mācību stundu. Šajā skolā augstākais vērtējums ir 
6, bet zemākais 1. Mācot rotaļu „Tūdaliľ, tagadiľ”, poļu bērni bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti, tik 
patīkami bija dzirdēt, kā viľi dzied latviski un dejo ar mums. Patika skapīši, kur skolēni liek savas 
lietas, „dzīvīgie” kabineti ar gaumīgiem materiāliem pie sienām. Visvairāk aizkustināja klase, kura 
mums dāvināja pašgatavotus taurenīšus. Skolā notika koncerts, tajā ikvienas valsts pārstāvji varēja 
sajusties īpaši – skolas koris izpildīja dziesmu katras valsts valodā. Taču vislepnāk jutās 
pāvilostnieki, kad poļu bērni sāka dziedāt Pāvilostas himnu. Tas bija ļoti aizkustinoši. Tad tu 
aizmirsties un domā par to, cik esi lepns, ka dzīvo tik mazā pilsētā ar tik lielām bagātībām. Mūsu 
skolas ansambļa meiteľu uzstāšanās lieliska! Lepnums! Visi aplaudēja un dejoja līdzi – 
neaprakstāmas emocijas!  

Pēc pusdienām, kur mēs „iepazināmies” ar kartupeļu klimpām, mūs aizveda uz Radomas 
brīvdabas muzeju. Tur paši cepām maizi un kūlām sviestu, vijām auklas. Iznākums bija pārsteidzošs 
- liekas, kaut ko tik garšīgu nebijām ēduši sen! Vēlāk ekskursija pa Radomu ar ļoti smaidošu gidu. 

10. oktobrī mēs ceļojām uz Varšavu - pilsētu, kuru sargā Nāra. Tur apmeklējām Varšavas 
kara muzeju, tas bija tiešām iespaidīgs, liels un aizraujošs. Dunošie sirdspuksti par godu cīnītājiem. 
Bijām pārsteigti par audiogidu - tāds aparāts, ar kuru varēja klausīties stāstījumu par muzejā 
izvietotiem eksponātiem. Jāatzīst, interesantākā muzejā neesam bijuši, tur būtu vērts vēlreiz 
aizbraukt; nekad nedomāju, ka man var tik ļoti patikt uzturēties muzejā. Pusdienās ēdām zupu 
maizes klaipiľā un četru veidu pelmeľus – gardi! Skolas vecāku padomes organizētajās vakariľās 
tikāmies ar visiem projekta dalībniekiem un vecākiem. Ideāla skolas un vecāku padomes sadarbība 
un atbalsts. Neviens nebija gaidījis, ka viss būs tik svinīgi – vakariľojām restorānā, kur ik detaļa bija 
pārdomāta un perfekta, tas bija kā sapnī. Restorāns bija tik „glauns”, un mēs nezinājām, kā īsti 
uzvesties. Mums pasniedza kartupeļu biezputru ar pīles gaļu jāľogu mērcē, desertu. Ansambļa 
meitenes atkal uzstājās, īpaši iepriecinot poļus, izpildot dziesmu poļu valodā. Pat oficianti dejoja 
līdzi! Skolas direktors katram dalībniekam pasniedza dāvanu un sertifikātu par piedalīšanos. 

11. oktobri pavadījām, nīkstot viesnīcā, saistībā ar transporta sareţģījumiem. Ilgo 
gaidīšanu kompensēja skolotājas noorganizētās bagātīgās pusdienas. Izbraucām tikai trijos pa 
dienu, un kā atalgojums bija iespēja divas stundas pavadīt iepirkšanās centrā. Zakopanē mūs 
sagaidīja kalnu namiľš ar mājīgām istabiľām. 
 12. oktobra rītā Tatri mūs sveicināja ar saulainu rītu, tāpēc devāmies kalnos ar labu 
garastāvokli. Kaut gan pašā Zakopanē spīdēja saule un bija silts, augšā Tatros bija diezgan bieza 
sniega sega, izbaudījām krāšľo ainavu un safotografējām daudz skaistu bilţu. Takas bija slidīgas 
un šķita bīstamas, kā rezultātā tapa smieklīgi video. 
Daţi iespaidi: 
- bija diezgan bailīgi braukt ar pacēlāju; 
- braucot augšā, aiz pārsteiguma pat asaras saskrēja acīs; 
- skats bija neaprakstāms, šī diena man no visām patika vislabāk; 

 

- tur augšā bija ļoti auksti un slidens, bija bail, 
ka nenokrītu; 
- ja līdz šim tik augsti kalni bija redzēti filmās, 
tad tagad es tur stāvēju un...baudīju; 
- sāka snigt, sen nebiju jutusi sniegu uz sejas; 
- kalnu augšā bijām uz valstu robeţas – te 
Polijā, te Slovākijā; 
- tas bija tik pasakaini un burvīgi, ka pat vairs 
negribējās nekur iet, vienkārši palikt tur augšā. 
Tas tiešam bija skaistākais, ko esmu redzējusi, 
un es to nekad neaizmirsīšu; 
- nekad neesmu redzējusi tik skaistu skatu – 
galva mākoľos, un sniegs sejā; 
- paldies par kalniem, kur katru reizi paliek 
daļiľa no manis, bet daļa no tā varenuma 
paliek manī; 
- par kalniem var stāstīt tik daudz, bet vienu 
gan varu teikt: „Es tur atgriezīšos!” 

13. oktobrī atceļā no Zakopanes 
ieskatījāmies Krakovas vecpilsētā. 
Sasveicinājāmies ar Vāveles pili un tās sargu - 
pūķi, kurš spļauj uguni. Vecpilsētā mūs 
sagaidīja senais tirgus laukums, kur joprojām 
ik stundu trompetists atskaľo „heinal” signālu.  
Tad ceļojām līdz mūsu naktsmītnēm 
Augustovā. Arī visu nākamo dienu pavadījām 
ceļā, līdz vakarā atgriezāmies Pāvilostā.  

Mums ļoti patika šis ceļojums, 
iepazīstot poļu cilvēkus, ēdienus un  pilsētas. 
Pārsteidza poļu tautas laipnība un 
viesmīlība.Visa nedēļa pagāja kā pasakā, kurā 
teikts: trīs dienas ēda un dzēra, es arī tur biju, 
ja netici, atnāc un apskaties! 

Paldies visām skolotājām – Dacei 
Bunkai, Baibai Arājai, Ainai Jakovļevai, bet 
īpašs PALDIES skolotājai Intai Vīgantei par 
pacietību un stiprajiem nerviem, to visu 
organizējot: 
- ļoti jauka un labi saorganizēta ekskursija; 
- šī ceļojuma laikā Jūs izdarījāt visu, lai 

mēs justos labi un aizsargāti; 
- skolotājai vajadzētu saľemt ordeni par 

neatlaidību, pacietību un pozitīvismu; 
- prot visu nokārtot, saplānot tā, lai visiem 

būtu interesanti; 
- saglabā vēsu prātu pat visneparastākajās 

situācijās; 
- smaidīga, saprotoša un dzīvespriecīga; 
- stipra un izturīga, labs ceļabiedrs; 
- stipri nervi un laba humora izjūta; 
- best guide ever! (vienmēr labākais gids!). 

Dalībnieku iespaidus apkopoja  
ILZE IEVA VILNE 

P.S. Paldies pašvaldības vadītājam Uldim 
Kristapsonam, šoferiem Egonam, Arnim un 
kolēģiem par palīdzību un atbalstu sareţģīto 
situāciju risināšanā ceļojuma laikā. 

Bieţi nervu spriedze bija tik liela, ka 
uz tiem varētu spēlēt kā uz ģitāras stīgām..., 
bet visu atsvēra jauniešu un kolēģu emocionāli 
piesātinātie ceļojuma iespaidi un pateicības 
vārdi par kopā pavadīto nedēļu. 

Comenius projekta vadītāja Pāvilostas vsk.  
INTA VĪGANTE 

 

Comenius Radomā, Polijā 
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INFORMĀCIJA PAR 

ABSOLVENTIEM 
2012. gadā Pāvilostas vidusskolas 12. klasi absolvēja 14 

skolēni, no kuriem 9 turpina mācības augstskolās un koledţā. Šogad 
absolventi no mūsu skolas ir izvēlējušies turpināt izglītību daţādās 
augstskolās- 3 mācās Liepājas Universitātē, 2 Rīgas Tehniskajā 
Universitātē, 1 Ventspils Augstskolā, 1 augstskolā ”Turība”, 1 Rīgas 
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, 5 
uzsākuši darba gaitas gan Latvijā, gan ārzemēs. 

9. klasi absolvēja 16 skolēni, mācības Pāvilostas 
vidusskolas 10. klasē turpina 11 skolēni, 4 skolēni mācās tehnikumos 
un 1 jūrniecības koledţā. 

                                                 A. JAKOVĻEVA 
 

Pāvilostas vidusskolas īsziľas 
Iepriekšējā mācību gadā informātikas skolotājas Allas 

Lācītes vadībā, pulciľa nodarbību laikā, tika uzsākts darbs pie 
Pāvilostas vidusskolas mājas lapas izveides. Šajā mācību gadā 
skolotāja projektu pabeidza. Skolas mājas lapas adrese ir  
www.pavilostasvidusskola.lv. 

5.10.2012. Skolotāju diena. 11. klases zēni Henrijs 
Tomilovs un Renards Rolmanis pie skolas ārdurvīm sagaidīja katru 
skolotāju, raiti pavadot līdz skolotāju istabai.  Pa ceļam skolotāji 
saľēma ziedus un apsveikumu no skolēnu līdzpārvaldes, ko 
pasniedza Egija  Zundmane un Annija Krista Bērziľa.  

Neviltots bija skolotāju prieks par pārsteigumu - skaisto 
gleznojumu, kas rotāja skolotāju istabas sienu,  kurš tapa iepriekšējās 
dienas pēcpusdienā ar  12. klases meiteľu  Ilzes Ievas Vilnes, 
Agneses Kurčanovas Kraģes, Unas Sekačas un Andas Uzares 
palīdzību. Sienas dekorācijas idejas autores bija skolotājas I.Vīgante, 
D.Bunka, M.Rolmane. Šīs dienas svētku sajūtu pastiprināja arī skolas 
tehniskie darbinieki, kas īpaši bija piedomājuši pie sava pārsteiguma. 
Paldies visiem, kas šo dienu Pāvilostas vidusskolā palīdzēja padarīt 
īpaši gaišu un jauku! 

Skolotāji šai dienā tika pie daţādiem tituliem, aktīvi 
iesaistījās skolēnu līdzpārvaldes sagatavotajās aktivitātēs, kā arī 
noklausījās koncertu, ko sagatavoja 8.,9. klašu ansambļa meitenes 
(vadītāja Dace Bunka)pirms došanās uz Comenius projekta 
dalībvalsti Poliju, pilsētu Radomu.  

Visu skolotāju vārdā sakām paldies Pāvilostas novada 
domes metodiķei izglītības jautājumos Silvijai Lejai par jauko 
uzľemšanu Vērgales tautas namā un  iespēju noskatīties teātra izrādi 
„Trīs draugi” Liepājas teātrī. 

9.10.2012. Vidusskolēni tikās ar  AS ”Swedbank” 
pārstāvjiem, saľemot informāciju saistībā par uzľēmējdarbību, tās 
uzsākšanu, kredītľešanas riskiem un atbildību. Nākamā tikšanās 14. 
novembrī. 

16.10.2012. Guna Grimsta, izmantojot prezentāciju, 
iepazīstināja 8.,10.,12.klašu skolēnus ar 2007.gada 30.oktobrī 
dibināto dabas liegumu "Pāvilostas pelēkā kāpa", kas iekļauta 
Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 
2000, radot klausītājos priekšstatu par šo unikālo dabas veidojumu, 
tajā atrodamiem aizsargājamiem augiem un citām  vērtībām. Paldies 
sakām Gunai par saistošo un izzinošo informāciju. 

Mūsu skolas skolēnu radošie darbi bija skatāmi un klausāmi 
izstādē un koncertā par godu ”Pelēkās kāpas" piecu gadu jubilejai, 
kuru tapšanā liels nopelns ir skolotājiem Andrim Paipam, Intai 
Priedoliľai, Agritai Valkašai, Ivetai Arājai, Annai Kaţei, Inesei Renķei. 
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu. 

25.10.2012. Skolotājas Solveigas Ansones vadītā meiteľu 
komanda piedalījās Liepājas Olimpiskajā centrā Lejaskurzemes 
novadu meistarsacīkstēs volejbolā sievietēm. Šoreiz "LSSS" 
volejbolistes uzvarēja, taču mūsu komandas meitenes gatavas  
uzcītīgi turpināt trenēties, lai gūtu labākus rezultātus. Paldies 
S.Ansonei par meiteľu gatavošanu sacensībām. 
 

 
25., 26.oktobrī   - Fukši. 11.klase  bija sagatavojusi daţādus 

pārbaudījumus 10.klasei, lai pēc to pārvarēšanas  tiktu iesvētīti  vidusskolēnu 
kārtā.  

Izglītības veicināšanas programmas „Living responsibility” ietvaros 
uzľēmums „DHL Express” sadarbībā ar Veselības, Izglītības un Zinātnes 
ministrijām, ārstiem un medicīnas ekspertu biedrībām, pirmo reizi Latvijā 
organizēja akciju „GoTeach”, pasludinot oktobri par skolēnu muguras 
veselības mēnesi. Atbalstījām aktivitāti!  

 
Foto redzams kā 10.klases skolēni stundu fizikas kabinetā sāka ar muguras 
veselībai atbilstošiem vingrinājumiem. 
                  Kaspars Rudītis informēja, ka no 29.oktobra  līdz 1. novembrim 
12 Pāvilostas vidusskolas jaunieši piedalījās Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra Kalnciema vidusskolas apkārtnē organizētajā  jaunsargu nometnē 
“Vīru spēles – 20 gadi Jaunsardzei”. Kopumā nometnē piedalījās 23 
jaunsargu komandas. Pāvilostas komanda  ieguva 6.vietu.  Terēze Cābele 
apguva kara reportiera iemaľas darbojoties „Ţurnālistu skolā”, kurā 
jaunsargu vienību pārstāvji apguva informācijas vākšanas un strukturēšanas 
principus, gūstot prasmi pastāstīt sabiedrībai par Jaunsardzes darbību, 
aktualitātēm un norisēm. 

Kas notiks skolā?   
6. novembrī plkst. 10.00  Pāvilostas vidusskolas aktu zālē SIA 

"Liepājas RAS" sadarbībā ar Liepājas Ceļojošo leļļu teātri "Maska"  dāvina 
vides izglītības muzikālu izrādi "Draudzēsimies". 

8. novembrī  plkst. 9.10 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē lielais 
skolas Mārtiľdienas gadatirgus. Vecāki, atbalstīsim savas atvases, palīdzot 
sarūpēt tiem pašcepus raušus un citus kārumus, lai tirgošanās notiktu ar lielu 
sparu! 

9.novembrī plkst.17.00 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē 
Pāvilostas jauniešu pašdarbnieku literāri muzikāls uzvedums veltīts Lāčplēša 
dienai „Redz kur koši karavīri”. Reţisore Marita Horna. Noslēgumā visi 
kopīgi veidosim Gaismas ceļu skolas „pakavā” ar savām līdzpaľemtām 
svecītēm, fonā skanot strēlnieku dziesmām. Visi gaidīti uz uzvedumu un 
Gaismas ceļa veidošanu. Uz tikšanos! 

MARITA ROLMANE 
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      Vējš manā bērnības logā 
      Triec smiltis ar augošu spītu, 
      Un kāda no kāpmales priedēm 
      Diez vai sagaidīs rītu. 
      Tādās naktīs nevaru aizmigt 
      Sen nav Ziemupē būts.  

(Aivars Grava) 

Dzeja un dīķa stāsti Mārtiľdienā 
Klāt rudens svētku laiks. Tādēļ 10.novembrī plkst. 12.00 visus mūsu puses dzejas 

rakstītājus, vārsmotājus un stāstītājus mīļi aicinām uz kopēju tējas brīdi Ziemupes tautas namā. 
Un tikpat mīļi aicinām visus tos, kuriem ir vēlme klausīties, parunāties, vienkārši satikties. 
Šoruden iztīrijām Ziemupes dīķi. Tas liek aizdomāties par ar to saistītiem stāstiem un 

notikumiem. Par varbūt bijušiem, bet varbūt tomēr izdomātiem. Tādēļ lūgums vietējiem ļaudīm par 
tiem padomāt , atnākt uz šo pasākumu un izstāstīt arī citiem. 

Šo to esmu pieredzējusi pati, šo to tikai dzirdējusi. Atceros, kā mūsu bērnībā ziemās uz tā 
bija liels karuselis. Iesaldēts stabs ar rata rumbu, pie kuras piesieta gara kārts, kuras gala 
piestiprinātas ragavas. Tad nu vieni grieza šo uzparikti, citi vizinājās. Lai neslīdētu kājas, ap stabu 
bija apbērtas zāģu skaidas. Reizēm stūmēju vietu aizľēma motocikls ar uz vienu pusi piesietiem 
ragiem… Dīķis bija izgaismots… jautrība reizēm turpinājās arī nakts stundās.  
Un tad vēl kā pa miglu atceros, ka dīķa malā, netālu no dzirnavām bija kas līdzīgs ugunsdzēsēju 
depo vai arī ugunsdrošības inventāra šķūnis. Bija tā vai nebija… 

Varbūt kādā albūmā ir saglabājies dīķa foto? 
Tātad, tiekamies Mārtiľos,10.novembrī, plkst.12.00. – Ziemupē.  
Atzīmējiet kalendārā. 

Ziemupes bibliotekāres SKAIDRĪTE UN DAINA. 
 
 

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! 
Novembrim tiek piedēvēts gada tumšākā laika apzīmējums, taču īpašs mirdzums 

šomēnes ir svētku dienām. 11.novembris - Lāčplēša diena - godinām  brīvības cīnītājus, 

18.novembrī dzimšanas diena Latvijai, un kur tad vēl Mārtiņi un Andreji. Pelēkie rudens 

vakari nav mūžīgi un acis augšup paceļot, allaž būs gaišāks. 

,,…Latvija, tie ir Tavi svētki! Duļķes lai paliek dziļi zem akmeņiem. Atmiņas un 

cerība degs vēl daudzās svecēs, kas iestīgos tumšajās novembra debesīs. Šis ir tāds laiks, 

kad dvēseles pulcējas, kad piemin un skumst, kad svētki uzvirpuļo pat tumsā un neziņā!”’ 

16.NOVEMBRĪ PLKST.19.00 

VĒRGALES KULTŪRAS NAMĀ 

LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI 

VELTĪTS PASĀKUMS 

* būs jauni ieraksti Vērgales goda grāmatā 

* uzzināsim fotokonkursa ,,Pāvilostas novads 2012. gadā’’ rezultātus un redzēsim 

bildes 

* svētku koncertā mums dziedās Rikardions – Rihards Millers (piedalījās Okartē) 

* muižas saimes meitas svētku reizē cienās ar mīlestības dzērienu no pagasta svētkiem 

* pēc svinīgās daļas atpūtas vakars (ar groziņiem) kopā ar Rikardionu deju ritmos 

līdz plkst. 3.00 - ieeja Ls 2.00 

18.novembrī iedegsim svecītes, izliksim karogus un domāsim gaišas domas, 

meklēsim sevī spēku, jo mums ir dota liela vērtība-mūsu Latvijas valsts un mūsu latviešu 

valoda. Raudzīsimies ar cerībām nākotnē! 

Uz Latvijas dzimšanas dienas svētkiem Jūs visus mīļi ielūdz kultūras nama 

vadītāja VELGA 

 

Vēl Dzejas dienu 
noskaľās 
17.oktobrī Vērgales 

pamatskolas zālē 5.-9.klašu audzēkľi 
tikās ar jauno mūziķi Baibu Dēķenu.   

Daļai bērnu iespēja tikties ar 
Baibu bija jau pagājušajā rudenī „Bērnu 
ţūrijas” nakts pasākumā Ziemupē. Tajā 
jauniete parādīja pavisam citas sava 
talanta šķautnes - spoţu 
aktiermeistarību, spēju iejusties tēlā. 
Daţiem bija grūti noticēt: šī ir tā pati 
Baiba, kas redzēta jau pirms gada. Kāda 
no „Bērnu ţūrijas” ekspertēm pēc 
pasākuma iesaucās: „Nu kā viens 
cilvēks var būt tik daţāds!” Un tam atliek 
tikai piekrist. 

  Tikšanās laikā skolā  Baiba 
runāja dzeju, dziedāja savas dziesmas. 
Skolotāji visvairāk novērtēja Baibas 
tekstus, jo tie tik tiešām ir dziļi, 
uzrunājoši. Jaunieši (kā vēlāk atklājās 
sarunās) priekšroku deva dziesmām. Lai 
priekšstats par Baibu būtu objektīvāks, 
pasākuma laikā bija iespējams iepazīties 
ar videofragmentiem no raidījuma 
„Uzgriez skaļāk” un kāda koncerta 
ieraksta.  

  Tikšanās noslēgumā tika 
izspēlēts neliels konkurss- divi 7.klases 
puiši Reinis un Lauris atbildēja uz 
jautājumiem par redzēto un saklausīto. 
Atbildes pārsteidza, bija sajūta, ka 
sadzirdēts gandrīz vai katrs vārds... 
„Mums bija interesanti. Garlaicīgi nebija 
ne mirkli”, sarunās vēlāk apgalvoja 
vecāko klašu skolēni. Un to apliecināja 
arī klusums zālē. Tiesa, pasākuma laikā 
redzēju vienu garlaicības pārmāktu 
cietēja seju. Otru garlaikoto 
neatradu...Bet būtu dīvaini, ja visiem 
vienmēr patiktu viens un tas pats. 
Pasaule zaudētu savu daudzveidību... 

Vērgales pamatskolas skolotāja  
IVETA VANAGA 

 

Ekskursija uz 
Ventspili 
26.oktobrī Vērgales 

pamatskolas 7. un 8.klases skolēni bija 
ekskursijā uz Ventspili. 
Mēs iepazinām Ventspils skaistumu – 
mākslinieku veidotās govis Ventspils 
ielās, interesantus apskates objektus – 
Amatu māju un planetāriju. Bijām arī 
daţādās izklaides vietās – Ventspils 
demo centrā un bērnu – jauniešu 
iemīļotā atpūtas vietā – akvaparkā.  

Diena bija izdevusies! Paldies, 
skolotājām Inesei Renķei un Andai 
Blūmanei par šo lielisko ekskursiju!  

Vērgales pamatskolas 7.klases 
skolniece MARTA KALĒJA 

 
 
 
 

 

Trešdien -14.novembrī plkst.18 os  
Vērgales  kultūras  namā 

Vērgales  Zvejnieku  apvienības  
kopsapulce. 

Apvienības  vadītājs  Gints  Ročāns 
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14. novembrī plkst. 13.00 
Vērgales pamatskolā  

notiks skolotājiem organizēts 
seminārs  

„SKOLVADĪBAS 
SISTĒMA E- KLASE”. 
 

No šī brīţa Vērgales pamatskolā tiks 
ieviesta e-klases sistēma skolēnu vērtējumu, 
kavējumu uzskaitē. Tiks sākts lietot 
elektroniskais ţurnāls. Skolēnu vērtējumus 
varēs redzēt arī skolēnu vecāki, ievadot 
skolēna personas kodu un saľemto paroli. 
Vecāki ik brīdi varēs piekļūt sistēmai un redzēt 
skolēnu mācību sasniegumus, kas arī ir šīs 
sistēmas priekšrocība.  

Direktora vietniece ANDA BLŪMANE 
 
 
 
 

 
 

Radošo darbu konkurss Vērgales pamatskolā 
No 12.septembra līdz 3.oktobrim Vērgales pamatskolā norisinājās radošos darbu 

konkurss pēc E.Veidenbauma dzejas motīviem.   
Tajā piedalījās pamatskolas 4. – 9.klašu skolēni.   
Konkursa moto:  
„Virs zemes nav taisnības...”  

„Kā gulbji balti padebeši iet,  
Tiem vēlētos es līdzi tālu skriet...”  

„Domāju es domas dziļas,   
Kādēļ laime mani nīd;  
Viss, ko daru, viss man viļas,  
Visās vietās kāja slīd.” 
 

Tā kā ţanru, kurā rakstīt, skolēni varēja brīvi izvēlēties, tad tika iesniegti darbi gan dzejā, 
gan prozā. Pēc konkursa ţūrija izvērtēja skolēnu darbus, sadalot vietas sekojoši:  
1.vieta – Gunda DRULLE (8.klase); 2.vieta – Maiga MEĻĶE (7.klase), Haralds MUCENIEKS 
(4.klase); 3.vieta – Kate PELNĒNA (4.klase), Jānis DUNKERS (5.klase), Lāsma VEIDEMANE 
(7.klase), Daiga KALĒJA (9.klase), Matīss DUNKERS (8.klase), Andris MANTENIEKS (9.klase), 
Laura PIRKTIĽA (6.klase).   
 

 
 
2.klases skolēni ar audzinātāju Guntu Limbergu  

ar sagatavotajiem darbiľiem konkursam „Krāšľo kļavlapu  
rudens”. Foto: Vita Braţe. 

 
Pēc konkursa Vērgales pamatskolas skolotājas, kuras vērtēja bērnu darbiľus, izteica 

savu viedokli par radošo darbu konkursu, izceļot tos skolēnus, kuru darbi šķituši visinteresantākie. 
Skolotāju I.Vanagu visvairāk piesaistījis Kristera Aploka darbs, kurā viľš visai skarbi un 

tieši ataino šībrīţa situāciju mūsu valstī – par pārlieku lieliem nodokļiem, pārāk zemām algām, par 
valdības tukšajiem solījumiem. „Uz zemes nav taisnības, jo ir sliktas valdības... Brīnums, ka tāda 
Latvija vēl pastāv! ... No Latvijas cilvēki bēg kā putni no ziemas un klusītiņām cer uz siltākiem 
laikiem!”  

Skolotājai paticis arī Andra Mantenieka darbs un citāts par patiesību: „Bet ir reizes, kad 
taisnība – patiesība var būt pat ļaunāka par nepatiesību. Ne vienmēr tā dod cerību, gaidīto 
sirdsmieru. Tā ir spējīga arī pat rast lielāku postu nekā meli un nepatiesība. Taisnībai ir lielāka 
ietekme uz mums, nekā mēs spējam iedomāties.” Patika arī Maigas Meļķes, Gundas Drulles, 
Lauras Pirktiľas un Lasmas Veidemanes dzejoļi. 

Skolotāja I.Renķe stāsta, ka darbi bijuši labi, jo konkursa tēma ir bijusi gana grūta. 
Izvērtēt bijis diezgan sareţģīti, jo pārāk liela vecumu grupu amplitūda – no 4. – 9.klasei. 

Skolotājai A.Blūmanei visvairāk patikuši Haralda Mucenieka, Maigas Meļķes, Jāľa 
Dunkera un Kates Pelnēnas darbiľi. Taču pats labākais bijis Gundas Drulles darbs. Vislielākais 
prieks ir par to, ka ne tikai meitenes spodrina rakstīšanas mākslu, jo šajā konkursā piedalījās liels 
skaits zēnu. Meitenes salīdzinājumā ar zēniem ir emocionālākas, bet zēniem savukārt doma ir 
precīza, tā tiek izteikta līdz galam. Zēni savu viedokli prot argumentēt un aizstāvēt. 

Kopumā vērtējot, skolēnu darbi gan dzejā, gan prozā ļoti labi, ľemot vērā to, ka tēma 
nebija no vieglākajām.  

Konkursu atbalstīja TN „KURZEME” un SIA „MUIŢKALNIĽI”. 
VITA BRAŢE  

 

Policijas darbinieku 
tikšanās Vērgales 

pamatskolā 
18.oktobrī Vērgales pamatskolas 

skolēniem bija noorganizēta tikšanās ar 
Pašvaldības policistu Arni VĪTOLIĽU, 
Valsts policijas iecirkľa inspektoru Rinaldu 
GAULI un nepilngadīgo lietu inspektori Ievu 
DALKI.  

Pirmā tikšanās bija ar 1. – 4.klašu 
skolēniem. Tikšanās laikā tika demonstrēti 
video materiāli par drošību un uzvedību. 
Skolēni kopā ar policijas pārstāvjiem 
izanalizēja un pārrunāja situācijas, kādas 
notiek skolā, iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošanu, par došanos mājās pēc mācību 
stundām un par drošību internetā. Noslēgumā 
bērni no policijas pārstāvjiem saľēma 
atstarotājus. 

Pēc tam sekoja tikšanās ar 5. – 
9.klašu skolēniem, ar kuriem jau papildus 
iepriekš uzskaitītajam tika pārrunātas 
problēmas, kuras saistītas ar huligānismu gan 
skolā, gan uz ielas, pārkāpumiem, kuri saistīti 
ar smēķēšanu. Policijas darbinieki aicināja 
labprātīgi piecelties tos skolēnus, kuri smēķē. 
Izbrīnīti un pārsteigti bija gan pedagogi, gan 
paši skolēni, ka uz uzaicinājumu atsaucās tik 
daudz skolēnu! Kā vēlāk noskaidrojās, tie 
nebija visi, kas labprātīgi atzinās smēķējam. 
Vērgales pamatskola ir salīdzinoši maza skola, 
bet skolēnu - smēķētāju ir daudz. Līdz šim 
nebija vēl novērots tik liels šī pārkāpuma 
izdarītāju skaits. Visiem, kuri atzinās, tika lūgts 
rakstīt paskaidrojumus. Vēlreiz tika 
atgādināts, ka LR likumdošana paredz 
aizliegumu par smēķēšanu un alkohola 
lietošanu līdz 18 gadu vecumam. To paredz 
likumi „Par tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas 
ierobeţošanu” un „Alkoholisko dzērienu 
aprites likums”.                  Turpinājums 13.lpp. 

 

Kā gulbji balti padebeši iet,  
Tiem vēlētos es tālu līdzi skriet...  
 
Kā gulbji balti padebeši iet,  
Un kļava matos sārtus pušķus sien,  
Skan skumju dzērvju dziesma debesīs,  
Un balta rasa manās pēdās krīt.  
 
Man gribētos kā padebešiem baltiem  
Pār debesjumu viegli pārlidot  
Un skatīt, kā pār manu zemi mīļo  
Ar vēju matos atkal rudens brien.  
 
Man gribētos kā padebesim baltam  
To lietus lāsēm tīru nomazgāt,  
Un vieglām vēju rokām krāšņu lapu 
segu  
Pār manu zemi zaļo pāri klāt! 

(Gunda Drulle) 
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Leģendu nakts Latvijas pilīs un muiţās 
Tāda nakts ir tikai vienu reizi gadā, oktobra pēdējā sestdienā. Šogad 27.oktobrī 

Latvijas piļu un muiţu durvis bija atvērtas ikvienam.   
Tajās bija iespēja bez maksas ieiet un izbaudīt īpašu atmosfēru un varbūt pat atklāt kādu 

noslēpumu. Latvijas piļu un muiţu asociācijas biedri aicināja ikvienu uzzināt, sadzirdēt un izbaudīt 
leģendu atmosfēru pilīs un muiţās ikvienā Latvijas novadā.   

Arī mūsu novadā Vērgales muiţas durvis šajā naktī bija atvērtas apmeklētājiem. Bija iespēja 
redzēt dramatizētu patiesu stāstu par jauniešu – barona fon Štempela un zemnieku meitenes Annas 
Lazdiľas mīlestību.  

1912.g. no Vācijas uz Vērgales muiţu tika atsūtīts lauksaimniecības muiţu vadīšanā 
students – praktikants barons fon Štempels. Kādā vasaras vakarā zaļumballē viľš iepazinās ar 
zemnieku meitu Annu Lazdiľu. Jaunieši viens otru iemīlēja un vēlējās apprecēties. Barons fon 
Štempels rakstīja vēstuli savai mātei, lūdza viľas svētību abu laulībām. Taču māte bija noskatījusi 
bagātu līgavu Vācijā un atsūtīja dēlam vēstuli ar skarbām rakstītām rindām – labāk es redzu savu dēlu 
mirušu nekā precamies ar tik zemas kārtas (bauru) meitu.  

Jaunieši, svētību nesaľēmuši, nolemj doties nāvē un atvadu vēstulē izteikuši vēlēšanos, lai 
apglabā abus vienā zārkā, vienā kapā. Vēstule beigusies ar vārdiem – mēs citādi nevarējām...  

1990.g. vasarā Vērgales kapsētā jauniešu atdusas vietā uzstādīta plāksne, kurā iekalti abu 
vārdi un rindas no pirmsnāves vēstules – „Mēs citādi nevarējām...” 

 
Uzveduma dalībnieki leģendu nakts pasākuma noslēgumā. Foto Vita Braţe. 

 
Patieso un traģisko stāstu, kurā atspoguļotie notikumi Vērgalē risinājās pirms 100 gadiem, 

spilgti un izjusti nospēlēja Vērgales kultūras nama bijušais dramatiskais kolektīvs, aktrises Ināras 
Kalnarājas vadībā. Saimes meitas – Benita Baltrune un Ļuda Ūše, baronese – Vija Pirktiľa, barons fon 
Štempels – Andis Trofimovs, zemnieku meita Anna Lazdiľa – Marta Aniľa un mācītājs Normunds 
Dunkers. Tēlojumu kuplināja jauniešu deju kolektīvs „Kvēle” no Liepājas. Uzvedumu par nelaimīgo 
mīlas stāstu skatītājiem šajā vakarā bija iespēja noskatīties trīs reizes – plkst.18.00; 20.00 un 22.00. 
Visās trijās reizēs zāle bija pilna ar skatītājiem - gan vietējiem iedzīvotājiem, gan no kaimiľu novadiem 
un pilsētām. Nu jau kādu laiku bijušā Vērgales kultūras nama dramatiskā kolektīva dalībnieki pēc 
uzveduma atzina, ka jūtas gandarīti par šīvakara sniegumu, jo skatītāju acīs saskatījuši aizkustinājuma 
asaras! Visi dalībnieki izteica vēlmi jau nākamajā gadā atjaunot dramatiskā kolektīva darbību!  

Pēc uzveduma Vērgales muzeja vadītāja Mirdza SĪPOLA interesentiem pastāstīja sīkāk par 
Vērgales muiţas vēsturi, bija iespēja apskatīt telpas, kā arī istabu, kurā risinājās 1912.g. traģiskie 
notikumi. Muzeja vadītāja pastāstīja, ka jūtas apmierināta ar paveikto, jo, sākot rīkot šo pasākumu, ar 
baţām domājusi, kāda būs cilvēku atsaucība. Taču, kad zālē visas sēdvietas tika aizľemtas, 
satraukums mazinājies. M.Sīpola saka lielu paldies visiem, kuri apmeklēja šo pasākumu un piedalījās 
tā tapšanā! Īpašs paldies Inārai Kalnarājai par ieguldīto darbu un scenārija veidošanu! 

VITA BRAŢE 
 
 
 

Turpinājums no 12.lpp. 

 
Vecāko klašu skolēniem vēlreiz tika 
atgādināts, ka bērniem līdz 16 gadu 
vecumam ir aizliegts atrasties ārpus mājas 
(sabiedriskās vietās) no plkst.22.00 – 6.00 
bez vecāku klātbūtnes. Šo normu paredz 
„Bērnu tiesību aizsardzības likums”.   

Atkārtoti tika pārrunāta sāpīga 
tēma – skolēnu uzvedība skolā. Bieţi tiek 
novērots, ka starpbrīţos bērni absolūti 
neprot uzvesties – skaļi kliedz, grūstās un 
kaujas. Dauzīšanās – skolā notiek 
savstarpēji huligāniski izlēcieni, kaušanās, 
svešu mantu un skolas inventāra bojāšana, 
pēc tam izvairoties no atbildības, noveļot 
vainu uz citiem. Parādās arī sīkas zādzības 
un svešas naudas aizņemšanās, 
īpašniekam nezinot.  

Aktuāla tēma ir arī skolēnu 
kustība uz skolu ar divriteľiem. Vērgales 
pamatskolā ļoti daudz skolēnu uz skolu 
dodas ar divriteni, bet nevienam no 
aptaujātajiem nav velosipēdista apliecība. 
Apliecību CSDD var iegūt no 12 gadu 

vecuma. Atgādinājums skolēniem – 
ar velosipēdu bērns viens, bez 
vecāku klātbūtnes nedrīkst 
pārvietoties pa koplietošanas 
ceļiem līdz 12 gadu vecumam. To 
paredz ceļu satiksmes noteikumi 
velosipēdistiem. Bērni tiek aicināti 

pieteikties velosipēdistu nodarbību grupā, 
lai apgūtu satiksmes noteikumus un 
nokārtotu apliecību. Ja pieteiksies 
pietiekošs skaits dalībnieku, tad eksāmens 
tiks kārtots uz vietas Vērgalē.  
Skolā starpbrīţos skolēni skrien uz veikalu 
un veic nevajadzīgus pirkumus, tērējot 
naudu našķiem. Iepirkšanās ir kā modes 
kliedziens, par katru cenu notērēt zināmu 
naudas summu svešzemju našķos. 

Skolēnu vidū pieklibo pieaugušo 
sveicināšana skolā un sabiedriskās vietās.   

Aicinām pieaugušos bērnu 
klātbūtnē klaji neapspriest tēmas un 
situācijas, kas risinājušās sabiedrībā. Tiek 
novērots, ka jau nākamajā dienā mājās 
runāto bērni atstāsta izglītības iestādē, 
interpretējot un sagrozot faktus.  

Policists A.Vītoliľš aicina vecākus 
vienmēr noreaģēt un izanalizēt konkrētu 
situāciju, kur iesaistīti viľu bērni, un 
pārsteidzīgi neieľemt pozīciju - mans bērns 
nav vainīgs. Šokē vecāku vienaldzība par 
notiekošo, jo sanāk, ka bērnu audzināšanā 
galvenie ir skola un policija, nevis paši 
vecāki. Bez tam, redzot visus šos 
augstākminētos pārkāpumus, ko izdara 
nepilngadīgais vai arī kāds cits, 
pieaugušajiem vienaldzīgi nestāvēt malā. 
Pretējā gadījumā sabiedrība slīgs tālāk 
šajās ikdienas problēmās.  

Pašvaldības policista Arľa Vītoliľa 
stāstījumu pierakstīja  

VITA BRAŢE  
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Pārveidojām  kopīgo  ēdamzāli  par  grupas 

telpu. Līdz ar to  ieguvēji  ir  paši  mazākie - viľiem  
tagad  lielāks  plašums. Ar šo  gadu  sākam  pieľemt  
bērnus, kas ir tikai 1 gadu  veci. Grupiľā   „Lācēni” ir  12  
bērni.  

Tā  kā  vasarā  izremontējām  5.un 6. gadnieku  
grupās ēdienu sadales telpas, tad  ēdināšana, sākot ar 
šo  mācību gadu,  notiek  katrā  grupiľā  atsevišķi. 
Saskaľā ar MK noteikumiem bērni katru dienu 
pusdienās saľem 2 ēdienus: otro un zupu vai otro un 
saldo.  Kamēr siltināja  bērnudārza   virtuves grīdu,  mūs 
baroja  skolas  virtuve. Paldies Vērgales pamatskolas 
direktoram Gintam Jurikam par  pretimnākšanu  un  
visam  skolas virtuves kolektīvam, it   īpaši Sarmītei  
Vērniecei,  par  garšīgajām  pusdienām. 

Ar  5. novembri  visas grupiľas ir savās telpās 
un varam uzľemt  visus  60 mūsu bērnudārza  
audzēkľus. Paldies tiem 15 bērnu  vecākiem  par  
sapratni  un  iespēju  paturēt  šos divus  mēnešus savus  
mazuļus  mājās. Tagad laipni gaidīti visi pie mums. 

Paldies  gribas teikt  Drīliľam A., Matisonam  
A., Kalējam J., Helmšteinei  G., Pīrāgam V., Miltiľam G. 
, Tomaševskim G. un  Gulbim I. , kuri ar  savām  rokām  
palīdzēja grupas telpās pārkrāsot  sienas  un  durvis. 
Paldies  Meļķim I. un Akerfeldam A. ,kuri  nomainīja  
vecās dienasgaismas   lampas  pret jaunām  5.gadnieku 
grupā  un  pieslēdza   atpakaļ  visas virtuves  iekārtas. 
Paldies  Puļķim N., kas salaboja vecās dienasgaismas 
lampas 6.gadnieku grupā,  Andersonam  A., kurš 
piestiprināja  virtuves noliktavās  plauktus, Brēdiķim G. 
un Brēdiķim R., kuri sastiprināja plauktus veļas mājā. 
Liels  paldies  visiem tētiem: Brēdiķim G.,  Brēdiķim R.,  
Kravecam I., Čipānam U. , Krauklim V. , Laumanim A.,  
Meļķim I.,  Akerfeldam M.,  Drīliľam A., Bunkam A., 
Niķelim N., Dimantam M., Matisonam G., Vītoliľam G.,  
kuri pirms remonta visas  mēbeles, iekārtas, u.t.t. 
palīdzēja izvākt  no telpām, bet pēc  remonta   sanest  
visu  atpakaļ, saskrūvēt, salikt savās vietās.  Tāpat liels 
paldies visām mammām: Gričelai D., Bunkai L., 
Dārzniecei B.,  Drīliľai E.,  Šupstikai A., Indriekus I., 
Andersonei Dz., Klāsēnai A., Megnei L., Aplokai I., 
Grundmanei L., kuras pēc remonta palīdzēja iztīrīt  
telpas. 

Gribu izteikt arī pateicību visiem  bērnudārza 
darbiniekiem, kuri strādāja šos 2 mēnešus  īpašā reţīmā 
- saspiestībā un ar  pastiprinātu uzmanību, lai 
nodrošinātu bērniem  visu  nepieciešamo, kuri darīja  
papildus darbus, nekurnēdami un ar  sapratni. Īpašs 
paldies  mūsu bērnudārza saimniekam Dmitrijam Kis,  
kura vērīgai acij nekas nevar palikt apslēpts un 
prasmīgajām rokām - nekas nepadarīts. 

Tuvojas  Latvijas  dzimšanas diena. Sagaidot  
šos  svētkus,  gribam  kopā  ar  bērniem un viľu 
vecākiem  priecāties  par  padarīto darbu, par to, cik 
skaists ir kļuvis mūsu bērnudārzs.  

15.novembrī pulksten 

10:00 aicinām  vecākus 

uz svētku  koncertu. 

Pēc koncerta vecāki  varēs  iepazīties ar 
padarīto darbu  un aprunāties ar grupu  skolotājām. 

Uz tikšanos  svētkos! 
Iestādes  vadītāja   

GAIDA  AKERFELDE 
 
 

„Viss nāk un aiziet tālumā  
Un sākas viss no gala!” 

1.novembrī Vērgales kultūras nams aicināja seniorus uz gadskārtējo 
atpūtas pēcpusdienu. 

Svētku uzrunu teica Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
VITRUPS, ar laba vēlējumiem pasniedzot pensionāriem SIA „MUIŢKALNIĽI” cepto 
gardo kūku. 

Cauri laiku lokiem koncertā dziesmas izdziedāja un dejas izdejoja Grobiľas 
senioru ansamblis un deju grupa „TEV”. Atpūtas pēcpusdienas dalībnieki ar patiesu 
prieku un lielu interesi vēroja grobiľnieku sniegumu, kurā katrs saskatīja Ulmaľlaikus, 
padomju laika salto piesitienu, vācu laiku un mūsdienas. Katram periodam trāpīgi tika 
piemeklēti gan tērpi, gan atbilstošas dziesmas. Jāteic, ka vislielāko publikas sajūsmu 
izpelnījās skanīgā „Katjuša”, liriskā „Lilī Marlen”, kā arī pionieru formas tērpos saģērbtie 
seniori.  

Koncerta starplaikos dziedāja Vērgales senioru ansamblis „Vakarvējš”, bet 
Nora un Ojārs rūpējās par skanīgu deju mūziku. Bet tiem, kuri nevarēja vai nevēlējās 
dejot, bija iespēja dziedāt līdzi senām un mīļām dziesmām. 

 
Padomju laiks grobiľnieku izpildījumā. Foto: Vita Braţe. 

 

Jauko senioru pēcpusdienu kuplināja arī ciemiľi no Grobiľas un Pāvilostas.  
Paldies Vērgales pamatskolas saimniecēm par gardajiem ēdieniem un 

klātajiem galdiem!  
VITA BRAŢE 

 

TIKSIMIES  SVĒTKOS VĒRGALES  
„KASTANĪTĪ”! 

Ilgi  gaidījām  solīto  siltināšanas projektu. Daţādas ķibeles  aizkavēja 
darbu uzsākšanu. Beidzot augusta sākumā   SIA  „Liepājas celtniecības 
sabiedrība Būvnieks” uzsāka  darbus... 

Trīs mēneši  aizritējuši  spraigā  darbā.  Vērgales  pirmsskolas  izglītības  
iestāde  ar savu košo  krāsojumu izceļas uz apkārtējā  fona.  Lai  arī  klāt  novembris, 
jūtamies vasarīgi  silti, jo ēka gan no ārpuses, gan visa pirmā  stāva grīda ir  kārtīgi  
nosiltināta  un  nomainītas visas vecās  ārdurvis. Vējam un aukstumam pie mums grūti 
tagad tikt iekšā.  Lai arī turpmākajos  gados  nerastos  problēmas, ir   nomainītas  zem  
grīdas esošās  apkures  caurules.  Gandrīz visās pirmā  stāva iekštelpās  atsvaidzināts  
krāsojums. Celtnieki strādājuši   cītīgi un labi. Pat  būvuzraugs  atzina  padarītos  darbus  
par  labiem  esam. Viegli bija sastrādāties ar būvdarbu  vadītāju  Mārtiľu Bērziľu. 
Atsaucīgi bija  santehniķi, flīzētāji, visi būvbrigādes strādnieki. Paldies viľiem par 
padarīto. Paldies arī Pāvilostas novada domei, kas ieguldījusi lielu  darbu  un   lielus  
līdzekļus, lai mūsu bērnudārzu  nosiltinātu. 

 



 

Reliģiskās ziņas 

 
SAKASLEJAS DRAUDZES Dievkalpojumi novembrī  
11. novembrī plkst.14.00 
25. novembrī plkst.14.00 mirušo piemiľas dienas dievkalpojums. 
 

18.novembrī plkst. 11:00 Pāvilostas Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā 
svētku ekumēniskais dievkalpojums. Visi mīļi aicināti! Pēc 
dievkalpojuma aicinām visus uz svētku kliľģeri un tēju. 

 

Turpmākie dievkalpojumi Pāvilostas Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā 
notiks katra mēneša 1. (bērnu dievkalpojums aicināti apmeklēt gan 
bērni, gan pieaugušie.) un 3. (10.tiesas dievkalpojums) svētdienā 
plkst.11:00. 
 

18.novembrī plkst.11.00 notiks Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. 
baznīcā . 
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Arturs Voldemars VĪTOLS novembrī 

atzīmēja 80 gadskārtu. Saraiķos un tuvākajā apkārtnē ļaudis viľu 
pieraduši saukt vienkārši par Valdi. Viľš vienmēr ir izpalīdzīgs un 
atsaucīgs. Arī humora izjūta viľam nav sveša, jo pēc tikšanās ar viľu 
garastāvoklis vienmēr uzlabojas, un, no malas skatoties, tā vien šķiet, 
ka dzīves skarbie vēji viľu nemaz nav skāruši. 

 
Jubilārs dzimis Vērgales „ILGNEŠOS” un dzīvojis tur līdz 3 

gadu vecumam. Tajā laikā nomirusi Artura tēva māte, bet tēva tēvs 
apprecējies otrreiz. Tēvs nevarēja sadzīvot ar pamāti un pārcēlās uz 
dzīvi Saraiķu „Alkšľos”, strādājot par kalēju. Bērnības atmiľās spilgti 
iespiedušies skati par Ploces ciemu, par tās uzplaukumu. Tur tolaik jau 
bijusi elektrība, skaists veikals, izolācijas fabrika...  

Artura skolas gaitas sākušās Saraiķu skolā, kur tolaik bijušas 
5 klases. Taču pamatizglītību viľš iegūst Vērgalē. Savukārt vidējo 
izglītību iegūst Rīgas 4.arodvidusskolā. Rīgā apguvis elektriķa 
specialitāti, bet pats nosmej, ka nevienu dienu tā īsti nav strādājis par 
elektriķi. Tā kā kolhoza pirmsākumos nebija elektrības, tad šī izglītība 
nebija tobrīd īpaši aktuāla. Vēlāk atkal bija elektrība, bet Arturs jau bija 
izmācījies par šoferi. Un tā visu darba mūţu viľš nostrādājis šajā 
profesijā ar nelielām atsevišķām atkāpēm. Pirmsākumos kolhozā 
bijušas vispār tikai divas mašīnas, tādēļ divus gadus bijis brigadieris 
kolhozā. Tolaik kolhoza „Kopdarbs” priekšsēdētājs bija saraiķniekiem 
labi pazīstamais Bušľevics, kuram Arturs bijis šoferis .  

Pats jubilārs stāsta, ka sanācis tā, ka viss darba mūţs 
aizvadīts, strādājot kolhozā. Darba gaitas uzsāktas 1949.g., kad to 
dibināja, bet pensijas gadi pienāca 1992.g., kad to likvidēja. Startējis arī 
kā deputāts – divas reizes bijis deputāts Padomju laikā un divas reizes 
Latvijas laikā. Var sacīt, ka pie visām valdībām.  
Jaunības gados Arturs bijis aktīvs sportists. Bijis Liepājas pilsētas un 
rajona čempions vieglatlētikā. Arī labākais augstlēcējs Liepājas rajonā. 
Daudz piedalījies volejbola sacensībās kopā ar Arvīdu Pirktiľu.  

Šobrīd jubilārs dzīvo Saraiķu „Stērstēs” , kur ilgus gadus 
bijusi pienotava. Tā darboties sāka 1950.gadā. Vēlāk 1951.gadā tur 
sākusi strādāt Artura sieva Biruta un nostrādājusi tur visu mūţu. Gadus 
vēlāk pienotava pārtop par piena savāktuvi, un 1980.gadā tur sāk 
strādāt arī Arturs pats un nostrādā tur līdz pensijai. Bet tēva mājās 
„Alkšľos” tagad dzīvo Artura brālis Ernests ar ģimeni. 

Arturs visiem vēl būt tikpat izpalīdzīgiem, kā tas bijis senāk, 
kaut gan Saraiķu pusē par to nevar sūdzēties. Viľš uzsver, ka ļoti 
atsaucīgs ir Jānis Cielava, neliedz gan padomu, gan palīdz praktiski.  

Latvijas Republikas dzimšanas dienas pasākumā Vērgalē 
Arturs Voldemars VĪTOLS saľems Pateicības rakstu no Pāvilostas 
novada pašvaldības par mūţa ieguldījumu Vērgales pagasta attīstībā, 
par sabiedrisko pasākumu atbalstīšanu Saraiķos un aktīvu līdzdalību!  

Mīļi sveicam un vēlam spēku, izturību un veselību, turpinot 
saimniekot savā piemājas saimniecībā un palīdzot līdzcilvēkiem! 

VITA BRAŢE 
 

INFORMATĪVA SANĀKSME 
VĒRGALĒ 

30.oktobrī Vērgales kultūras namā notika kaţokzvēru (ūdeļu) 
novietnes būvniecības „Ceļmalnieki” sabiedriskā apspriešana. 

Uz publisko apspriešanu par AS „Grobiľa” ieceri būvēt Pāvilostas 
novada Plocē ūdeļu audzētavu bija ieradušies ļoti daudz iedzīvotāju un 
deputāti – U.Kristapsons, J.Vitrups, D.Vītola un A.Magone. Klātesošajiem 
kartē tika parādīta 24,7 ha lielā teritorija, kuru pašvaldība uz 12 gadiem 
iznomāja AS „Grobiľa” ūdeļu fermu būvniecībai. Par nomu gadā tiks 
maksāti 574 lati.  

Uz sabiedrisko apspriešanu ieradies arī AS „Grobiľa” valdes 
priekšsēdētājs Gundars Jaunsleinis, kurš klātesošajiem skaidro akciju 
sabiedrības darbības principus Plocē.  
  „Ceļmalnieki” būs AS „Grobiľa” filiāle. Šeit iecerēta tikai ūdeļu 
audzēšana. Tā kā vislielākās baţas iedzīvotāju vidū ir par iespējamām 
smakām fermas apkārtnē, tad pārstāvis centās kliedēt šīs domas, sakot, ka 
vislielākās smakas veidojas ādu apstrādes laikā un barības sagatavošanas 
procesā virtuvē, jo šie dzīvnieki ēd kaušanas blakusproduktus un zivju 
pārpalikumus. Šīs darbības neveiks uz vietas Plocē. Smakas varētu 
veidoties vienīgi mēslu izvešanas laikā, kas notiks pavasarī un ilgs 
apmēram mēnesi. Mēsli tiks glabāti speciālā novietnē. Zvēraudzētavai 
apkārt sliesies 1,80 m augsts betona ţogs, lai ūdeles nevarētu izbēgt un 
nodarīt kaitējumu apkārtējām saimniecībām. Tiek plānots, ka ūdeļu ferma 
varētu sākt darboties 2014.gada aprīlī. Tajā plānotas 24 darbavietas. Divas 
no tām paredzētas Ventspils novada iedzīvotājiem, kuri patlaban strādā 
Dānijā. Pārējie darbinieki tiks meklēti uz vietas Vērgales pagastā. Bez tam 
alga paredzēta ne mazāka kā Ls 500 mēnesī.  

Vērgalnieks Gundars Miltiľš , kurš vairākus gadus strādājis ūdeļu 
fermā Dānijā, dalījās savā pieredzē. Viľš ir izbrīnīts, ka grobiľnieki mēslu 
absorbēšanai izmanto salmus, jo tie, saskaroties ar mēsliem, sāk smirdēt. 
Dānijā tiek izmantotas citas metodes.  

Ļoti negatīva attieksme pret ūdeļu fermas būvniecību ir tuvējo 
māju iedzīvotājiem. Daţiem mājas ir vien daţu simtu metru attālumā no 
plānotās fermas būvniecības teritorijas! 

Pašvaldībai tiek pārmests par novēlotu informatīvās sapulces 
rīkošanu, par zemes iznomāšanu AS „Grobiľa”, nevis vietējiem 
iedzīvotājiem. Arī par to, kāpēc zemi iznomā, nevis pārdod. 

Uz visiem sasāpējušajiem jautājumiem pārstāvji cenšas sniegt 
korektas un izsmeļošas atbildes, taču jūtams, ka iedzīvotājus tas īpaši 
nepārliecina. Daļa iedzīvotāju sliecas domāt, ka kaut kas jauns pagastā ir 
vajadzīgs, priecē arī jaunas darba vietas, taču iespējamais kaitējums un 
neziľa par to, kā tad īsti tas būs reālajā dzīvē, attur no lēmuma 
pieľemšanas.  

VITA BRAŢE 
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Visaugstākā laime, 
Ko cilvēks var gūt,  
Ir mīlēt otru,  
Un mīlētam būt... 

Sveicam Mudru un 
Imantu Bunkas 50 gadu kāzu  
jubilejā! 
 

Dēls, vedekla un mazbērni  
ar otrām pusēm.   

   

 

IZĪRĒ 
Pašvaldība izīrē 3 istabu dzīvokli Nr. 9 daudzdzīvokļu mājā 

„Sudrabi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 68,4 m2 platībā.  Pieteikumu 
iesniegt Vērgales pagasta pārvaldē, tālr. uzziľām 63490836.  

 

DZĪVES  BRĪŢOS 
Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari 
Un gadu no mūža aiznes sev līdz, 
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo 
Pīlādžu ogu sarkanais spīts. 
Tas palīdz saglabāt saules gaismu 
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz. 
Lai gaišas domas un vieglu soli 
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts. /L.Daugiša/ 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –  
Annu PARINOVU – 87  Lūciju MATROZI - 75 
Rutu RASU  - 87   Jāni MAURIĽU - 75 
Robertu MATROZI – 86  Haraldu PODZIĽU - 75 
Martu REBUKU – 94  Albertu BĒRZIĽU - 70 
Līvu Rozīti FREIDENFELDI – 84 Veltu BARSUKOVU - 65 
Valiju ZAICEVU – 81  Aleksandru Zinu KIRIČENKO – 65 
 Indru POPKOVU, Dzintru VĒRNIECI, Lieni BRADOVSKU, 
Mārtiľu ARĀJU, Gvido PRIEDOLU! 

Pilngadniekus – Unu SEKAČU, Elviju REBUKU! 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 

Vērgales pagasta iedzīvotājus -   
Albīnu JANAUSKI – 87   Rutu HORSTI – 75  
Margrietu KARPU – 85   Birutu Adeli LANKOVSKU – 75  
Egonu ĪVIĽU – 82    Edgaru SUDMALI – 70  
Aldonu VITRUPI – 80   Āriju BALODI – 65  
Artūru Voldemāru VĪTOLU – 80  Ojāru NOVADU – 65  
Ilmāru JĒCI – 80  

Edmundu ŠĶIPARU, Andri LAUMANI, Mariku APANASEVIČU, 
Nauri AIGARU!  

Pilngadnieci – Kristu SMIRNOVU! 
 

 

 

SVEICAM 
Sintiju un Uldi SPRIĽĢUS ar meitas ZANES piedzimšanu! 

 

SVEICAM  
Eviju FORŠŪ un Reini ROZĪTI kāzu dienā! 

 

Bij divas sirdis reiz... 
Un līksmē tās 
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...  
Viens otrā toreiz pavērāties klusi 
un sapratāt, ka laime atnākusi. 
Bij divas takas reiz... 
Bet tagad tās 
iet kopā gadu tālēs saulainās.  

/L.Vāczemnieks/ 
Sveicam IRINU un NIKOLAJU KURČANOVUS 30.gadu 

kāzu jubilejā! 
Vēlam vēl daudzus laimīgus gadus kopā nodzīvot, rast 

prieku, lepnumu un smaidu savos bērnos, mazbērnos un mīļajos 
līdzcilvēkos. 

BĒRNI AR ĢIMENĒM 
 
 

 

INFORMĀCIJA 

Pāvilostas mājas lapā ir atvērta  sludinājumu sadaļa. Sludinājumu 
ievietošana ir bez maksas, un tas būs aktīvs 1 mēnesi. Sludinājuma tekstu 
sūtiet uz adresi -   marita.kurcanova@pavilosta.lv, ar norādi sludinājums 
mājas lapā. Ir iespējams arī pievienot bildes (ne vairāk kā 4). Neskaidrību 
gadījumā rakstiet vai zvaniet 28624644 (Maritai) 
 

16.novembrī Pāvilostas tirgus laukumā savu produkciju tirgos SIA 
„Kalniľkalni”. 
 

PATEICĪBAS 
 
Pensionāru apvienības padome „Varavīksne” izsaka 

pateicību Pāvilostas novada domei par atbalstu visa gada garumā.  
Par materiālo atbalstu pensionāru atpūtas vakaram – zv/s 

Kaija  īpašniekam Jānim Pētermanim, Agitai Pētersonei, N-Stars 
vadītājam Vadimam Cepļajevam. 

Paldies par atsaucību, atrakcijām kultūras nama vadītājai 
Silvai Vārsbergai. Par humora pilnajiem sniegtajiem uzvedumiem 
sirsnīgs paldies Silvai Vārsbergai, Daigai Cābelei, Rudītei Jancei, 
Dzintrai Vērniecei, Dacei Bunkai, Eināram Vārsbergam.  

 
Vēlos pateikt lielu paldies "Vērgales komunālai 

saimniecībai", personīgi Ivaram Lapiľam un Artim Bunkam par 
palīdzību bērnu spēļu laukuma demontāţas darbos.  

SINTIJA FREIDENFELDE - VĪTOLIĽA 
   

Izsaku lielu pateicību Pāvilostas bibliotēkas vadītājai 
Mairitai Vītolai par iejūtīgu attieksmi pret bibliotēkas klientiem! 

IVARS KRAKOVSKIS 

 

 

MŪŢĪBĀ 
Mārtiľš Ilgvars HORNS ( 01.08.1936.- 02.11.2012.)  

  

Gadi nāk un gadi aiziet, 

Laime lai Jums līdzi iet. 

Zelta kāzas šodien svinot, 

Dimantkāzas sagaidīt! 

 

Mudru un  

Imantu BUNKAS zelta  

kāzās sveic  

 

māsas Velta, Irma, 

 svaines Valija un Dzidra 
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