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Rīt, pie dienas

Daudzkrāsainās
rudens puķes jau
uzrakstījušas atvadu
vēstules vasarai,
bet kļavas sarkdamas
pieņēmušas rudens
kvēlo bildinājumu.
Pāri visam klājas
nebeidzams klusums
un miers. Tulpes un
narcises guļ savos sīpolos un sapņo sapņus par
nākamo pavasari un vasaru. Ne saukts, ne
aicināts ik vakars piezogas aizvien agrāk un
agrāk, atņemdams dienai tik dārgās gaismas
stundas. Tāpēc vakara soli mājās vairs
neizdodas pabeigt kā iecerēts un šo to nākas
atlikt uz rītu. Domās sevi mierinām, vēl ir laiks,
un tādēļ paspēsim visu rīt, pie dienas. Ik saules
riets krāsojas aizvien sārtāks un sārtāks, vēstot
par nākamajā dienā iespējamu stipru vēju, kurš
atkal, demonstrēdams savu varenību, bez mitas
raustīs rudeni aiz piedurknes.
Rudeņos vairāk kā citkārt mūsos ienāk
māju sajūta. Sevišķi tad, kad tumši padebeši
skrien debesīs grūstīdamies, kad līst un līst bez
mitas. Tad žigli gribas iekurt krāsnis, uzvārīt
karstu tēju un no sirds pateikties visiem
augstajiem, ka ir jumts virs galvas un siltas
istabas. Tiem, kuriem nav māju, tādu vai citādu
iemeslu pēc, ir tā kā ir... Un būs arī tā kā būs...
Kādam savas vainas pēc, kādam nelabvēlīgu
apstākļu sakritības pēc. Mēs esam cilvēki, bet
bieži, ak, vai, cik bieži atstumjam savus
mazākos brāļus. Kā gan tas nākas, ka vasaras
beigās dzīvnieku patversmes strauji pildās ar
jauniem iemītniekiem? Turpretī jāsaka, cik
labi, ka tādas ir! Lai labas dienas tiem ļaudīm,
kuri tur strādā, un tiem, kuri turp palīgā dodas
no brīvas gribas! Ar patiesu prieku skatos
populāro un sirsnīgo raidījumu „Ķepa uz sirds”.
Un atkal rodas jautājums, vai tiešām mums,
pieaugušajiem, vairāk kā maziem bērniem
jāatgādina
–
nepametiet,
neatstumiet,
neizmetiet dzīvniekus kā nevajadzīgus krāmus
tad, kad bezrūpīgā vasara beigusies! Tāpat kā
pasakās, arī šajos gadījumos ir laimes stāsti,
kuri stāsta par labsirdīgiem ļaudīm, kuri
pieņēmuši atstumtos un atraduši tiem jaunas
mājas! Lai tad nu šis rudens ir kā pasaka ar
laimīgām beigām, lai gājputnu klaigas debesīs
neienes mūsos skumjas un katra diena mijas ar
rimtu un nesteidzīgu vakaru.
VITA BRAŽE

Foto: Ēriks Gausmanis

APTAUJA
„Gada novadnieks 2012”
„Gada sportists 2012”
„Jaunietis novadam 2012”
Nomināciju „Gada novadnieks 2012” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzľēmuma darbā
2012.gadā.
Nominācijas „Gada sportists 2012” un „Jaunietis novadam 2012” piešķir kā
apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pāvilostas novada labā 2012.gadā
Kandidatūras nominācijai izvirza Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas
pagastu iedzīvotāji, aizpildot aptaujas anketu. Nobalsot var novada

pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, tūrisma informācijas centrā
Pāvilostā un bibliotēkās līdz 2012.gada 20.oktobrim.
Nominēšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajos
pasākumos 2012.gada 16.novembrī Vērgales kultūras namā un 2012.gada
18.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

IZDEVUMĀ LASIET:
Paziņojumus par programmu un plānojumu
sabiedriskajām apspriešanām – 4.lpp.
Pašvaldības projektu konkursa rezultātus –

6.lpp.
Kultūras pasākumu programmu Pāvilostā –

9.lpp.
Kultūras pasākumu programmu Vērgales
pagastā – 15.,16.lpp.
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DOMES ZIĽAS

17.septembrī notika ārkārtas domes sēde. Tajā darba dēļ
nepiedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Gatis Brēdiķis, Uldis
Kurzemnieks, Gatis Štokmanis, Andris Zaļkalns, Indra Ziemele.
Deputāti pieľēma šādus lēmumus –
1.
2012.gadā uzsākti renovācijas darbi vairākās pašvaldības
iestādēs. Remonta laikā atklājies, ka ar LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” šiem
projektiem piešķirtajiem līdzekļiem nepietiks, lai kvalitatīvi veiktu visus
nepieciešamos remontdarbus.
Tāpēc nolēma projekta Nr. KPFI-7/93 „Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas
un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām”
īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
nodrošināt, ľemot aizľēmumu no Valsts Kases Ls120000,00
apmērā vai ekvivalentu summu citā valūtā uz 1 gadu ar Valsts Kases
noteikto % likmi gadā. Aizľēmumu izmantot 2012. gada laikā. Garantēt
aizľēmuma atmaksu no pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumiem.
Aizľēmuma atliktais maksājums līdz 2013.gada 1. ceturksnim.
2.
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un
izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisiju
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Silvija Leja, komisijas locekļi
– Gunita Vērniece, Alfrēds Magone, Vita Cielava, Anna Brūkle.
Komisijas protokoliste - Vizma Ģēģere.
27.septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā personīgu
apstākļu dēļ nepiedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons un darba dēļ deputāti Gatis Brēdiķis un Gints Juriks.
Nepilnu sēdes laiku piedalījās deputāti Vizma Ģēģere un Alfrēds
Magone.
Uz sēdi kā uzaicinātās personas bija ieradušies Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma izstrādātāja
Inguna Jekale un Attīstības
programmas izstrādātājs Andris Eglītis.
Deputāti izskatīja 27 jautājumus.
1. Deputāti nolēma, ka ar š.g. 3.septembri Pāvilostas vidusskolā tiek
mainīts amata nosaukums laborante uz pedagoga palīgs, veica
grozījumus tarifikācijas sarakstā, mainot darba algu no pašvaldības
finanšu līdzekļiem finansētiem pedagogiem un direktoram. Pāvilostas
mākslas skolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš”, Vērgales
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”, Pāvilostas Mūzikas
skolā – pedagogam un direktorei, kā arī apstiprināja jaunu štata vietu –
sētnieks (0,25 slodzes) PII „Dzintariľš” ar š.g. 1.oktobri.
Finansējumu, kas nepieciešams sakarā ar darba algas
palielināšanu un jaunas štata vietas izveidošanu rast no iestāţu
budţeta līdzekļiem.
2. Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis”
pedagogu darba algas palielināšanai laika periodam no 03.09.2012.
līdz 31.12.2012. un mūzikas skolotājas atvaļinājuma naudas izmaksai
papildus finanšu līdzekļus nepiešķīra. Finansējums jārod no sava
budţeta līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus.
Noraidīja arī Fonda „Sibīrijas bērni” lūgumu piešķirt Ls 500,00
grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai angļu valodā un daļēju
tipogrāfijas izdevumu segšanai.
Nepiešķīra arī priekšfinansējumu 4200,00 EUR apmērā ES
Mūţizglītības programmas Comenius partnerības projekta 2011.2013.g. „Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us
Together” realizēšanai.
3. Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada domes 29.03.2012.
sēdes Nr. 3 lēmumā Nr.4 par degvielas limita noteikšanu un palielināt
degvielas limitu projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei uz 240 l gadā un
pašvaldības policijas deţur automašīnai uz 1200 l gadā esošā budţeta
ietvaros, kā arī noteikt privatizācijas komisijas sekretārei Lienei Vaškus
degvielas limita normu 120 l gadā no privatizācijas komisijas budţeta
ar 2013.gada 1.janvāri.
4. Atcēla Pāvilostas novada domes 31.05.2012. sēdes Nr. 6 lēmumu
Nr.12 par telpu nomu Lejas ielā 10, Pāvilostā.

2012. gada oktobris

5. Nolēma nodot atsavināšanai meţa kvartāla Nr. 6, nogabalus 2,3,5,11,12, 25 un 26, kopā 4 cirsmas Pāvilostas novada pašvaldībai
piederošajā nekustamā īpašumā „PAGASTA MEŢI”, Sakas pagastā,
Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 009 0263 / zemes vienības kad. Nr.
6486 004 0129/. Izcērtamais apjoms – 2022 m3; izcērtamā platība 5,8 ha;
cirtes veids – kailcirte. Pārdot izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt cenu
par 1 m3 LVL 25,00. Nosacītā cena LVL 50 550,00. Uzdeva izsoles
komisijai organizēt augstāk minētās cirsmas izsoli. Apstiprināja cirsmu
izsoles noteikumus.
Paziľojumu par cirsmas izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”,
vietējā laikrakstā „Kursas Laiks”, pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Pāvilostas Novada Ziľas” un mājas lapā www.pavilosta.lv ne vēlāk kā
divas nedēļas pirms izsoles dienas.
6. Atlika nekustamā īpašuma “Vasarnieki 24”, Vērgales pagastā,
atsavināšanu līdz 2013.gada februārim.
Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, ne zemāku par
metāllūţľu cenu, kustamo mantu - pasaţieru autobusu Mercedes Benz
0614, valsts reģ. Nr. FN1711, jo līdz šim bija divas izsoles, bet neviens
nepieteicās autobusu iegādāties.
7. Piekrita veikt grozījumus nolikumā par stipendijām 9.-12.klašu
skolēniem un izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1.1. Ls 15, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7
ballēm katrā mācību priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt
zemāks vērtējums, bet ne zemāks par 6 ballēm);”
Papildināt 3.1. punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„3.1.4. septembrī un oktobrī stipendiju izmaksāt vienu reizi, ľemot vērā
kopējos rezultātus abos mēnešos;
3.1.5. mācību priekšmetos, kuros ir 1 stunda nedēļā un nav iegūts
mēnesī vērtējums, ľemt vērā skolēna starpvērtējumu, kurš jāsaskaľo ar
mācību priekšmeta skolotāju;
3.1.6.uz stipendiju nevar pretendēt, ja nav iegūts mēnesī vērtējums 3 un
vairāk mācību priekšmetos.”
8. Papildināja fotokonkursa „Pāvilostas novads 2012.gadā”
vērtēšanas komisiju, tajā iekļaujot Vērgales pagasta pārvaldes vadītāju
Anitu Sprudzāni un Sakas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Enkuzenu.
9. Apstiprināja un nosūtīja saskaľošanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada
saistošos noteikumus Nr.16 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju
uzturēšanas un kopšanas noteikumi” un Nr.17„Pāvilostas novada
administratīvās atbildības noteikumi”.
10. Atļāva Inesei Miķelsonei papildus Pāvilostas ostas valdes locekļa
amatam strādāt un ieľemt šādus amatus:
1. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas
pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece;
2. Rojas ostas valdes locekle;
3. Mērsraga ostas valdes locekle.
Atļāva Andrim Zaļkalnam papildus Pāvilostas ostas valdes locekļa
amatam strādāt un ieľemt šādus amatus:
1. Dienvidkurzemes virsmeţniecības vecākais meţzinis;
2. Pāvilostas novada domes deputāts.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.pantu, Andris Zaļkalns balsojumā nepiedalījās.
11. Noteica iesniegumu pieľemšanas termiľu zvejas rīku

limitu piešķiršanai 2013.gadam līdz 2012.gada 20.
novembrim.
12.
Atcēla Pāvilostas novada domes 30.08.2012. lēmuma Nr.10:
32.7., 32.8., 32.10., 32.11., 32.12., 32.15., 32.17.punktus un
apakšpunktus par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
13. Izveidoja komisiju vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību
apdraudošo būvju apsekošanai Pāvilostas novada administratīvajā
teritorijā šādā sastāvā - domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons; domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups; Sakas pagasta pārvaldes vadītāja
Daiga Enkuzena; Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Anita Sprudzāne.
Būvju apsekošanu veikt līdz 2012.gada 12.oktobrim,
sagatavot aktus un fotofiksāciju. Aktus nosūtīt būves īpašniekam, nosakot
viena mēneša termiľu būves sakārtošanai.
(Turpinājums 3.lpp.)

2012. gada septembris
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(Turpinājums no 2.lpp.)

14. Apstiprināja nekustamā īpašuma Vērgales pagastā zemes vienības
zemes ierīcības projektu (projekta izstrādātājs SIA “ Geometra“);
15. Atteica zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā Sakas pagastā.
16. Atteikt nekustamā īpašuma Sakas pagastā sadalīšanu divos
īpašumos.
17. Piekrita nekustamā īpašuma Vērgales pagastā sadalīšanai divos
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību 4,3 ha platībā,
atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.
18. Nolēma izbeigt, piešķirt īres tiesības uz dzīvokļiem, uzľemt
dzīvokļu rindā, pagarināt dzīvokļa īres tiesības vairākiem novada
iedzīvotājiem. Uzdeva Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītājai
Ildzei Agitai Balodei līdz nākamai komitejas sēdei sagatavot
informāciju par daudzdzīvokļu mājas „Ploces 23”, Ploce, Vērgales
pagasts, statusu, kā arī par saistībām un tiesībām mājā dzīvojošiem
iedzīvotājiem (par īres un nekustamā īpašuma nodokļa maksu).
19. Apstiprināja detālplānojumu īpašumam „Rieģe”, Vērgales
pagastā. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 18 „Īpašuma
„Rieģe”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un
apbūves noteikumi".
20. Apstiprināja detālplānojumu īpašumam „Ģirti”, Vērgales
pagastā. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 19 „Īpašuma
„Ģirti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un
apbūves noteikumi".
21. Atbalstīja dzīvojamās mājas rekonstrukciju par vasarnīcu un
šķūľa rekonstrukciju par saimniecības ēku Lejas ielā 1, Pāvilostā.
Veicot dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas
projekta izstrādi, ievērot spēkā esošos apbūves noteikumus.
22. Nolēma nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu
saľemšanai sagatavoto:
1) Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam
pirmo redakciju MK noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi" noteiktajā kārtībā. Noteikt
sabiedriskās apspriešanas termiľu no 2012.gada 12.oktobra līdz
2012.gada 26.novembrim.
2) Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakciju MK noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā” noteiktajā kārtībā.

Par Plānošanas un
arhitektūras uzdevumu
(PAU) izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde
2012. gada septembrī izskatīja būvniecības
pieteikumus un nolēma izsniegt PAU
projektēšanai:
Dzīvojamās mājas, garāţas, šķūľa un
kūpinātavas nojaukšana, dzīvojamās
mājas un nojumes būvniecība, Pāvilostas
novads, Pāvilosta, Kalna iela 6;
Ielu
apgaismojuma
būvniecība
pašvaldības autoceļam A22 Siliľi- Ploce1,
Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads;
Dzīvojamās
mājas
rekonstrukcija,
saimniecības ēkas, brīvdienu mājas un
pirts būvniecība, Pāvilostas novads,
Vērgales pagasts, „Kaimiľi”.
Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS

3

Noteikt publiskās apspriešanas termiľu no 2012.gada 12.oktobra līdz
2012.gada 12.novembrim.
3) Vides pārskata projektu Pāvilostas novada teritorijas plānojumam
2012. – 2024.gadam un Pāvilostas novada attīstības programmai
2012.-2018. MK noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz
vidi stratēģiskais novērtējums” noteiktajā kārtībā. Noteikt sabiedriskās
apspriešanas termiľu no 12.10.2012. līdz 26.11.2012.
Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un
laikrakstos “Kursas Laiks” un „Pāvilostas Novada Ziľas” paziľojumu par
teritorijas plānojuma un attīstības programmas publiskās apspriešanas
termiľiem, sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietu un laiku, iespējām
iepazīties ar plānošanas dokumentiem un iesniegt atsauksmes.
23. Apstiprināja kultūras un izglītības projektu komisijas sēdes lēmumu par
Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu
finansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšanu un finansējuma
piešķiršanu rezultātiem.
Nolēma piešķirt finansējumu Ls 2000,00 rezultātus skat. 6 Lpp.
Nākamās komiteju sēdes notiks 18.oktobrī Pāvilostas novada
domē.
Nākamā domes sēde plānota 25.oktobrī plkst.14.00 Vērgales
pagasta pārvaldē.
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA

ATGĀDINĀJUMS
Pašvaldība nekustamā īpašuma maksātājiem
atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
pēdējais maksāšanas termiņš ir 15. novembris.
Lūdzam maksājumus veikt savlaicīgi.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuri
vēlas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziľojumus par 2013.gadu saľemt e-pastā, lūdzu par to
paziľot zemes lietu speciālistei Annai Brūklei pa
telefonu 63453658; 63484559 (piektdienās) vai e –
pastā anna.brukle@pavilosta.lv

PAZIĽOJUMS

Pāvilostas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo cirsmu izsoli 2012.gada
19.oktobrī plkst.10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas
novadā. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles objekts: „Pagasta Meţi” meţā ar
kopējo izcērtamo platību 2022 m3 un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 4449
gab., kas atrodas Pāvilostas novada pašvaldības valdījumā esošajā zemesgabalā
"Pagasta Meţi", kadastra Nr.6486 009 0263 /zemes vienības kad. Nr 64860040129/, Sakas
pagasts, Pāvilostas novads. Nosacītā cena – 50 550 LVL. Dalības maksa fiziskām personām Ls
50, juridiskām personām Ls 100, nodrošinājums 10% no cirsmas nosacītās cenas.
Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības kasē vai norēķinu kontā
LV32HABA0001402037066, A/S "Swedbank", kods HABALV22X.
Cirsmu izsoles objekta apskate dabā notiks 2012.gada 12.oktobrī plkst. 10.00, informācijai pa
tālr. 27017501 (līdz 12.10.2012. ieskaitot), no 13.10.2012. līdz izsoles dienai pa tālr. 26566055.
Pulcēšanās objekta apskatei pie Pāvilostas novada pašvaldības Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”. Reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2012.gada
18.oktobrim plkst.17.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada
pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijas
sekretāres, tālrunis 63484561 vai www.pavilosta.lv.
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PAZIĽOJUMS

PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA APTIPRINĀŠANU UN
SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU
Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2012. gada
27.septembra sēdes protokola izrakstu Nr. 12., 21.§, tiek
apstiprināta detālplānojuma gala redakcija n.ī. „Ģirti”, Vērgales
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra nr. 6496 004 0449, kas paredz
trīs vēja elektrostaciju izvietošanu zemes vienībā.
Detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi tiek izdoti kā saistošie noteikumi Nr. 19 „Īpašuma
„Ģirti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un apbūves
noteikumi".
Ar detālplānojuma apstiprināto redakciju var iepazīties
Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, un pašvaldības
mājas lapā www.pavilosta.lv

2012. gada oktobris

PAZIĽOJUMS

PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA APTIPRINĀŠANU UN
SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU
Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2012. gada
27.septembra sēdes protokola izrakstu Nr. 12., 20.§, tiek
apstiprināta detālplānojuma gala redakcija n.ī. „Rieģe”, Vērgales
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra nr. 6496 004 0036, kas paredz
sešu vēja elektrostaciju izvietošanu zemes vienībā.
Detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi tiek izdoti kā saistošie noteikumi Nr. 18 „Īpašuma
„Rieģe”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un
apbūves noteikumi".
Ar detālplānojuma apstiprināto redakciju var iepazīties
Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, un pašvaldības
mājas lapā www.pavilosta.lv

PAZIĽOJUMS PAR
Ieguldījums Tavā nākotnē!

PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2013.-2018.GADAM 1.REDAKCIJAS,
PĀVILOSTAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA
2012.–2024.GADAM 1.REDAKCIJAS
un VIDES PĀRSKATA PROJEKTA sabiedrisko apspriešanu
Pāvilostas
novada
pašvaldība
informē,
ka,
pamatojoties uz 2012.gada 27.septembra Pāvilostas novada
domes sēdes lēmumu
„Pāvilostas novada attīstības
programmas 2012.- 2018.gadam un Pāvilostas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024. gadam pirmās redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saľemšanai” (protokols
Nr.12, 23§.), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saľemšanai tiek nodots Pāvilostas novada attīstības
programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcija, Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcija un to
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata
projekts.
Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs:
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA „
Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts 3 i”.
Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiľš:
Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus
plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. martam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu
īstenošana: Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas
pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti).
Sabiedriskā apspriešana:
Ar Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2018.
gadam 1.redakciju no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada
26.novembrim, ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2012. –
2018.gadam 1.redakciju no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada
12.novembrim un Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu no
2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim var iepazīties:
Pāvilostas novada pašvaldībā, Sakas un Vērgales pagastu
pārvaldēs, Ziemupes tautas namā iestāţu darba laikā, Pāvilostas
novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Teritorijas
plānojuma un attīstības programmas izstrāde.

Sabiedriskās apspriešanas
pasākumi:
7.11.2012. plkst. 14.00 Ziemupes tautas namā
(„Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads);
7.11.2012. plkst.17.00 Vērgales kultūras namā
(„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts);
8.11.2012. plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas
kultūras namā (Dzintaru ielā 47, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā).
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Pāvilostas
novada attīstības programmas 1.redakciju lūdzam iesniegt līdz
12.11.2012., par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju
un Vides pārskatu līdz 26.11.2012. Pāvilostas novada pašvaldībā
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Apmeklētāju
pieľemšana notiek katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst. 13.00 un
no plkst.14.00 līdz plkst.16.00.
Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un
Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
„Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada
attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšanai”,
I.D.
Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.

2012. gada septembris
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PAZIĽOJUMS

Plānotās kaţokzvēru (ūdeļu) novietnes būvniecības “Ceļmalnieki”, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novadā sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 30.oktobrī plkst.
17.00 Vērgales kultūras namā.

VAI TU ZINI
Pašvaldībā vēl noris aktīvi renovācijas darbi no ES finansētajiem projektiem.
Tik raiti kā iecerēts nenoris apjomīgie remontdarbi Pāvilostas vidusskolā ,
Vērgales PII „Kastanītis” un Pāvilostas Mākslas skolā. Aizkavējusies arī Saraiķu
bērnu rotaļu laukuma nodošana. Toties Pāvilostas Mūzikas skolā nomainīti
logi un durvis, kas izmaksāja Ls 4956,65 + PVN.
Noslēdzies arī remonts bērnu dienas atbalsta centrā „Krams”.
20.oktobrī paredzēts beigt labiekārtojuma darbus E.Šneidera laukumā.
2013.gadā nebūs tik daudz būvdarbu kā tas bija šogad. Proti, tiks īstenots
LAD atbalstīts projekts par Upesmuiţas estrādes pārbūvi Pāvilostā.
Pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļu parāds sastāda Ls
45 000. Lielākajiem parādniekiem septembrī izsūtīti brīdinājumi, bet tie, kuri
nebūs izpildījuši finanšu saistības, tiks nodoti tiesu izpildītājiem parādu piedziľai.
Pāvilostas vidusskolā apkuri pieslēgs 17.oktobrī.
Pāvilostas Mūzikas skolā pieredzes apmaiľas braucienā viesojās
mācībspēki no Sabiles Mākslas un mūzikas skola un bija patīkami pārsteigti
par to, ka pie tik salīdzinoši maza skolēnu skaita kāds ir mūsu novadā, Mūzikas
skolu apmeklē tik daudz skolēnu.
Bedrīšu lāpīšana asfalta segumam Pāvilostas pilsētā izmaksājusi Ls 1356,
Vērgales pagastā – Ls 3127. Darbus veica a/s „Latvijas autoceļu uzturētājs”.
2.novembrī Pāvilostas kultūras namā notiks Pāvilostas novada NVO saiets
„Līdzdalība un sadarbība novada attīstībai”. Novadā pēc 2011.gada
uzľēmumu reģistra ziľām darbojas 26 biedrības, 4 nodibinājumi. Neformāli
darbību veic 2 interešu kopas.
Pagājušajā nedēļā Koku ciršanas komisija apsekoja Pāvilostas pilsētas ielas
un parkus un nolēma, ka šajā rudenī koki tiks zāģēti gan Brīvības ielas malā
E.Šneidera laukuma teritorijā /jau nozāģētas/; ugunsgrēkā cietušie koki
Upesmuiţas parkā; Dzintaru ielas malā nokaltušie bērzi, vairākas egles, priedes,
kļavas, liepas un nokaltušās apses pie gājēju tiltiľa Simtgadu parkā; kā arī tiks
apzāģēti zari lielajām apsēm, kas traucē liepu vainagu augšanu.
Septembrī pašvaldības policija nav sastādījusi nevienu protokolu.

Sociālais dienests ziņo

Septembra mēnesī novadā piešķirti šādi statusi un pabalsti: 25 ģimenēm
trūcīgās ģimenes statuss, 8 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 8 ģimenēm piešķirts
dzīvokļa pabalsts, 12 ģimeľu 25 bērniem piešķirtas pašvaldības apmaksātās
pusdienas, 2 ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei. 1 personai pārtraukts
pamatpabalsts. Maznodrošinātās ģimenes statuss šomēnes nav piešķirts nevienam.

Pensionāri, kam pensija ir zem Ls150.00 un kuriem ir
nepieciešamība pēc Eiropas Savienības pārtikas pakām, var,
iesniedzot personīgo iesniegumu, griezties sociālajā dienestā.
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE

23.septembrī Skrundas arodvidusskolas
sporta zālē notika Skrundas novada pašvaldības
rīkots zāles futbola turnīrs ar nosaukumu ,,Skrundas
buči - 2012". Turnīrā piedalījās sešas komandas:
Bunka, Aizputes pagasts, Pāvilosta, ZZS Dzelzsceļšs
(Priekule), Skrundas vidusskola un Skrunda.
Apakšgrupas spēļu rezultāti:
Pāvilosta - Bunka 5:1
Pāvilosta - Skrundas arodvidusskola 8:0
Pusfināla spēle Pāvilosta - Aizputes pagasts 6:2
Finālā tikās Pāvilostas un Skrundas
komandas. Pamatlaiks beidzās neizšķirti 1:1.
Pēcspēles soda sitienos ar rezultātu 2:0
par uzvarētājiem kļuva Pāvilostas futbolisti.
Pāvilostas komandā spēlēja: Ivars Horns,
Mārtiľš Šēlis, Andris Cābelis, Aldis Barsukovs,
Edgars Stonis (Dunalka), Jānis Stonis (Dunalka),
Kaspars Plīkšs (Grobiľa).
.....................................................................................
29.septembrī Cīravā notika minifutbola
sezonas noslēguma kausa izcīľa. Pirmo vietu gan
jauniešu, gan pieaugušo grupā izcīnīja futbola
komandas no Pāvilostas.
Skolēnu grupā piedalījās trīs komandas:
Aizputes pagasts, Cīrava, Pāvilosta.
Spēļu rezultāti:
Pāvilosta - Aizputes pagasts 3:0
Cīrava - Aizputes pagasts 6:0
Pāvilosta - Cīrava 1:1
Pēcspēles soda sitienos veiksmīgāki bija
Pāvilostas jaunie futbolisti, tā kļūstot par turnīra
uzvarētājiem.
Komandā spēlēja - Kristers Cābelis, Uvis
Mūrnieks, Toms Podziľš, Gints Šulcs, Helvijs
Sprūds, Ivo Jaunzems, Dans Sils (Vērgale) un trīs
zēni no Cīravas.
Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva
Dans Sils, par labāko vārtsargu Ivo Jaunzems.
Pieaugušo grupā piedalījās četras
komandas: Aizputes pagasts, Cīrava, Pāvilosta un
veterāni.
Rezultāti sekojoši:
Pāvilosta - Veterāni 0:0, pēcspēles soda sitienos
uzvar Pāvilosta;
Pāvilosta - Aizputes pagasts 1:1, pēcspēles soda
sitienos uzvar Pāvilosta;
Pāvilosta - Cīrava 0:0, pēcspēles soda sitienos
uzvar Pāvilosta.
Pēc nospēlēta riľķa tikās 1.vieta pret
4.vietu, tātad Pāvilosta pret Veterāniem ar rezultātu
2:1, uzvarēja Pāvilosta.
Finālā tikās Pāvilosta un Cīrava.
Pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 2:2. Pēcspēles
soda sitienos labāki bija Pāvilostas futbolisti, tā
kļūstot par turnīra uzvarētājiem.
Pāvilostas komandā spēlēja - Ivars Horns,
Mārtiľš Šēlis, Matīss Eihvalds, Nauris Stirna, Ivo
Jaunzems, Edgars Stonis (Dunalka), Jānis Stonis
(Dunalka). Par turnīra labāko vārtsargu kļuva
Nauris Stirna.
Sporta organizators
ALDIS BARSUKOVS
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PROJEKTU KONKURSS
NOSLĒDZIES

Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu
konkursam tika iesūtīti desmit projekti par kopējo summu LVL 4569.18
Projektus izvērtēja novada domes apstiprinātā komisija šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja, Pāvilostas novada domes metodiķe
kultūras un izglītības jomā Silvija Leja, projektu vērtēšanas komisijas
locekļi Gunita Vērniece, Alfrēds Magone, Anna Brūkle, Vita Cielava,
protokoliste projektu koordinatore Vizma Ģēģere.
Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un
izglītības projektu vērtēšanas Nolikumu un Pāvilostas novada domes
piešķirto finansējumu LVL 2000.00 apmērā, projektu vērtēšanas komisija
nolēma atbalstīt šādus projektus ar atbilstošu summu:
N. Projekta
Projekta nosaukums
Piešķirtais
P. iesniedzējs
finansējums
K.
no
pašvaldības
LVL
1. Sintija
Bērnu spēļu un atpūtas
484.00
Freidenfeldelaukuma ierīkošana
Vītoliľa
Vērgales pagasta
dzīvojamo māju „Alfas”
un „Atvari” pagalmā
2. Biedrība
Deju kolektīva
434.00
„Vērgalīte”
„Vērgalīte” vizuālā tēla
uzlabošana
3. Mairita Vītola
Bērnu rotaļu un aktīvās
370.00
atpūtas telpa Pāvilostas
bibliotēkā
4. Skaidrīte Blūma
Ūdens spices
270.00
ierīkošana Ziemupes
kapsētā
5. Marita Horna
Tēvu laipu laipotāji
222.00
6.

Edgars Eduards
Veco spēkratu
220.00
Kristapsons
restaurācija
Sintija Freidenfelde – Vītoliľa Vērgalē iecerējusi izveidot
bērnu rotaļu laukumu ar šūpolēm, slidkalniľu, tīklu un zviedru sienu.
Biedrība “Vērgalīte”, kas pārstāv Vērgales vidējās paaudzes
deju kolektīvu, paredzējusi iegādāties 23 mēģinājuma tērpus Vērgales
deju kolektīvam sakarā ar 2013.gadā gaidāmajiem Dziesmu un deju
svētkiem.
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola, pateicoties
piešķirtajam finansējumam, varēs realizēt savu ieceri – bērnu istabu
bibliotēkā aprīkot ar krāsainām un košām mēbelēm.
Skaidrīte Blūma, realizējot savu projektu, iepriecinās tos, kuriem līdz šim,
dodoties apkopt savu piederīgo atdusas vietas, ūdens bija jāľem līdzi, jo
ne kapsētā, ne tās tuvumā nebija akas. Nu ūdens būs pieejams turpat
kapsētā.
Maritas Hornas piedāvātajā projektā skolēniem paredzēts
Folkloras krātuves, Vēstures un Mūzikas muzeja apmeklējums Rīgā,
taps uzvedums “Tēvu laipu laipotāji”, kas būs balstīts uz novada folkloras
materiāliem, būs Amatu mājas Ventspilī apmeklējums un danču vakars.
Edgars Eduards Kristapsons savā projektā paredzējis atjaunot vecos
motociklus un Pāvilostas pilsētas svētkos 2013.gadā atkal rīkot retro
izbraucienu.

Komisija noraidīja:

1) Biedrības „Vērgalīte” projektu “Rozārija izveidošana Vērgales
pagasta muiţas kompleksā”. Pamats noraidījumam - labiekārtošanai
un roţu stādīšanai piemērotāks ir pavasaris un projektu konkursa
ierobeţotais finansējums. Ieteikums: sniegt projektu atkārtoti nākamajā
2013. gada projektu konkursā.

2012. gada oktobris

2)
Velgas
Freimanes
projektu
“Vērgales
kapličas
labiekārtošana „Atvadas”. Pamats noraidījumam: labiekārtošanas un
būvniecības darbiem piemērotāks ir pavasaris, šajā projektu konkursā
ierobeţotais darbu veikšanas laiks- trīs mēneši, kā arī projektu konkursa
ierobeţotais finansējums. Ieteikums: sniegt projektu atkārtoti nākamajā
2013. gada projektu konkursā.
3)
Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas pensionāru
nodibinājums” projektu “Pāvilostas kapličas labiekārtojums”.
Pamats noraidījumam abiem šiem projektiem: labiekārtošanas un
būvniecības darbiem piemērotāks ir pavasaris, šajā projektu konkursā
ierobeţotais darbu veikšanas laiks - trīs mēneši, kā arī projektu konkursa
ierobeţotais finansējums. Ieteikums: sniegt projektu atkārtoti nākamajā
2013. gada projektu konkursā.
4)
Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”
projektu “Dzīvosim veseli”. Pamats noraidījumam: pašvaldībai nav
nepieciešams uzturēt divas trenaţieru sporta zāles. Ieteikums: attīstīt
projektā minētās aktivitātes Pāvilostas vidusskolas sporta zāles trenaţieru
zālē. (Skaidrībai gan jāpiemin, ka projektā tika prasīti vingrošanas rīki un
aprīkojums vingrošanas zālei Pāvilostas pilsētas veselības centra otrajā
stāvā. Kā zināms, divas telpas tur stāv neizmantotas un vienu no tām
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons laipni atvēlēja šim mērķim.
Projekts tika vērsts uz ārstniecisko vingrošanu, kas pēc mūsu ģimenes
ārstu sniegtajām ziľām būtu nepieciešamas vismaz 17% iedzīvotāju, kuri
sirgst ar tādām slimībām, kā cukura diabēts, sirds asinsvadu, locītavu
saslimšanas. Esošā trenaţieru zāle pilsētas sporta zālē paredzēta fitnesa
nodarbībām, kam maz sakara ar ārstniecisko vingrošanu. M.Horna)
Informāciju apkopoja MARITA HORNA

BEZMAKSAS SEMINĀRS PAR ATBALSTU
MĀJOKĻU SILTUMNOTURĪBAS
UZLABOŠANAI UN KVALITATĪVU
MĀJOKĻU RENOVĀCIJU
Š.g. 11. oktobrī plkst. 10.00 Liepājas pilsētas domes telpās
(Liepājā, Roţu ielā 6) notiks seminārs „Atbalsts daudzdzīvokļu māju
renovācijai” ”. Pasākumu dalībnieki tiks informēti par ES struktūrfondu
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
nosacījumiem, aktuālajām izmaiľām un ieguvumiem, kā arī par bieţāk
pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru
dalībnieki arī tiks informēti par būtiskākajām lietām, kas jāľem vērā
projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta.
Pasākuma otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāţu un jumtu
siltināšanā, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju un logu montāţu.
Pasākuma laikā pieredzē dalīsies namu pārzine Evija Zemele.
Seminārus organizē Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Kurzemes
plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru informatīvās
kampaľas „Dzīvo siltāk” ietvaros.
ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu. Kā jau iepriekš ziľots, 2012. gada
18. septembrī Ministru kabinets apstiprināja papildus finansējuma
piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā šīs aktivitātes īstenošanai. Vienlaicīgi ar
papildus finansējuma piešķiršanu veiktas arī izmaiľas aktivitātes
īstenošanas nosacījumos. Ar izmaiľām var iepazīties Ekonomikas
ministrijas mājas lapā. Kopējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais
finansējums ir 62,57 miljoni lati.
Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras mājas lapā un Ekonomikas ministrijas mājas lapā
internetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter –
twitter.com/siltinam, Youtube.com/siltinam.
EVITA DREIJERE Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Tel. 63807276; 63807275, Mob.tel: +371 22012433
www.kurzemesregions.lv
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JŪS JAUTĀJAT
Uzsākti būvdarbi KPFI projekta „Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas
vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” ēkām” ietvaros
Pāvilostas novada pašvaldība turpina īstenot Klimata
pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projektu „Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas
un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” Nr.
KPFI-7/93. Projektu plānots pabeigt līdz 2012. gada 1. decembrim.
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.
Projekta
mērķa
sasniegšanai,
KPFI
projektā
„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada
Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” ēkām” ir šādas aktivitātes:
- energoefektivitātes un tehniskās dokumentācijas izstrāde;
- ēku energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi – būvdarbi;
- būvuzraudzība un autoruzraudzība būvdarbu laikā;
- informācijas un publicitātes pasākumi.
Līdz šim projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki tehniskie un
energoefektivitāti nodrošinošie dokumenti. 2010. gada 16. augustā
Pāvilostas novada pašvaldība ar SIA „Smart Energy” noslēdza līgumu
par Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII „Kastanītis” ēku
energoauditu pārskatu, ēkas enerģijas patēriľa aprēķinu,
energoefektivitātes
pasākumu
plānu,
sertificētu
arhitektu
paskaidrojuma rakstu un būvniecības izmaksu tāmju sagatavošanu
saskaľā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem.
Tehniskos projektus paredzētajiem būvdarbiem ir izstrādājuši SIA
„Muiţnieku ligzda 2” un SIA „ARH Stadija”, ar kuriem līgumi tika
noslēgti šī gada marta mēnesī.
Pamatojoties uz izstrādāto dokumentāciju, 2012. gada 5.
jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss „Pāvilostas vidusskolas un
Vērgales PII „Kastanītis” ēku būvdarbi, atbilstoši augstām
energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus
būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Būvdarbu iepirkuma
procedūra paredzēja „zaļā publiskā iepirkuma” principu ievērošanu.
2012. gada 27. jūlijā tika parakstīts līgums ar SIA „Liepājas
celtniecības sabiedrība Būvnieks” par būvdarbu veikšanu Pāvilostas
vidusskolā, bet 2012. gada 13. augustā ar šo pašu izpildītāju par
būvdarbu veikšanu Vērgales pirmsskolas izglītības iestādē
„Kastanītis”. Būvdarbus plānots pabeigt 3 mēnešu laikā no līgumu
noslēgšanas brīţa. Līgumi par objektu būvuzraudzību līdz to
nodošanai ekspluatācijā ir noslēgti ar SIA „Sustainable Advanced
Solutions”.
Energoefektivitātes uzlabošana ir viens no vienkāršākajiem
veidiem, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un veicināt
apgādes stabilitāti un ilgtspēju. Tā stimulē tautsaimniecības attīstību,
rada darbavietas un samazina enerģijas izmaksas kā
mājsaimniecībām, tā arī organizācijām. Lai veicinātu Latvijas lomu
vienotā Eiropas Savienības mērķa sasniegšanā, nozīmīgi ir gan mazi,
gan lieli energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi.
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.

1)
Iedzīvotāji no Rīvām jautā, kāpēc viľiem atteikta
piedalīšanās pensionāru padomes „Varavīksne” ekskursijā, kas
notika šīs vasaras nogalē.
Atbildi sniedz ekskursijas organizatore Velta Citskovska,
kura pastāsta, ka Rīvas iedzīvotāji paši nav pieteikušies, tos pieteikusi
kāda paziľa no Pāvilostas un turpmākā saziľa notikusi caur šo
personu. Turklāt viľi arī laikā neiemaksāja naudu, kas bija
nepieciešama ekskursijas izdevumiem, un pat nebrīdināja, kad to
izdarīs. Tāpēc priekšroka tika dota tiem, kuri pieteicās un naudu
iemaksāja noteiktajā termiľā. Tas ir zināmā mērā garants, ka tie, kuri
pieteikušies, arī brauks un organizatoram nebūs vilšanās par pustukšu
autobusu.
2)
Ko privatizē privatizācijas komisija un kas vēl ir
privatizējams, un uz kurieni braukā un ko dara ar 120 l degvielas
gadā?
Atbild privatizācijas komisijas sekretāre Liene Vaškus:
Privatizācijas komisija organizē izsoles, kā pēdējās organizētās izsoles
var minēt: „Vasarnieki 13”, „Vasarnieki 3”, „Vasarnieki 24”, „Muiţnieki”,
mucu izsole, „Pagasta Meţi” cirsmu izsole. Taču ne vienmēr īpašums ir
ierakstīts zemesgrāmatā. Tādēļ pirms izsoles rīkošanas ir jāveic
reģistrācija zemesgrāmatā, kā arī nepieciešama kadastra izziľas
pasūtīšana un izľemšana no Zemes Dienesta.
3)
Ja šogad sakarā ar 120 gadadienu atceramies skolotāju
Ernestu Šneideru, tad kāpēc vasarā viľa vārdā nosauktajā
laukumā nebija novietota skolotājam darinātā ziedu laiva?
Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis
Kristapsons: Pašvaldība konkrēti nevar atbildēt uz šo jautājumu. Jo
ziedu laivas uzstādīšana bija biedrības iniciatīva, kura šogad
neturpinājās.
4)
E.Šneidera laukumā, kur iepriekš bija nolikts ķeburains
zars, pašlaik ir izrakta bedre un savesti akmeľi. Kas tur būs?
Atbild saimniecības pārzine Gunita Vērniece: Vietā, kur ir
noľemta augsnes virskārta, tiks uzstādīta koka skulptūra "Bāka" (4 m
augsta). Skulptūru novietos uz neliela paaugstinājuma, kurš būs
veidots no šiem savestajiem akmeľiem.
5)
Policija izmeklēja lietu pat šķūnīšu dedzināšanu
Upesmuiţā, Pāvilostā. Cik tālu šī lieta pavirzījusies? Vai vainīgais
atrasts?
Atbild VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze Jolanta Knīse: Šobrīd policijā ir pieľemts lēmums par
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Reliģiskās ziņas
Dievkalpojums Saraiķu ev.lut baznīcā notiks 21.oktobrī
plkst.11.00.
..............................................................................................................
Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. baznīcā notiek katra
mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst.14.00.
..............................................................................................................
Nākamais dievkalpojums Pāvilostas Pētera un Pāvila
ev.lut. baznīcā notiks 21.oktobrī plkst.14:00. Dievkalpojumā kalpos
mācītājs Jānis Bitāns un piedalīsies prāvests Ainārs Jaunskalţe.
No novembra izmaiľas dievkalpojuma norises laikā!
Turpmākie dievkalpojumi notiks katra mēneša pirmajā un trešajā
svētdienā plkst.11:00.
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IESPĒJA IEVIETOT INFORMĀCIJU / REKLĀMU

PĀVILOSTAS NOVADA BUKLETĀ 2013
Informējam, ka tiek gatavots jauns tūrisma buklets – Pāvilostas novads 2013. Piedāvājam iespēju Pāvilostas novada
uzņēmējiem ievietot informāciju par savu piedāvājumu jaunajā bukletā. Par tiem uzņēmējiem, kuri ir noslēguši sadarbības
līgumu ar Pāvilostas novada TIC informācija bukletā tiks ievietota automātiski. Uzņēmējiem, kuri nav noslēguši sadarbības
līgumu, bet piedāvā tūrisma pakalpojumus novadā, aicinām to izdarīt! Bukletā būs pieejami arī atsevišķi reklāmas laukumi –
sīkāku informāciju par tiem būs iespējams saņemt pēc 01.novembra. Plānotais bukleta izveides termiņš 2013.gada februāris.
Bukletu plānots izdot uz 1 gadu. Tas iespēju robežās tiks izplatīts Starptautiskajās tūrisma izstādēs, Tūrisma informācijas
centros kā Pāvilostas novada pašvaldības prezentācijas materiāls u.c. Informāciju varat iesniegt līdz 2012.gada 03.decembrim
plkst.9.00. Sīkāku informāciju varat saņemt: t.29121894 (Mairita) vai tic@pavilosta.lv.

Fotokonkurss
„Pāvilostas
novads
2012.gadā”
noslēdzies
01.oktobris bija pēdējā diena,
kad
varēja
iesūtīt
fotogrāfijas
fotokonkursam „Pāvilostas novads
2012.gadā. Kopumā konkursā piedalījās
14 dalībnieki – Ēriks Gausmanis, Gita
Gausmane, Māris Ališauskis, Una
Gausmane, Vija Pirktiľa, Zaiga Uzare,
Silvija Irēna Mauriľa, Daina Vītola,
Edgars Ķipsts, Itija Ozoliľa, Nikolajs
Pavlovskis, Irina Kurčanova, Katrīna
Pomerance, Maiga Uzare. Kopumā tika
iesūtītas 159 fotogrāfijas. To izvērtēšana
notika 9.oktobrī. Labākās fotogrāfijas tiks
ievietotas www.pavilosta.lv foto galerijā,
prezentācijas veidā tiks rādītas
18.novembra pasākumos Vērgalē un
Pāvilostā. Fotokonkursa uzvarētājs tiks
paziľots novembrī Latvijas valsts svētku
pasākumos Vērgalē un Pāvilostā.
Labākās fotogrāfijas ievietos Pāvilostas
novada kalendārā 2013, Pāvilostas
novada tūrisma bukletā 2013 un citos
izdevumos
un
prezentācijās,
popularizējot un prezentējot Pāvilostas
novadu. Paldies, visiem par dalību
konkursā!

Pāvilostas novada TIC
aicina novada iedzīvotājus un
viesus arī turpmāk padalīties ar
savām skaistajām fotogrāfijām
– nosūtot tās uz TIC e-pastu
tic@pavilosta.lv .
Pāvilostas novada TIC vadītāja
MAIRITA TUMPELE

Kultūras namu vadītāju
seminārs Nīcā

Š.g.28.septembrī Pāvilostas novada kultūras un tautas namu vadītāji apmeklēja Nīcas
kultūras namu, kur tika organizēts seminārs bijušā Liepājas rajona kultūras namu vadītājiem.
Agrāk šos seminārus organizēja Liepājas kultūras nodaļa, bet nu jau trešo gadu pēc novadu
apvienošanās šādas tikšanās netika rīkotas. Paldies jāsaka Nīcas kultūras nama direktorei Agijai
Kaunesei un Otaľķu tautas nama vadītājai Inesei Šalmai, kas mums deva iespēju satikties ar saviem
kolēģiem no septiľiem novadiem. Semināru iesākām ar lektora Kaspara Bikšes vadīto lekciju
„Ķermeľu valoda”, pēc kuras katrs novads prezentēja sava novada kultūras, tautas namus,
organizētos pasākumus, projektus un pašdarbības kolektīvus.

Foto no Pāvilostas kultūras nama arhīva.

Mēs savu novadu prezentējām sagatavotajā uzvedumā, ko pārstāvēja Velga Freimane,
Daina Vītola un Silva Vārsberga. Pēc novadu prezentācijām devāmies ekskursijā pa Nīcas novadu,
kas noslēdzās ar gastronomiskiem pārsteigumiem un neformālām sarunām vienā no Nīcas viesu
namiem.
2013. gada 9.maijā šāda tikšanās notiks Priekulē un tā katru gadu savā novadā, lai kopīgi
kultūras darba organizētāji satiktos, uzzinātu, pārrunātu, dalītos pieredzē par to, kas jauns un aktuāls
kultūras dzīvē notiek novados.
Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja
SILVA VĀRSBERGA
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2012. gada septembris

9

Dabas lieguma „Pāvilostas
pelēkā kāpa” 5 gadu jubilejas
pasākumi Pāvilostā

Es adīju raibus cimdus,
Bērziņā lūkojot:
Cik lapiņu bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.

Rokdarbu pulciņš „Spundiņš”

atsāk darbu ar 15.oktobri plkst.12os un aicina jaunas
dalībnieces.
Pensionāru padome „Varavīksne”

Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris

š.g.20.oktobrī Ielūdz uz teātra svētkiem

„TAS PATS BLAUMANIS”

18:00

Priekšrādījums -

„Blaumaľa lugas dzīvo”

Piedalās :Nīcas, Priekules, Durbes, Bārtas, Jūrkalnes, Alsungas,
Vārmes, Pāvilostas amatierteātri
Ieeja - bezmaksas

21:00

„Sestdienas vakara” baudījums „No saldenās pudeles”

Vaiľodes muzikantu

deju ritmos ieejas maksa Ls 2,50,
pēc plkst.21:30 Ls 3,00
/galdiľu rezervācija līdz 19.oktobrim pa tālr. 29366112/

Skaisti, ja sevī prot saglabāt sauli.
Skaisti, ja citiem to dāvināt prot.

2012.gada 27.oktobrī plkst.16:00
Pāvilostas kultūras namā
notiks pensionāru atpūtas vakars

„Nāc no atmiņkrūzes padzerties!”

Dalības maksa Ls1,50
Pieteikties pie Austras „Bodīte – 99” līdz š.g. 22.oktobrim.
Pensionāru padome „Varavīksne”

Š.g.6.novembrī plkst.14:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

UKRAIŅU CIRKS „TRANSFORMERIS”

Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar pieaugušo –
ieeja bezmaksas!
Pārējiem ieeja: Ls 2,00 /Varēs iegādāties cirka suvenīrus,
cukurvati/

Biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” un
Pāvilostas pelēkās kāpas aizstāvju grupa sadarbībā ar Pāvilostas
vidusskolu organizē dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” 5 gadu
jubilejas svinības.

26.oktobrī uz
talku dabas liegumā, Pāvilostas skolēnu
izstādes atklāšanu un svētku koncertu
Aicinām visus interesentus

Pāvilostas kultūras namā!

Talkas laikā, saskaľā ar Dabas aizsardzības plānu, kas
paredz lapu koku un jauno priedīšu (diametrā līdz 10cm) izciršanu,
lai kāpa nepārveidotos par meţu, no lieguma teritorijas tiks iznesti
izcirstie koki. Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”
vadītāja Marita Horna ir lūgusi Dabas aizsardzības pārvaldi, kam
valsts uzlikusi pienākumu pārraudzīt un rūpēties par Pelēkās kāpas
apsaimniekošanu un aizsardzību, sadarboties talkas rīkošanā.
Izstādē Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas
pasniedzējs mākslinieks Andris Paipa piedāvās skatītājiem savu
audzēkľu redzējumu par pelēko Pelēkajā kāpā, bet sākumskolas
skolotāji rādīs savu audzēkľu radošās prasmes.
Koncertā dzirdēsim vairākus ar Pelēkās kāpas
aizsardzību saistītus priekšnesumus: grupu „Framest”, kuras pirmā
uzstāšanās 2005.gada 25.aprīlī bija Pelēkajai kāpai veltītais
dievkalpojums Rīgas Domā, Pāvilostas bērnu dārza dejotājus, kas
ar savu uzstāšanos pilnveidoja tikšanos ar Vides ministru
2008.gada 29.martā „Vēju Paradīzē” u.c. Dzirdēsim arī fragmentus
no 9.-12.klašu skolēnu esejām par kāpu.
Kopš lieguma dibināšanas Pāvilostas pelēkās kāpas
aizstāvju grupa ir organizējusi vairākas talkas: 2008.gada pavasarī
lieguma „Modināšanas talku” ar Vides ministra piedalīšanos, rudenī
kāda motociklista izbraukātās kāpas daļas atveseļošanas talku ar
motosportista Jāľa Vintera piedalīšanos, 2009.gada pavasarī
priedīšu izciršanas/iznešanas talku, bet rudenī lieguma
apstabošanu ar Pāvilostas jaunsargu piedalīšanos. Robeţu stabus
biedrībai dāvināja uzľēmējs Aldis Strazdiľš. 2010.gadā priedīšu
izciršanas - iznešanas talku. 2011.gadā mēs gaidījām rīcību no
Dabas aizsardzības pārvaldes puses, kā rezultātā talka nenotika.
Tāpēc lieguma 4.dzimšanas dienu svinējām Mākslas
akadēmijā, atzīmējot arī kāpas atbalstītājas Mākslas akadēmijas
90.jubileju. Saľēmām eksprezidentes apsveikumu, kurā viľa novēl
daudz baltu dieniľu Pelēkajai kāpai un atzīst: „Daba ir mūsu vērtība
un ir lieliski, ka ir cilvēki, kuri pamana īpašās dabas pērles un
iestājas par tām. Atceros mūsu tikšanos Pāvilostas pelēkajā kāpā ar
jauniešiem 2007.gada aprīlī. No sirds priecājos par aktīviem
Latvijas jauniešiem! Mums vajadzētu daudzkārt vairāk konstruktīvas
aktivitātes mūsu sabiedrībā – cilvēciskas, pilsoniskas no
visdaţādākajām sabiedrības grupām un daţādos jautājumos. No
cilvēku iniciatīvas, sadarbošanās un atbalsta kādām idejām un
darbībām daudzreiz ātrāk mainās vide un dzīve, kas mums ir, nekā
tad, ja pasīvi gaidām, ka viss notiks pats no sevis vai gaidām uz to,
ka citi laikabiedri vai amatpersonas ko izdarīs konkrētā jautājumā.”
Pievienojoties eksprezidentes rosinājumam negaidīt, ka
viss notiks pats no sevis, aicinu pāvilostniekus dāvināt sev
līdzdalības prieku un apmeklēt kādu no svētku pasākuma daļām,
par kuru norises laikiem informēsim afišās!
Turpinājums 10.lpp.
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Iegūtais bijis vērtīgs

Turpinājums no 9.lpp.

UZZIĽAI:

Par spīti jūras krastu erozijai, meţa straujajam uzbrukumam un zemes reformas juku
laikos pieļautajai privatizācijai un apbūvei Pāvilostas pelēkā kāpa ir platākā, plašākā un
slavenākā pelēkā kāpa Latvijā.
Lielu atpazīstamību Pāvilostas pelēkā kāpa ieguva, kad tās aizstāvju grupa sešu
gadu garumā entuziastiski strādāja, lai panāktu valdības piekrišanu izveidot liegumu. Sagaidot
lieguma jubileju, aicinu visus, kuri darbos un domās ir bijuši un ir kāpas draugi, atcerēties
Pāvilostas pelēkās kāpas aizstāvju grupas rīkotās visu Latviju aptverošās akcijas, kurās
iesaistījās plaša sabiedrības daļa, ievērojami cilvēki, baznīcu draudzes, nevalstiskās
organizācijas, jaunsargi, skolu un augstskolu jaunieši: sūtīja vēstules, uzľēma filmu „Kas
notiek”, kura ieguva 1.vietu starptautiskā Jauno vides reportieru konkursā, komponēja
skaľdarbus, piem., saksofonu duetu „Veltījums Pelēkajai kāpai”, kura pirmatskaľojums notika
Pāvilostas baptistu baznīcā, bet otrreiz izskanēja Ministru Kabineta sēdē pirms tika apstiprināts
dabas liegums „Pāvilostas pelēkā kāpa”, savāca vairāk kā 3000 parakstu un iesniedza
priekšlikumus premjeram izveidot īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, organizēja seminārus
gan Pāvilostā, gan Rīgā, gan citās piekrastes skolās, piemēram, mikologa prof. E.Vimbas
lasījumu par sēnēm kāpā un lihenologa prof. A.Piterāna lasījumu par ķērpjiem kāpā, koncertus,
Mākslas akadēmijas studentu plenēru Pelēkajā kāpā un izstādi Mākslas akadēmijā, kā arī
vairākas fotoizstādes Pāvilostā. Notika vizītes pie valsts augstākajām amatpersonām: pie
Ministru Prezidenta A.Kalvīša, prezidenta V.Zatlera, kā arī A.Kalvīša un prezidentes V.VīķesFreibergas vizītes kāpā, veidoja mācību ekskursijas skolēniem un jaunsargiem gan kāpā, gan
citviet piekrastē, iepazīstinot gan ar kāpas veģetāciju, gan putnu daudzveidību ornitologa
pavadībā. Katru gadu tika organizētas talkas gan pavasarī, gan rudenī, veidotas dievkalpojumu
muzikālās daļas vairākkārt Pāvilostas baptistu baznīcā un 2005.gada 25.aprīlī Rīgas Domā.
Es ļoti priecāšos, ja šajā īssavilkumā būsiet izlasījuši arī par savu ieguldījumu
lieguma tapšanā un jutīsiet gandarījumu!
Grupas centienus augstu novērtēja nacionālā TV3 un laikraksta „Diena” raidījuma
„Latvijas lepnums” veidotāji, piešķirot kāpas aizstāvjiem Pāvilostas skolēniem Latvijas
Lepnuma titulu 2006.gadā, bet 2007.gada 30.oktobrī tika dibināts dabas liegums „Pāvilostas
pelēkā kāpa”, kas iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā
NATURA 2000.
Pāvilostas pelēkā ir jaunākā NATURA 2000 teritorija Latvijā un ir kā simbols
sabiedrības mērķtiecīgas līdzdalības pozitīvam rezultātam.
Pāvilostas pelēkās kāpas aizstāvju grupas pārstāve GUNA GRIMSTA

Pa Kurzemi atkal brauc mazbānītis

Filmas reţisore Kristīne Jākabsone. Foto: Dagnis Bricis

2012. gada oktobris

5.
un
6.oktobrī
Pāvilostas
novadpētniecības
muzejā notika filmas „Brauciens
ar
bānīti
caur
Kurzemi”
prezentācija. Filma ir 40 min. gara
un stāsta par to vēstures posmu,
kad pa Kurzemi uz Ventspili,
Aizputi, Rucavu, Pāvilostu, Kuldīgu
un Liepāju kursēja mazbānītis.
5.oktobrī filmas demonstrēšanā
piedalījās arī filmas reţisore
Kristīne Jākabsone un operators
Rihards Olmanis. Pāvilosta bija
pirmā vieta, kur to rādīja. Droši vien
iemesls tam ir reţisores patīkamās
atmiľas par Pāvilostā pavadītajām
bērnības vasarām. Filma kalpos ne
tikai kā kultūrvēsturiska liecība, bet
būs arī kā tūrisma reklāmas
materiāls, un veidotāju iecere ir to
tulkot vairākās valodās. Nu arī
Pāvilostas muzejā ir pieejams
disks ar šo filmu. Iespēju
noskatīties šo filmu jau izmantojuši
ap 90 interesentu.
MARITA HORNA

Tā 4.oktobra pēcpusdienā Pāvilostas
novadpētniecības muzejā tiekoties ar Lauku
konsultāciju centra speciālistēm atzina tie
jaunieši, kuri š.g. pavasarī piedalījās pasākumā
„Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju
apguves un uzľēmējdarbības veicināšanai”.
Tikšanās reizē speciālisti gribēja noskaidrot, kas
no mācībās apgūtā bijis pats interesantākais un
vajadzīgākais un ko jaunieši vēl gribētu
iemācīties. Daudziem patikusi mezglu siešana,
Morzes ābece, špleisēšana un sacensības,
kurās parādīt savu varēšanu. Visiem īpaši
patikušas kulinārijas nodarbības un ēdienu
degustēšana. Ko darīt tālāk? Domas dalījās.
Vieni domā, ka varētu rīkot tādas pašas
apmācības, tikai citiem vidusskolēniem, otri
gribētu sacensties ar citu skolu audzēkľiem, lai
redzētu, cik paši ir spējīgi. Sarunu rezultātā
nonāca pie secinājuma, ka pašiem jāraksta
projekts par turpmāko apmācību organizēšanu.
Konsultācijas, kas jauniešiem līdz šī gada
beigām ir bezmaksas, apsolīja Lauku
konsultāciju centra Liepājā speciālistes.
Uz tikšanos ar jauniešiem bija uzaicināts
Pasaules dabas fonda pārstāvis Ints Mednis,
kurš dalījās satraucošā informācijā par Baltijas
jūras pašreizējo stāvokli. Baltijas jūras krastus 9
valstīs apdzīvo 85 milj. iedzīvotāju un izmanto
visu, ko jūra sniedz. Zvejo zivis, kuģo, peldas,
sauļojas, bet, kā zināms, Baltijas jūra lēnām
mirst. Tas nozīmē, ka tās īpašās augu un
dzīvnieku sugas, kas ir spējušas pielāgoties
dzīvei Baltijas jūrā, strauji izzūd. To veicina
krastu ekosistēmu pārveidošana, pārmērīga
nozveja, kuģu balastūdeľu izlaišana, toksiskas
vielas, kas ieplūst jūrā no neattīrītiem
kanalizācijas
ūdeľiem,
piesārľotiem
novadgrāvjiem. 60% slāpekļa un 50% fosfora
jūrā nonāk tieši no intensīvas lauksaimniecības.
24% fosfora no mazgāšanas līdzekļiem, 16 %
slāpekļa no fosilā kurināmā. Baltijas jūrā ir par
800% vairāk fosfora nekā pirms 100 gadiem,
četras reizes vairāk slāpekļa kā 90-to gadu
beigās. Tas viss traucē jūrai „elpot”. Skābekļa
trūkums veicina eitrofikāciju( aizaugšanu). 1/6
daļa mūsu jūras gultnes jau ir mirusi. Vasarā
strauji savairojas zilaļģes, kas ir toksiskas un var
izsaukt dažādas slimības.
Ko darīt? Sekot līdzi tam, kādus
mazgāšanas līdzekļus lietojam, vai tie ir videi
draudzīgi. Vēl viens ieteikums – mājas lapā
www.pdf.lv ir izveidots zivju katalogs, kurā
uzskaitītas arī tikpat kā izmirušās zivis. Tas
nozīmē, ka tās nevajadzētu pirkt un vērsties pret
tiem, kuri tās pārdod. Kā izrādās, no ekoloģijas
viedokļa labu darbu dara bebrs, kurš ar savu
darbību rada mitras vietas. Tās savukārt veic
piesārľojuma attīrīšanas funkciju. Izrādās, ka ir
tikai viena vieta Baltijas jūras krastos, un tā ir
Zviedrijā, kurā savāc lielo kruīzu kuģu
balastūdeľus. Pārsvarā tie tiek izlaisti turpat
jūrā. Tāpat kā no citiem kravas un zveju kuģiem!
MARITA HORNA
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Dzejas dienas Pāvilostas bibliotēkā

Pāvilostas novada dzejdari. Foto: M.Horna.

Foto no Pāvilostas bibliotēkas arhīva.

Septembra mēnesī bibliotēkā
varēja apskatīt agrāko laiku ābeces,
senākā ābece bija no 1856.gada.
Izstāde tapa sadarbībā ar Liepājas
centrālo zinātnisko bibliotēku. Ļoti čakli
šo izstādi apmeklēja Pāvilostas
vidusskolas skolēni ar audzinātājām.
Paldies par atsaucību un sadarbību.
Septembrī bibliotēkā notika
radošās darbnīcas, kurās gatavojām
rudenīgo noformējumu uz dzejas
dienām. Paldies visiem, kuri piedalījās
šai darbā.
Septembris - Dzejas dienu
laiks, kad literāti, dzejas meistari
piedalās sarīkojumos par godu sev un
saviem lasītājiem.
Pāvilostas
bibliotēkas
darbinieces uz Dzejas dienu pasākumu
aicināja Pāvilostas novada dzejniekus dzejas rakstītājus: Daigu Kadeģi,
Rasmu Vērnieci, Ivetu Vanagu, Ľinu
Apanaseviču, Lūciju Matrozi, Lūciju
Tomilovu, Ēriku Matisoni, Aivaru Gravu,
Zigurdu Pētersonu. Mēs varam būt
lepni, ka mūsu novadā ir tik daudz
dzejas rakstītāji.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem
dzejas
rakstītājiem,
muzikālā
priekšnesuma
sniedzējiem:
Norai
Kurmei un Ojāram Drullim, kā arī visiem
pasākuma apmeklētājiem. Bija jauki
iepazīt mūsu novada cilvēkus, par
kuriem mēs tik maz zinām.
MAIRITA VĪTOLA

Žurnāls IEVA viesojas Pāvilostā!

Izbrauca ar Pāvilostas laivu, izbaudot
skaistumu, kurš paveras Sakas upei malās augošajās
rudens krāšľajās lapās. Apciemoja „Ievleju” maizes
ceptuvi un senlietu krātuvi un apskatīja Akmeľraga
bāku. Paldies visiem, kuri palīdzēja noorganizēt šo
vizīti!
Plānots, ka rakstu ar gūtajiem dienas
iespaidiem varēsiet lasīt 17.oktobra izdevumā.
Pāvilostas novada TIC vadītāja
Mairita Tumpele

Foto: Irina Kurčanova

3.oktobrī Pāvilostā viesojās izdevniecības
Santa ţurnālistes, lai iepazītos ar nelielu daļu no
Pāvilostas piedāvājuma tūrismā un veidotu rakstu
ţurnālam IEVA. Dienas laikā ţurnālistes viesojās
Pāvilostas novadpētniecības muzejā, kur pēc
rekonstrukcijas apmeklētājiem atvērts mansarda
stāvs un laivu māja, kurā izstādīt apskatei muzeja
lielformāta ekspozīcija.

12

Pāvilostas Novada Ziņas

Noslēdzies ir nodibinājuma „Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds
„Sakas novada pensionāru nodibinājums”” realizēts projekts „Dzīves kvalitātes
uzlabošana un veselīga dzīvesveida popularizēšana Pāvilostas novada senioriem”.
Projekts tika realizēts, pateicoties Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda, Borisa un Ināras
Teterevu fonda programmas „Veselībai un dzīvotpriekam III” finansējumam. Vienošanos
Nr. 4/2011/.VDzP III.

Vairas Kārliľas nodarbība par savvaļas augu pielietošanu veselīgā uzturā. Foto: Vizma Ģēģere.
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Projekta realizācijas laiks no 01.01.2012.
līdz 01.10.2012. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1
930.00, no tā KIF finansējums sastāda LVL 1670.00,
biedrības līdzfinansējums LVL 260.00, ko atbalsta
Pāvilostas novada pašvaldība.
Projekta mērķis: veicināt pilsoniskās
sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo
atšķirību mazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo
dzīves kvalitāti Pāvilostas novada senioriem.
Projekta ietvaros tika labiekārtota senioru
istaba Dzintaru ielā 73, Pāvilostā: iegādātas mēbeles,
portatīvais dators un
fotoaparāts biedrības
vajadzībām. Noorganizētas praktiskas nodarbības un
apmācības par šādām tēmām: veselīga uztura
pamati, lektore Inese Krasta, dekupāţas nodarbības,
lektore Regīna Ţilinska, datorapmācība, lektore Alla
Lācīte,
līnijdejas,
Rudīte
Jance,
dabas
velšu netradicionāla pielietošana uzturā, lektore Vaira
Kārkliľa, pirts zinības, zāļu tēju pielietošana pirts
procedūrās, lektors Andris Baumanis. Seniori aktīvi
apmeklēja projekta ietvaros noorganizētās aktivitātes.
Apgūstot minētās zinības un iegūstot
praktiskas iemaľas, Pāvilostas novada seniori tika
iesaistīti sabiedriskās aktivitātēs (izkustējās no mājas
dzīves), apguva jaunas zināšanas, prasmes un
iemaľas, kuras varēs izmantot savā ikdienā:
mūsdienu dzīves nepieciešamībai (datorprasmes),
vaļaspriekam (dekupāţa), fiziskām aktivitātēm
(līnijdejošana), veselības stiprināšanai (pareiza uztura
pamati, pirts zinības, dabas velšu izmantošana
uzturā). Savas apgūtas zināšanas seniori ne tikai
pielietos savā ikdienā, bet arī apmācīs savus
ģimenes locekļus un citus interesentus. Projekta
aktivitātēs iesaistītie seniori uzlaboja savu dzīves
kvalitāti un caur projektu piesaistīja arī citus novada
iedzīvotājus veselīgam un kvalitatīvam dzīves
veidam.
Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE

ATCEROTIES ZVEJNIEKU KOLHOZU “Dzintarjūra”
Pirmajos Latvijas neatkarības
laikos ciemā daudzi nodarbojās ar
zvejniecību un zivju apstrādi, kuras
produkciju veda un pārdeva plašā
apkārtnē. Šo darbu veica daudzi
- ap 100 zvejnieki un viľiem
palīdzēja sievas un citi ģimenes
locekļi, jo vajadzēja attarot tīklus,
sakārtot un apkabināt ūdas, un tas
viss prasīja darbu un iemaľas.
Bija beidzies Otrais pasaules karš, kas atnesa daudz ciešanas
un zaudējumus visai pasaulei un arī mūsu latviešu tautai. Jau vasarā
tika saaicināti vēl palikušie zvejnieki, lai varētu sākt zvejot zivis, jo
cilvēkiem vajadzēja pārtiku. Nodibināja zvejnieku sabiedrību. Zvejā
piedalījās 9 motorlaivas un daţas airu laivas. Daudz kā trūka – zvejas
rīku un inventāra, motoriem rezerves daļu, un to visu vajadzēja kaut kā
sagādāt. No Rīgas arī maz ko varēja dabūt. Darboties sāka vecie
zvejnieki – K.Blūms, E.Drafens, M.Andersons, E.Ģēģeris,
M.Langbaums, J.Stūrmanis, A.Freimanis, I.Freimanis, V.Freimanis,
A.Mūrnieks, V.Skudrītis, I.Freidenfelds, M.Selderiľš, M.Krampis,
Raudziľš, jūrkalnieši A.Priedoliľš, M.Priedoliľš, A.Štraus,
P.Priedoliľš, M.Priedoliľš, K.Štokmanis un citi. Atgriezās arī daudzi
izklīdušie zvejnieki. Darbs lēnām, bet noteikti virzījās uz priekšu. Kad
robeţsargi ieviesa caurlaides – „propuskas”-, ne visi zvejnieki vairs tika
jūrā!

Bija pavadīts otrais pēckara gads, kad ciemā vēl daudz kā trūka, un
katrs centās izdzīvot kā prata. Zvejnieki gāja jūrā un smagi strādāja, jo
viss zvejas process bija fiziski smags roku darbs. Liepājā vieni no
pirmajiem republikā nodibina zvejnieku arteli „Boļševiks”. Vairākas
reizes arī uz Pāvilostu brauc daţi vīri no Rīgas – Zivju rūpniecības
ministrijas, kuri centās iestāstīt pāvilostniekiem kāda strādāšana būs
zvejnieku artelī. Vecie zvejnieki bija noraidoši, jo viľi nebija ar mieru
iet jūrā un dalīties ar saviem zvejas rīkiem un tehniku ar tādiem,
kuriem vēl nekā nebija. Viss vēl bija sākuma procesā. Iegādāties
materiālus un izgatavot jaunus zvejas rīkus arī bija grūti, jo tie vēl
trūka. Lēnām lietas gāja uz priekšu, un 1947.gada oktobra sākumā
nodibināja zvejnieku arteli un deva tam poētisku vārdu „Dzintarjūra”.
Arteļa rīcībā nonāca 10 nolietotas motorlaivas, 25 airu-buru laivas,
280 reľģu un 17 brētliľu tīkli, 8 bušu vadi un 383 000 mencu āķi ar
ūdām. Visas nozvejotās zivis vajadzēja nodot zivju fabrikai, un katrai
laivai bija savs nozvejas plāns. Pirmais valdes priekšsēdētājs bija
A.Freimanis, vēlāk A.Makrūšins, bet naudas lietas kārtoja galvenais
grāmatvedis L.Kārkliľš.
Sākums bija grūts, jo viss balstījās uz cilvēku entuziasmu un
smagu darbu. Zvejnieki par savu naudu pirka rezerves daļas un arī
pirmo automašīnu, ko katru rītu vajadzēja iestumjot iedarbināt. Artelim
vēl „piekabina” lauksaimniecības brigādi netālajā Prieţu muiţā, un arī
tur vajadzēja palīdzēt lauku darbos. Nebija ne mehāniskās, ne
galdnieku darbnīcas, kur ko atremontēt laivai un motoram.
Turpinājums 13.lpp.
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Turpinājums no 12.lpp.

7.oktobrī Pāvilostas muzejā atmiľu pēcpusdienā tikās bijušie z/k „Dzintarjūra” strādājošie, skatījās video filmas, baudīja Noras un Ojāra dziedājumu un dalījās atmiľās.
Foto: Dagnis Bricis.

Tāpat visus remontdarbus vajadzēja veikt bez samaksas. Zvejnieki
pa kluso „fenderēja” zivis un pārdeva, bet priekšniecība „pievēra acis”. Lēnām
kantoris iekārtojās vecajā Joţa namā – Sarkanajā stūrītī Dzintaru ielā. Vēlāk
tur ierīko arī mehānisko un galdnieku darbnīcas.
1949.gada martā artelis saľem pirmo zvejas kuteri, kas būvēts VDR,
un PSRS to saľem kā reparāciju no VDR. Kuteris sāk zvejot trāļu variantā, un
te vairs nav vajadzīgi izpalīgi un smagais fiziskais darbs. Lai nodrošinātos ar
kadriem, artelis nosūta uz Liepāju mācīties 4 jaunus zvejniekus –
A.Freidenfeldu, P.Grimstu, H.Lukševicu, I.Blūmani, kuri kļuva par kuģu
vadītājiem. Ar to arī sākās lielais kadru sagatavošanas process. Mācības
notika Liepājā, Rīgā, jo uz katra kutera vajadzēja 4 diplomētus cilvēkus.
1949.gadā nodibina Pāvilostas MZS – Mehanizēto Zvejas Staciju – ar
tālejošiem plāniem – kuģa remonta cehu un kuģa slipu. Slipu uzcēla, bet
mehānisko darbnīcu nē. Kad 50.gadu sākumā beidz darboties kokzāģētava un
spirta dedzinātava, daudzi cilvēki atnāca strādāt uz arteli. Arī bijušais
zāģētavas vadītājs H.Klaľickis, kas kļuva par valdes priekšsēdētāju. Kad
1957.gadā nu jau kolhozs svinēja savu 10.gadadienu, tā rīcībā bija 15 RB
kuteri, 1 MRT kuģis un 6 motorlaivas. Floti apkalpoja 112 zvejnieki. Kolhozs
izvērsa plašu individuālo māju celtniecību saviem biedriem un tagad ciematā
bija galvenais darbu devējs un ekonomikas pamats. Plauka kultūras dzīve un
daţādi sporta veidi. Sakārtoja ciemata infrastruktūru, uzcēla Upesmuiţas
parkā estrādi, paplašināja kultūras namu un iekārtoja stadionu. Atremontēja un
labiekārtoja dzīvokļus, jo cilvēki gribēja dzīvot arvien labāk. Kolhoza biedriem
nekādi nodokļi nebija jāmaksā, tos visus sedza kolhozs. Bija pašpalīdzības
kase, kur katram biedram atvilka no algas – 1,5%, vēlāk 2% un tas bija kā
sociālais „spilvens”. Kolhozs daţādi palīdzēja daudzbērnu ģimenēm un
veciem nevarīgiem pensionāriem.
1959.gadā MZS tika likvidēts un visi zvejas kuģi pārgāja kolhoza
rīcībā. 1960.gadā kolhozs saľem pirmo refreţtora kuģi, kas strādāja gan tālās
jūrās, gan okeānos. Gadu no gada auga zivju nozveja un arī nozvejas plāni.
Katra zvejas kuģa komanda bija ieinteresēta nozvejas plāna izpildē un
pārpildē, jo tad saľēma naudas prēmijas, un tajā laikā tās bija pietiekoši lielas.
Tāpēc jūrā braucēju netrūka, un daudzas jaunas ģimenes šeit atrada darbu un
dzīvesvietu, jo kolhozs nodrošināja ar dzīvojamo platību.

Attīstījās arī krasta saimniecība – uzbūvēja tīklu
darbnīcu, kur tika gatavoti jauni zvejas rīki un remontēti bojātie,
garāţas ar remontboksu autotransportam un lielas modernas
galdnieku darbnīcas ar kalti un nelielu siltumnīcu. Sāka būvēt
agrāk izsāktās mehāniskās darbnīcas Sakas upes kreisajā
krastā. Ar katru gadu palielinājās strādājošo skaits, kas tuvojās
300. 1970.gadā kolhoza vadību pārľēma J.Poľemeckis un
galvenā grāmatveţa pienākumus uzľēmās V.Šaukstele.
1972.gadā, kad kolhozs svinēja 25 gadu jubileju,
kolektīvā bija 335 biedri un no tiem ap 300 strādāja 8 darba
iecirkľos. Zvejas floti - 17 zvejas kuģus, kas apgādāti ar
modernām radionavigācijas iekārtām, apkalpoja 123 zvejnieki.
Zvejoja Baltijas jūrā un ekspedīcijas kuģis Ziemeļjūrā un
Atlantijas okeānā. Kuģu remontētāji – 47 daţādu arodprasmju
vīri strādāja labi iekārtotās darbnīcās ar augstu mehanizācijas
līmeni.. Viru cehs, kurā strādāja 6 strādnieki, gatavoja daţādas
viras, saplāksnes un kniedes. Autotransports kopā ar traktoriem
sastādīja 29 vienības, strādāja 32 šoferi un mehanizatori. Tīklu
darbnīca veica visus remontdarbus un gatavoja jaunus zvejas
rīkus. No viľu darbu kvalitātes bija atkarīga arī nozveja.
Dārzniecībā strādāja dārzniece un izaudzēto raţu – gurķus,
tomātus nodeva komisijas veikalam. Tā strādāja un cīnījās par
plānu izpildi viss kolektīvs, kas salīdzinājumā ar citiem Latvijas
zvejas kolhoziem bija salīdzinoši mazs. 1974.gadā kopējie
naudas ienākumi bija 1,8 miljoni rubļu, pamatlīdzekļi – 3 miljoni
192 900 rubļu, nozveja – 6678 tonnas zivis. Nozvejas plāns bija
izpildīts par 88,5%. Tā kolhozs beidza savu pēdējo
pastāvēšanas gadu.
Un tā, kauliľi bija mesti – 1974.gada 24.decembrī
Liepājā kopējā pilnvarnieku sapulcē Z/K „Dzintarjūra” apvienojās
ar Z/K „Boļševiks” un kļuva par Pāvilostas nodaļu, kuru vadīja
tālbraucēju kapteinis I.Lanka.
Z/k “Dzintarjūra” bijušais biedrs
HARALDS LUKŠEVICS
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Darbs sagādājis prieku

Kad rudens ar krāšņo krāsu paleti nāk izkrāsot
Latviju, atzīmējam dzejas dienas, pieminam, atceramies un
suminām skolotājus, gremdējamies nostalģiskās atmiņās.

Lūcijai Tomilovai,

Foto: Irina Kurčanova

manuprāt, rudens tik ļoti
piestāv… Viņa ir rudens bērns un šogad svinēs apaļu īsti
rudenīgu dzīves jubileju. Viņa ir pedagogs, kas visu darba
dzīvi veltījusi Pāvilostas jaunās paaudzes audzināšanai. Viņa
ir īpaša ar to, ka raksta dzeju. Mūsu abu dzīves ceļi arī ir
vairākkārt krustojušies. Mēs abas Pāvilostā esam ieradušās
1962. gadā. Mani šurp atveda vecāki, Lūcija ieradās, lai šeit
strādātu. Viņa bija mana audzinātāja bērnudārzā. Vienīgā, kas
palikusi atmiņā, jo nekad nepacēla balsi, prata spēlēt
klavieres, tāpēc vingrošanas nodarbības vienmēr pavadīja
mūzika. Nu varbūt ne vienmēr, bet man kā bērnam tas spilgti
palicis atmiņā. Vēlāk kādu laiku bijām darba kolēģes. Vēl pēc
kāda laika jau mani bērni Lūciju sauca par audzinātāju.
Kad tiekamies, lai parunātos, Lūcija tikko
atgriezusies no Latgales, kur bija devusies, lai paciemotos pie
mammītes, kura jau pārkāpusi 94.gadu slieksni, un pārējiem
radiniekiem.

Lūcija Tomilova (dz.Vaivode) dzimusi un uzaugusi Preiļu
rajona Vārkavas ciemā. Saviem vecākiem viľi bija četri bērni.
Lūcijai ir māsa un brālis. Jaunākais brālītis, pabeidzis desmito
klasi, traģiski gāja bojā, nepiepildījis savu vēlēšanos apciemot savu
māsu Lūciju tālajā Pāvilostā. Vecāki bija lauksaimnieki, kopa zemi,
turēja lopus, strādāja kolhozā.

2012. gada oktobris

Lūciju ravēšana un lauku darbi īpaši nesaistīja. Viľai laimējās ar
latviešu valodas skolotāju, kas iedeva virzību turpmākajam dzīves ceļam. Pēc
Vārkavas vidusskolas absolvēšanas Lūcija iestājās Rīgas pedagoģijas skolā.
Toreiz nebija doma kļūt par pedagogu. Motīvs bija pavisam cits – skolā mācīja
dejot, dziedāt, sportot. Tas viss likās saistošs un interesants.
Tad sākās prakse. Pirmā bija 3.bērnu namā Rīgā. Tad tā lieta
iepatikās. Pēc diviem gadiem, kad skolu beidza, īpaši pati kā daudzi kursa
biedri darba vietu nemeklēja, bet paļāvās uz likteni. Sadalē piedāvāja vairākas
vietas. Pāvilosta likās interesanta ar savu īpatno nosaukumu, turklāt nekas
par to nebija zināms. Tā 1962.gada jūlijā ar diviem koferīšiem pēc bezgala
garā brauciena ar autobusu, kā Lūcijai toreiz likās, viľa ieradās Pāvilostā.
Lielās gaidas par pilsētu, kas te sagaidīs, neattaisnojās. Autobusa galapunktā
vien maza būdele. Pilnīga neziľa. Tad autobusā iekāpusi vizuļojošā puķainā
kleitā tērpta raţena auguma sieviete, kas toreiz bija bērnu dārza vadītāja un
jautājusi: „Vai te uz Pāvilostas bērnu dārzu kāds ir?”
Pirmā nakts, pilna satraukuma, pārlaista Drafenu mājā Viļľu ielā.
Jūra tur pavisam blakus, naktī jūra pamatīgi šľāca, māja veca. Nākamajā
dienā ierādīta maza neslēdzama bēniľu istabiľa Dzintaru ielā 25. Tādi bija
pirmie iespaidi par Pāvilostu.
Atmiľā labi palikuši pirmie audzēkľi – Juris Arājs, Vaira Zemture,
Ilona Pētermane. Audzēkľus Lūcija īpaši nedalīju, visi bija mīļi: „Īpaši palicis
atmiľā oficieru puisītis Serjoţa, smaidīgs ar apaļu degunteli. Toreiz man
bērna vēl nebija un domāju, ka man arī tādu vajadzētu….”
Vakaros jaunieši pulcējās vecajā stadionā, spēlēja volejbolu,
futbolu. Tur viľa saskatījās ar savu nākamo vīru Ivanu, kurš Pāvilostā dienēja.
Pāvilostas bērnudārzs ir Lūcijas Tomilovas pirmā un vienīgā darba
vieta. Tiesa gan, Tomilovu ģimene, arī dēls Igors 1970-to gadu beigās devās
peļľā uz BAM. Pavadīja tur trīs gadus un mājās pārbrauca ar jaunu ţiguli.
Lūcija tur Djugobuļas ciemā netālu no Tindas daudzu tautību bērniem, kuru
vecāki arī bija devušies tur strādāt, skolā mācīja krievu valodu, zīmēšanu un
slimības laikā aizvietoja citus pedagogus. Bija interesanti. Atgriezusies
1981.gadā un turpinājusi strādāt Pāvilostas bērnudārzā. No 1987.1992.gadam bijusi Pāvilostā jaunuzceltā bērnudārza „Saulstariľi” vadītāja.
Neklātienē iegūta arī augstākā izglītība - latviešu valodas un literatūras
skolotājas kvalifikācija. Prakse izieta gan savā pusē - Vārkavas vidusskolā,
gan tepat Pāvilostā pie skolotājas A.Laugales, taču darbs skolā kaut kā
nesaistīja.
Jautāta par to, kas devis gandarījumu darbā, Lūcija atbild: ” Visādi ir
gājis, bet uz darbu esmu varējusi iet ar prieku. Es zinu, ka pazīstu tās mazās
dvēselītes un varu viľiem parādīt un pastāstīt un samīļot. Liekas, ka tas man
ir tuvs un saprotams.” Runājot par vaļaspriekiem, Lūcija saka, ka tagad,
salīdzinot ar jaunības dienām, ravēšana un darbs dārzā ir kļuvis par
vaļasprieku. Tad aizmirstas viss sliktais. Viľai patīk šūt, zīmēt, tagad
uzrakstās pa dzejas rindai, ziemā tā ir slēpošana, vasarā peldēšana. Kādreiz
spēlējusi akordeonu, tagad vairs nē. Bērnu dārzā paticis uzspēlēt klavieres,
reizēm tāpat brīvajā brīdī, sava prieka pēc. Kādu brīdi jaunības dullumā
dziedājusi ansamblī, korī, arī dejojusi tautiskās dejas.
Dzeju sākusi rakstīt pēc aiziešanas pensijā 2004.gadā. Laika tad
bija daudz, izaicinājums un stimuls bija arī konkurss, ko izsludināja Pāvilostas
vidusskola. Lūcijas dzeju toreiz izvēlējās skolas himnai. Melodiju komponēja
nu jau aizsaulē aizgājusī vidusskolas skolniece Guna Zamarīte. Tagad,
dzirdot to skanam, pašai autorei tā liekas sveša, liekas, ka nav pašas.
Par ko īpašs prieks, atskatoties uz nodzīvotajiem gadiem? „Grūti pateikt. Labi,
ka veselība turas, labi, ka darīts darbs, kas nebija vienmuļš, katru dienu bija
kas cits. Jaunrades darbs. Brīnos, kā to troksni un ľirbēšanu, ko rada bērni
esmu varējusi izturēt.”
Sarunas nobeigumā lūdzu Lūcijai izteikt kādu vēlējumu mums
visiem. „Vēlētos, lai cilvēki būtu darbīgāki, vairāk vadītāju, kas virza uz
priekšu. Cilvēkus, ja neiekustinās, tie neies. Šis gads ir bijis vairāk piesātināts
ar svētkiem kā citus gadus. Vairāk tādu pasākumu rīkot arī turpmāk. Lai
visiem veselība, lai, ģimenēs viss ir labi! Lai nestrīdas par niekiem un
neaprunā viens otru! Lai nepārľem mantas kāre, kas tagad ir galvenā, lai
priecājas par dzīvi!”
Lai audzinātājai Lūcijai laba veselība, rakstītprieks un dzīvotprieks
arī turpmāk!
Visu bijušo Pāvilostas bērnu dārza audzēkľu vārdā
MARITA HORNA

2012. gada septembris
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Pāvilostas vidusskolas īsziľas

Pāvilostas vidusskola iesaistījusies Eiropas Savienības atbalsta
programmā „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Programma „Skolas piens” paredzēts
visa mācību gada garumā 1.-9.klašu skolēniem. Pienu piegādā SIA „Elpa”.„Skolas
auglis” paredzēts skolēnu patēriľam trīs reizes nedēļā 1.-9. klašu grupai no 1.oktobra
līdz 28.02.2013. Augļus piedāvās SIA „Malum” no Talsu novada Vandzenes pagasta.
INA BUNKA
No 24.09. – 28.09.2012. Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā varēja aplūkot
dārzeľu izstādi, kuras tapšanā bija jūtams arī vecāku atbalsts. Nedēļas garumā
visus priecēja neparastās un interesantās dabas velšu formas - ragaini, pumpaini,
milzīgi vai izcili gludi burkāni, kartupeļi, tomāti un citi dārzeľi. Paldies visiem par
piedalīšanos!
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1.oktobrī vidusskolēni tikās ar auto apmācības
instruktoru Ivaru Pelēķi, kas informēja par iespējām iegūt
autovadītāja apliecību.
Jau nākamā mēneša beigās skolēniem būs rudens
brīvdienas – no 2012.gada 29.oktobra līdz 2.novembrim.
M.ROLMANE
Pāvilostas vidusskolā šogad darbosies šādi pulciľi:
Klašu
Pulciľi
Pulciľa skolotājs
grupa
Rokdarbi
1.-4. Inta Priedoliľa
Koris
1.-5. Dace Bunka
Skatuves runas pulciľš
1.-9. Agrita Valkaša
Ansamblis
3.-4. Dace Bunka
Ansamblis
8.-9. Dace Bunka
Debašu un novada izziľas
pulciľa perspektīvās
6.-12. Ārija Paipa
darbības programma
Asini prātu
1.-4. Iveta Arāja
Volejbols
7.-12. Solveiga Ansone
Dzīvība ir kustībā
Basketbols meitenēm
5.-12. Zintis Vīgulis
Basketbols zēniem
Papildus 1. - 5. klašu skolēniem iespējams apgūt galda
tenisu trenera Alda Barsukova vadībā.

Foto Pāvilostas vidusskolas arhīva.

27.septembrī notika dzejas diena veltīta Pāvilostas vidusskolas 50 gadu
jubilejai. 5.-12.klašu skolēni gatavojās pasākumam, jau labu brīdi iepriekš sacerot un
apkopojot savas dzejas rindas. Visi pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar
veiksmīgākiem un interesantākajiem dzejoļiem, kuri tiešām bija lielā skaitā.

Veltījums skolai jubilejā
Zem debesīm pie Sakas upes,
Kur skolotājiem lielas rūpes,
Stāv mūsu skola lielā,
Balta kā nokrāsota pienā.

Jubileja šogad skolai –tādas lietasPrieks un skolēni no vietas.
Piecdesmit gadi jau aiz pleciem,
Prieks gan jauniešiem, gan veciem!
Skolēni ģērbjas, kurpes sien
Un pēc tam uz skolu brien.
Gudrie solos sēţ,
Muļķi domā, matus plēš.

Fiziskai veselībai, garīgai attīstībai un
dievišķās patiesības meklējumos atkal pulcējas domu
biedru grupa no Snēpeles, Liepājas un Vērgales.

Tikšanās laiks: 13.oktobrī plkst.10.00
Tikšanās vieta: Vērgales tradīciju zāle
Dienas tēma: Septiľu staru izpausme
pasaulē. Ego un dvēseles attiecības. Vārda
spēks. Enerģētiskā palīdzība dažādās dzīves
situācijās. Meditācija - ,,Ceļš pie dvēseles”.

Remonts arī bija te.
Gaiši, labi kļuva še.
Pie Saules akmens pulcējamies
Visi kopā spēlējamies.

Numeroloģijas pamati. Mēs dzīvojam un
darbojamies saskaľā ar skaitļiem, kuri valda pār
mums.Tas ir liels spēks. Numeroloģija noskaidro ne vien
skaitļu enerģiju, bet arī mūsu kopš dzimšanas iemantoto
potenciālu, paverot iespēju spektru savas misijas
plānošanā.

Vidusskolai novēlam mēs - proti,
Ilgu, labu mūţu ļoti!

Ja Tevi tas interesē,
piedalīties un būt kopā ar mums!

(Mihaēls Doroľins 5.klase)
28.septembrī 10.,11.klašu skolēni tikās ar tālmācības vidusskolas „Rīgas
komercskolas ” direktori Ilzi Beļinsku, kas iepazīstināja ar projektu „Esi līderis!”.
Projekta dalībniekiem, apgūstot septiľus komerczinību priekšmetus un sekmīgi
nokārtojot pārbaudes darbus, tiek izsniegta akreditētās profesionālās pilnveides
izglītības programmas „Uzľēmējdarbības pamati” apliecība.
Projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju
un vērtību veidošanos, lai motivētu mūţizglītībai un apzinātai karjerai.

laipni

aicinām

Sīkāku informāciju var iegūt veikalā pie Vijas,
frizētavā pie Guntas, pagasta pārvaldē pie Vizmas un
Anitas.
Dalības maksa Ls 2.00
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1.novembrī plkst.12.00
Vērgales kultūras namā mīļi aicinām visus
seniorus uz atpūtas pēcpusdienu

„VISS NĀK UN AIZIET TĀLUMĀ
UN SĀKAS VISS NO GALA”

Vai jūs ziniet, ka var pazust varavīksne?
Kā to atrast? Visi kopā atradīsim! Vai atceraties kādas
dziesmas dziedājāt pirms 10, 20, 30, 40... gadiem?
Mūsu ciemiľi būs Grobiľas senioru ansamblis
un deju grupa „TEV”, kas izdziedās dziesmas un
izdejos dejas cauri laiku lokiem. Jums dziedās arī
ansamblis „VAKARVĒJŠ”, bet Ojārs un Nora
rūpēsies, lai skanīgās dziesmas mītos ar deju soļiem.
Ir taču jauki reizi gadā satikties, lai uzzinātu,
kā mums un jums klājas. Cilvēku kopā būšana ir kā
silts smaids, kā patīkamu emociju dāvāšana otram.
Ir jauki vārdi: JA MĒS GRIBAM, TAD MĒS
VARAM, TAD MŪS MOŢUMS NEATSTĀS!
Ja šiem vārdiem piekrītiet, tad līdz
27.oktobrim jāpiesakās pie Ingūnas, Dainas un
Vizmas un jāsamaksā dalības maksa Ls 2,00.
Autobuss kursēs pa zināmo maršrutu
Ziemupe – Saraiķi – Ploce – Vērgale. Lūgums Bebes
pusē
dzīvojošiem
paziľot
par
transporta
nepieciešamību.
Uz tikšanos Vērgales kultūras namā visus
seniorus no tuvākām un tālākām vietām aicina kultūras
nama vadītāja Velga

2012. gada oktobris

Vērgales pamatskolas ziľas

Vērgales pamatskolā sācies jauns mācību gads ar jaunām
aktivitātēm, daţādiem pasākumiem un iespējām.
4.septembris – Vides diena. Vērgales pamatskolas skolēni un
skolotāji devās uz Rucavas novadu. Viľus laipni pavadīja un visu parādīja
Rucavas tūrisma speciāliste Dace Mieme.
Pašā Rucavas centrā atrodas Rucavas ev.lut. baznīca. Tajā ir 570
sēdvietas un pirmās ērģeles Latvijā, kuras izgatavotas latviskā stilā.
Bija iespēja apskatīt atraktīvā kolekcionāra Jāľa Pūķa mūzikas
instrumentu kolekciju, kurā ir apmēram 90 mūzikas instrumenti. Skolēni ar
interesi klausījās J.Pūķa stāstījumu par savu kolekciju. Jāpiebilst, ka viľš prot
spēlēt teju vai visus savas kolekcijas mūzikas instrumentus!
Savdabīgs apskates objekts bija Muiţas kalns pie robeţupes
Sventājas Rucavā. Šobrīd tur sastādīts dendroloģiskais dārzs, bet no kalna
paveras skaists skats uz kaimiľvalsti Lietuvu.
Noslēgumā tika apskatīts Leju svētavots, brīvdabas muzejs
„Vītolnieki” un Papes bāka.
21.septembrī Vērgales pamatskolas skolotāji devās uz Tārgales
pamatskolu Ventspils pusē. Vērgales pamatskolas kolektīvam ar Tārgales
pamatskolas kolektīvu draudzība un sadarbība izveidojās jau tālajā 1975.gadā.
Abi kolektīvi tiekas katru gadu – vienu gadu Tārgalē, otru gadu Vērgalē.
Nākamgad tārgalieši tiek gaidīti Vērgalē, kad Vērgales pamatskola atzīmēs 185
gadu jubileju. Vērgales pamatskolas skolotāji pastāstīja, ka Tārgalē viľi
vienmēr ir mīļi gaidīti un uzľemti ar viesmīlību. Tika apskatīta skola, kura ir ļoti
labā stāvoklī. Tārgalieši bija sarūpējuši ekskursiju pa Ventspili, tika apskatītas
Ventspils govis, skolotāji tika apbalvoti ar ventiem, apskatīts Ventspils
planetārijs un kultūras – interešu centrs.

Sasniegumi makšķerēšanā!

2.oktobra rītā Vērgales centra dīķī noķerta 16,260 kg
smaga un 1,05 cm gara karpa!

Valdis no Ventspils ar iegūto lomu. Foto: Aivars Sprudzāns.

Kā pastāstīja Vērgales makšķerēšanas sacensību
organizators un makšķerēšanas entuziasts Aivars Sprudzāns, tad
laimīgā loma īpašnieks ir makšķernieku aprindās labi pazīstamais
Valdis no Ventspils! Piebilstot, ka šis šogad ir Vērgales
makšķerēšanas rekords!
Kā jau to parasti dara, arī šoreiz karpa tika rūpīgi
apstrādāta un palaista atpakaļ dīķī, lai aug vēl lielāka un pēc laika
sagādā prieku kādam citam makšķerniekam!
Savukārt no 12. – 15.oktobrim Vērgales centra dīķī
notiks šī gada makšķerēšanas maču noslēguma sacensības.
VITA BRAŢE

28.septembrī Vērgales pamatskolā notika Raţas svētki un tika
svinēta ozola dzimšanas diena. Pie skolas ozola zālē apskatāmi augļi, dārzeľi
un bērnu veidoti eksponāti no dārzeľiem. Visaktīvākie bija jaunāko klašu
skolēni.
Arī šajā mācību gadā Vērgales pamatskolā darbojas daţādi interešu
pulciľi Tautisko deju kolektīvs 1. – 3.klasei un 5. – 7.klasei;
Vides pulciľš 1. – 9.klasei;
Volejbols; Vokālais ansamblis 1.klasei; 1. – 4.klasei; 5. – 9.klasei;
Folkloras kopa „Čabraki”;
Vizuālās mākslas pulciľš.
Turpinājums 17.lpp.

2012. gada septembris

Pāvilostas Novada Ziņas

Turpinājums no 16.lpp.

Septembrī Vērgales pamatskolas skolēni – Lauma LAPIĽA,
Dans SILS, Mārcis NOVADS, Agnis VĪTOLIĽŠ un Markuss GEDMINS
piedalījās Liepājas rajona novadu skolēnu vieglatlētikas četrcīľā.
Vērgales pamatskolā darbu atsākusi Bērnu ţūrija. Kā
pastāstīja skolas bibliotekāre, skolotāja Iveta Vanaga, tad šogad
grāmatas lasa 33 skolēni. Lasītgribētāju ir daudz vairāk, taču tā kā
grāmatas ir tikai vienā eksemplārā, tad visiem tās nepietiek.
Skolotājas Vijas Jegoruškinas vadītā vizuālās mākslas
pulciľa bērni no 3.klases piedalās radošo darbu konkursā
sākumskolas klasēm „Sveiciens lāčiem jaunajās mājās”. Bērnu darbiľi
ir sveiciens Rīgas Zooloģiskā dārza lāčiem.
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Skolotāju diena Vērgales
pamatskolā
5.oktobrī Vērgales pamatskolā tika svinēta skolotāju diena.
Par mācību norisi un kārtību skolā rūpējās 9.klases skolēni. Skolas
direktore – devītklasniece Karīna VEŠĽAKOVA un pārējie skolēni no šīs
klases organizēja mācību stundu skolotājiem, kuras laikā viľiem bija kaut
kas jāizveido no kastaľiem un pēc tam savi darbiľi jāprezentē. Savukārt
skolēni pedagogus sveica ar ziediem un pašdarinātiem apsveikumiem.
Katrs skolotājs vēl saľēma dāvanā savu portretu, kuru zīmējuši skolēni.
Saľemt gan to varēja tikai, atpazīstot sevi!

Bet skolēni no visām klasēm piedalās radošo darbu
konkursā „Krāšľo kļavlapu rudens”. Pēc konkursa notiks izstāde
Liepājā, TN „KURZEME”.
4.oktobrī Vērgales pamatskolas jaunāko klašu skolēni
devās uz Liepājas simfoniskā orķestra koncertu skolu jauniešiem.
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE

Comenius projekts Vērgales
pamatskolā

Vērgales pamatskola 2 gadu garumā no 2012. gada 1.
augusta – 2014. gada 31. jūlijam īstenos ES Mūţizglītības
programmas Comenius apakšprogrammas ” Skolu daudzpusējās
partnerības ” projektu. Tajā piedalās 6 valstis – Rumānija (projekta
koordinatorvalsts ), Latvija, Kipra, Turcija, Itālija un Ungārija. Projekta
tēma ir ”Cultural Bridges to the Future ” (,, Kultūras tilti nākotnei ”).
Projekta mērķi ir attīstīt skolēnos vajadzību saglabāt katras
valsts kultūras mantojumu nākotnē, pārdomāt un atrast kopīgo un
atšķirīgo projekta partneru kultūrās. Projekta valoda ir angļu valoda.
Tā tiks lietota kā efektīvs instruments sazināšanās procesā, un mūsu
skolēni uzlabos savas valodas prasmes.
Jau septembrī mūsu skolas 6.-9. klašu skolēni un skolotāji,
uzrakstot iesniegumu, varēja pieteikties projektam, lai 2 gadu garumā
veiktu daţādus mājas darbus un prezentētu tos tikšanās reizēs, kad
dosimies ciemos uz partnervalstīm. Interesi par projektu apstiprināja
29 skolēni un 9 skolotāji. Pirmajā tikšanās reizē katrs dalībnieks
saľēma uzdevumu, izveidot prezentācijas lapu par vienu dalībvalsti,
jo novembra vidū mēs jau gaidīsim visu valstu pārstāvjus – gan
skolēnus, gan skolotājus savā skolā un Vērgalē. Šajā tikšanās reizē
viesskolēni dzīvos mūsu skolēnu ģimenēs, tāpēc ļoti ceru uz mūsu
vecāku atbalstu un sapratni, jo šis projekts dos iespēju bērniem iegūt
jaunu pieredzi, draugus citās valstīs un uzlabos svešvalodu
zināšanas. Veiksmi un izdošanos mums mūsu kopīgajā darbā !
Projekta koordinatore – skolotāja IVITA MEĻĶE

Sveicieni svešzemju draugiem

Pagājušā mācību gada beigās, vēl pirms projekta Comenius
apstiprināšanas, mūsu skolas skolēni sāka draudzēties ar Rumānijas
skolu no Botošani pilsētas. Mēs saľēmām draugu izgatavotas
apsveikumu kartītes. Tad arī mēs, 8. klases meitenes, projekta nedēļā
nolēmām izgatavot kartītes , kuras tika nosūtītas draugiem šo mācību
gadu uzsākot, kurš Rumānijā sākās 15. septembrī. Katra no
meitenēm izgatavoja 2 kartītes. Es pati tās izšuvu ar interesantiem
zīmējumiem. Esam saľēmuši arī pateicības vēstuli par kartiľām.
Tagad ar nepacietību gaidām jaunos draugus ciemos pie mums
Vērgalē!
Vērgales pamatskolas skolniece ANNEMARIJA SAVARINA

Skolotājas Guna Laumane un Vija Jegoruškina prezentē savu darbiľu no
kastaľiem. Foto: Vita Braţe.

VITA BRAŢE

Vērgales bibliotēkā plaukst
grāmatu koks
Vērgales bibliotēkā jau ceturto gadu kopā ar pirmās klases
skolēniem tiek audzēts grāmatu koks. Mācību gada garumā kokam ir
saplaukušas daţādu krāsu lapas, jo katra lapa ir viena izlasītā
grāmata.
Arī šogad 2. oktobrī pirmā klase iepazinās ar Vērgales
bibliotēku un uzzināja par grāmatu koka audzēšanu. Katras izlasītās
grāmatas nosaukums un bērna vārds tiek uzrakstīts uz kļavas lapas
formas lapiľām. Lapiľas ir daţādās krāsās un tiek iekārtas kokā, lai
pavasarī varam novērtēt, kādi esam bijuši lasītāji, kurš grāmatas mīl
visvairāk.
Bērni ar ļoti lielu interesi apskatīja grāmatas, kuras ir iespējams
izlasīt bibliotēkā. Pirmajā tikšanās reizē visi pirmās klases skolnieki jau
izvēlējās sev tīkamu grāmatu.
Vērgales bibliotēkas vadītāja
BENITA BALTRUNE
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DZĪVES BRĪŽOS

Daudz kas var cilvēkam draudēt,
Nezīlē – kur un kad.
To, kas man ir, varu zaudēt,
To, kas bijis, - nekad.
Nevajag veltīgi biedēt,
Nevajag – pats zinu es.
Ļaujiet, cik lemts man, vēl ziedēt
Un godīgi augļus nest.
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī dzimušos
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –
Almu STRAUTIĽU – 88
Valeriju RUDZĀJU - 81
Dzidru GŪTMANI – 86
Rūtu BRIDĀNI - 75
Lidiju KREIDENU – 86
Jāni LAUGALI - 75
Andreju KRISTAPSONU – 85
Lidiju REINHOLDI - 75
Leonīdu REBUKU – 85
Mirandu SILIĽU - 75
Marzeldu PUĶEVICU – 84
Almu RUDZĪTI - 70
Alfredu GRĪNIĽU – 84
Lūciju TOMILOVU - 70
Valentīnu FREIMANI – 83
Visvaldi VALDMANI - 70
Ritu ERNŠTEINI – 82
Antru MURĽIKOVU – 65
Hesami HANANOVU – 82
Arni KREICBERGU, Daci BĒRZNIECI, Jāni DMITRIJEVU,
Edgaru SELDERIĽU, Aivitu BARSUKOVU, Edgaru GRĪNBERGU,
Kristīni HODAKOVSKU!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī dzimušos
Vērgales pagasta iedzīvotājus Kārli EIZENGRAUDIĽU – 82
Dzidru EZERMALI – 75
Raisu KRAUZI – 75
Ilmāru PUĻĶI – 75
Aivaru EZERMALI – 70
Dainu ŠMITI – 60
Moniku MUCENIECI – 60
Gunti KURMI, Kristīni REBUKU – AMZELI, Ģirtu OZOLU!
Pilngadnieci - Ilonu MATELSONI!

SVEICAM
Inesi MACKĒVIČU un Uģi STANKEVIČU kāzu dienā!
Sarmīti FRANCI un Māri SVIKULI kāzu dienā!

SVEICAM
Ilzi un Ingaru JAUNZEMUS ar
dēla AINARDA piedzimšanu!

2012. gada oktobris

Lai vienmēr dvēsele Tava kā brīnumsvecīte zied,
lai ziedi, zvaigznes un sapņi tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir radoša doma, kas apvāršņa tālumos skrien,
lai esi kā jūra, kā joma, kas dzintara pilna arvien!
(Kornēlija Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam Daci BĒRZNIECI dzimšanas
dienas un 20 darba gadu jubilejā!
Vēlam daudz radošu, veiksmīgu un idejām bagātu darba
gadu, strādājot Pāvilostas Mūzikas skolā!
Darba kolēģi

PATEICĪBAS
Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara…
Dz.Rinkule-Zemzare

No sirds pateicos visiem, kas mani atbalstīja filmas „ Brauciens
ar mazbānīti caur Kurzemi” un „„Dzintarjūra”-65” pasākuma
organizēšanā Pāvilostas novadpētniecības muzejā! Īpašs paldies Dagnim
Bricim, Haraldam Lukševicam, Rutai Ozolai, Ingunai Blaubārdei,
Silvijai Lejai, Kārlim Āboliľam, Ivetai un Jānim Pētermaľiem, Norai un
Ojāram no Vērgales un muzeja darbiniecēm Larisai, Sandrai, Kristīnei.
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova
.................................................................................................................
Septembra vidū pirmo reizi daţas stundas paviesojāmies
Vērgalē. Pateicoties brīnišķīgam cilvēkam – Rasmai Vērniecei, šajā laikā
varējām apskatīt Vērgales pagasta centru un tā tuvāko apkārtni, gūt daudz
patīkamu iespaidu un vērtīgu atziľu.
Mūsu dziļākā pateicība Vērgales pagasta muzeja vadītājai
Mirdzai Sīpolai par interesantu un aizraujošu iepazīstināšanu ar muzeja
materiāliem par dzīves ritējumu Vērgalē no senatnes līdz šodienai.
Sirsnīgs paldies daudz daţādu šķirľu dāliju audzētājai Inesei
Vītolai par mums dāvāto prieku brīdi pavadīt skaistajā daudzkrāsainajā
dāliju ziedu valstībā, apskatīt patīkami izkārtotu daţādu citu puķu
stādījumus mājas apkārtnē, pavērot „zelta” zivtiľas pagalma baseiniľā un
ūdensrozes tajā.
Vērgale ir skaista ar ezeru, dīķīšiem, gulbjiem, ar visas apkārtnes
rūpīgo sakoptību. No Vērgales atvadījāmies ar pārliecību, ka tur dzīvo
strādīgi, skaistumu mīloši cilvēki.
Pirktiľu ģimene no Jaunjelgavas

SLUDINĀJUMI

Sarmīti ŠTĪBELI un
Edgaru BURKĀNU kāzu dienā!

Vēlos īrēt garāţu Pāvilostā – jaunajā ciemā. Tel.29437687
.......................................................................................................................
Māte ar diviem bērniem vēlas īrēt divistabu dzīvokli Pāvilostā.
Zvanīt 20215274.
.......................................................................................................................
Pārdot ābolu maltuvi - elektrisko. Zvanīt 28245556.
.......................................................................................................................
......

Mūžībā

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems
22.oktobrī. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu
63490739.

SVEICAM

Pāvilosta
MĀRITA ANDREJEVA (31.07.1946. - 12.07.2012.)
Vērgales pagasts
VĒSMA ZUJEVA (26.05.1942. – 06.09.2012.)
RUTA VALIJA KLĒPE (09.02.1938. – 22.09.2012.)
EMĪLS LIEĢIS (22.05.1931. – 27.09.2012.)

Zināšanai

..........................................................................................................................

Vēlreiz atgādinām iedzīvotājiem, kuru piederīgie aiziet aizsaulē,
ka , reģistrējot miršanu citā vietā, ne Pāvilostas novada pašvaldībā, tad
informācija par mūţībā aizgājušajiem līdz informatīvajam izdevumam
nenonāk, jo tādu oficiālu ziľu nav arī pašvaldībā. Ja vēlaties, lai
informācija par aizgājējiem, kuru miršanu reģistrējat Liepājā, Kuldīgā vai
citviet tiktu ievietota mūsu novada izdevumā, lūdzam sazināties ar galveno
redaktori pa tālruni 63498219 vai 29226526.

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.

