
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada 
Ziņas 

Nr.9 (24)      2011.g.oktobris 
 

Sveicināti, rudenī! 

Mēs visi atkal esam rudenī, brienam 
pa  zeltītu  lapu  piebērtajām takām un 
priecājamies    par     rudens   krāsām.  
Ievācam  dāsnā  rudens  ražu, ja vien 
pavasarī   un   vasarā  esam   līdzdar- 
bojušies  - iesējuši,  kopuši un  audzē- 
juši.  Tad  nu  tagad  varam  priecāties 
un paļauties, ka ziemu pārlaidīsim bez 
rūpēm. Bet vai tā būs? Redzot, kas notiek Latvijā, par to 
māc šaubas. 

Rudens kā devīgs vīrs mūs aplaimojis ar jaunu valdību. 
Liekas gan, ka neko jaunu no tās nesagaidīsim.  Runas ir 
pārāk garas. Darbi vēl aiz kalniem. Liekas, ka partijas 
vairāk uztrauc , kas ar ko draudzēsies vai nedraudzēsies. 
Mazāk vai vispār nemaz nedzirdam, ko tās gatavojas 
darīt, lai īstenotu dzīvē savas programmas un dažbrīd 
utopiskos priekšvēlēšanu solījumus.  Tauta gaida 
konkrētas lietas – darba vietas, nodokļu samazināšanu, 
cilvēcīgu attieksmi pret katru, kurš dzīvo šajā zemē.  

Bet visur tikai solījumi un vārdi, vārdi…., par kuriem 
neviens neprasa atbildību. Ir atnācis laiks, kad viens otram 
bezatbildīgi sakām visu, kas ienāk prātā, un nenesam par 
to atbildību. Neviens arī to neprasa un arī nesoda par to.  

Vai tu zini, ka tavs vārds ir likums un ka tas, ko pasaki, 
pat nejauši, kļūst par tavu realitāti? Jāsaka, ka katrs vārds, 
ko tu izrunā vai uzraksti, ir apgalvojums. Cilvēki, kas visu 
laiku žēlojas, nemitīgi piemin trūkumu, gaužas, cik grūta ir 
viľu dzīve, patiešām arī dzīvo šādu dzīvi.  

Visi, kas deklarē prieku, panākumus un mīlestību, tie, 
kuri izsakās pozitīvi, kuri apgalvo, ka viľu dzīve ir laba, 
dzīvo priecīgu, panākumiem bagātu, interesantu, mīlas 
pilnu dzīvi. Franču ārsts Emils Kuē (1857 – 1926) radījis 
pasaulslavenu mantru, lai palīdzētu cilvēkiem pašiem 
izdziedināt slimības un atrisināt psiholoģiskas problēmas. 
Tā jāskaita skaļi ik dienas un skan šādi: 

   Katru dienu ar katru soli man klājas aizvien labāk 
un labāk! 

                To arī Jums visiem novēlu. 
 

Galvenā redaktore  
MARITA HORNA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A N K E T A 
 
Titulam „Gada novadnieks 2011” izvirzu 
                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums:  
 
Titulam „Gada sportists 2011” izvirzu  
                                                                           ( pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums:  
 
Titulam „Jaunietis novadam 2011” izvirzu   
                                                                          ( pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums:   
 
Anketas iesniedzējs: _____________________          ______________________________________________ 
                                                 (paraksts)                                                            ( vārds, uzvārds)  

 

 

Aptauja „Gada nominācijas 2011” 
 

Nomināciju „Gada novadnieks 2011” piešķir  par nozīmīgu ieguldījumu kādā 

valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzľēmuma darbā 

2011.gadā. Nominācijas „Gada sportists 2011” un „Jaunietis novadam 2011” 

piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pāvilostas novada labā 2011.gadā 

Kandidatūras nominācijai izvirza Vērgales pagasta iedzīvotāji un Pāvilostas 
pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji, aizpildot aptaujas anketu. Nobalsot var 
novada domē,  pagastu pārvaldēs, tūrisma informācijas centrā Pāvilostā un novada 
bibliotēkās līdz 2011.gada 20.oktobrim. 

Nominēšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajos 
pasākumos 2011.gada 17.novembrī Vērgales kultūras namā un 2011.gada 
17.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 
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DOMES ZIŅAS  
29. septembrī notika Pāvilostas novada domes kārtējā sēde. Tajā 
nepiedalījās deputāti - Andris Zaļkalns, kurš bija atvaļinājumā, Uldis 
Kurzemnieks darba dēļ, Gatis Štokmanis veselības apstākļu dēļ. Darba 
kārtībā 17 jautājumi. 
1. Jautājumā par finansējumu piešķiršanu deputāti nolēma: 
1) projekta atbalsta gadījumā piešķirt „Sakas novada atklātā sabiedriskā 
fonda „Sakas novada pensionāru nodibinājums” projekta „Dzīves 
kvalitātes uzlabošana un veselīga dzīvesveida popularizēšana 
Pāvilostas novada senioriem” realizēšanai līdzfinansējumu 10% 
apmērā  no kopējās projekta summas, kas sastāda Ls 200,00. 
Finansējumu piešķirt no budžeta sadaļas- izdevumi neparedzētiem 
mērķiem; 
2) apmaksāt Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 
„Kastanītis” audzēknim ēdināšanas maksu par septembra mēnesi Ls 
10,00 apmērā sakarā ar tēva ieguldīto darbu kosmētiskā remonta 
veikšanā;  
3) piešķirt papildus finansējumu Pāvilostas mūzikas skolai  Ls 168,07 
apmērā 2011./2012. mācību gada 1.pusgadam nodarbināto pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām;  
4) piešķirt Skolotāju dienas pasākuma organizēšanai finansējumu Ls 
380,00 apmērā no neparedzētiem izdevumiem. Metodiķei S.Lejai 
pasākuma izdevumu tāmes projektu nākamam gadam iesniegt pie  
nākamā gada budžeta projekta sagatavošanas; 
5) apmaksāt darba aizsardzības un darba drošības speciālistei par 
studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātes „Darba aizsardzības 
speciālists” programmā 50% no mācību gada maksas, kas sastāda Ls 
550,00. Finansējumu ieplānot 2012.gada budžeta projektā. Atbilstoša 
izglītība ir nepieciešama, jo pašvaldībā ir vairāk kā 100 strādājošie.; 
6) palielināt zemes lietu speciālistes budžetu par Ls 2 500,00, novirzot 
finansējumu no pašvaldības neparedzēto izdevumu budžeta sadaļas, 
lai varētu turpināt pašvaldības īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā; 
7) atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2011.gada oktobra sēdi par papildus 
līdzfinansējuma piešķiršanu Pāvilostas ostas pārvaldei Z un D molu 
rekonstrukcijas projekta bankas aizdevuma procentu apmaksai 2011. 
gadā Ls 6040,82 apmērā; 
8) atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2011.gada oktobra sēdi par 3 fāžu 
elektrības pieslēguma izveidi Vērgales centrā; 
9) Pāvilostas novada sociālā dienesta 2012. gada budžeta projektā 
iekļaut finansējuma palielinājumu sociālo pakalpojumu samaksai 
biedrībai „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” Ls 230,00 apmērā 
vienam bērnam mēnesī; 
10) piešķirt finansējumu Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Dzintariľš” daļējai pirmsskolas skolotāja slodzes apmaksai Ls 
75,00 mēnesī no 2011.gada 01.septembra līdz 2011.gada 
31.decembrim. Finansējumu piešķirt no budžeta sadaļas- izdevumi 
neparedzētiem mērķiem. 
2. Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus vienai 
personai, kurai piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, par 
īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamajās mājas uz statusa 
piešķiršanas periodu no 01.09.2011. līdz 29.02.2012.  50 % apmērā. 
Divām personām noraidīja lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus, jo atvieglojumi netiek piešķirti par īpašumā esošu zemi 
zem daudzdzīvokļu mājām. Otrā gadījumā tāpēc, ka īpašniekam ir 
nekustamā īpašuma nodokļa parādi par iepriekšējiem nodokļa 
taksācijas periodiem. 
3. Par Pāvilostas novada domes pārstāvi Slīteres nacionālā parka 
konsultatīvajā padomē deleģēja Pāvilostas novada domes deputātu 
Andri Zaļkalnu. 
4. Izīrēja personai dzīvojamo platību dzīvojamā mājā Rīva 1, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā. 
5. Atcēla 25.08.2011. sēdes protokola Nr.12 13§ „Par adreses 
piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu” dzelzceļa stacijām un 
pieľēma jaunu lēmumu ar precizētām adresēm.  
6. Pieľēma lēmumu par VAS „ Latvijas dzelzceļš” īpašumā esošo 

zemes vienību atdalīšanu un adrešu piešķiršanu. 

7. Piešķīra zvejas rīku limitus pašpatēriľa zvejai 2011.gadam: Vienai 
personai  – 1 zivju tīklu, 100 āķus; vienai personai – 1 zivju tīklu, 1 reľģu 
tīklu, 100 āķus. 
8. Anulēja personai deklarēto dzīvesvietu īpašumā Pāvilostā. 
9. Apstiprināja precizētos saistošos noteikumus Nr.5 „Saskaľošanas 
kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Pāvilostas pilsētas teritorijā” un 
nosūtīja apstiprināšanai Reģionālās attīstības  un pašvaldību lietu 
ministrijai. 
10. Noteica nekustamajam īpašumam Pāvilostā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 
NĪLM kods 0600. 
11. Apstiprināja detālplānojuma grozījumus īpašumam Dzintaru ielā 2E, 
Pāvilostā 1. redakciju par galīgo redakciju. Detālplānojuma grozījumu 
grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā 
saistošos noteikumus Nr. 10 „Īpašuma Dzintaru iela 2E, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi". Ar 
detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta 
mājas lapā www.pavilosta.lv .  
12.13. Deputātiem bija jālemj par detālplānojumu īpašumiem „Leľķi” un 
„Ģirti”, Vērgales pagastā, apstiprināšanu. Šo jautājumu izskatīšanā 
piedalījās arī uzaicinātā persona Edgars Bondars. Tā kā detālplānojumu 
1.redakcijas dokumentācijā konstatētas vairākas nepilnības, deputāti 
nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2011.gada oktobra domes sēdei 
un uzdot detālplānojuma izstrādātājam pilnveidot detālplānojuma 
redakciju, un iesniegt atkārtotai izskatīšanai līdz 2011.gada 17.oktobrim. 
14. Piekrita nekustamā īpašuma, Vērgales pagastā, sadalīšanai  divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, piešķirot nosaukumu un 
nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
15. Dome izskatīja 29.04.2010. Pāvilostas novada domes sēdē 
apstiprinātos „Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumus” un konstatēja, 
ka noteikumos nav atrunāts naudas dāvinājuma lielums. 
Deputāti nolēma papildināt Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumus ar  
36.punktu šādā redakcijā:„ Apbalvojamām personām tiek piešķirts naudas 
dāvinājums šādā apmērā: 

36.1. titula GODA NOVADNIEKS saľēmējam-  Ls 70,00 apmērā; 
36.2. titula GADA NOVADNIEKS saľēmējam – Ls 50,00 apmērā; 
36.3. titula GADA SPORTISTS saľēmējam-  Ls 25,00 apmērā; 
36.4. titula JAUNIETIS NOVADAM saľēmējam- Ls 25,00 apmērā; 
36.5. Pateicības saľēmējam- Ls 10,00 apmērā.”  

2011.gadā naudas dāvinājuma piešķiršanu nodrošināt no pašvaldības 
budžeta neparedzētiem izdevumiem. Turpmākajos gados finansējumu 
iekļaut budžeta izdevumu tāmē.  
16. Piešķīra adresi būvei (pirtij), kas atrodas uz zemesgabala Pāvilostā. 
17. Akceptēja SIA „Vēju Enerģija” iesniegtos priekšlikumus par 
01.12.2008. Nomas līguma grozījumiem. Uzdeva juristei sagatavot 
vienošanos pie 01.12.2008. Nomas līguma.  
 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011. gada 20.oktobrī 
Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 27.oktobrī 
 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

 
BŪVVALDES INFORMĀCIJA 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) izsniegšanu. 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada septembrī izskatīja 

būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 Gājēju celiľa rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
Vērgales ciems; 
 SIA „Lenkas Energo” ģenerējošās iekārtas „Lenkas- 4” pieslēgums AS 
„Sadales tīkls” elektrotīklam, „Lenkas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads; 
 Īslaicīgas lietošanas būvju uzstādīšana, Pāvilostas novads, Pāvilosta, 
Jūras iela 4; 
 Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, 
„Eglenieki”; 
 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, 
„Valkas”; 
 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, Pāvilostas 
novads, Pāvilosta, Brīvības iela 4; 
 

http://www.pavilosta.lv/
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VAI TU ZINI 

 28. septembrī Pāvilostas novada TIC vadītāja Marita Kurčanova un 
projektu koordinatore Vizma Ģēģere devās pieredzes apmaiľas 
braucienā „Labās prakses un projektu īstenošanas pieredzes 
pārľemšana Zemgales plānošanas reģionā”. Projektu vadītāji un 
koordinatori no Dobeles, Jelgavas un Bauskas dalījās pieredzē par 
lielu un apjomīgu projektu īstenošanu tūrisma objektos un citviet 
pilsētā.  

 29. septembrī Pāvilostu apmeklēja 17 starptautiskie tūroperatori 
no 6 valstīm – Ukrainas, Baltkrievijas, Beļģijas, Holandes, Vācijas un 
Zviedrijas. Iesākumā plānots bija apskatīt Kurzemes lielākās pilsētas, 
bet  pēc pašu tūroperatoru iniciatīvas un vēlmes apskatīt Pāvilostas 
mazo pilsētiľu ar vecajām zvejnieku mājām, ostu ar laivām un 
kuģīšiem, kā arī apkārtni un dabu, viľu ceļš ieveda arī mūsu pilsētā. 
Dienas plānā tika iekļauts arī brīvdienu apartamentu „Das Crocodil” 
apskate, kuri viľiem likās interesanti, eksotiski un nemaz neraksturīgi 
šai vietai . Vēlāk pēcpusdienā viľi turpināja savu ceļojumu uz Liepājas 
pusi. 

 Pāvilostas mākslas skola uzsākusi sadarbību ar Nidas 
mākslas skolu Lietuvā. Pirmā iecere - veidot  skolas audzēkľu darbu 
apmaiľas izstādes. 
 

DOMES PAZIŅOJUMI 
Atbilstoši MK 25.01.2011. noteikumu Nr.83 „Kārtība, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 7.punktam, 
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde nosūta 
jums Informatīvo paziľojumu par paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi sākotnējo izvērtējumu. 
Informatīvais paziľojums. 
1.Iesnieguma iesniegšanas datums – 20.09.2011. 
2.Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Baltijas 
jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā.  
3.Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Tirgus 
ielā 11a, Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā. 
 

 

 11.SAEIMAS VĒLĒŠANU REZULTĀTI 

PĀVILOSTAS NOVADĀ 

 

     2011.gada 17.septembrī notikušajās 11.Saeimas vēlēšanās 
Pāvilostas novadā nobalsojuši 1539 vēlētāji. Balsu sadalījums 
partijām ir šāds: 

Nr. Partijas nosaukums Balsu skaits 

1. VIENOTĪBA 329 

2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 5 

3. „ Zatlera Reformu partija” 455 

4. Kristīgi demokrātiskā savienība 7 

5. Šlesera Reformu partija LPP/LC 26 

6. Politisko partiju apvienība”Saskaľas Centrs” 97 

7. „PCTVL”- Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā 2 

8. Nacionālā apvienība”Visu Latvijai!”-„ Tēvzemei 
un Brīvībai /LNNK” 

235 

9. „ Par prezidentālu republiku” 2 

10. „ Pēdējā partija” 13 

11. Zaļo un Zemnieku savienība 355 

12. „ Tautas kontrole” 3 

13. Partija „Brīvība.Brīvs no bailēm,naida un 
dusmām „ 

10 

 Kopā 1539 
 

Vēlētāju skaits vēlēšanu iecirkľos - iecirknis 577. Pāvilostā -                 
680, iecirknis  598. Sakā – 241, iecirknis 601. Vērgalē - 618 
 
 

VĒLĒŠANU KOMISIJA 

            

PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-
2018.GADAM UN TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2012.-2023.GADAM 

IZSTRĀDES DARBA GRUPU REZULTĀTU 

APKOPOJUMS 
 

   Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023.gadam un attīstības 
programmas 2012. - 2018. gadam izstrādes vajadzībām šā gada 16. un 
17. augustā Vērgalē un Pāvilostā tika organizētas tematiskās darba 
grupas – ideju darbnīcas: 
1. „Lauksaimniecības, tūrisma un novada infrastruktūras attīstība”, kurā 
piedalījās 18 personas; 
2. „Uzľēmējdarbības, ostas un zvejniecības attīstība”, kurā piedalījās 13 
personas; 
3. „Izglītības, kultūras, sporta jomas attīstība un sociālā aprūpe”, kurā 
piedalījās 17 personas; 
4. „Vides aizsardzība un novada nevalstiskās organizācijas”, kurā 
piedalījās 13 personas.  
 

 
Izglītības un sporta jomas pārstāvji diskutē par līdzšinējo sadarbību un nākotnes 

iecerēm, Pāvilostā 17.augustā. Foto: I. Jekale. 
 

   Katra no darba grupām ilga aptuveni trīs stundas, kuru laikā dalībnieki 
izvērtēja dažādu jomu līdzšinējo attīstību Pāvilostas novadā, sniedzot 
viedokli gan individuāli, gan diskutējot tematiskajās darba grupās. 

Darba grupu rezultātā tika izvirzīti priekšlikumi dažādu nozīmīgāko 
jomu turpmākajām attīstības iespējām.  

Iegūtā informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie 
plānošanas dokumentu sagatavošanas, vērtējot un analizējot situāciju, 
resursus un iespējas, kā arī izstrādājot dažādus priekšlikumus un 
ieteikumus Pāvilostas novada turpmākajai attīstībai. 

Darba grupu rezultātu apkopojums ir pieejams Pāvilostas novada 
pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā „Teritorijas plānojuma un 
attīstības programmas izstrāde”.  

 

TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DARBA GRUPA 

 

 

Pāvilostas novada dome informē, ka domes 29.09.2011. sēdē pieľemts 
lēmums /prot.nr.13., 11.§ par detālplānojuma apstiprināšanu:  
1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus īpašumam Dzintaru ielā 2E, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 1.redakciju par galīgo redakciju. 
2. Detālplānojuma grozījumu grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 10 “Īpašuma Dzintaru 
ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
3.Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicēt laikrakstos 
“Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” norādot, ka ar detālplānojumu var 
iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 
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Finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem 
paplašinātajai Eiropas Savienībai www.swiss-
contribution.lv 
    2011. gada ietvaros tiek realizēts Sakas novada atklātā 
sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru 
nodibinājums ” iesniegtais projekts „Pāvilostas senioru 
mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm ” Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas grantu shēmai „ NVO 
fonds ”, projekta I.D. Nr. 2010.CH04/mic-228/37.  

Vasaras sezonā darbība bija nedaudz mazāk aktīva, 
vairāk bija pieredzes braucieni un izbraukuma apmācības. 
Jūnija beigās seniori apmeklēja veselīga dzīvesveida 
popuralizētāju Inesi Zinģīti viľas mājās Nītaures pusē. Šeit 
notika intensīva rīvēšanās un rāpošanas prakses apgūšana 
Zinģites lauku sētā. Tālāk seniori devās uz Smilteni- ciemos 
pie Smiltenes pensionāriem. Vakarā notika kopīga 
pasēdēšana- dalīšanās savstarpējā pieredzē, bet otrā dienā 
Smiltenes senioru pārstāvji izrādīja Smiltenes pilsētu. 

Jūlija un augusta mēnesī notika floristikas apmācības: tika 
veidoti dažādi ziedu pušķi, apgūti dekupāžas pamati. Augusta 
mēnesī notika arī senioru tikšanās ar SIF pārstāvi par projekta 
realizāciju, senioru apmierinātību ar projekta gaitu un 
piedāvātam aktivitātēm, projekta publicitāti.  
Septembrī projekta ietvaros notika Ventspils zāļu sievas Līgas 
Reiteres otrā nodarbība par zāļu tējām, bet pašās septembra 
beigās seniori devās praktiskās apmācībās uz z/s „Upmaļi”, 
kas nodarbojas ar zāļu tēju audzēšanu un realizāciju. Šeit 
notika praktiskas apmācības gan ar tēju lauku apmeklējumu, 
gan  tēju degustācija un interesanta Māras Bergmanes lekcija 
par zāļu tējām un to pielietošanu savas veselības stiprināšanā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z/s „Upmaļi” notika praktiskas nodarbības par zāļu tējām, to nozīmi 
organisma stiprināšanā un savas veselības uzlabošanā, lektore Māra 
Bergmane.                                                             Foto: V. Ģēģere 

 

Projekta ietvaros vēl ir atlikušas šādas aktivitātes - apmācības 
par veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem (lektore REIKI 
meistare Natālija RUTULE), atsāksies netradicionālās 
rokdarbu nodarbības (lektore Inta VĪGANTE), zivju ēdienu 
gatavošanas nodarbības (lektore Valija PĒTERMANE), lauku 
tortu cepšanas apmācības (lektore Dzidra ZINGNIKA), lauku 
maizes cepšanas apmācības (lektore Agita PĒTERSONE).  

Paredzēts vēl viens pieredzes apmaiľas brauciens pie 
Nīcas senioriem un Pāvilostas veco ļaužu nama apmeklējums 
Ziemassvētkos. Kā arī vēl viena rokdarbu izstāde uz 
Ziemassvētkiem.  

Precīzāka un sīkāka informācija par  nodarbībām, to 
laikiem tiek publicēta Pāvilostas novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv, sadaļā  Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas grantu shēma NVO  fonds. 

 

Projekta koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 

                
      ESF fonda finansēts projekts, ko administrē Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra: darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība ” aktivitāte 1.5.3.1. 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros tiek 
realizēts projekts „ Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācijas kapacitāte stiprināšana ”, I.D. Nr. 
1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009 
     Pašvaldība ir pieľēmusi darbā no 3. oktobra uz diviem gadiem šādus 
speciālistus: 
- būvinženieris Arturs BIKOVS, pusslodze; 
- datu bāzes analītiķe Edīte CUNSKA, pilna slodze; 
- juriskonsults Argita JAUNSLEINE, pusslodze; 
- sociālais darbinieks Andis KOŠINSKIS, pusslodze; 
      Minētie speciālisti projekta ietvaros tiek apgādāti ar attiecīgu datortehniku un 
programmatūru. Ir veikta cenu izpēte, kurā savu piedāvājumu iesniedza SIA „Inter 
Rīga ”, ar kuru tad arī tika noslēgts līgums par datortehnikas nomu uz diviem 
gadiem. 
     Sešus mēnešus pēc projekta beigām pašvaldībai ir jānodrošina minētajiem 
speciālistiem darba vieta. Kopējā projekta summa: 18 500.00 LVL, kuru 100 % 
finansē ESF (Eiropas Sociālais fonds). 
 

 
    Septembra mēnesī veiksmīgi ir noslēgušies divi ELFLA projekti, ko administrē 
Lauku atbalsta dienests. Septembra mēnesī tika iesniegtas gala atskaites un veikta 
projektu kontrole projektiem: „Vērgales kultūras nama rekonstrukcija ” un „Ziemupes 
tautas nama rekonstrukcija”.  
      Abiem minētajiem projektiem tika veiktas vairākas iepirkumu procedūras, jo 
tehniskajā projektā plānotās vajadzības pārsniedza finansiālās iespējas. Projekta 
„Ziemupes tautas nama rekonstrukcija ” tehniskais projekts tika sadalīts divās 
daļās un minētā projekta ietvaros realizēta tehniskā projekta pirmā daļa, jeb šādi 
darbi: jumta renovācija un zibens aizsardzības ierīkošana, apkures sistēmas 
pārbūve, tai skaitā katlu telpas un elektromontāžas darbi ēkas otrā stāvā. Otrā kārtā 
tika atlikti ēkas fasādes rekonstrukcijas darbi, zāles ventilācija sistēmas izbūve un 
betona lieveľa remontdarbi. Kopējās izmaksas sastāda LVL 71 552,90, tai skaitā 
atbalsts no ELFLA LVL 31 720,60. 
   Otrajā projektā „Vērgales kultūras nama rekonstrukcija” veikti zāles remontdarbi, 
skatuves un priekšnama remontdarbi, apkures sistēmas un ventilācijas, kā arī 
elektromontāžas rekonstrukcijas darbi. Kopējās izmaksas sastāda LVL 45 411,58, 
tai skaitā atbalsts no ELFLA LVL 33 597,81.  
    23. septembrī ar svinīgu pasākumu un koncertu tika atklāts Vērgales kultūras 
nams pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem. 
 

 
      Oktobra sākumā pabeigts vēl viens LAD (Lauku atbalsta dienesta) administrēts 
projekts par Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” līdzekļiem, pamatojoties uz 19.10.2010. līgumu Nr. 10-02-
ZL14-Z401101-000003, projekts „Akmensraga ceļa rekonstrukcija”. 
     Iepirkuma procedūrā uzvarēja un projektā plānotos Akmensraga ceļa 
rekonstrukcijas darbus veica SIA „Saldus ceļinieks”, tehniskā projekta izstrādi un 
autoruzraudzību veica A/S „VCI”. Kopējās rekonstrukcijas izmaksas sastāda LVL 
66 558,34, tai skaitā atbalsts no EZF LVL 25 938,90.  
     No EZF saľemts finansiāls atbalsts vēl diviem Pāvilostas novada pašvaldības 
iesniegtajiem projektiem: 
- „Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku” piešķirtā summa 
sastāda LVL 5880.84. Projektā plānots atjaunot bijušo Laivu māju, kas atrodas pie 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja un kopā ar Pāvilostas 
novadpētniecības muzeju ir vietējās nozīmes valsts aizsargājamais kultūras 
piemineklis. Pašreiz notiek tehniskā projekta izstrāde.  
- „Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumta rekonstrukcija” piešķirtā summa 
sastāda LVL 25 807,81. Projektā plānots rekonstruēt jeb nomainīt šīfera jumtu pret 
dakstiľu jumtu, ko nosaka ēkai piešķirtais vietējās nozīmes valsts aizsargājamais 
kultūras pieminekļa statuss.  
 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
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JAUTĀ  IEDZĪVOTĀJI 

1. To katrs Pāvilostā redz, ka ne visi ielām  piegulošie īpašumi tiek vienādi kopti un 
uzturēti kārtībā. Ir iedzīvotāji, kuri to dara regulāri, lai ne tikai pašiem, bet ikvienam ir 
patīkami iet pa tīru, sakoptu ietvi. Un ir tādi, kuri par sakopšanu neliekas ne zinis. 
Saistošie noteikumi, kas paredz sodus par īpašumu nekopšanu, pilsētā darbojas jau 
vairākus gadus, bet vai kāds ir atbildīgs par noteikumu kontroli, un, piemēram, cik 
šajā gadā soda naudās iekasēts par īpašumu nekopšanu? Cik privātmāju īpašnieki 
noslēguši līgumus ar pašvaldību par īpašumu uzturēšanu kārtībā? 
Atbild lietvede Liene Vaškus: 
 Atbildīgais par saistošo noteikumu kontroli ir pašvaldības policija. Sodīta šajā  gadā 
ir viena persona (50Ls), brīdinātas 4 personas. 
Atbild saimniecības pārzine Gunita Vērniece: 

 3 privātmāju īpašnieki noslēguši līgumus ar pašvaldību par īpašumu uzturēšanu 
ilgākā laika periodā, 

 4 īpašnieki ir izmantojuši maksas pļaušanas pakalpojumus. 
Pie manis par teritorijas sakopšanu pēc brīdinājuma saľemšanas ir vērsušies 4 
īpašnieki. 
2. „Pāvilostas Novada Ziņas” septembra  izdevumā lasīju, ka 28.jūlija sēdē pieņemts 
lēmums turpināt  tiesvedību par īres attiecību izbeigšanu Mākslas skolas ēkā. Vai 
pašvaldība ar pilnu atbildību tērē mūsu nodokļu maksātāju naudu nevajadzīgiem 
tiesas izdevumiem?  Kāpēc šāda veida tiesvedība nav uzsākta Mūzikas skolā, kur 
arī ir īres attiecības? 
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
Par tiesas izdevumiem pašvaldība atsevišķi neko nemaksā, jo līdz šim pašvaldību 
tiesā ir pārstāvējusi domes juriste. No mūzikas skolas vadības nav nācis 
ierosinājums, ka trūkst telpas, lai realizētu profesionālās ievirzes izglītības 
programmu.  
3. Vai iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokli var nomaksāt caur internetbanku? 
Atbild zemes lietu speciāliste Anna Brūkle: 

 Iedzīvotāji NĪN var nomaksāt caur internetbanku, ja tā ir aktivizēta. Maksāšanas 
paziľojumā jau sen ir norādīti banku konti, uz kuriem caur internetbanku var 
pārskaitīt NĪN summu. 

 Domāju, ka iedzīvotājiem vairāk interesē NĪN samaksa, izmantojot  e –
pakalpojumus. Tas ir ļoti vienkārši un parocīgi. Atveriet www.pavilosta.lv mājas lapu 
un kreisā pusē nospiediet uz „nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa” vai „e-
pakalpojumi”, kurosizvēlas sadaļu NĪN. Šeit varat redzēt NĪN apmēru, parādus un 
kavējumu naudas, ko neredzat, maksājot internetbankā. Varat nomaksāt summu 
kādu uz to brīdi vēlaties. Lai izmantotu šo pakalpojumu Jums nepieciešams 
autorizēties ar norādītajām bankāmJa esat Hipotēku un zemes bankas vai Latvijas 
Krājbankas klients, tad šis pakalpojums Jums vēl pagaidām nav pieejams.  
Šeit redzami visi tekošā gada maksājumi - gan maksājot novada kasēs,  gan caur  
internetbanku. Redzams, kadno novada domesizsūtīti maksāšanas paziľojumi.Šeit 
varat aizpildīt e-paziľojuma iesniegumu. Maksāšanas paziľojumus pa pastu vairs 
nesūtīs, bet Jūs saľemsiet tos savā e-pastā.  
Šeit varat samaksāt nodokli arī par cita īpašnieka īpašumu. Tikai jāzina viľa konta 
numurs. 
4. Pie kā vērsties gadījumos, ja brīvdienās vai darba dienās, kad komunālais 
uzņēmums vairs nestrādā, ir plīsis vai bojāts ūdensvads vai  kanalizācijas noteces? 
Atbild Pāvilostas komunālā uzľēmuma direktors Gatis Brēdiķis: 
Brīvdienās vai darba dienās ārpus uzľēmuma darba laika, gadījumos, ja plīsis vai 
bojāts ūdensvads vai kanalizācijas noteces, zvanīt uzľēmuma vadītājam, telefonu 
nr. 26412942 vai 29296551. 
5. Kāpēc tik izšķērdīgi lietojam ielu apgaismojumu?  Vai  nepietiktu, ja degtu katra 
otrā ielu apgaismes lampa? Cik gadā par šo izšķērdību maksājam? 
Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
Tā arī tiks izdarīts. Tuvākajās dienās meistars noregulēs, lai degtu tikai katra otrā 
ielu apgaismes lampa. Mēnesī vidēji maksājam Ls 738,00 par ielu apgaismojumu 
Pāvilostas pilsētā, Vērgales ciema centrā un Ziemupes ciemā kopā .  
6. Kad tiks sakārtots Pāvilostas TIC darba laiks tā, lai sabiedriskā transporta 
kursēšanas laikos būtu atvērta uzgaidāmā telpa un pieejamas tualetes? 
Atbild Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Marita Kurčanova: 
Ľemot vērā iedzīvotāju sūdzības un ieteikumus, par TIC  darba laiku sestdienās un 
svētdienās, ir iesniegts domē priekšlikums TIC jaunajam darba laikam sestdienās un 
svētdienās. Priekšlikums paredz, ka sestdienās un svētdienās TIC būs atvērts 
iedzīvotāju aktīvās plūsmas laikā, neparedzot pārtraukumu pusdienas laikā. Bet 
iedzīvotājiem jābūt arī saprotošiem, ka TIC nevar būt atvērts visu dienā kursējošo 
satiksmes autobusu laikā, kas sākas no plkst. 8:00 rītā līdz 21:00 vakarā. 

 
 

Sociālās ziņas 
Vecāki, kuru bērniem un pašiem  nepieciešamas 

bezmaksas psihologa konsultācijas, aicināti rakstīt 
iesniegumus Vērgales un Pāvilostas sociālajiem 
darbiniekiem un iesniegt tos līdz 15.oktobrim. 
Psiholoģe strādās gan Pāvilostā, gan Vērgalē. 

 

 Septembra mēnesī  9 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 11 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 5 
ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 1 personai piešķirts daļējs 
pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei pārtraukta pabalsta 
izmaksa, 1 daudzbērnu ģimenei piešķirts pabalsts bērnu 
ēdināšanai skolā  Ls 120.- apmērā un 2 trūcīgās ģimenes 
bērniem Ls 100.- apmērā, 1 ģimenei piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, 1 persona piešķirts ilgstošs sociālās aprūpes 
pakalpojums. 

 No 3.oktobra sociālajā dienestā par sociālo darbinieku uz 
pusslodzi darbu uzsāk Andis Košinskis. Viľa pienākumos 
ietilps māju apmeklējumi, piedalīšanās sēdēs, atskaišu 
gatavošana. 

 Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode uzsākusi mācības 
Tālākizglītības programmā sociālajiem darbiniekiem "Sociālais 
darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viľu ģimenēm" 
Eiropas Komisijas finansētā projekta "Bērna kā cietušā 
aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība" ietvaros, ko  
organizē centrs "Dardedze" ar LR Labklājības ministrijas 
konceptuālu atbalstu. Mūsu novada sociālā dienesta vadītāja 
ir to 25 sociālo darbinieku skaitā, kas līdz 2013.gada maijam 
apgūs padziļinātas zināšanas un iemaľas darbam ar 
vardarbībā cietušiem bērniem un viľu ģimenēm. Tādēļ 
vadītāju nevarēs sastapt 1.,2.novembrī, 28.,29.novembrī, 
19.,20. decembrī.  

 

Kampaņa „Sliktais pieskāriens” 

Visā pasaulē no seksuālās vardarbības cieš daudz vairāk 
bērnu, nekā mēs spējam iedomāties 
Kampaľas norises laiks: 2011.gada 3.oktobris – 
2011.gada 24.novembris.  
Tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kas ir 
seksuāla vardarbība pret bērnu, kā bērnus pasargāt no 
potenciālajiem vardarbības riskiem un kā palīdzēt bērniem, 
kas ir cietuši no seksuālas vardarbības. Seksuālā vardarbība 
pret bērnu ir visretāk atklātais vardarbības veids, jo mazi bērni 
visbiežāk par seksuālu vardarbību neziľo, jo neizprot, kas ar 
viľiem notiek, bet lielāki bērni mēdz to slēpt, jo izjūt kaunu, 
vainu vai bailes. Pētījumi apliecina, ka tikai 30% bērnu, kuri 
cietuši no seksuālās izmantošanas, izstāsta par to bērnībā, 
pārējie šo smago noslēpumu nes sev līdzi pieaugušā dzīvē. 
Ja bērnu seksuālās izmantošanas gadījums paliek neatklāts, 
tad bērns nesaľem savlaicīgu palīdzību, kas varētu mazināt 
traumas radītās sekas viľa tālākajā dzīvē. Latvijā kampaľas 
īstenotāji ir nodibinājums Centrs „Dardedze” sadarbībā ar 
septiľām partnerorganizācijām – krīzes centriem Latvijas 
reģionos. Mums tuvākais ir krīzes centrs ģimenēm ar bērniem 
„Paspārne”: Talsu iela 39, Ventspils, tālrunis: 63661515, e-
pasts: pasparne_kc@inbox.lv. Kampaľu atbalsta arī 
Pāvilostas novada sociālais dienests. 

 Ja ieskatīsieties www.dzimba.lv, uzzināsiet kā iemācīt 
bērniem atpazīt nedrošas situācijas un kā tajās rīkoties, kā arī 
iemaľas, kas palīdzētu izvairīties no potenciālas vardarbības . 
 Kampaľas „Sliktais pieskāriens” finansiālie atbalstītāji:  

Oak foundation, Nīderlandes karalistes vēstniecība un Eiropas 
Komisija 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
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Sporta ziņas 

 „Vērgales karpa 2011” 

Svētdien, 25.septembrī, noslēdzās karpu makšķerēšanas mači Vērgales 
centra dīķī. 

No piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pusdienlaikam ar mērķi izvilkt 
lielāko karpu pie Vērgales centra dīķa sacentās 7 komandu pārstāvji no visas 
Latvijas. Viens no sacensību organizētājiem vērgalnieks Aivars Sprudzāns 
pastāstīja, ka sacensību dienās karpas īpaši negribēja ķerties, tādēļ arī triju dienu 
kopējais loms svēra vien 55,8 kilogramus. Mazākās zivis tika uzreiz palaistas 
atpakaļ dīķī, lai aug līdz nākamajiem mačiem.  

Uzvaras laurus šajās sacensībās plūca aizputnieki Līga un Jānis Megľi, pa 
abiem izmakšķerējot trīs zivis ar kopējo svaru 27,56 kg. Līgai izdevies arī izvilkt 
sacensību lielāko zivi – 8,840 kg karpu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Otrajā vietā komanda „UPB energy” ar 18,12 kg smagu lomu, trešajā vietā 

atstājot ventspilnieku komandu „BMW” – 4,9 kg. Pārējās četras komandas nav 
guvušas nekādu lomu.  

Nākamās karpu makšķerēšanas sacensības tiek plānotas nākamgad maijā, 
bet zemledus makšķerēšanas mači notiks, tiklīdz ledus būs pietiekami biezs un 
noturēs cilvēka svaru.  

VITA BRAŢE 
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16.oktobrī plkst.14.00 

uz atjaunotās Vērgales kultūras nama skatuves 

Rīgas aktieru viesizrāde 

„TĀ PRECAS VECPUIŠI”. 

 

Biļešu cenas pieaugušajiem – Ls 3,00, skolēniem Ls 2,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vēl paies laiciľš, līdz varēsim teikt – nu beidzot Vērgales 
kultūras namā ir pabeigti plānotie darbi. Taču tas mūs 
netraucē sniegt emocionālus, kvalitatīvus un estētiskus 
baudījumus kultūras pasākumu apmeklētājiem. Un tāpēc 
visi esiet mīļi aicināti 

17.novembrī uz 

 Latvijas dzimšanas dienas svinībām. 

      Paldies, visiem iedzĥvotājiem par lĥdzšinējo 

interesi un aktivitāti! Aicinām ikvienu atrast laiku 

un ceļu uz Vērgales kultūras namu! Kultūra dzĥvi 

padara gaišāku! 

                 Vērgales kultūras nama vadĥtāja VELGA  

 

Foto izstāde 

„VĒROSIM DABU KOPĀ! 

 SLĪTERES NACIONĀLĀ PARKA 

PUTNI” – Ziemupes tautas namā 
 

Ziemupes tautas nams, oktobrī piedāvā iepazīties ar 
Viļľa Skujas un Andra Poiša foto izstādi, kurā varēsiet 
aplūkot daţādus Latvijā dzīvojošus putnus - svīri, ūpi, 
melnspārnu kaiju, rubeni, dzelteno tārtiľu u.c.  

Fotogrāfijām ir pievienoti apraksti. 
Izstāde tapusi Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 

projekta „Baltijas Zaļā josta” ietvaros. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

Vilnis Skuja - Zoologs, ilggadējs Slīteres nacionālā parka 
dabas pētnieks, kaislīgs dabas fotogrāfs un dabas procesu 
prasmīgs skaidrotājs. 

Andris Poišs - Putnu un dabas fotografēšana ir hobijs jau 
vairākus gadus. Regulāri piedalās dažādās izstādes, arī 
fotokonkursos. 

Aicinām ielūkoties! 
 

                                                                DAINA VĪTOLA  
      Ziemupes tautas nama, Ziemupes bibliotēkas vadītāja 
 
 
 

 
1.vietas ieguvēji Līga un Jānis Megľi.                                         Foto: A. Laumanis 

 

Mirdziet, mani mūža gadi, 

Kā saulītes tecējums; 

Gan bij sūrums, gan bij saldums -  

Pāri visam darba prieks. 

 

Ir pagājusi vasara, klāt jau rudens. Lai arĥ 

vasarā ir uzkrātas vitamĥnu un enerģijas 

rezerves, taču pēdējais laiks ir padomāt par 

dvēseles bagātināšanas krājumiem ziemai.  

Tāpēc mīļi aicinām visus pensionārus 

27.oktobrī plkst.12.00  

Vērgales kultūras namā uz pensionāru 

atpūtas pēcpusdienu  

„Un neaptverami laika upe  

gadus nes...” 

 

Dalības maksa Ls 2,00 

Pieteikties pie Vizmas – Vērgalē, Ingūnas – 

Saraiķos, Dainas – Ziemupē lĥdz š.g. 

22.oktobrim. 

 



 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DZIEDOŠAJAM SENIORU 

ANSAMBLIM „VAKARVĒJŠ” – 10! 

 

Pašā skaistākajā rudens dienā, arī Starptautiskajā veco ļauţu 
dienā – 1.oktobrī – Vērgales kultūras nama senioru ansamblis 
„Vakarvējš” ielūdza savus dziedošos un dejojošos draugus, 
skatītājus un atbalstītājus uz savu jubilejas koncertu.  

Mīlestība pret dziesmu 10 gadu garumā. Vai tas ir daudz? Taču 
mīlestībai pret dziesmu nav noilguma. Un šo gadu garumā dziedātas 
dažādas dziesmas – gan lēnas un smeldzīgas, gan ātras un 
draiskulīgas. Arī koncertā viľi dziedāja gan dziesmas no ansambļa 
pirmsākuma, gan jaunākas melodijas. 

Ansamblim ir plašs draugu loks, pie kuriem viľi ir viesojušies, taču 
Vērgales kultūras nama telpu lielums ir tāds, kāds ir. Koncertā ar 
priekšnesumiem un apsveikumiem jubilārus sveica kolektīvs 
„Vakarvējš” no Vircavas, dziedātāji „Mežābele” no Durbes, 
„Kurzemīte” no Liepājas, „Uzmet garu” no Aizputes, „Vakarvējš” no 
Vilces, „Vecie zēni” no Skrundas, „Rumbiľa” no Kuldīgas. 
Dziedātājiem labu veselību, kas arī ir pats galvenais, daudz jauku 
dziesmu un prieku dziedāt novēlēja Pāvilostas novada pašvaldības 
metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, kultūras nama vadītāja Velga 
Freimane, deju kolektīva „Vērgalīte” pārstāve Guna Laumane, ciemiľi 
no Pāvilostas deju kolektīva „Dejotprieks” Ausma Ozola un Rudīte 
Jance. Ļoti jauku apsveikumu bija sagatavojusi Māra Višemirska, kura 
agrāk dziedāja ansamblī „Vakarvējš”. Dziedātājus sveica arī mūsu 
vietējā dzejniece Rasma Vērniece, kas ir dažu dziesmu vārdu autore, 
kam mūziku pielikusi klāt ansambļa vadītāja Līvija, un, protams, arī 
daudzi individuālie sveicēji. Īpaši mīļš bija dziesmotais sveiciens no 
Noras un Ojāra. Spēku dziedāšanai lai dod Noras pašceptā maizīte! 
Divas ar pusi stundas cilvēku pārpildītajā zālē aizskrēja vēja 
spārniem. Taču pēdējā koncerta dziesma no muzikālā uzveduma, kad 
Vērgalē drāmas kopu vadīja Ināra Kalnarāja, – „Pelēks nebūt nav 
pelēks” un visu ansambļu kopā dziedātā kopdziesma, visus zālē 
vienoja tik spēcīgi un pacilājoši! Tas bija liels enerģijas lādiľš 
darboties tālāk.  

Koncerta noslēgumā ansambļa kolektīvs pateicās saviem 
draugiem, bijušajiem dziedātājiem, ansambļa vadītājai Līvijai 
Jansonei un atbalstītājiem. Pēc koncerta sarīkojums turpinājās pie 
galdiľiem, ļoti jaukas deju mūzikas pavadījumā.  

Seniori ir īpaši izturīgi. Taču slodze, kāda jāiztur dziedātājiem un 
dejotājiem, ir ne mazā. Daži slauc govis, citi cep maizi un raušus, 
audzē puķes, iet uz mēģinājumiem, uz dažādām sanāksmēm, mācās  
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Vērgales kultūras nams jaunā veidolā 
 

23.septembrī uz Sālsmaizes svētkiem durvis vēra Vērgales kultūras 
nams. 

Īsā laika periodā Vērgales kultūras nams ir piedzīvojis daudz pozitīvu 
pārmaiľu. Pērnā gada rudenī tika veikta jumta rekonstrukcija, bet šovasar 
izremontētas iekštelpas. Remonts izmaksājis Ls 45411,58. 

Kultūras nama foajē bija apskatāma foto izstāde „TĀ BIJA...”, kurā ap 50 
fotogrāfijās redzams kultūras nams tieši pirms remonta un laikā, kad notika 
visi remontdarbi. 

Foajē viesus ar Vērgales logo noformētām konfektēm sagaidīja kultūras 
nama vadītāja Velga Freimane, aicinot atjaunotajās telpās baudīt patīkamu 
vakaru kopā ar mūziķiem Ingu un Normundu. Smaidīgie Latgales dziedātāji 
aicināja kuplināt koncertu ar dejas soļiem. Daži pāri atsaucās aicinājumam 
iedancot atjaunoto grīdu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vecais krēsls ar inventāra Nr.183, kas bija izstādīts zālē, daudziem 

klātesošajiem lika kavēties nostalģiskās atmiľās un vedināja  atcerēties 
nama vēsturi un notikumus tajā. Vakara turpinājumā bija iespēja dejot kopā 
ar Liepājas muzikantiem Regīnu un Ilgvaru. 

 
VITA BRAŢE 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vērgales kultūras nama izremontētā zāle.         Foto: no  www.rekurzeme.lv  arhīva 

 

dažādos kursos, iet uz ballēm, vienā vārdā to varētu pateikt – viľi ir 
nemitīgā kustībā, kas notur viľu enerģiju.  Tādēļ senioru ansambļa 
„Vakarvējš” dalībniekiem – Mārai ANIĽAI, Irēnai OZOLAI, Brigitai un 
Jānim PETROVICIEM, Valdim VĪTOLIĽAM, Edvīnam GAUSMANIM, 
Zigfrīdam HELMŠTEINAM, Valijai VILSONEI, Mārai NAMNIECEI, 
Raisai KRAUZEI, Renātei Ritai PORIĽAI un ansambļa vadītājai Līvijai 
JANSONEI novēlam –  

  
Jūs protat izdziedāt un savu mūžu 
izrunāt – 
Caur prieku, skumjām un rūpēm! 
Jums dziesmas palīdz sapost sirdi 
ikdienai 
Un atdot sevi svētkiem! 
Jūs spējat aizmirst skumjo brīžu 
emocijas 
Un liekat ieklausīties dziesmu 
melodijas! 
Paldies, ka spējat dot mums tās 
sirdij neatveramās, 
Dziesmotās noskaņas! 

 
 

 
 

VITA BRAŢE  
un Vērgales kultūras nama vadītāja  

VELGA FREIMANE 

 
Senioru ansamblis „Vakarvējš” jubilejā.                                                            Foto: V. Braže 

http://www.rekurzeme.lv/


  

Dzejas dienas Vērgales pamatskolā 
 

15.septembrī Vērgales pamatskolā skolēni pulcējās uz Dzejas dienu 
pasākumu. Šoreiz pasākums bija veltīts dzejniekam Uldim Auseklim, kuram 
šogad aprit 70 gadu. 

Dzejnieks un grāmatu izdevējs Uldis Auseklis ir viens no populārākajiem bērnu 
grāmatu autoriem Latvijā. Daudzus šī dzejnieka dzejoļus dziesmām izmantojis 
komponists Uldis Fridrihsons. Katra klase no sestās līdz devītajai skolotājas Maritas 
Kalējas vadībā bija iemācījušies pa dziesmai ar U.Ausekļa dzeju. Jāpiebilst, ka 
dziesmu sagatavošanai laika bijis pavisam maz, taču rezultāts bija lielisks. Mazāko 
klašu skolēni runāja dzeju individuāli vai kopā ar klases audzinātājām. Skolotāja 
Iveta Vanaga katrai klasei uzdeva jautājumus par U.Ausekļa daiļradi, pareizas 
atbildes gadījumā skolēni varēja nopelnīt riekstus. Jaunāko klašu skolēniem tika dots 
uzdevums – izlasot U.Ausekļa dzejoli, jāuzzīmē vai jāizveido no plastilīna dzejoļa 
varoľi. Vecākajām klasēm uzdevums bija sarežģītāks: 

: gleznot bez otas, pieskarties nepieskaroties, izstāstīt vārdos to, kam 
vārdu nemaz nav. ... 

Tas ir, izveidot savu - tieši Savu Dzejas avīzi. Laiks - līdz nākamajam rītam. 
Atļauts dzejot, zīmēt, griezt un līmēt, taču katras klases avīzītē jāparādās katra 
skolēna individuālajam darbam, jo dzejošana tomēr, pirmkārt un galvenokārt, ir 
tikšanās un saruna pašam ar sevi. 

 Notikumi nākamajā rītā iepriecina. Jaunāko klašu skolēni dodas cits pie cita 
ciemos - klausās dzejas lasījumos un vēro, kā dzejolis pārtapis zīmējumos un 
plastilīna tēlos. Īpaši izceļas 1.klases veidotais ceļotājs runcis Francis - mugursoma 
gandrīz lielāka par pašu un velosipēds pārtapis motociklā, kura foto droši varētu likt 
jebkurā stila žurnālā. Interesantu risinājumu izvēlējušies ceturtklasnieki - viľiem 
pieticis pacietības no daudz, daudz sīkiem stiebriem izveidot pat siena kaudzi. Tāda 
īsta Latvijas ainava jūlijā. Un tā vien gribas U.Ausekļa dzejoli turpināt. 

Vecāko klašu Dzejas avīzes cita no citas atšķiras. Sestās klases skolēni to 
veidojuši tematisku - par mežu. Katram savas dzejas rindas - formas ziľā atgādina 
tautas dziesmas, tomēr saturs liecina par mūsdienīgumu. Piemēram, A. Zikmane 
raksta: 

   „Kad es biju maza meita, 
     Gāju mežā dziedādama. 
     Nu es esmu izaugusi, 
     Eju mežā raudādama.” 
7.klases meitenes savu avīzi veidojuša ļoti runcisku. Jau pa gabalu pretī veras 

runča Franča portrets. Teksti par Franci, pārdomas par dzeju. Mīļi! 8.klases avīze 
skatu piesaista, pirmkārt, jau ar noformējumu - spilgtām rudens lapām. 
      No dzejošanas atturēties nav spējusi arī skolotāja D. Magone, un viľai tas 
izdevies visnotaļ pārliecinoši. Malači 8.! Pārsteidz arī piektklasnieki. Vēl piektdienas 
rītā ir skaidrs - nekā nav un nebūs... Tomēr klases audzinātāja I. Meļķe, izdzirdējusi 
par uzdevumu (ceturtdienās viľa strādā Pāvilostā), mierā neliekas. Un ļoti īsā - 
neticami īsā - laikā top avīze. 9.klases audzēkľu veikums visnopietnākais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Šo apskatu gribu beigt ar rindām no Ances Auces Ķeres dzejoļa: ”Jauns rīts 
košumā slēpjas, jauna diena miglā tīta, jauna dzīve pamalē slēpjas, jauns 
brīnums zvaigznēs mirdz.”  

Uz tikšanos citugad! Mēs katrs reizi pa reizītei varam gleznot bez otas, 
pieskarties nepieskaroties un palaist pasaulē vārdus, tik dažādus, bet 
nepieradinātus, ka mirklis apstājas. Un tu aizdomājies. 

 

 VITA BRAŢE un Vērgales pamatskolas skolotāja IVETA VANAGA 
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9.klase izpilda dziesmu ar U.Ausekļa vārdiem.                          Foto: V. Braže 

 

Tikšanās, kas rosināja 

pārdomas 
 

16.septembrī 6.-9.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar 
Pāvilostas novada meţzini Andri Zaļkalnu. 

Bijām sajūsmā! Uzzinājām, cik bagāti mēs, Pāvilostas 
novada iedzīvotāji, esam, jo lielu daļu Pāvilostas novada 
platības (t.i., 77%) klāj zaļie meži. Tas ir mūsu gods un lepnums. 
Lūdzu, cienīsim un saudzēsim to! Pusi Latvijas platības arī klāj 
meži, bet, lai cik skumji tas nebūtu, Eiropai pieder vien 30% 
mežu. Tā ir vienlaikus gan skumja, gan priecīga vēsts, jo mums 
ir ar ko lepoties. Izdzirdot šos faktus, uzreiz rodas jautājums -
„Un kā ar izciršanu? Vai tā nekaitē dabai?” „Vienu droši varu 
teikt - nē, nekaitē! Mēs izcērtam mežus, un vietā nāk jauni - 
zaļāki un bagātāki,” bilst A. Zaļkalns 

 Katrs otrais aizdomāsies par to, cik daudz teritorijas aizľem 
privātmeži un valsts meži. Latviju klāj 53% valsts mežu, kas tiek 
izzāģēti un dēstīti no jauna, un 47% privātmeži. Mūsu novadā ir 
nedaudz citādāk - 52% ir privātmeži un 48% - valsts meži. 
Pāvilostas novadā ir 1200 īpašumu apsaimniekotāju. Pašlaik 
aktuāls jautājums ir par sēľošanu. Drīkst vai nedrīkst, un 
galvenais - kur? Rezervātos un dabas liegumos sēľot ir 
aizliegts, bet valsts un privātmežos nav, tikai tādā gadījumā, ja 
privātmežā nav brīdinājumu vai aizliegumu. Pāvilostas novadā ir 
tikai viens privātmeža saimnieks, kurš, kā teica A. Zaļkalns, „uz 
katra piektā koka ir salīmējis brīdinājumus Akmensraga tuvumā. 
Manuprāt, tas ir bezjēdzīgi, jo sēľotāji tos tomēr neievēro un 
skatās zem kājām, kur sēľu vairāk.” Uzzinājām dažas 
aktualitātes par medīšanu. Ir speciālas medīšanas sezonas, kad 
var medīt noteiktus dzīvniekus. Licences medīšanai izsniedz no 
astoľpadsmit gadu vecuma, nokārtojot medīšanai 
nepieciešamos kursus. 

Varu teikt, ka A.Zaļkalna apciemojums un faktiem bagātais 
stāstījums bija interesants un aizraujošs. „Kopsim un saudzēsim 
mežus!” tāds aicinājums mums visiem izskanēja tikšanās 
beigās. 

 
 
 

Vērgales pmsk. 8.klases skolniece  
KARĪNA VEŠĽAKOVA 

 

RAŽAS   SVĒTKI  Vērgales  

bērnudārzā  „ Kastanītis” 

 
Klāt   Miķeļdiena,  kad 

visai  raţai jābūt novāktai. 
Ja darbiľi padarīti, tad var 
arī   padziedāt un  padejot.  
      Gluţi  tā arī bija šodien 
pie mums -Vērgales pagas- 
ta bērnudārzā „Kastanītis”.   

To,  ka raža  novākta un  
labi padevusies, varēja redzēt 
bērnu un vecāku sarūpētajā 
ražas izstādē. Kas tik tur nebija! Kāpostu sieva un zaķis, ķirbju 
vīrs un mašīna, kabaču laivas, zivis, dārzeľu kaķīši, zaķīši, 
ābolu tārpiľi un vēl daudz citu brīnumjauku izdomas  bagātu 
darinājumu. Paldies visiem bērniem un vecākiem, kas piedalījās 
ražas izstādē. 

Pie bērniem bija atnācis Rudentiľš- audzinātāja Daiga 
Lapiľa un dažādi citi zvēriľi, kas arī gribēja sadalīt rudens ražu - 
vienu lielu ābolu uz visiem. Mūzikas skolotājas Lienes Brečas 
vadībā bērni bija iemācījušies daudzas dziesmiľas un rotaļas. 
Visiem kopā bija jautri un interesanti. 
 

Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja GAIDA AKERFELDE 
 

 



  

 

Zīmēšanas  olimpiādes  darbu 

prezentācija  Vērgalē 
 

Pagājušajā mācību gadā Pāvilostā notika Pāvilostas novada 
atklātās vizuālās mākslas olimpiāde – konkurss, kurā piedalījās bērni 
no trim skolām – Pāvilostas vidusskolas, Alsungas vidusskolas un 
Vērgales pamatskolas.  

Olimpiādes mājas darba tēma bija: „Mana novada lepnums un 
gods”. Bērnu darbi tika prezentēti visās trijās minētajās skolās un 
Pāvilostas kultūras namā, taču septembra mēnesī tie bija apskatāmi 
Vērgales pamatskolas aktu zālē. 

No Vērgales pamatskolas labus rezultātus ieguva: Paula 
PELNĒNA (1.v.), Anna Rita KURME (1.v.), Marta KALĒJA (2.v.) un 
Annija VAINOVSKA (2.v.). Piedalījās un atzinību ieguva – Amanda 
ZUĻĢE, Elvita PETRAUSKA, Lāsma VEIDEMANE, Gunda DRULLE, 
Linda DUDINA, Ance Auce ĶERE.  

Paldies, skolotājam Andrim PAIPAM par izstādes sarīkošanu! 
Paldies, bērniem par jaukajiem darbiem, piedalīšanos un izturību! 
 
 

Vērgales pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja  
VIJA JEGORUŠKINA 
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Kursi Skotijā 
 

Ir pagājuši vairāk nekā divi mēneši, kopš viesojos 
neaizmirstamajā Skotijas galvaspilsētā Edinburgā. No 9.-16. 
jūlijam man bija iespēja piedalīties Comenius skolotāju 
profesionālās pilnveides kursos ”Immersion Course in 
English Language and Methodology for English Language 
Teachers.”Tagad, ar laika distanci, varu novērtēt kursos 
iegūto pieredzi. 

Mūsu grupā mācībās piedalījās 16 skolotāji - 13 no Francijas, 
1 no Spānijas un mēs divas no Latvijas (kursos iepazinos ar 
kolēģi Gintu no Gulbenes). Mūs visus vienoja angļu valoda, 
interese par angļu valodā runājošām zemēm un vēlme iegūtās 
zināšanas nodot tālāk kolēģiem, skolēniem savās valstīs, savās 
skolās. 

Nodarbības bija ļoti intensīvas un labi organizētas. Tās notika 
divās sesijās - rīta un pēcpusdienas. Mums tika piedāvātas ļoti 
daudzas un dažādas radošas idejas un lieliski uzdevumi, kurus 
varam izmantot savā tiešajā darbā mācību procesā. Saľēmām 
arī divus CD ar kursu materiāliem, kas palīdzēs angļu valodas 
stundas padarīt interesantākas, tādējādi motivējot audzēkľus 
valodas apguvei. Nevaru nepieminēt arī mūsu fantastiskās, 
atraktīvas un zinošās pasniedzējas Margaretu un Džeinu, kuras 
bija kopā ar mums gan mācībās, gan atpūtas brīžos, kuri arī bija 
nodarbību organizatoru ieplānoti. Kopā ar otru grupu (tā bija 
daudz internacionālāka) devāmies kopīgās ekskursijās pa 
Edinburgu, tās apkārtni. Ar autobusu devāmies apskatīt Skotijas 
austrumu piekrastē esošās Lothian’s pilis, apmeklējām grāmatu 
veikalu, skatījāmies un baudījām mūziklu un, protams, 
nogaršojām arī skotu nacionālo ēdienu - haggis. 

Mēs bijām saliedēta un draudzīga grupa, varbūt tāpēc 
pavadītās dienas Skotijā paskrēja kā ar vēja spārniem. 
Noslēguma dienā, saľemot sertifikātus, bija prieks un reizē 
skumjas, jo turpmāk mēs savā starpā varēsim sazināties un 
apmainīties ar idejām tikai mums izveidotajā mājas lapā. 

No sirds visiem iesaku - rakstiet, sapľojiet un brauciet! Ir 
vērts piedalīties Mūžizglītības programmās Comenius un 
Grundtvig, jo tā ir lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas, smelties 
iespaidus un iedvesmu citu zemju  kultūrās un cilvēkos.  
 

Vērgales pamatskolas angļu valodas skolotāja  
IVITA MEĻĶE 

 

VĒRGALES  PAMATSKOLAS  ZIŅAS 

 
 Vērgales pamatskolā darbu uzsākusi „Bērnu žūrija”. Šajā pasākumā dalību 
ľēmuši ap 50 ekspertu – grāmatu lasītāju. Jāpiebilst, ka šis pasākums notiek, 
pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Vērgales, Ziemupes un Saraiķu bibliotēkām! 
 Septembra beigās skolas bibliotēkā bija apskatāma sēľu un meža augu 
izstāde. Pavisam 35 eksponāti. Visām klasēm bija iespēja iepazīties ar tik 
dažādajām skolotājas Ivetas Vanagas sarūpētajām meža veltēm.  
 27.septembrī Vērgales pamatskolas 1. – 4.klašu skolēni devās ekskursijā uz 
Tērvetes dabas parku. 
 29.septembrī tika atzīmēta Miķeļdiena. Pie vecā skolas ozola jeb Miķeļa 
ozola tiek veidots savdabīgs vilcieniņš no dažādām rudens veltēm. Tas arī reizē 
ir kā sveiciens ozolam vārda dienā. 
 30.septembrī tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šajā dienā par mācību norisi un 
kārtību Vērgales pamatskolā rūpes uzľēmās devītklasnieki, un skolotājiem šī 
bija svētku diena. Skolas aktu zālē no skolēniem tiek saľemti apsveikumi un 
ziedu veltes. 
 5.oktobrī Vērgales pamatskolas vecāko klašu skolēni devās ekskursijā uz 
Kandavu un Talsiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VITA BRAŢE 

 

1.vietas ieguvēja ANNA RITA KURME.                                                     Foto: V. Braže 

 

 
Vērgales pamatskolas direktors saľem sveicienus Skolotāju dienā.          Foto: V. Braže 
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Līnijdejotāju kopa „DEJOTPRIEKS” 

aicina jaunus dalĥbniekus  

uz nodarbĥbām  

trešdienās plkst. 17.30 Pāvilostas 

vidusskolas aktu zālē. Interesentiem 

zvanĥt Rudītei pa tālr. 26488565 

 

 

Sestdien, 15.oktobrī, plkst. 16:00,  

Sakaslejas baznīcā 

SAKASLEJAS BAZNĤCAS ĒRĢEĻU UN MŪZIKAS 

ATTĤSTĤBAS FONDA RUDENS KONCERTS 

ES MEKLĒJU TEVI - 

NOSKAŅU MŪZIKA JŪSU DVĒSELEI 

Koncertā piedalās muzikāli radošā apvienĥba    

               KOPĒJĀ IZTEIKSME 

Līga Priede – vokāls. Soliste un dziesmu autore, 

kura veiksmĥgi savieno akadēmisko, estrādisko 

un tautisko dziedāšanas manieri. 

Ainārs Paukšēns - viola da gamba un baroka 

čells. Mūzikas autors un senās mūzikas interprets, 

kurš rada rāmjos neieliekamu noskaņu mūziku.  

Jānis Pelše - ērģeles un citi taustiņinstrumenti 

Ērģelnieks, kurš atskaņo baroka kamermūziku 

un darbojas eksperimentālās mūzikas jomā. 

Ivars Kalniņš – perkusijas. Viens no 

pieprasĥtākajiem sitaminstrumentu spēles 

meistariem Latvijā. 

 

Ieeja koncertā par ziedojumiem. 

Koncertu atbalsta Pāvilostas ostas pārvalde,  

                                           SIA VPT Serviss 

 

Konference 

„Uzturs – dzīves vērtības pamats” 

2011. gada 13.oktobrī plkst. 10.00 

Pāvilostā, kultūras namā, Dzintaru ielā 47. 
 

Organizatori: Kurzemes reģionālais mutes veselības centrs sadarbībā ar 
Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības 
veicināšanas nodaļu un Paula Stradiľa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centru. 
Konferences mērķis:  
Sniegt informāciju un idejas veselīga dzīves veida veicināšanai dažāda vecuma 
un sociālo grupu iedzīvotājiem. 
Aicināti piedalīties: Bērnu vecāki. Sabiedriskās ēdināšanas darbinieki. 
Pašvaldību pārstāvji. Izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un medicīnas 
darbinieki. Sociālie darbinieki. Masu mediju pārstāvji. 
Konferenci atbalsta: 
„Colgate”, „Grindex”, „Listerine”. 
Konferences dalībnieki saľems Zobārstu asociācijas un Izglītības ministrijas 
apstiprinātus sertifikātus. 
Reģistrēšanās konferences dienā  no plkst.9.15 

Lūdzam pieteikt dalību konferencē līdz 10.oktobrim: 
Konference ir bez maksas un laipni aicināts ikviens interesents 

Tālr. 26432583, 29218868 vai  
e-pasts dzintraozolina@inbox.lv, grundbergaaija@inbox.lv. 

 

18. oktobrī plkst. 17:00 

Pāvilostas domes zālē, otrajā stāvā, notiks  

DEKUPĀŢAS NODARBĪBAS 

Maksa par nodarbību Ls 6.00 

Sĥkāka informācija par tālruni 29226526 

KĻŪDU LABOJUMS 
 Atvainojamies  pāvilostniecei Martai  Kronbergai, 
kuras vārds netika minēts laikraksta septembra numurā 
Pāvilostas vidusskolas 1. klases skolēnu sarakstā. 
 Atvainojamies Maijai Pīragai par kļūdaini norādīto 
uzvārdu laikraksta septembra numurā. 

 

Veselības dienā, 14. oktobrī plkst. 13:00  

Pāvilostas vidusskola aicina vecākus  

uz nodarbību fizioterapeites vadībā 

(nūjošana, rāpošana, stāja). 

Iespējamas arĥ maksas konsultācijas.  

mailto:dzintraozolina@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=grundbergaaija%40inbox.lv
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Brauciens pie grāmatu Tārpiņa 
          

Š. g. 10. septembris atausa skaists un saulains, solot 
interesantu un piedzīvojumiem bagātu dienu, jo grupa 5. – 8. 
klases skolēnu devās braucienā uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas 
nacionālajā lasīšanas kongresā bērniem 2011, ko rīkoja apgāds 
„Zvaigzne ABC” un Latvijas Nacionālais teātris. Pie teātra ieejas 
mūs sagaidīja Grāmatu Tārpiľš, tad arī sākās jautrās autogrāfu 
medības un fotografēšanās! Bija iespēja iegūt autogrāfus no 
dažiem rakstniekiem – Vika , Māras Svīres, Māra Runguļa, Lauras 
Dreižes un aktieriem. Sprīdītis mūs aicināja uz Lielo zāli. Pēc 
kongresa atklāšanas Lielajā zālē noskatījāmies dejas izrādi  
„Sprīdītis” un pēc tam Aktieru zālē teātra izrādi „Spēlējam 
Sniegbaltīti un rūķīšus”, kurā tēloja tikai 2 aktieri. Tas bija ļoti 
aizraujoši un interesanti! 

 Mums tika dota iespēja izskraidīt visu Nacionālā teātra ēku – 
no pagrabstāva līdz otrajam stāvam! Notika dažādas 
meistardarbnīcas – kā top grāmatas, kā labot un saglabāt 
grāmatas, arī fotostudija. Grāmatu tirdziľā varēja nopirkt kādu 
jaunu grāmatu. Laiks paskrēja nemanot! 

Paldies sakām skolotājām Dacei un Annai par ieinteresētību 
braukt un tik daudz redzēt! Paldies, arī šoferim Artūram par veiklo 
vizināšanu pa Rīgas ielām! Nākamgad noteikti brauksim atkal! 

 

8.kl. skolnieces EVITA un ANDRA 
 
 

 
Rudens  saulgrieži pirmsskolā  „Dzintariņš” 
 

 Ievērojot Latviešu tautas tradīcijas, mūsu iestādē arī šogad  kā 
katru gadu tika atzīmēta Miķeļdiena – rudens saulgrieži, kad diena 
un nakts ir vienādā garumā. 
 Visu septembra mēnesi bērni kopā ar pedagogiem izzināja, 
izpētīja, mācījās par to, kas izaug mūsu dārziľos, izdziedāja 
dziesmas un gāja rotaļās par rudens un rudens ražas tēmu. 
 Lai gūtu pēc iespējas plašāku priekšstatu par rudens veltēm, 
Miķeļu nedēļā bērni kopā ar saviem vecākiem sarūpēja dārzeľus 
un augļus, bet skolotājas un skolotāju palīdzes gaumīgi un 
interesanti šo izstādi noformēja. Ļoti jauki – paldies! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Savukārt Miķeļdienas rītā bērni paši no mīklas veidoja 
smalkmaizītes, bet pavāri tās izcepa. Pēc tam pirmsskolas rotaļu 
laukumā bērni darbojās četrās Miķelīša darbnīcās  – zīmēšanas 
darbnīcā bērni ar krītiľiem uz asfalta zīmēja rudens augļus un 
dārzeľus, muzikālajā darbnīcā, rotaļājoties, bērni apdziedāja 
dārzeľus, sajūtu darbnīcā bērni pēc garšas atpazina dārzeľus un 
augļus, sporta darbnīcā bērni sacentās dažādu veiklības uzdevumu 
veikšanā. 
     Laiks pagāja nemanot, un pašu ceptās smalkmaizītes, zeltaini 
brūnas un kārdinošas, iepriecināja bērnus pēc čaklās darbošanās. 
 Miķeļdienas dalībnieku pulkā valdīja pilnīga vienprātība: ”Cik 
garšīgi!” 

Mūzikas skolotāja AIJA GERTSONE 

 „Rūķīšu” grupas bērni ar auklīti gatavo Miķeļdienas cepumus. Foto: G.Delijeva 

Pāvilostas novada Skolotāju diena 
    

Par tradīciju novada pedagogiem kļuvusi kopīga Skolotāju dienas 
atzīmēšana. Jau otro reizi visi novada pedagogi pulcējās Pāvilostas novada  
Skolotāju dienas pasākumā kafejnīcā „Āķagals”. Skolotājus sveica novada 
domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Daina Vītola un domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Šajā svētku reizē Skolotāju dienas 
pateicības par  radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību saľēma - Ārija 
Paipa (Pāvilostas vidusskolas skolotāja),Inga Šnore (Pāvilostas Mūzikas 
skolas direktore),Sanita Poriľa (Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes  skolotāja), Rihards Zeniľš (Vērgales pamatskolas skolotājs), 
Daiga Lapiľa (Pāvilostas Mākslas skolas skolotāja), Aija Gertsone 
(Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja). 
      Ar muzikālu sveicienu pedagogus iepriecināja duets Vineta un Lotārs. 
Jautru mirkli sagādāja Pāvilostas kultūras nama amatierteātra dalībnieces. 
Paldies, Maritai, Silvai, Rudītei, Daigai. Paldies, par viesmīlību „Āķagals” 
kolektīvam! Paldies, ikvienam pedagogam par godprātīgu un atbildīgu veiktu 
darbu! 

Metodiķe izglītības un kultūras jautājumos SILVIJA LEJA 
 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

 Eiropas Savienības atbalsts piena produktu piegādēm jau no 
septembra sākuma dod iespēju mūsu skolas 1.-4.klašu skolēniem dzert 
bezmaksas pienu. Atbalstāmais produktu daudzums ir 0,25 litri piena vienam 
skolēnam mācību dienā. Pienu piegādā SIA „Elpa”, bet projektu koordinē 
Lauku atbalsta dienests. 

 19.septembris skolā bija drošības diena – evakuācijas pasākums 
skolēniem, praktiska apmācība rīcībai ar ugunsdzēšamajiem aparātiem 
pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

 22.septembrī tikšanās ar dzejnieci un prozaiķi Sandru Vensko. Skolēni 
bija sagatavojuši īpašu sienas avīzi, 8. un 12.klases meitenes lasīja 
fragmentus no prozas darbiem un dzejoļu krājumiem. Burbulīši skolotājas 
Aijas Gertsones vadībā dziedāja dziesmas ar dzejnieces vārdiem.  

 23.septembrī 36 skolēni no 9.,10. un 12.klases devās mācību 
ekskursijā uz Rīgu. Plānot šo ekskursiju pamudināja aicinājums apmeklēt 
Saeimas nama atvērto durvju dienu. Vēl Rīgā tika apmeklēts valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis - 1855.gadā celtajā ēkā esošais mākslas muzejs 
„Rīgas Birža” un izstāde „Glasstress Rīga - darbi no Berengo studijas”. 
Noslēgumā – ekskursija Latvijas televīzijā un Spices apmeklējums. 

 Septembrī un oktobrī skolas bibliotēkā notikušas divas izstādes – dažādu 
vārdnīcu izstāde un Miķeļdienai veltīta izstāde „Ķirbīt’s Birbīt’s”. 

 Skolas no Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas un Turcijas 
apvienojušās starptautiskā projektā „Atpakaļ pie saknēm: tradīcijas saved 
mūs kopā”. Latviju šajā projektā pārstāv Pāvilostas vidusskola. Pašreiz ir 
izveidotas skolēnu un pedagogu darba grupas, noris intensīvs darbs pie 
dalībvalstu pārstāvju vizītes organizēšanas Pāvilostā, kas notiks no 18. – 21. 
oktobrim. Paralēli tiek apkopotas idejas par projekta iespējamo logo 

 Tuvākajā laikā skolā tiks realizēts projekts „Sirds veselības monitorings”. Tā 
mērķis ir pēc iespējas agrīnāk diagnosticēt un novērst skolēnu sirds-
asinsvadu saslimšanas. Skolēnu vecāki par projektu saľems izsmeļošāku 
informāciju un varēs pieľemt lēmumu par pārbaudes veikšanu. Jāpiebilst, ka 
skolas māsa ir izgājusi apmācības un saľēmusi sertifikātu „Sirds veselības 
monitoringa sistēmas operators”. 

 Pāvilostas vidusskola vēlreiz atgādina vecākiem, ka Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 59.panta 1.daļas 5.punkts nosaka, ka bērns, kurš nav 
sasniedzis 16 gadu vecumu, atrasties sabiedriskā vietā pēc plkst.2200 drīkst 
tikai vecāku, aizbildľa, audžuģimenes vai viľu pilnvarotas pilngadīgas 
personas uzraudzībā. Pārkāpuma gadījumā likums paredz bērnu nogādāt 
policijas iestādē. 

 Skolā veiksmīgi noritējusi ābolu sulas gatavošanas akcija. Paldies R. 
Beķerim no Vērgales, L.Losānei, J.Benetim, A.Veitai, M.Špickopfai, V. 
Citskovskai, V.Gabaliľai un G.Delijevai par āboliem. Paldies sulu spiedes 
īpašniecei I.Rudzājai un apsaimniekotājiem. Cītīgi strādāja skolas saimnieks 
Slava, virtuves kolektīvs - Inita, Ilze un Rudīte, skolotājs Zintis, visas meitenes 
no 5. un 9.klases, Ģirts un Toms no 9.klases un palīgs no pašvaldības Z. 
Niedra. Skola aicina atsaukties cilvēkus, kam ir bagātīga burkānu un 
biešu raţa,un  kuri būtu gatavi tos ziedot skolas virtuvei. 

 
 



 

  

12                                                                                                                                                                                                                            2011.gada oktobris                                                                                                                                                                                                                         
 

                

 

Kā klājas Paulai? 

Domāju, ka ikviens novada iedzīvotājs, kas regulāri lasa mūsu 
izdevumu, zina, kas ir mazā Paula. Viľas ģimene - tētis, mamma un mazais 
brālītis Mārtiľš dzīvo Pāvilostā. Paulas vecāki ir ļoti uzľēmīgi un cer, ka viľu 
meitiľa reiz pati staigās un spēs darīt daudzas lietas tāpat kā citi bērni. 
Septembrī Paula kopā ar tēti Arti un omīti Intu 12 dienas pavadīja 
rehabilitācijas centrā Truskavecā Ukrainā un iemācījās tur daudzas jaunas 
lietas.  Mamma Zane pastāsta, ka „tagad, redzot meitu ik dienas, nespēj 
noticēt savām acīm! Paula ľem rotaļlietas, spēlējas ar tām, cītīgi runājas - ir 
daudz jaunas skaľas un daži jauni vārdiľi. Spēj atbildēt uz jautājumiem ar jā 
un nē. Arī sabiedrība nav vairs tik klusa, bet, ja jautā, atbild! Rokas ir 
kļuvušas veiklākas, kājas stiprākas, koordinācija uzlabojusies. Stāja staltāka. 
Garīgi attīstība ļoti uzlabojusies, skatiens konkrēts, uzmanība uzlabojusies.  

Paula bieži atgādina, ka ir jāvingro, sakot - mamm gib ingot! (mammu, 
gribu vingrot) Tagad to dara ar tādu atdevi! Cilā kājas, un tas vis vairs 
nesagādā grūtības! Arī sākusi kost pārtiku, ar augļiem un šokolādes 
konfektēm tagad Paula tiek galā pati!  Viľa ir dzīvespriecīgāka un bieži 
dzirdam vārdus - oo es!!! ooo mana! Tas domāts kā oo es varu, o mana roka 
to dara.  

Truskavecā ārsti atzina - neatlaidīgi strādājot un veicinot attīstību, Paula 
reiz ies kājām!  

Paldies, visiem, kas atbalstīja, ziedoja un uzmundrināja!!! Lai turpinātu 
iet uz mērķi, mums vajadzīgs atbalsts!  

Paulai ir atvērts ziedojumu tālrunis 90006982,  maksa par zvanu 
1.00 Ls. Naudiľu var ziedot arī ar interneta starpniecību  
http://www.labdaribasfaktors.lv/stories/1513031-palidzesim-mazajai-
paulai Citi izvēlas ziedot uz kontu, citi ziedo no ārzemēm ar paypal 
starpniecību.  

Ticiet kopā ar mums, ka reiz pienāks tā ilgi gaidītā diena, kad Paula reiz 
skries kājiľām - viľa to var, ir tikai vajadzīgs atbalsts un spēks, lai 
rehabilitētos!”  

 ZANI ARĀJU uzklausīja MARITA HORNA  
 

 

ĶIRBJU BALLE 

Ķirbis — pasaules lielākā oga — ir neizsīkstošs veselības 
avots. Ķirbji ir ne tikai garšīgi, bet arī dziednieciski. Šajā par auglības 
simbolu uzskatītajā dārzenī ir maz kaloriju un daudz vitamīnu, un tieši 
tāpēc jau otro gadu Pāvilostas bibliotēkā notiek rudens ogai - ķirbim 
veltīts pasākums. Tas tapis pēc ķirbju audzētājas Dainas Jēkabsones 
iniciatīvas, kura pamudināja rīkot šādus svētkus. 

Bija gan jaunas idejas gardu ēdienu pagatavošanai, gan 
dziesmas, dejas un rotaļas. Šoreiz ar savu pieredzi ķirbju ēdienu 
gatavošanā dalījās 7 saimnieces: Daina Jēkabsone, Melita Špickopfa, 
Anda Bērziľa, Biruta Jemberga, Zane Arāja, Elīna Horna, Mairita 
Vītola. Degustējot ķirbju ēdienus, pasākuma apmeklētāji neskopojās 
ar uzslavām un atzinīgi novērtēja saimnieču veikumu. Bija gardi! 

Nominācijā „Lielākais ķirbis” pateicību saľēma 43 kg smagā 
ķirbja īpašnieks Zigmunds Vilnis, savukārt par interesanto un 
daudzveidīgo ķirbju īpašnieci žūrija atzina Dainu Jēkabsoni, bet par 
simpātiskāko ķirbju īpašniecēm - Gabrielu Vagotiľu - Vaguli un Indru 
Popkovu. 

Paldies Gabrielai un Gunai Vagotiľām - Vagulēm par muzikālo 
priekšnesumu, danču meistarei Daigai Cābelei un „smagās” ražas 
piegādātājam Dainim Vītolam.  

Paldies visiem, kuri piedalījās šī pasākuma tapšanā un izstādes 
veidošanā: Sandrai Teterei, Baibai Blaubārdei,  Mirdzai Jansonei, 
Edītei Biģelei,  Initai Zingnikai, Veltai Vītolai, Velgai Freimanei, Birutai 
Jembergai, Lidijai Ungurei. 

ĶIRBJU IZSTĀDI VAR APSKATĪT LĪDZ 22. OKTOBRIM. 
 

TIKŠANĀS AR RAKSTNIEKU 

21.septembrī bibliotēkas lasītāji tikās ar rakstnieku Ēriku Kūli un 
klausījās viľa jaunākā darba „Mūsu mīlestības krāsas” fragmentu 
lasījumus aktiera Jāľa Kuplā izpildījumā. Minētais darbs ir bijis tik 
pieprasīts, ka Liepājas grāmatnīcās to vairs neatrast. Autors ieteica 
sazināties ar izdevniecību Rīgā, lai arī mūsu lasītājiem grāmata būtu 
pieejama. 

Grāmata stāsta par piejūras ļaužu dzīvi un uzrakstīta ļoti asprātīgi 
un saistoši.  

Rakstnieks šogad apbalvots ar rakstnieka Egona Līva piemiľas 
balvu „Krasta ļaudis”. Viľš ir pirmais, kurš to saľēmis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paldies lasītājiem, kuri izrādīja interesi un atnāca uz pasākumu. 

Paldies Pāvilostas vidusskolas meiteľu ansamblim skolotājas Daces 
Bunkas vadībā, kuras kuplināja pasākumu ar savu jauko dziedājumu. 

Paldies arī šoferīšiem Andrim Hornam un Artim Arājam, kuri 
viesus atvizināja no un aizvizināja uz Liepāju.  

MAIRITA VĪTOLA 
 
 
 

 

Amatierteātris  viesojas  Durbē 
 

Pāvilostas amatierteātris atsaucās ielūgumam un 10.septembrī Durbē 
piedalījās Liepājas novadu amatierteātru svētkos „Rīt dzims Rainis”. Jau 
pašā svētku nosaukumā pateikts, ka tas saistīts ar mūsu dižo dzejnieku Raini 
un Dzejas dienām. Svētkos piedalījās amatierteātri no Durbes, Skrundas, 
Pāvilostas un Tautas teātri no Liepājas un Aizputes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

      Mājas darbā katram kolektīvam bija uzdots sagatavot priekšnesumu – 
apsveikumu - O.Gūtmaľa dzejoli „Durbes āboli”, kur katrs varēja parādīt savu 
izdomu un atraktivitāti. Tad maza pastaiga pa Durbi, piemiľas brīdis pie 
A.Kronvalda pieminekļa, improvizācijas teātris Durbes vidusskolā, dzejošana 
un kopīga izrāde, kurā katrs kolektīvs varēja parādīt savu sniegumu. Mēs 
kolēģiem un Durbes skatītājiem parādījām uzvedumu Latviešu sapnis (pēc 
A.Bules tāda paša nosaukuma grāmatas motīviem).Ballē rīkotāji bija 
padomājuši par jautrām atrakcijām, svētku salūtu un noslēgumā vienojāmies, 
ka 2012.gada amatierteātru svētki notiks pie mums, Pāvilostā.  
 

Amatierteātra režisore MARITA HORNA  
 

 
Rakstnieku Ē.Kūli un aktieri J.Kuplo ar atkalredzēšanos sveic sacenieks 
A.Draugs, dāvinot abiem pašceptas maizes kukulīti un atsaucot atmiľā kopīgi 
piedzīvoto, protestējot pret atomelektrostacijas būvniecību Akmensragā un 
atceroties Atmodas pirmsākumus.  Foto: E. Horna 
.                                                                                 
 

 

 

Amatierteātra aktieri gatavi priekšnesumam „Durbes āboli”.          Foto: M. Horna 

http://www.labdaribasfaktors.lv/stories/1513031-palidzesim-mazajai-paulai
http://www.labdaribasfaktors.lv/stories/1513031-palidzesim-mazajai-paulai


  

 

 

2011. gada oktobris                                                                                                                                                                                                                       13                                                                                                                                                                                                      
  

 

 

JAUNĀ  STUDENTE  IEGŪST  

MECENĀTU  STIPENDIJU 
 

    Latvijas Universitātes (LU)  
Fonda     mecenātu     stipendiju  
„Ceļamaize   2011”   ieguvusi arī 
Pāvilostas vidusskolas absolvente 
Kristīne Hodakovska.   Stipendiju 
konkurss sākās martā,  turpinājās 
ar  divām  kārtām  maijā,  kur  uz 
vienu  stipendiju pretendēja pieci 
abiturienti. Šobrīd jaunie censoľi 
uzsākuši studijas LU. 

Savos iespaidos par jauno studiju dzīvi, stipendiju un studijām 
LU Juridiskajā fakultātē dalās stipendiāte Kristīne Hodakovska: 
„Cilvēki manī saskata potenciālu, tas ļāva vēl vairāk noticēt 
saviem spēkiem un sniegties uz mērķi - studēt LU Juridiskajā 
fakultātē. Jau kopš bērnības vecāki iemācījuši, ka izglītība ir ļoti 
svarīga dzīves sastāvdaļa. Zināšanas neviens nevarēs atľemt, 
tāpēc visus skolas gadus cītīgi mācījos. Biju pilnīgi pārliecināta, 
ka pēc vidusskolas absolvēšanas savu zinību ceļu turpināšu. Tā 
tas arī ir noticis. Pēc manām domām, mūsdienās bez izglītības 
nav iespējama izaugsme, bet bez izaugsmes nespētu sasniegt 
visus savus mērķus.” 
     Par LU Fondu 
     Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir 
respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, 
centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) 
studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, 
zinātniekiem un par izciliem izglītības, zinātnes un kultūras 
darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un 
partneriem. 
     Pieteikšanās „Ceļamaize 2012” šā brīţa 12.klašu 
abiturientiem notiks 2012.gada martā. 

 

ATCERES  PASĀKUMS  BIJUŠAJĀ  SLIMNĪCĀ 
 

Rudenīgi jaukā un siltā dienā – 25.septembrī  notika Pāvilostas slimnīcas 
60.gadadienas atceres pasākums „Mēs piedzimām Pāvilostas slimnīcā”, kurā 
piedalījās bijušie un esošie mediķi  un darbinieki, kā arī tie, kuri piedzimuši 
Pāvilostas slimnīcā. Ideja par šo pasākumu nāk no G.Grimstas, kuras mamma 
feldšere Dzidra Grimsta organizēja ēkas remontdarbus un 1951.gada decembrī 
atvēra slimnīcu. Sarīkojuma ieceres autori un vieni no realizētājiem ir biedrība 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”. Pasākums notika laukā, tāpēc īpašs 
prieks, pirmkārt, ka diena bija padevusies un arī izvēlēta silta un saulaina, 
otrkārt, ēkas apkārtne, pateicoties pansionāta vadībai, labiekārtota, atbilstoši 
veco un slimo cilvēku vajadzībām un ērtībām, kas liecina par saimnieku  vēlmi 
strādāt skaisti sakoptā vidē. Treškārt, gandarījums par to, ka tik daudziem 
cilvēkiem Latvijā uz īsu mirkli straujajā dzīves skrējienā sirds stūrītī ietrīsējās 
atmiľu stīga par to, ka arī viľi ir dzimuši šeit – Pāvilostas slimnīcā. Saprotams, 
ka visiem nebija ne laika, ne iespēju atbraukt vai atnākt uz veco Ostbakas 
slimnīcu, bet tie, kuri atrada laiku, ceru, ka pavadīja te jaukus brīžus. Bērni, kuri 
te dzimuši, bija mērojuši ceļu no Liepājas, Grobiľas, Kuldīgas un Tukuma. 

Pasākuma dalībnieki piereģistrējās piemiľas albumā. Jaundzimušajiem ap 
roku, atbilstoši dzimumam, apsēja rozā vai zilas lentītes.  
         Klātesošie  noklausījās Sakaslejas ev.-lut. draudzes ansambļa „Dziedošie 
eľģeļi” koncertu, apskatīja organizatoru sarūpēto izstādi un tagadējās 
pansionāta telpas, labiekārtoto apkārtni,  cienājās ar mājas saimnieku sarūpēto  
svētku torti, fotogrāfējās, kavējās atmiľās, iestādīja krāšľās klinšu rozes, kas 
turpmāk priecēs pansionāta iemītniekus un darbiniekus.  Paldies par atsaucību, 
dalīšanos atmiľās un līdzpaľemtajām fotogrāfijām bijušajiem mediķiem. Īpašs 
paldies pirmajai sanitārei Lidijai Āboliľai, kura vēl pirms slimnīcas atvēršanas 
bija piedalījusies tās remontdarbos un kurai par tiem tālajiem laikiem ir bagātīgs 
atmiľu pūrs.  
        No viľas arī uzzinājām, ka viena no pirmajiem bērniľiem, kas dzimuši mūsu 
slimnīcā, ir tagadējā Pāvilostas vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja  Indra Plēpe 
(dz.Veinberga). Gan viľa, gan pēdējais slimnīcā dzimušais (jau pēc nodaļas 
slēgšanas) – Vasilijs Lazukins -  katrs iestādīja pa klinšu rozei.  

Vienojāmies ar Pāvilostas muzeja vadību, ka izstādi par Pāvilostas slimnīcu, 
kuras veidošanā ar fotogrāfijām, priekšmetiem piedalījās un padalījās Vera 
Āboliľa, Aina Kreicberga, dr. Agrita Kalniľa, Pāvilostas muzejs, Maira Briede, 
Guna Grimsta, Dainis Vītols, varēs apskatīt muzejā, kad tur būs beigušies 
remontdarbi. 
    Pieminot Pāvilostas slimnīcas atvēršanas 60.gadadienu, par darbu Pāvilostas 
slimnīcā un par mūža ieguldījumu Pāvilostas iedzīvotāju veselības aprūpē ar 
Pateicības rakstiem Pāvilostas iedzīvotāju vārdā paldies pateicām klātesošajiem 
mediķiem – dr.Imantam Stūrmanim, pirmajai medmāsai Alvīnei Cīrulei (toreiz 
Jūrmalei), Valijai Vīgantei, Lilijai Losānei, Aijai Ermanei, Rasmai Norvežai, 
Austrai Vagotiľai – Vagulei, Astrīdai Vēsmiľai. 
 

Paldies par skanīgo 
dziesmu Silvai Vārsbergai  
un koncerta pavadījumu 
Vasilijam Lazukinam. Paldies 
Rutai Ozolai par noformēto 
albumu. Paldies bērniem, 
kuri paľēma līdzi savas 
māmiľas, un paldies tām 
māmiľām, kuras līdzi 
paľēma savus bērnus. 
Pasākumu rīkotāji -  biedrība 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” un 
nodibinājums „Cilvēks– 
cilvēkam”  pateicas  Pāvilos- 
tas novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu. Foto: 

Marita Horna. 

 
 

Biedrības „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides 

centrs” vadītāja  
MARITA HORNA 

  

 

        Ar sārtu rožu ziedu paldies pateicām arī sanitārēm Lidijai 
Āboliľai, Lidijai Pāvelsonei, ģimenes ārstei, kura arī ir strādājusi 
slimnīcā – Agritai Kalniľai, ātrās palīdzības šoferiem Viktoram 
Bikšem un Alfredam Draugam. Arī tagadējai laipai pār Sakas upi 
šogad ir 40.gadskārta, tāpēc arī tā šajā dienā bija ietērpta svētku 
rotā, par ko paldies biedrības biedrei Vairai Kārkliľai. 

Paldies pansionāta kolektīvam, īpaši Mairai Briedei par 
atsaucību, aktīvo līdzdalību un finansiālo palīdzību pasākuma 
organizēšanā. 

 



 

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 Braže, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, 
noformētāja  Marita Kurčanova tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

DZĪVES BRĪŽOS 
Kamēr, sviedros zemi kopjot, 

Sirdĥ skanēs ziedu balss, 

Gadu dzirnakmeņi Tevi 

Neuzveiks un nesamals. 

Kamēr dziedādama spēsi 

Nedienu zem akmens likt, 

Varēsi kā bite pāri 

Trejdeviņām likstām tikt. 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī dzimušos 
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 
Almu STRAUTIĽU – 87  Valentīnu FREIMANI – 82 
Dzidru GŪTMANI – 85  Hesami HANANOVU – 81 
Lidiju KREIDENU – 85  Ritu ERNŠTEINI – 81 
Andreju KRISTAPSONU – 84                 Leonīdu REBUKU - 80  
Marzeldu PUĶEVICU – 83                  Valeriju RUDZĀJU - 80 
Alfredu GRĪNIĽU – 83   Jāzepu TETERI - 75 
Skaidrīti SOLOVJOVU – 70                 Ritu TKAČENKO - 65 
 

Gunti ARĀJU, Ingu GOGUADZI, Andriju BABIČU, Aldi 
BARSUKOVU, Uldi BĒRZNIEKU, Ilzi UNGURI, Andreju 
KOLOŠUKU, Tomu GERTSONU! 
Pilngadniekus -  Samantu ŠĒLI, Ģirtu MEĽĢI! 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Kārli EIZENGRAUDIĽU - 81 

Rihardu ZENIĽU - 75 

Ādolfu PORIĽU - 70 

Austru ZABI - 70 

Zaigu GAUSMANI - 65 

Ainu POMERANCI - 60 

Sigitu VITRUPU, Annu AIGARI, Lauri ZABI, Mareku AIGARU, 
Intaru RENCI, Ivaru LAŠINSKI! 
Pilngadniekus – Dailu UDALIŠČEVU, Agniju LIEĢI! 
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Paziņojumi 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina ikvienu novada privātīpašnieku un 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus Pāvilostas pilsētā, Sakā, Plocē, Ulmalē, 
Rīvās, Ziemupē, Saraiķos, Vērgalē  līdz 17.11.2011. noslēgt līgumus ar SIA 
EKO Kurzeme par atkritumu konteineru novietošanu savos īpašumos un 
to savlaicīgu izvešanu.  Pēc minētā datuma pašvaldības policija veiks 
pārbaudes un piemēros administratīvos sodus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu. 
 

Pāvilostas novada pašvaldība pagarina iesniegumu iesniegšanas termiľu 
līdz 2011. gada 17. novembrim par lietošanas mērķu maiľu zemes 
īpašumiem, sakarā ar Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. 
gadam, izstrādi. Pēc minēta termiľa iesniegumi vairāk netiks pieľemti. Novada 
iedzīvotāji, esiet aktīvi un izvērtējiet sava zemes īpašuma lietošanas mērķus 

un turpmāk plānoto attīstību, tas ietekmēs Jūsu īpašuma nodokļus. 
 

Pašvaldība atgādina, ka komunālie uzľēmumi apkures sezonu var uzsākt 
priekšlaicīgi, ja attiecīgās mājas iedzīvotāji savāc 51% parakstu un vēršas ar 
iesniegumu pie amatpersonām. 
 

Pašvaldības saimniecības pārzine G. Vērniece lūdz iedzīvotājus būt 
saprotošiem un gan smiltis, gan zemi, kas iznesta no Pāvilostas kapsētas, 
nebērt  kapu konteineros. Atkritumu izvedēji smagos konteinerus nespēj 
pacelt, kas rada liekas problēmas. 
 

Ar 1.oktobri pašvaldībā sāk strādāt būvinţenieris Arturs Bikovs, kas paralēli 
darbam turpinās studijas RTU maģistratūrā. Viľa pienākumos ietilps 
būvniecības darbu kontrole, tāmju izstrāde u.c. darbi. Pāvilostas domē jaunais 
speciālists būs sastopams pirmdienās no 9.00 – 13.00. Viľa tālrunis 
26429736. 
 

Š.g. 24. oktobrī  juriste Argita JAUNSLEINE Pāvilostas novada iedzīvotājiem 
sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas. Pāvilostas novada pašvaldībā - 
plkst.10.00, Vērgales pagasta pārvaldē - uz iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 
63490836 
 

Atgādinām, ka Pāvilostas novada pašvaldībai bankas norēķina konts a/s 
Latvijas krājbanka ir slēgts. Maksājumus varat veikt uz šādiem kontiem: a/s 
Swedbank, kods HABALV22, konts LV32HABA0001402037066 vai a/s DnB 
NORD Banka, kods RIKOLV2X, konts LV17RIKO0002013075234. 
 

Ja  iedzīvotājiem mājokļos ir nepieciešami skursteľslauķa pakalpojumi, 
lūgums zvanīt un pieteikties pie   saimniecības pārzines Gunitas  pa tālr. 
29725727. 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 7.novembrī. 
Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739.  
 

Jauna ģimene steidzami vēlas īrēt māju vai dzīvokli Pāvilostā. 
Tel:29748264 

Pateicība 

Liepājas Krusta draudzes Diakonijas centrs sirsnīgi pateicas visiem tiem 
Vērgales pagasta iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam ziedot 
lauksaimniecības produktus ĀBOLU TIRGUM. 
 

No visas sirds pateicos labajam cilvēkam, kurš uzdāvināja manai meitai Laurai 
Kurmei brīvpusdienas Vērgales pamatskolā. Lai Dievs ik solī ir kopā ar šo sirds 
cilvēku! Paldies arī audzinātājai Ivetai Vanagai! 
                                                                                           BIRUTA KURME 

Reliģiskās ziņas 

SAKASLEJAS EV.-LUT. BAZNĪCĀ  
9.oktobrī plkst. 14.00 PĻAUJAS SVĒTKU dievkalpojums. 
23.oktobrī plkst. 14.00 Dievkalpojums. 
Dievkalpojums SARAIĶU EV. LUT. BAZNĪCĀ notiks 16.oktobrī plkst.11.00. 
Dievkalpojumi ZIEMUPES EV. LUT. BAZNĪCĀ notiks: 
 9.oktobrī plkst.14.00 
16.oktobrī plkst.11.00, 23.oktobrī plkst.14.00 

SVEICAM 
Dagniju KAĽOTI un Juri APLOKU  

             ar dēla VALTERA piedzimšanu! 

Līgu un Arti BUNKAS  

             ar meitas SANDAS piedzimšanu! 

Anitu KUKULI un Armandu KRASTIĽU 

              ar meitas SANIJAS piedzimšanu! 

Gerdu un Agni AIZSTRAUTUS ar dēla DĀVJA piedzimšanu! 

Zaigu ALKŠARI un Aigaru ŠUPSTIKU  

                                                ar meitas ENIJAS piedzimšanu! 

Lindu un Mārtiľu LIELJUKŠUS  
                               ar meitas SĀRAS TERĒZES piedzimšanu! 

 

MŪŽĪBĀ                            

PĀVILOSTĀ  

Fedor GORDIENKO 
(28.01.1936.- 03.10.2011.) 
 

Alfreds Edmunds JONAITIS  
(16.09.1934.- 03.10.2011.) 
 

 
  
 

 

Dmitriju VENZELI - 60 

Edvīnu SOMU - 60 
Laimdotu LIEPIĽU - 60  
Agru PORIĽU - 60 
Alfonu BITENIEKU - 60 
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