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IZDEVUMĀ LASIET: 

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Pāvilostas novadā – 4.lpp. 

 Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības 

sniegšanu Pāvilostas novadā – 6.lpp. 

 Aicinām piedalīties fotokonkursā – 12.lpp. 

 6.oktobrī aicināti uz izstādi Rāmavā – 

13.lpp.  

 

Vasarai  

aizejot 
 Aiz loga spoţos  
saules staros šūpojas vēl koši  
zaļās koku lapotnes, dārzos  
ziedu krāšľumā un krāsainībā  
sacenšas saulespuķes, dālijas,  
asteres, mārtiľrozes,   
samtenes…  Viss apkārt vēl ir  
tik vasarīgs. Ka klāt ir rudens, liecina vien tas, ka 
skolēni, skolotāji un viľu vecāki  piedzīvojuši pirmo 
skolas dienu. Pāvilostas vidusskola remonta dēļ vēl 
skolēnus savās telpās neuzľem, bet tas nekas, jo ir 
desmitiem citu darbu,  ko kopā ar vasarā nesatiktiem 
klases biedriem darīt. Mācības jau nekur nepamuks 
un mācību grāmatas līdz pavasarim tik un tā būs 
jāpāršķirsta no viena vāka līdz otram. Kad pēc pirmās 
skolas dienas jautāju kādam otrās klases skolēnam: 
„Ko rīt darīsiet?‖, viľa atbilde skanēja ar patiesu 
prieku: „Iesim sēnēs‖. Vai nav jauki izmantot aizejošās 
vasaras dienas patīkamām un arī vajadzīgām 
nodarbēm. Redz, kā dzīve mums gluţi negaidot 
piespēlē šādas iespējas.  Un arī laiks, kā 
atvainodamies par salīdzinoši vēso un lietaino vasaru, 
pieturas silts un saulains.  
              Ieslēdzu radio un tur skan dziesma –  
Negaidi, nesauc, tu, bagāto rudeni 
Gan jau tas pienāks nesaukts un negaidīts, 
Kamēr zied ziedi un silti ir ūdeņi, 
Negaidi, nesauc, tu, bagāto rudeni 
Paliksim pagaidām lietainā vasarā 
Pagaidi, pacieties, nebūs jau garām tā 
Paliksim pagaidām labāk mēs vasarā. 
 Liekas, ka kāds lasa manas domas 
un nojauš par manu noskaľojumu, domājot par 
rudens tuvumu.  

Bet no vasaras jāaiziet, neskumstot par 
pagājušo. Ne kā dālijai, kas pēc pirmās aukstās nakts 
melnās cietējas  skrandās tērpusies, bet kā  kļavai 
pēc salnām uzziedot krāšľumā, ko pavasarī pat 
nenojauta. 
 Līdzīgi kastanim – paslēpjot savu būtību 
durstīgā apvalkā, lai  atbaidītu ziľkārīgos un pāri 
darītājus. Kā pīlādzim – ieliekot kvēli ogās, kuras 
rūgtumu zaudēs pēc sala. Kā rītam, kas, jo tuvāk 
rudenim, jo dzidrāks un skanīgāks. Bet dziesma vēl 
aizvien aicina -  
Negaidi, nesauc, tu, bagāto rudeni 
Gan jau tas pienāks nesaukts un negaidīts! 
 Jauku rudeni! 

MARITA HORNA 
 

 

 

 

Soli pa solim tuvojas rudens.  

Saules sirds skopāka kļūst.  

Rītausmā, tīrelī sasaucas dzērves,  

Balsis mākoņos atsitas, lūst..  
 

Mežmalas slieksnis gail zilās liesmās.  

Zied sila  viršu pieres.  

Putni spārnos ceļ vasaras dziesmas.  

Ielido gājputnu sliedes.  
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JŪLIJA DOMES ZIĽAS  
26.jūlijā notika kārtējā domes sēde. Šogad jau devītā. Tajā 

piedalījās visi deputāti un izskatīja 21 darba kārtības jautājumu. 
1.  Par ēdināšanas izmaksām pirmsskolas izglītības iestādēs. No š.g. 
1.septembra noteica šādas ēdināšanas izmaksas Pāvilostas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs: Ls 1,10 dienā- 1-3 gadīgo bērnu grupā; 
Ls 1,20 dienā- 4-6 gadīgo bērnu grupā. Ls 0,60 dienā- pusdienas 
personālam. 
2. Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā. Ar š.g. 1.septembri 
veica grozījumus štatu sarakstā un tarifikācijā Vērgales pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis‖ sadaļā:  palielināja štata vietas 
ar skolotāja palīgu (mēnešalga – Ls 172,50), pavāra palīgs (mēnešalga – 
Ls 114.00), pirmsskolas iestādes māsa ( mēnešalga – Ls 193,50).  

Ar š.g. 1.septembri veica  grozījumus štatu sarakstā un tarifikācijā 
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš‖ sadaļā, 
apstiprinot štata vienību -  pavāra palīgs (mēnešalga – Ls 114,00). 
3. Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas- vairāku mērķu projekti: 
3.1. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Dzintariľš‖ Ls 
810,00 elektrības, ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai; 

Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis‖ Ls 
1462,00 atalgojuma fondam. 

3.2. Informatīvi atbalstīja biedrību „Vārti ģimenei‖ vasaras ekspedīcijas 
skolas „Eldorado‖ organizēšanā un deleģēja pašvaldības pārstāvi uz 
tikšanos ar vasaras skolas dalībniekiem. 
3.3. Atbalstīja  sabiedriskā labuma biedrību „Vārti ģimenei‖ pasākuma 
„maDARA‖ organizēšanu, nodrošinot pašvaldības policijas kārtībnieka 
deţūru pasākuma laikā, nodrošinot ar  prezentācijas materiāliem - 
Pāvilostas novada bukletiem, nodrošinot pašvaldības autobusu maršrutā 
Pāvilosta – Vērgale – Saraiķi - Ziemupe un atpakaļ.  Biedrībai „Ziemupīte‖ 
līdz 22.08. bija jāiesniedz tāme par iespējamā pašvaldības 
līdzfinansējuma Ls 200,00 apmērā izlietošanu.  
3.4. Nolēma informēt biedrības par to, ka pašvaldība ir izsludinājusi 
projektu konkursu, kur ir iespējams iesniegt savus projektus finansējuma 
saľemšanai. 
4. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Muiţnieki”, Sakas 
pagastā, īpašumu pārdodot izsolē. Nosacītā cena- Ls 1 300,00. 
5. Atkārtoti apstiprināja  Pāvilostas novada pašvaldības 2012. 
gada saistošos noteikumus Nr. 2 „Par sociālās palīdzības sniegšanu 
Pāvilostas novadā” pēc precizējumu veikšanas.  
6. Atkārtoti apstiprināja  Pāvilostas novada pašvaldības 2012. 
gada saistošos noteikumus Nr. 4 „Par aprūpi mājās” pēc precizējumu 
veikšanas.  
7. Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Vērgales pagastā. 
8. Pagarināja zemes nomas līgumu ar z/s „Ezernieki” uz 5 
gadiem uz zemes lietojumu Ķenča Līkums, Sakas pagasts,  23,4 ha 
platībā. Zemes nomas maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
9. Nodeva publiskai apspriešanai ēkas Lejas ielā 1, Pāvilostā, 
rekonstrukcijas priekšlikumu. 
10. Pieľēma virkni lēmumu par nekustamā īpašuma un zemes 
sadalīšanu, jaunu adrešu piešķiršanu, zemes ierīcības projektu un 
zemes robeţu plānu apstiprināšanu. 
11. Nolēma izbeigt pašpatēriľa zvejas līgumu sakarā ar nomnieka 
nāvi. Piešķīra 1 zivju tīkla un 1 reľģu tīkla zvejas rīku limitu. Atcēla 
lēmumu par zvejas limitu piešķiršanu trīs personām, kuras sešu mēnešu 
laikā nav noslēgušas pašpatēriľa zvejas līgumu un nav sākušas izmantot 
noteikto zvejas rīku skaita limitu. Šos limitus pārdalīja tām fiziskām 
personām, kurām nepiešķīra zvejas rīka limitus 2012.gadam. Sakarā ar 
to, ka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, nolēma organizēt izlozi. 
12. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Vērgales pagastā 
īpašnieka nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, 
piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 21.08.2012.  – Ls 383,00 

Informāciju sagatavoja  
MARITA HORNA 

 

AUGUSTA DOMES ZIĽAS  
30.augustā Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Tajā darba dēļ 
nepiedalījās deputāts Gatis Štokmanis. 
1.Apstiprināja Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Dzintariľš‖ darba organizēšanu 2012./2013.mācību gadā šādās grupās 
atbilstoši bērnu vecumam: 
1,5-3 gadīgo bērnu grupa; 
3-4 gadīgo bērnu grupa; 
5-6 gadīgo bērnu grupa.  
Ar 2012.gada 01.septembri samazināja Pāvilostas PII ―Dzintariľš‖ vienu 
skolotāja palīga štata vietu. 
Ar 2012.gada 03.septembri nolēma palielināt trauku mazgātājas štata 
vietu skaitu Vērgales pamatskolas štatu sadaļā.  
2. Nolēma pieprasīt samaksu par sociālo pakalpojumu sniegšanu Ls 
100,00 apmērā mēnesī no vecākiem, kuru divi bērni atrodas ārpus 
ģimenes. To nosaka valstī pieľemtie likumi.   
3. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumā Kalna ielā 15A, Pāvilostā, 
esošās 4 metāla cisternas ar atsavināšanas veidu - īpašuma pārdošana 
izsolē ar augšupejošu soli. Nosacītā cena - Ls 1 000,00. Publicēt 
paziľojumu par izsoli laikrakstā ―Kursas Laiks‖ ne vēlāk kā divas nedēļas 
pirms izsoles pieteikuma termiľa beigām un Pāvilostas novada 
informatīvajā izdevumā ―Pāvilostas Novada Ziľas‖. Apstiprināt 
atsavināšanas izsoles noteikumus. (Skat. 3.lpp.) 
4. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Suvenieki‖, Orgsaļiena, 
Sakas pagastā,. Atsavināšanas veids - īpašuma pārdošana izsolē. 
Nosacītā cena - Ls 2 500,00. Apstiprināt atsavināšanas izsoles 
noteikumus. . (Skat. 3.lpp.) 
5. Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas - vairāku mērķu projekti: 
Ls 175,00 apmērā biedrībai „Ziemupīte‖ pasākuma „maDARA‖ 
organizēšanai degvielas iegādei un Ls 559,00 apmērā Pāvilostas 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Dzintariľš‖ remonta izdevumu 
segšanai. 
6. Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas 
ēdināšanas - pusdienu izmaksas par porciju vienai personai ar 
2012.gada 03.septembri: Ls 0,55 skolēniem; 
Ls 0,55 pašvaldības iestādēs strādājošiem; Ls 1,10 pārējām 
personām. 
7. Ar 2012.gada 01.oktobri nolēma pārtraukt 01.10.2008. nekustamā 
īpašuma telpu nomas līgumu ar IK „GRB Serviss‖ par telpu Ziemupes 
tautas namā nomu. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, deputāts Gatis 
Brēdiķis balsojumā nepiedalijās. 
8. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus diviem otrās 
grupas invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamās 
mājas Pāvilostā, 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
9. Nolēma veikt Pāvilostas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Nr.21 Dzintaru ielā 95, Pāvilostā, reģistrāciju zemesgrāmatā un 
veikt tā inventarizāciju un novērtējumu. Uzdeva Pāvilostas novada 
privatizācijas komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā organizēt īpašuma atsavināšanu. 
10. Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra izstrādāto 
foto konkursa „Pāvilostas novads 2012.gadā‖ nolikumu. (Skat. 12. lpp.) 
11. Nolēma atteikties pārľemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo 
nekustamā īpašuma objektu - dzīvojamo ēku „Grīľi‖, Sakas pagastā un 
zemesgabalu 0,3 ha platībā.  
12. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamajiem 
īpašumiem novadā, mainīja adreses zemes vienībai un dzīvojamajai 
mājai un pārējām ēkām Sakas pagastā, apstiprināja nekustamā īpašuma 
zemes ierīcības projektus, piešķīra adreses / nosaukumus un noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus vairākiem zemes gabaliem. 
13. Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 2012.gada 29.marta sēdē 
Nr. 3. ar lēmumu 40.§ apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma 
nekustamam īpašumam „Jaunstrēļi‖, Sakas pagastā, izstrādei norādītos 
punktus un izteikt tos šādā redakcijā:  
papildināt 6. punktu ar 6.9. apakšpunktu: 

Turpinājums 3lpp. 
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PAZIŅOJUMI 

 
Pāvilostas novada dome izsludina mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli, norēķinus veicot 100% latos, kurā tiek 

pārdota Pāvilostas novada domei piederošā 
kustamā manta - 4 metāla cisternas, 
(ieraktas zemē) un atrodas Kalna ielā 15A, kad.nr. 

6413 001 0148. Nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir LVL 
1000.00 (viens tūkstotis latu). Nepieciešamās atļaujas cisternu 
izrakšanai kārto pircējs. 

Izsole notiks 2012.gada 27.septembrī plkst.13.30 
Pāvilostas novada domē – Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV – 3466. 

Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš piesakoties pie 
domes priekšsēdētāja. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Pāvilostas novada domē vai domes mājaslapā 
www.pavilosta.lv.  
 
 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai 

nekustamo īpašumu „Suvenieki”, 
Orgsaļienā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

kas sastāv no viena neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 4,57 ha, atklātā mutiskā izsolē 2012. gada 
24.oktobrī plkst. 10.00, izsoles nosacītā cena Ls 2 500, 
nodrošinājums Ls 250. 
         Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā 
mutiskā izsolē, samaksa 100 % latos. 
 Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖. Reģistrācija 
izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2012.gada 
23.oktobrim  plkst.16.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija 
darba dienās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73,Pāvilostas novada domes privatizācijas 
komisijā, tālrunis 63484561. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, 
iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 
mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis‖, iesniedzot to Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 
 
 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai 
atklātā izsolē šādu nekustamo īpašumu: 

Nekustamo īpašumu „Muiţnieki”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no 

viena neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2,04 ha, 
atklātā mutiskā izsolē 2012. gada 04.oktobrī plkst. 10.00, 
izsoles nosacītā cena Ls 1 300, nodrošinājums Ls 130. 
         Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā 
mutiskā izsolē, samaksa 100 % latos. 
 Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖. Dalībnieku 
reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma. 
 Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija 
darba dienās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostas novada domes privatizācijas 
komisijā, tālrunis 63484561. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, 
iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 
mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis‖, iesniedzot to Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 
 

Turpinājums no 2.lpp. 

„6.9. topogrāfiju pieļaujams uzmērīt detālplānojuma izstrādei nepieciešamajā 
teritorijā.‖ 9.punkta 4. apakšpunktu: Izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju 
iesniedz izskatīšanai Pāvilostas novada domē līdz 12.09.2012. 
14. Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 2010.gada 25.marta sēdē Nr. 3. 
ar lēmumu 19.§ apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma nekustamam 
īpašumam „Piejūras‖, Vērgales pagastā, Pāvilostas novada izstrādei norādītos 
punktus un izteikt tos šādā redakcijā: Papildināt 10.punktu ar 8.apakšpunktu: 
Pirms detālplānojuma dokumentācijas iesniegšanas Pāvilostas novada domē, 
reģistrēt detālplānojuma grafisko daļu pie Pāvilostas novada pašvaldības datu 
bāzes uzturētāja SIA „IT Dati‖ (tālr. 29215759). 9.punkta 4. apakšpunktu: 
Izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju iesniedz izskatīšanai Pāvilostas 
novada domē līdz 26.09.2012. 
15. Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 2010.gada 25.marta sēdē Nr. 3. 
ar lēmumu 18.§ apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma nekustamam 
īpašumam „Saules Pļavas‖, Vērgales pagastā, Pāvilostas novada izstrādei 
norādītos punktus un izteikt tos šādā redakcijā: Papildināt 10.punktu ar 
8.apakšpunktu: Pirms detālplānojuma dokumentācijas iesniegšanas 
Pāvilostas novada domē, reģistrēt detālplānojuma grafisko daļu pie Pāvilostas 
novada pašvaldības datu bāzes uzturētāja SIA „ IT Dati‖ (tālr. 29215759). 
9.punkta 4. apakšpunktu: Izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju iesniedz 
izskatīšanai Pāvilostas novada domē līdz 26.09.2012. 
16. Apstiprināja Pāvilostas ostas valdes sastāvā par Zemkopības ministrijas 
pārstāvi Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas 
pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietnieci Inesi Miķelsoni. No 
Pāvilostas ostas valdes sastāva izslēdza Zemkopības ministrijas pārstāvi Jāni 
Lagūnu. 
17. Atturoties deputātei A.Brūklei,  nolēma atļaut nobraukt pludmalē pa 
nobrauktuvi pie Akmensraga bākas piekabes - mobilās pirtiľas novešanai un 
novietošanai pludmalē no lēmuma pieľemšanas brīţa līdz 31.08.2013.. 
18.Piešķīra dzīvokļa Vērgales pagastā, īres tiesības uz 5 gadiem. 
19. Atlika lēmuma pieľemšanu par Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada 
saistošo noteikumu Nr. 16 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas 
un kopšanas noteikumi‖ projekta apstiprināšanu. 
20. Atlika lēmuma pieľemšanu par Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada 
saistošo noteikumu Nr. 17 „Pāvilostas novada administratīvās atbildības 
noteikumi‖ apstiprināšanu.   
21. Piešķīra dzīvokļa Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā īres tiesības uz 5 
gadiem. 
22. Noteica nekustamajam īpašumam Pāvilostā, Pāvilostas novada zemes 
vienībai platībā 294 m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.  
23. Apstiprināja Pāvilostas novada domes izlozes komisijas 20.08.2012. 
protokolu. 
Piešķīra zvejas rīku limitus 2012.gadam:1 reľģu tīklu,100 zivju āķi un 1 zivju 
tīkls,100 zivju āķi. 
24. Nolēma slēgt nomas līgumu par Pāvilostas novada pašvaldībai valdījumā 
esošo zemes vienību Pāvilostā, 0,3853 ha platībā, saskaľā ar zemes robeţu 
plānā iezīmēto skici, kas ir šī lēmuma neatľemama sastāvdaļa. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
25. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
Vērgalē, 3,78 ha platībā. Zemes nomas maksu gadā noteikt 3% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks maksā iznomātājam LR likumos 
noteiktos nodokļus. 
26. Garantēja Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 6 677,50 
(bez PVN) apmērā ELFLA atbalstītajam projektam „Sakas novada tautastērpa, 
kā novada kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un popularizēšana‖.  
37. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 18.09.2012. līdz 21.09.2012. (4 
kalendārās dienas) par 2012.gadu. 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2012. gada 20.septembrī Pāvilostā. 
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 27.septembrī Pāvilostā. 
 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE  
un MARITA HORNA 

 

http://www.pavilosta.lv/
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APSTIPRINĀTI ar  Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu   
(prot. Nr. 15., 13§) 

PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes: 26.04.2012. lēmumu  (prot. Nr. 4., 20§); 
31.05.2012. lēmumu  (prot.Nr.6.,34§); 28.06.2012. lēmumu  ( prot.Nr.8., 21§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011 .GADA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12 

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI 
PĀVILOSTAS NOVADĀ 

Izdoti saskaņā ar:  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu,  
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Saistošie noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību visām fiziskām un juridiskām personām Pāvilostas novada 
teritorijā: Pāvilostas pilsētā, Sakas pagastā, Vērgales pagastā. 
1.2. Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt cilvēku dzīvību un 
veselību, vidi, kā arī personu mantu Pāvilostas novadā. 
1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 
personām Pāvilostas novada administratīvajās robeţās. 
1.4. Šie noteikumi neregulē būvniecības un būvju nojaukšanas 
atkritumu apsaimniekošanu. Līdz attiecīgu saistošo noteikumu 
izdošanai par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu 
apsaimniekošanu, atbilstoši cilvēku dzīvības un veselības drošības, 
personu mantas un vides aizsardzības prasībām, ir atbildīgs 
būvniecības, būvju nojaukšanas vai rakšanas darbu pasūtītājs.  
1.5. Noteikumu izpildes kontroli veic Pāvilostas novada 
pašvaldības policija. 
1.6. Atkritumu apsaimniekošana Pāvilostas novada teritorijā 
notiek saskaľā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un 
saistošiem noteikumiem. 
1.7. Pāvilostas novada teritorijā ir noteikta viena atkritumu 
apsaimniekošanas zona. 

2. Noteikumos lietotie termini 
2.1. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās 
valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. 
2.2. Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai 
vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;. 
2.3. Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, 
pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie 
īpašību ziľā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem. 
2.4. Ražošanas atkritumi — atkritumi, kas radušies raţošanas 
procesā vai būvniecībā. 
2.5. Bioloģiskie atkritumi - bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku 
atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāţu 
un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem 
pielīdzināmi pārtikas raţošanas atkritumi. 
2.6. Atkritumu radītājs– ikviena fiziskā vai juridiskā persona, 
kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura 
veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā 
rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības. 
2.7. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, 
uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā 
sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo 
darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to 
slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 
apsaimniekošanā. 
2.8. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu 
tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saľēmis 
attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par piesārľojumu 
noteiktajā kārtībā.  

3. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi, tiesības un atbildība 
3.1. Par atkritumu savākšanu un izvešanu no nekustamā 
īpašuma (neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts 
Zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma reģistrā) ir atbildīgs tā 
īpašnieks vai uz līguma vai pilnvaras pamata īpašuma valdītājs, 
lietotājs, īrnieks vai nomnieks. 
3.2. Sadzīves atkritumu radītājam ir pienākums: 
3.2.1. iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 
un ievērot šos noteikumus; 
 

3.2.2. regulāri savākt sadzīves atkritumus, ja tie atrodas tā 
teritorijā; 
3.2.3. uzglabāt radušos atkritumus līdz nodošanai atkritumu 
apsaimniekotājam; 
3.2.4. segt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas; 
3.2.5. sniegt informāciju pašvaldībai vai tās nozīmētai institūcijai 
par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem, bet 
juridiskajām personām arī par saimnieciskās darbības profilu un radīto 
atkritumu veidu un daudzumu; 
3.2.6. ielaist pašvaldības amatpersonas, kas kontrolē noteikumu 
izpildi, zemes īpašumā, lai pārbaudītu atkritumu savākšanas un glabāšanas 
atbilstību šiem noteikumiem; 
3.2.7. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, izveidot 
teritoriju sadzīves atkritumu savākšanai, novietojot tajā atkritumu tvertnes. 
Šādas teritorijas nav jāizveido katrā īpašumā, ja atkritumu apsaimniekotājs ir 
izveidojis kopīgu teritoriju vairākiem īpašumiem, vienojies par citu atkritumu 
savākšanas veidu, vai arī, ja atkritumi tiek savākti maza izmēra tvertnēs un to 
savākšanai nav nepieciešama piekļūšana ar specializēto transportu; 
3.2.8. uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu 
savākšanas laukumus, ja līgumā šis pienākums nav noteikts atkritumu 
apsaimniekotājam; 
3.2.9. šķirot atkritumus, ja to pieprasa pašvaldība vai atkritumu 
apsaimniekotājs; 
3.2.10. ievērot sanitārās normas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā; 
3.2.11. pie iestāţu, uzľēmumu, atpūtas, tirdzniecības un 
sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas durvīm, ēku īpašniekam, 
apsaimniekotājam ir pienākums novietot urnas sīkajiem sadzīves atkritumiem 
un nodrošināt to pastāvīgu uzturēšanu atbilstoši sanitārajām normām, pirms 
tam veicot urnu dizainu saskaľošanu ar Pāvilostas novada domi. 
3.3. Par iesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanā uzskatāma 
līguma noslēgšana ar atkritumu apsaimniekotāju, kas jāizdara viena mēneša 
laikā no nekustamā īpašuma lietošanas vai īpašuma tiesību iegūšanas 
dokumentu parakstīšanas. 
3.4. Par sadzīves atkritumu radītāju publiskos pasākumos ir uzskatāms šī 
pasākuma organizētājs, kuram ir pienākums nodrošināt sadzīves atkritumu 
savākšanu pasākuma laikā un nodrošināt atkritumu savākšanu 5 (piecu) stundu 
laikā pēc pasākuma noslēguma, un līguma noslēgšanu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju par savākto atkritumu izvešanu. 
3.5. Sadzīves atkritumu radītājam aizliegts: 
3.5.1. izmest sadzīves atkritumus tvertnēs un vietās, kuras nav 
noteiktas (uzskaitītas) noslēgtajā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju; 
3.5.2. izmetot sadzīves atkritumus, piegruţot to savākšanas 
telpas vai teritorijas; 
3.5.3. izmest līdzi atnestus sadzīves atkritumus atkritumu 
tvertnēs, kas uzstādītas publiskās vietās (parkos, skvēros, sporta laukumā, 
sabiedriskā transporta pieturvietās, pludmalē un tamlīdzīgi); 
3.5.4. uzkrāt sadzīves atkritumus telpās un zemes īpašumos 
apmēros, kas var radīt draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, personu 
īpašumam un videi;  
3.5.5. pieļaut sadzīves atkritumu neizvešanu, smaku un antisanitāru apstākļu 
rašanos atkritumu rašanās vai savākšanas vietās; 
3.5.6. sadzīves atkritumu tvertnēs ievietot degošus (kvēlojošus, 
gruzdošus) atkritumus, speciālos un bīstamos atkritumus; 
3.5.7. dedzināt rūpnieciskas vai saimnieciskas darbības rezultātā 
radušos, kā arī sadzīvē radītos (izľemot bioloģiski noārdāmos atkritumus) 
sadzīves atkritumus Pāvilostas pilsētas un ciemu centru teritorijā atklātos 
ugunskuros; 
3.5.8. tvertnēs, kas paredzētas konkrētu šķirojamo atkritumu 
veidam izmest citus (nešķirotus) atkritumus. 
3.6. Sadzīves atkritumu radītājam ir tiesības īpašumā vai valdījumā 
esošajā zemesgabalā izveidot kompostu bioloģiskajiem atkritumiem. 

4. Šķiroto (dalīti savākto) atkritumu apsaimniekošana 
4.1.  Atkritumu radītājs šķiro tā radītos atkritumus, ja pašvaldība ir 
nodrošinājusi ar atbilstošiem atkritumu konteineriem šķirotiem atkritumiem. 
4.2. Atkritumu radītāji šķiro sadzīvē radītos atkritumus un nogādā tos 
atkritumu dalītas vākšanas laukumā vai punktā novietotos ar noteiktām krāsām 
un uzrakstiem vai uzlīmēm apzīmētos speciālajos konteineros, kas paredzēti 
noteikta veida atkritumu savākšanai.                                          Turpinājums 5.lpp. 
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Turpinājums no 4.lpp. 

4.3. Šķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu 
atlikumiem. 
4.4. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot šķiroto atkritumu 
konteineros. 

5. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 
5.1. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (turpmāk - bīstamie 
atkritumi) radītājs vai valdītājs: 
5.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves 
atkritumiem un uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu 
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; 
5.1.2.  slēdz līgumu par bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu un ir saľēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu; 
5.1.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
izdevumus. 
5.2. Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu: 
5.2.1.  saľem attiecīgo atļauju bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai; 
5.2.2. izpilda attiecīgajā atļaujā noteiktās prasības atkritumu 
apsaimniekošanai. 

6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi, tiesības un 
atbildība 

6.1.  Par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, reģenerāciju un apglabāšanu Pāvilostas novadā, Pāvilostas 
novada pašvaldība, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
18.pantu, slēdz līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 
6.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir: 
6.2.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus 
transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz 
pieļaujamo trokšľa līmeni; 
6.2.2. vienojoties ar sadzīves atkritumu radītāju, izveidot atkritumu 
savākšanas vietas (laukumus) vienam vai kopīgi vairākiem īpašumiem; 
6.2.3. uzkopt sadzīves atkritumu savākšanas vietu pēc atkritumu 
izvešanas, ja saskaľā ar līgumu šis pienākums nav uzlikts sadzīves 
atkritumu radītājam; 
6.2.4. uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu 
savākšanas laukumus, ja līgumā šis pienākums nav noteikts atkritumu 
radītājam; 
6.2.5. sadzīves atkritumus savākt regulāri, lai nepieļautu to 
uzkrāšanos, smaku izdalīšanos, savākšanas teritorijas vai telpu 
piegruţošanos; 
6.2.6. uz pašvaldības pieprasījuma noteiktā kārtībā nodrošināt 
speciālo atkritumu savākšanu; 
6.2.7. savāktos atkritumus pārvadāt tikai specializētos slēgta tipa 
transportlīdzekļos; 
6.2.8. organizēt sadzīves atkritumu šķirošanu, ja to pieprasa 
pašvaldība; 
6.2.9. informēt sadzīves atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, optimālāko, kvalitatīvāko, drošāko, lētāko u.c. 
veida atkritumu apsaimniekošanu; 
6.2.10. veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, 
izcelsmes, savākšanas bieţuma, pārvadāšanas, pārstrādes un 
apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti; 
6.2.11. pēc pieprasījuma iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībai 
informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novadā. 
6.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs kļūst par savākto atkritumu 
īpašnieku, kas ir jāľem vērā nosakot atkritumu apsaimniekošanas 
izdevumu segšanu atkritumu radītājiem. 
6.4. Atkritumu apsaimniekotājam jāslēdz ar nekustamā īpašuma 
īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem līgumi par atkritumu savākšanu, 
kuros ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms un periodiskums (ne retāk 
kā vienu reizi mēnesī), nodrošinot viľus ar sadzīves atkritumu 
savākšanas konteineriem. 
6.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir aizliegts pieļaut atkritumu 

neregulāru izvešanu. 
 
 

6.6.1.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas vieta ir poligons SIA „Liepājas 
RAS‖, „Ķīvītes‖, Grobiľas pagasts, Grobiľas novads. 

7. Pašvaldības tiesības 
7.1. Pāvilostas novada pašvaldība, tās nozīmēta amatpersona vai 
institūcija ir tiesīga: 
7.1.1. iekļūt personu zemes īpašumos, lai pārbaudītu atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu un prasību ievērošanu; 
7.1.2. pieprasīt informāciju no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem 
par atkritumu daudzumu, veidiem, to apsaimniekošanas kārtību; 

7.1.1. 7.1.3. pieprasīt no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem veikt 
pasākumus, lai samazinātu nepārstrādājamo atkritumu daudzumu; 

7.1.2. 7.1.4. pieprasīt no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem 
pārstrādājamo atkritumu šķirošanu; 

7.1.3. 7.1.5. pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam izmainīt sadzīves atkritumu 
izvešanas grafiku, ja esošais grafiks pilnībā nenodrošina efektīvu 
atkritumu savākšanu vai negatīvi ietekmē pilsētas sadzīvi; 

7.1.4. 7.1.6. atteikt noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par kura 
darbību atkritumu apsaimniekošanā Pāvilostas novadā ir saľemtas 
sūdzības vai kura saimnieciskajā darbībā ir konstatēti pārkāpumi. 

8. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 
8.1. 8.1. Maksu par bīstamo vai raţošanas atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģenerāciju vai raţošanas 
atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā nosaka, bīstamo vai 
raţošanas atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas 
darbības.  

8.2. 8.2. Maksa par bīstamo atkritumu apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. 

8.3. 8.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izľemot sadzīves atkritumu 
reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai 
valdītājam (izľemot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta 
desmitajā daļā minēto atkritumu radītāju) apstiprina pašvaldība ar 
saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos 
paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izľemot sadzīves atkritumu 
reģenerāciju), un to veido: 

8.3.1. 8.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta 
pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs. 

8.3.2. 8.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

7.1.1. 8.3.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā. 

9. Atbildība par noteikumu neievērošanu 
9.1. 9.1. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu pārkāpējam 

piemērojams brīdinājums. Ja pārkāpums tiek izdarīts atkārtoti gada laikā 
pēc brīdinājuma uzlikšanas, pārkāpējam piemēro naudas sodu no pieciem 
līdz piecdesmit latiem. Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola 
sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) – līdz desmit latiem, ja 
pārkāpējs neapstrīd viľam uzlikto naudas sodu. 

9.2. 9.2. Administratīvais sods uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas 
pamatprincipus. 

9.3. 9.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt Pāvilostas 
novada pašvaldības policija. 

9.4. 9.4. Administratīvo sodu var uzlikt: 
9.4.1. Pāvilostas novada pašvaldības policija; 
9.4.2. Pāvilostas novada domes Administratīvā komisija. 

9.5. 9.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo 
noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas. 

10. Noslēguma jautājumi 
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pāvilostas 

novada pašvaldības 2010.gada saistošie noteikumi Nr.17 „Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā‖. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks JĀNIS VITRUPS 
 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378#p18
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378#p18
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 
26.01.2012. lēmumu  (prot. Nr. 1., 7.§) 

PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes 
26.04.2012. lēmumu (prot. Nr. 4., 15.§); 

26.07.2012. lēmumu (prot. Nr. 9,5.§) 

PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 
 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

SNIEGŠANU  
PĀVILOSTAS NOVADĀ” 

Izdoti saskaņā ar: Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35.panta 4. un 5. 
daļu,  LR likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25.pantu,  MK 30.03.2010. noteikumu 
Nr.299” Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4.apakšpunktu, MK 17.06.2009. noteikumu 
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, 
MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43.punktu. 

I. I. Lietotie termini un to skaidrojums 
1. 1. Sociālā palīdzība - naudas vai 

mantisks pabalsts, kura piešķiršana 
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
ģimenēm/personām, kurām trūkst 
līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 

2. 2. Trūcīga ģimene – ģimene vai persona 
atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz Ministru kabineta 
noteikumos par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
noteikto līmeni. 

3. 3. Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir 
trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu 
vecumam. Ja bērns turpina mācības, tad 
līdz 24 gadu vecumam. 

4. 4. Bārenis - bērns, kura vecāki ir miruši 
vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par 
mirušiem.                        Turpinājums 7.lpp. 
  
  
 

Sociālais dienests ziľo 
 Jūlija mēnesī 2 ģimenēm piešķirts 
maznodrošinātās ģimenes statuss, 21 ģimenei 
trūcīgās ģimenes statuss, 3 personām 
pārtraukts pamatpabalsts, 4 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts 
apbedīšanas pabalsts. Augusta mēnesī 5 
ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 19 ģimenēm trūcīgās ģimenes 
statuss, 3 personām pārtraukts 
pamatpabalsts, 2 ģimenēm piešķirts 
pamatpabalsts, 4 ģimenēm piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts 
ārkārtas situācijā. 
 

Sociālo pakalpojumu un palīdzības 
likums nosaka, ka klientam ir pienākums: 
 1) aktīvi iesaistīties savas problēmas 
risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, 
tajā skaitā, piedaloties sociālās rehabilitācijas 
pasākumos darba un sociālo prasmju 
saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;  
2) sniegt ziľas par sevi;  
3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu 
pelnītspēju un ienākumus;  
4) izmantot iespējas saľemt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai 
kādam no viľa ģimenes locekļiem ir atkarības 
problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, 
azartspēlēm);  
5) saľemto sociālo palīdzību izmantot 
atbilstoši paredzētajiem mērķiem;  
6) atļaut sociālā darba speciālistam apsekot 
dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai 
sociālās palīdzības saľemšana saistīta ar 
klienta materiālo resursu novērtēšanu. 

Personai darbspējīgā vecumā, kura 
vēlas saľemt sociālās palīdzības pabalstu, 
izľemot vienreizēju pabalstu ārkārtas 
situācijā, un nestrādā (nav uzskatāma par 
darba ľēmēju vai pašnodarbināto saskaľā ar 
likumu ―Par valsts sociālo apdrošināšanu‖), 
jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā bezdarbniekam, izľemot atsevišķus 
gadījumus. 

 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi — 

aktīvais nodarbinātības pasākums 
bezdarbniekiem darba iemaľu iegūšanai un 
uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus.  
Tādēļ sociālā dienesta klientiem, kuri dzīvo 
regulāri uz pašvaldības pabalstiem, ir jāstājas 
rindā uz algotajiem sabiedriskajiem darbiem. 
Tādējādi, bezdarbnieks saglabā un attīsta 
darba prasmes, kā arī sociālās iemaľas. 
  Nodarbinātības valsts aģentūras 
Liepājas filiāle sadarbībā ar izglītības iestādi 
organizē bezdarbnieku apmācību 
programmā „Šūšanas iekārtu operators” 
atbilstoši tekstilrūpniecības uzľēmumu 
vajadzībām. 

Bezdarbnieki tiek iesaistīti 480 

stundu apmācības programmā, saľemot 

ŠĶIRO ATKRITUMUS! 
Vispirms vēlreiz vēlos teikt lielu paldies tiem 

novada iedzīvotājiem, kuri pavasarī bija atsaucīgi un 
izmantoja iespēju šķirot atkritumus!  

Tādēļ, lai turpinātu atkritumu šķirošanas labās 
prakses piemēru, iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja to 
darīt atkal. No   10. septembra līdz 31.oktobrim Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73 (domes sētā), iepriekš sazinoties ar darbu 
rīkotāju Aivaru Alni (tālr. 26424920) vai saimniecības pārzini 
Gunitu Vērnieci (tālr.Nr. 29725727) ,būs iespēja bez maksas 
nodot lielgabarīta atkritumus: elektriskās un elektroniskās 
iekārtas (vēlams neizjauktas), gultas, krēslus, matračus u.c.  
 Bet tas vēl nav viss! Sadarbībā ar EKO Kurzeme, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, ir uzstādīti šķiroto atkritumu 
konteineri – papīra/kartona/plastmasas (PET dzērienu 
pudeļu) konteiners dzeltenā krāsā  un stikla konteiners 
(stikla burkas/pudeles) zaļā krāsā. Dzeltenajā konteinerā 
drīkst mest  daţādu iepakojumu no kartona un papīra, 
piemēram, kurpju kastes, brokastu pārslu kārbas, avīzes, 
ţurnālus, biroja papīru, grāmatas bez vākiem. Tīras, sausas 
sulas un piena pakas, plastmasas (PET) dzērienu un 
pārtikas eļļas pudeles.  Nedrīkst mest slapjus, netīrus 
materiālus, vinila tapetes,  vienreizējās lietošanas traukus, 
čipsu pakas, saldējuma papīru, olu trauciľus, vienreizējās 
lietošanas traukus, jogurta, krējuma un margarīna trauciľus, 
ar pārtikas produktiem pildītus iepakojumus, rotaļlietas, 
sadzīves priekšmetus, putuplastu, pudeles, kurās bijuši 
šķīdinātāji vai citas ķīmiskas vielas. Zaļajā konteinerā 
drīkst mest stikla pudeles, burkas. Nedrīkst mest netīru 
stikla taru, spoguļu stiklu, stikla un keramikas traukus, 
automašīnu stiklu, logu stiklu un pudeles, kas satur 
plastmasas piemaisījumu, tās jāmet sadzīves atkritumu 
konteinerā. Un atcerieties: 

 Šķirošanas konteinerā metamās lietas pirms tam 
izskalot ar ūdeni, nav nepieciešamas tās mazgāt ar tīrīšanas 
līdzekli;  

 Plastmasas pudeles un kartona kastes pirms 
izmešanas jāsaplacina, lai tās aizľemtu mazāk vietas un 
konteineris nebūtu tik ātri pilns;  

 Šķirošanas konteineri paredzēti tikai iepakojumam, 
tajos nedrīkst mest citus sadzīves priekšmetus, rotaļlietas, 
traukus vai tml.  

Šķiroto atkritumu konteineru tukšošana ir bez 
maksas. Iedzīvotājiem ir jānodrošina, lai šķirotie 
materiāli būtu bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem, 
attiecīgā konteinerā atrastos tikai atbilstošie materiāli. 
Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs 
pārstrādei un uzskatāms, ka tie ir sadzīves atkritumi un 
tie tiek izvesti, piemērojot sadzīves atkritumu izvešanas 
tarifu!!! 

Un vēl – septembra mēnesī četrās Pāvilostas novada 
iestādēs – Pāvilostas novada pašvaldībā, Pāvilostas 
vidusskolā, Vērgales pamatskolā, Vērgales pagasta 
pārvaldē –  tiks izvietoti plastmasas šķirošanas konteineri 
iekštelpām: zaļš stiklam, dzeltens plastmasai un  zils 
papīram. Katrā no šīm vietām būs pieejams informatīvs 
uzskates materiāls par to, ko drīkst un ko nedrīkst mest 
attiecīgajā konteinerā. 

Esiet atsaucīgi, jo šķirojot atkritumus, mēs ne tikai 
papildinām sava maciľa saturu, bet arī nodrošinām to, lai 
mūsu bērni augtu tīrā vidē, kurā būtu gan tīrs gaiss, gan 
nepiesārľots ūdens. 

Uzziņai: šķirotos atkritumus bez maksas  var nodot: 
·  SIA EKO Kurzeme šķiroto atkritumu pieņemšanas 

laukumā Ezermalas ielā 11, Liepājā; 
·Liepājas Ras, ‘’Kīvītes”, Grobiņas novads. 

Saimniecības pārzine Gunita VĒRNIECE, Tālr. 29725727 
 
 

70 latu stipendiju mēnesī. Apmācības 
beigās tiek kārtots profesionālās 
kvalifikācijas eksāmens, iegūta 
šūšanas iekārtu operatora 
kvalifikācija. Pēc apmācību 
pabeigšanas, tiek garantētas 6 
mēnešu darba attiecības. 
 Lai pieteiktos apmācībām, 
pretendentiem jābūt ar bezdarbnieka 
statusu, atbilstoši likumā noteiktajiem 
kritērijiem.  
Interesēties NVA Liepājas filiālē, Liepājā, 
Graudu ielā 50, tel. 63422404, 29111628. 
E-pasts: Dace.Baumane@nva.gov.lv 

Pastāv iespēja, kad darbinieki 
tiks vadāti ar kopēju transportu uz darbu 
un atpakaļ. Ir plāns, ka septembra 
sākumā sāk komplektēt grupas. Otra 
grupa komplektēsies uz septembra 
beigām vai oktobra sākumu. 
Interesentiem vajadzētu pieteikties.  
 Nevar nedarīt un tikai čīkstēt! 

Sociālā dienesta vadītāja  
ILDZE BALODE 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=45466
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aDace.Baumane%40nva.gov.lv
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Turpinājums no 6.lpp. 

5. 5. Bez vecāku gādības palicis bērns - bērns, 
kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai  ilgstošas 
slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura 
vecākiem atľemtas aprūpes vai aizgādības 
tiesības.  

6. 6. Audţuģimene - ģimene vai persona, kas 
nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai 
pastāvīgi atľemta viľa ģimeniskā vide vai kura 
interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, 
līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē 
vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viľam 
nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu 
aprūpes iestādē. 

7. 7. Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta 
Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna 
tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto 
saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv 
bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. 

8. 8. Dzīvokļa pabalsts - pabalsts dzīvojamās telpas 
īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. 

9. 9. Maznodrošinātas ģimenes vai personas 
statuss - Pāvilostas novadā tiek noteikts ģimenēm 
vai personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes vai 
personas locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā 
gada 1. janvārī spēkā esošās minimālas darba 
algas valstī. 

10. 10. Līdzdarbības pienākumi - ziľu sniegšana, 
personiskā ierašanās, pakļaušanās medicīniskajai 
izmeklēšanai, pakļaušanās ārstēšanai un 
atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās 
nodarbinātību veicinošos pasākumos, piedalīšanās 
sabiedriskajos darbos. 

11. 11. Klients - persona, kas saľem sociālos 
pakalpojumus vai sociālo palīdzību. 

12. 12. Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, 
veselības aprūpe, obligātā izglītība. 

13. 13. Mājsaimniecība - ģimene, kas sastāv no 
laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi 
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai 
atsevišķi dzīvojoša persona. 

II. Vispārējie jautājumi 
14. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina 
materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai 
personām, kā arī personām, kurām tas ir 
nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības 
un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā. 
15. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības 
pabalstu (turpmāk tekstā- pabalsts) veidus un 
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību ģimenēm vai personām, kuras ir tiesīgas 
saľemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
16. Saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu, citi 
pabalsti tiek izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā 
ienākuma līmeľa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsts. 
17. Šie noteikumi ir saistoši visām personām 
Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā. 

 

18. Pabalstu piešķir ģimenei vai personai, 
kura deklarējusi savu dzīvesvietu novada 
administratīvajā teritorijā - Pāvilostas novadā. 
19. Novada noteikto sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksu organizē Pāvilostas novada 
sociālais dienests (turpmāk tekstā – sociālais 
dienests), kurš savā darbā ievēro spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības. 
20. Sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu saľēmēju saraksti nav publicējami. 
21. Sociālajā dienestā tiek iekārtota sociālās 
palīdzības saľēmēja lieta, un to glabā 5 gadus. 
22. Valsts noteiktie sociālās palīdzības 

pabalstu veidi: 
22.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeľa (turpmāk tekstā - GMI) nodrošināšanai. 
22.2.  Dzīvokļa pabalsts. 
22.3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 
22.4. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis 
pilngadību. 
22.5.Atlīdzība audţuģimenei par audţuģimenes 
pienākumu veikšanu un pabalsts bērna uzturam. 
23. Pašvaldības noteiktie sociālās 
palīdzības pabalstu veidi: 
23.1. Pabalsti trūcīgām personām. 
23.2. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai izglītības iestādēs. 
III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) līmeľa nodrošināšanai 
24. Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi 
dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm vai personām un 
veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas 
sociālās situācijas uzlabošanā.  
25. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un 
izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.  
26. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai 
pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti 
naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus 
skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī  citus 
izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai. 
27. GMI pabalsta pieprasīšanas kārtība: 
27.1. Lai saľemtu GMI pabalstu, pabalsta 
pieprasītājs, kura dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas 
novadā, sociālajā dienestā iesniedz rakstisku 
iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, 
kā arī sastāda vienošanos par līdzdarbību. 
27.2. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu 
pieprasītājs var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu 
novērtēt atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas 
statusam vai pēc trūcīgās ģimenes vai  personas 
statusa piešķiršanas. 

IV. Dzīvokļa pabalsts 
28. Pabalsts tiek piešķirts šādām grupām – 
ģimenēm vai personām, kuras atbilst trūcīgās 
ģimenes vai trūcīgās personas statusam, 
nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un 1. un 
2.grupas invalīdiem. 
29. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības 
pabalsts maksājumu segšanai, kas saistīti ar tās 
dzīvojamās telpas lietošanu, kuru klients deklarējis 
kā pamata dzīvesvietu. 
 

30. Pabalsts piešķirams vienu reizi 
gadā pārskaitot komunālo pakalpojumu 
sniedzējam vai pārskaitot uz klienta 
personīgo kontu pēc pabalsta pieprasītāja 
norādījumiem. 
31. Pabalsta apmērs: 
31.1. ja ģimenes (personas) ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir līdz Ls 
40,00, pabalsta apmērs ir  Ls 70,00;  
31.2.  ja ģimenes (personas) ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no Ls 
41,00 līdz Ls 65,00, pabalsta apmērs ir  Ls 
50,00; 
31.3. ja ģimenes (personas) ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no Ls 
66,00 līdz Ls 90,00, pabalsta apmērs ir  Ls 
30,00; 

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā 

32. Pabalstu ārkārtas situācijā 
(stihiskas nelaimes, ugunsnelaimes, plūdi, 
akūtas saslimšanas gadījumi vai iepriekš 
neparedzami apstākļi, avārijas situācijas 
novēršana u.c.), piešķir valstī noteiktās 
minimālās algas apjomā, pamatvajadzību 
nodrošināšanai vienai ģimenei vai personai, 
neizvērtējot ģimenes vai personas 
ienākumus, bet ľemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu 
sekas. 
33. Pabalstu piešķir, ja prasītāja 
iesniegums saľemts ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.  
34. Pabalsts netiek piešķirts, ja 
ārkārtas situācija (ugunsnelaime u.c.), 
radusies ģimenes vai personas vainas dēļ. 
VI. Pabalsts bērnam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam, kurš 
sasniedzis pilngadību 
35. Vienreizējo pabalstu sociālo garantiju 

nodrošināšanai piešķir, neizvērtējot 
personas materiālo stāvokli. 

36. Pabalsta apmēri: 
36.1. Pastāvīgas dzīves uzsākšanai, ne 
mazāk par divu sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmēru, izmaksā vienu reizi; 
36.2. Sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei. Minētā pabalsta apmērs ir 
Ls 175,- (izmaksā vienu reizi vai par šo 
summu izsniedz sadzīves priekšmetus un 
mīksto inventāru); 
36.3. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai 
pilngadību sasniegušajam bērnam 
pašvaldība sedz ar dzīvojamās telpas īri 
saistītos ikmēneša izdevumus. 
36.4. Ja pilngadību sasniegušais bērns 
turpina mācības vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts 
atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus 
profesionālo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un 
saskaľā ar izglītības jomu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 
apgūst izglītības programmu, pašvaldība 
viľam izmaksā pabalstu ikmēneša 
izdevumiem, kas nav mazāks par valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. 
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36.5. Ja pilngadību sasniegušais bērns 
turpina studijas augstskolā vai koledţā, kas 
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un 
saskaľā ar studiju procesu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 
apgūst studiju programmu, pašvaldība viľam 
izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, 
kas nav mazāks par valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmēru.  
Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma 
laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. 
Par studiju pārtraukšanu studiju procesu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir 
pienākums nekavējoties informēt 
pašvaldību, kura izmaksā pabalstu 
ikmēneša izdevumiem. 

VII. Pabalsts audţuģimenēm 
37. Atlīdzību izmaksā pamatojoties uz 
bāriľtiesas lēmumu un Ministru kabineta 
noteikumiem, pašvaldības un audţu 
ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem 
par bērna ievietošanu audţuģimenē. 
38. Pabalsta apmēri: 
38.1.Pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek 
piešķirts 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās algas. 
38.2.Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei tiek piešķirts 50% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās algas 
katram bērnam. Minētā pabalsta vietā var 
tikt izsniegts apģērbs, apavi un citas 
līdzvērtīgas bērnam nepieciešamās lietas, 
atbilstoši bērna vecumam. 
39. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna 
uzturam apmērs tiek aprēķināts 
proporcionāli dienu skaitam. 

VIII. Pabalsti trūcīgām un 
maznodrošinātām personām 

40. Tiesības saľemt pabalstu ir 
ģimenēm vai personām, ja tās ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz Ministru kabineta 
noteikumos par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
noteikto līmeni un kuras pilda līdzdarbības 
pienākumus. 
41. Tiesības saľemt pabalstu ir 
ģimenēm vai personām, ja persona vai 
ģimene ir atzīta par maznodrošinātu un 
kuras pilda līdzdarbības pienākumus.  
42. Pabalstu veidi:  
42.1. Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu 
un citu ar mācībām un audzināšanu saistītu 
izdevumu apmaksai, katram bērnam, 
nepārsniedzot Ls 10,00 mācību gadā, par 
izmaksas veidu savstarpēji vienojoties; 
42.2. Vienreizējs  veselības aprūpes 
pabalsts līdz Ls 50,00 gadā, uzrādot 
pamatojumu par nepieciešamo veselības 
aprūpi. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, 
klientam papildus iztikas līdzekļu deklarācijai 
jāuzrāda vajadzību apliecinošus 
dokumentus: pamatojumu par nepieciešamo 
veselības aprūpi, ko sniedz primārās 
veselības aprūpes ārsts un izdevumu 
apliecinošus oriģinālus dokumentus. 
Dokumenti jāuzrāda ne vēlāk kā trīs mēnešu 
laikā no izdevumu rašanās brīţa. 
 
 

IX. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai izglītības iestādēs 

43. Tiesības saľemt pabalstu ēdināšanas 
izdevumu apmaksai ir Pāvilostas novadā 
dzīvesvietu deklarējušo ģimeľu vai personu 
bērniem, kuri mācās Pāvilostas novada izglītības 
iestādēs. 
44. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai izglītības iestādēs tiek piešķirts ar 
Pāvilostas novada sociālā dienesta sēdes 
lēmumu, ja ģimene atbilst trūcīgas ģimenes 
statusam, kā arī ģimenes, kurām pēc sociālā 
dienesta darbinieku izvērtēšanas ir nepieciešams 
piešķirt pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai izglītības iestādēs.   
45. Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai piešķir par katru mācību pusgadu līdz 
mācību pusgada beigām. 
46. Pabalstu bērna uzturam piešķir 
gadījumā, ja darbaspējīgie vecāki veic 
līdzdarbības   pienākumus.  
47. Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti 
pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu 
katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaľā ar 
pakalpojumu sniedzēja rēķinu. 
X. Pabalsta piešķiršanas kārtība 
48. Lai pretendētu uz šajos noteikumos 
paredzētajiem pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstiem prasītājam sociālajā dienestā 
jāiesniedz: 
48.1. rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo 
sociālās palīdzības veidu; 
48.2. iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk tekstā- 
deklarācija), kā arī deklarācijā sniegtās ziľas 
apliecinošus dokumentus.  
48.3. pabalsta pieprasītājs iesniedz darījuma 
apliecinošu dokumentu (rēķinu, čeku u.c.) 
oriģinālus. 
49. Darba spējīgai personai, kura vēlas saľemt 
pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta 
pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts 
aģentūrā, izľemot gadījumus, ja persona ir: 
49.1.  invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saľēmēja; 
49.2. sieviete grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai 
cita persona bērna kopšanas periodā; 
49.3. viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns 
nesaľem piemērotus aprūpes pakalpojumus; 
49.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst 
izglītību klātienē vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna 
laika studējošais augstskolā. 
50. Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā 
kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziľu 
patiesumu.  
51. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un 
deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi 
dod Sociālajam dienestam rakstisku atļauju 
iepazīties ar savu konta stāvokli, sociālās 
apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu 
maksājumiem un īpašumiem, kā arī ar citu 
juridisko un fizisko personu rīcībā esošo 
informāciju un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās 
informācijas patiesumu.  
52. Lai saľemtu sociālo palīdzību, ģimenēm 
vai personām pēc sociālā dienesta pieprasījuma ir 
jāveic līdzdarbības pienākumi. 
 

53. Sociālais dienests pēc pabalsta 
pieprasītāja iesnieguma saľemšanas 10 darba 
dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav citu 
termiľu, novērtē personas vajadzības pēc 
pabalsta un lēmumu pieľem sociālā dienesta 
sēdē.  
54. Sociālais dienests pēc lēmuma 
pieľemšanas informē personu par pieľemto 
lēmumu. 
55. Pabalsta atteikuma gadījumā 
sociālais dienests lēmumu klientam paziľo 
rakstveidā, klientam skaidrojošā veidā, norādot 
atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiľu un 
kārtību. 
56. Piešķirto sociālās palīdzības 
pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par 
pabalsta summu apmaksā preces vai 
pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai 
tās ģimenes locekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. Naudā izmaksātais sociālās 
palīdzības pabalsts uzskatāms par sociālās 
palīdzības pabalstu, uz kuru nevar vērst 
piedziľu.  
57. Sociālo pabalstu izmaksā desmit 
darba dienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas. 
58. Pāvilostas novada pašvaldībā ir 
noteikti šādi kritēriji, izvērtējot 
ģimenes/personas atbilstību trūcīgās 
ģimenes/personas statusam: 
- par attiecināmiem īpašumiem nav 
uzskatāmi zeme pilsētas teritorijā 1200 m 2, 
lauku teritorijā zeme ar kopējo platību līdz 5 
hektāriem un  meţs ar kopējo platību līdz 2  
hektāriem, ko izmanto ienākumu gūšanai 
pamatvajadzību apmierināšanai un 
nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu 
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un 
viľa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, 
kas pieder iesniedzējam vai kādam no 
ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu 
pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits 
nekustamais īpašums. 
59. Lai saľemtu maznodrošinātas 
personas statusu, klients vai viľa pilnvarota 
persona (pilnvarai nav obligāts notariāls 
apliecinājums) iesniedz sociālajam dienestam 
rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, 
tās risināšanas veidu un aizpilda noteikta 
parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc 
parauga, kā trūcīgas ģimenes/personas 
statusa noteikšanai), un iesniedz izziľas, kuras 
nepieciešamas ienākumu un materiālā 
stāvokļa novērtēšanai. 

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība 

60. Lēmumu par sociālā pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu pieľem Pāvilostas 
novada sociālā dienests. 
61. Ja sociālās palīdzības prasītājs 
atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saľemt 
sociālo pabalstu, vai nav izpildījis kādu no 
šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, 
sociālais pabalsts  tiek atteikts.  
62. Ja ģimeni vai personu neapmierina 
sociālā dienesta  lēmums par tai piešķirto 
sociālo pabalstu vai sociālā dienesta lēmums 
par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības 
pabalstu, to var apstrīdēt Pāvilostas novada  
pašvaldībā.                             Turpinājums 9.lpp. 
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XII. Noslēguma jautājumi 
63. Saistošie noteikumi publicējami un 
tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām‖ 45. 
pantā noteiktajā kārtībā. 
64. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē: 
64.1. 29.10.2009. Pāvilostas novada domes 
apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 26 „ „Par 
Pāvilostas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem‖; 
64.2. 22.06.2010. Pāvilostas novada domes 
apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.16 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Pāvilostas 
novadā‖. 

Stājas spēkā ar 2012.gada 
10.septembri 

Domes priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 
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III. Aprūpes mājās pakalpojumu veidi 
un līmeľi 

11. Aprūpe mājās var būt pastāvīga un 
pagaidu: 
11.1. pastāvīgu aprūpi mājās piešķir personām, 
kuras vecuma vai fiziska, vai garīga rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos 
darbus un savu personisko aprūpi paša 
spēkiem, t.i. 1.un 2.grupas invalīdiem un 
pensionāriem; 
11.2.  pagaidu aprūpi personām, kas slimības 
vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas 
sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi 
paša spēkiem. 
12. Aprūpes mājās pakalpojumu komplekss ir 
sastādīts četros līmeľos: 
12.1.pirmā līmeľa (1.pielikums) aprūpe tiek 
nodrošināta 1-2 stundas, 1-2 reizes nedēļā (2-4 
stundas nedēļā) un ietver šādus pakalpojumus: 
12.1.1.pārrunas par nepieciešamo aprūpi, 
sabiedrībā notiekošajiem procesiem; 
12.1.2.ārsta un citu medicīnas darbinieku 
izsaukšana; 
12.1.3.medikamentu iegāde un palīdzība to 
lietošanā; 
12.1.4.rūpniecības preču un pārtikas produktu 
iegāde; 
12.1.5.telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā; 
12.1.6.atkritumu iznešana; 
12.1.7.logu mazgāšana 2 reizes gadā, aizkaru 
nomaiľa; 
12.1.8.veļas nomaiľa, veļas nodošana 
mazgātavā un saľemšana; 
12.1.9.komunālo, kā arī citu maksājumu 
kārtošana; 
12.1.10.pavadoľa pakalpojumi pēc vajadzības, 
ne bieţāk kā 2 reizes mēnesī; 
12.1.11.palīdzība personas apliecinošu 
dokumentu kārtošanā un dokumentu kārtošanā 
veselības aizsardzības iestādēs; 
12.2.otrā līmeľa  (2.pielikums) aprūpe tiek 
nodrošināta 2-3 reizes nedēļā, 2 stundas dienā 
un ietver 1. līmeľa pakalpojumus plus šādus 
pakalpojumus: 
12.2.1.ūdens piegāde; 
12.2.2.kurināmā piegāde telpās, krāsns 
kurināšana; 
12.2.3.personiskā aprūpe (mazgāšanās, nagu 
griešana, skūšanās, palīdzība ēdienu 
gatavošanā); 
12.3.trešā līmeľa  (3.pielikums) aprūpe tiek 
nodrošināta 2-3 reizes nedēļā, 3 stundas dienā 
un ietver 1. un 2. līmeľa pakalpojumus plus 
šādus pakalpojumus: 
12.3.1.ēdienreiţu nodrošināšana; 
12.3.2.noteiktas diētas ievērošana; 
12.3.3.trauku mazgāšana; 
12.4.ceturtā līmeľa  (4.pielikums) aprūpe tiek 
nodrošināta katru dienu 3-5 stundas un ietver 
1.,2.,3. līmeľa pakalpojumus plus šādus 
pakalpojumus: 
12.4.1.ēdiena pagatavošana un klienta 
barošana; 
12.4.2.izkļūšana un iekļūšana gultā; 
12.4.3.tualetes apmeklēšana; 
12.4.4.apģērbšana un noģērbšana. 
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5. Aprūpi mājās veic aprūpētājs, kurš ir 
pakļauts sociālā dienesta vadītājam, vai cita 
privātpersona, gadījumā, ja persona atsakās no 
sociālā dienesta piedāvāta aprūpētāja. 
 6. Domstarpības starp aprūpētāju un 
aprūpējamo izvērtē sociālā dienesta vadītājs, 
sociālā dienesta darbinieki un pieľem lēmumu 
pārtraukt aprūpi vai mainīt aprūpētāju. 

II. Aprūpes mājās pakalpojumu 
piešķiršanas un saľemšanas kārtība 

7. Lai saľemšanai pakalpojumu – aprūpi mājās 
– klients Pāvilostas novada sociālajā  dienestā 
iesniedz šādus dokumentus: 
7.1.iesniegumu, norādot problēmu un tās 
vēlamo risinājumu; 
7.2.ārstniecības iestādes (ģimenes ārsta) 
slēdzienu par aprūpes mājā nepieciešamību; 
7.3.ģimenes ārsta izziľu par klienta veselības 
stāvokli (izziľā norādīts, ka klientam nav šādu 
medicīnisko kontrindikāciju: plaušu tuberkuloze 
aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, 
seksuāli transmisīvās slimības); 
7.4.nepieciešamības gadījumā psihiatra 
atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju 
neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu 
klientam ar garīga rakstura traucējumiem, ja 
sociālo pakalpojumu vēlas saľemt persona ar 
garīga  rakstura traucējumiem vai tā vajadzīga 
bērnam; 
7.5.nepieciešamības gadījumā zemesgrāmatu 
nodalījuma norakstu par personai piederošiem 
īpašumiem; 
7.6.vajadzības gadījumā izziľu par likumīgo 
apgādnieku ikmēneša ienākumiem un 
maksātspēju; 
7.7.vajadzības gadījumā dokumentus, kas 
apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības 
stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par 
objektīviem apstākļiem var atzīt: 
7.7.1.apgādnieka ilgstošas slimības laiks; 
7.7.2.apgādnieka atrašanās medicīniskās vai 
sociālās rehabilitācijas institūcijās; 
7.7.3.apgādnieka alkoholisms; 
7.7.4.apgādnieks ir pensijas vecuma persona, 
kas fizisko ierobeţojumu dēļ nevar veikt aprūpi; 
7.7.5.apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura 
traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai 
Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziľa; 
7.7.6.apgādnieka nodarbinātība; 
7.7.7.apgādnieka dzīvesvietas attālums. 
8. Pāvilostas novada sociālais dienests 5 darba 
dienu laikā pēc visu norādīto dokumentu 
saľemšanas noskaidro personas sadzīvas 
apstākļus, novērtē klienta vajadzību pēc  
aprūpes mājās un pieľem lēmumu – piešķirt 
(vai atteikt) aprūpi mājās. 
8. Aprūpe mājās netiek nodrošināta 
personām: 
9.1.kuras slimo ar tuberkulozi aktīvā formā; 
9.2.kuras slimo ar bīstamām infekcijas 
slimībām, 
9.3.kuras slimo ar alkoholismu, 
9.4.kurām nepieciešama diennakts aprūpe. 
9. Aprūpi mājās var atteikt personai, 
kurai ir palīdzētspējīgi likumīgie apgādnieki – 
bērni, pilngadīgi mazbērni un citi apgādnieki. 
 
 
 

APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 26.01.2012. 
lēmumu  (prot. Nr. 1., 9.§) 
PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes 26.04.2012. 
lēmumu (prot. Nr. 4., 16.§); 26.07.2012. lēmumu (prot. Nr. 
9., 6.§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 
 „Par  aprūpi mājās” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas: Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 
3.daļu, MK 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka 
aprūpes mājās piešķiršanas, saľemšanas un 
samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, 
līmeľus, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma 
jautājumos pieľemto lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtību. 
2. Aprūpe mājās ir sociālais 
pakalpojums, kas paredz Pāvilostas novada 
pašvaldības palīdzību personai, kura 
dzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novadā un 
kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. 
Pakalpojuma sniegšanu nodrošina Pāvilostas 
novada sociālais dienests. 
3. Aprūpi ir tiesības saľemt: 
3.1.  personas, kuras vecuma dēļ, garīga vai 
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt 
ikdienas mājas darbus un savu personisko 
aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai 
tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
minētajām personām nepieciešamo palīdzību, 
3.2. bērni invalīdi vai personas ar garīga vai 
fiziska rakstura traucējumiem (slimības vai 
atveseļošanās laikā), kurām ir grūtības veikt 
ikdienas darbus un personīgo aprūpi un kurām 
nav likumīgu apgādnieku vai arī tie objektīvu 
apstākļu  dēļ nespēj viľiem nodrošināt aprūpi, 
4.  Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu 
izpratnē ir atzīstama persona, kurai ar 
Civillikuma 84.,179. un 188.pantu uzlikts 
apgādāšanas pienākums (bērni, vecāki, 
vecvecāki, laulātie, utt.). 

 



 

 

Pāvilostā  tiek atvērta Liepājas Sporta 
skolas tenisa sekcijas filiāle. 

Skolēni vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kuri vēlētos un 
kuriem patīk spēlēt tenisu, aicināti pieteikties pie sporta 
organizatora un diplomēta tenisa trenera Alda Barsukova 
(tel.29230995). Skolēnu vecākiem jāaizpilda rakstiski pieteikumi. 

 

VAI TU ZINI 
 „Pāvilostas novada pašvaldības teritorija pašlaik ir viens liels 

būvlaukums‖, saka domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, norādot, 
ka gan Vērgalē, gan Pāvilostā noris intensīvi remontdarbi. Vērgalē 
pirmsskolas izglītības iestādei veikta ēkas siltināšana un nomainīts 
jumts, bet iekavējušies iekštelpu remontdarbi, jo, uzsākot darbu 
pirmajā stāvā, atklājies, ka ūdens, kanalizācijas un apkures 
komunikācijas ir bēdīgā stāvoklī un nāksies tās nomainīt. Tas papildus 
no pašvaldības budţeta prasītu Ls 7074,77 + PVN. Papildus 
finansējums nepieciešams arī Pāvilostas mākslas skolas remontam, 
kur savukārt, noľemot jumta konstrukcijas,  atklājies, ka ēkas 
remontam ar piešķirto naudu nepietiks. Tādēļ nākamnedēļ tiks 
sasaukta ārkārtas domes sēde, lai lemtu par turpat ~ Ls 100 000.00 
lielu īstermiľa kredītu, ko pašvaldībai nāksies ľemt, lai priekšfinansētu 
iesāktos projektus. Pēc projekta realizēšanas, nauda no ES 
atgriezīsies 3 mēnešu laikā.  

 Remontdarbi Pāvilostas vidusskolā varētu būt pabeigti 
oktobra otrajā pusē. 

 Veiksmīgi pabeigti remonti  un pieľemtas atremontētās 
Pāvilostas kultūras nama un novadpētniecības muzeja ēkas. Muzejam 
uzlikts jauns dakstiľu klājuma jumts  un izbūvēts mansarda stāvs. 
Pāvilostas kultūras namam veikta ārsienu siltināšana un fasādes 
krāsošana, kā arī atjaunoti reiz aizmūrētie zāles  logi. Ekspluatācijā 
nodots arī gājēju celiľš Vērgalē. 

 Pavisam drīz tiks uzsākta gājēju celiľu un apgaismojuma 
ierīkošana E.Šneidera laukumā, Pāvilostā. Konkursā uzvarējis un 
darbus veiks uzľēmums SIA Oms. 

 Pašvaldība papildus no valsts saľēmusi Ls 8900.00  tā 
sauktās ceļa naudas. Pa šiem līdzekļiem Tirgus ielā, Pāvilostā, 
atjaunota gājēju ietve posmā  no Dzintaru ielas līdz E.Šneidera 
laukumam, uzbērts grants segums Ķuķu ceļam Sakas pagastā par Ls 
1100.00. No šī finansējuma tiks arī ierīkots ielas apgaismojums Plocē. 

 Pavisam 1934 parādnieki uz 07.09.2012., kopā Ls 60 
971,98. Mirušo personu parādi - Ls 6 667,64. Nodoti tiesu izpildītājiem 
63 parādnieki par summu Ls 15 128,51. Piedzīti parādi vai paši sākuši 
maksāt - 9 parādnieki. 4 parādniekiem īpašumu izsoles 2012.gadā.  

 Šogad PII „Dzintariľš‖ apmeklēs 48 audzēkľi. Tā kā bērnu 
skaits ir samazinājies, četru grupu vietā izveidotas trīs. Atbrīvotās 
grupas telpās pašlaik atradīsies Bērnu dienas atbalsta centrs „Krams‖, 
kurā arī uz šo brīdi notiek remonts. 

 Pāvilostas PII „Dzintariľš‖ 13.septembrī plkst. 9.00 viesosies 
Didzis Rijnieks ar koncertprogrammu „Par ko kļūt?‖, bet 28.septembrī  
notiks Miķeļdienas pasākums. 

 Pāvilostas Mūzikas skolā šogad mācīsies 45 audzēkľi. 

 Pāvilostas Mākslas skolu šajā mācību gadā izvēlējušies 
apmeklēt 50 bērni. 22.septembrī Mākslas skolas 4.-5.kursa audzēkľi 
kopā ar skolotājiem dodas uz draudzības pasākumu ciemos pie Nidas 
mākslas skolas skolēniem. Vasarā skolas audzēkľi jau otro gadu pēc 
kārtas  piedalījās ziedu paklāju veidošanas konkursā Ventspilī un 
jauniešu grupā ieguva 2.vietu. Kopvērtējumā 49 komandu konkurencē 
– 7.vieta.  

 Saraiķos vēl tiks sakārtots bērnu laukums.  

 Domes izsludinātajam Kultūras un izglītības projektu 
finansēšanas konkursam iesniegti 10 projekti. Konkursa izvērtēšanas 
komisijas sastāvs vēl nav apstiprināts. 
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Turpinājums no 9.lpp.  
13. Gadījumos, kad klientam nepieciešama 4.aprūpes līmenī noteiktie 
pakalpojumi, sociālais dienests kārto jautājumu par klienta ievietošanu 
īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

IV. Aprūpes mājās pakalpojumu darba organizēšana 
14. Sociālās aprūpes darbu organizē Pāvilostas novada sociālais 
dienests atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem un sociālā dienesta 
nolikumam. 
15. Tiek noslēgts līgums par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu , 
kurā tiek noteikts saľemtā pakalpojuma apjoms, samaksas kārtība un citi 
būtiski pakalpojuma sniegšanas noteikumi. 
16. Pāvilostas novada  aprūpētājs sniedz aprūpes mājās pakalpojumus 
atbilstoši aprūpes līmenim pēc vienošanās par aprūpes nosacījumiem 
(pielikums Nr.5), kas saskaľoti ar klientu, kā arī noslēgtajam līgumam par 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 
17. Aprūpētājs kopā ar klientu un sociālā dienesta vadītāju periodiski 
vai, rodoties apstākļiem, nepieciešamā aprūpes pakalpojumu apjomā 
pārskata sniegto aprūpes pakalpojumu nepieciešamību un saturu – 
pastāvīgās aprūpes gadījumā vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā 
reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā ierosinot pārskatīt aprūpējamās 
personas aprūpes plānu un līguma nosacījumus. 
18. Klienta lietu veido 2.1. punktā norādītie dokumenti, kā arī 
dzīvesvietas izziľa, apsekošanas akts, iztikas līdzekļu deklarācija, sociālā 
dienesta lēmums par pakalpojumu piešķiršanu. Klienta lieta tiek glabāta 
atbilstoši „Likumam par arhīviem‖ noteiktajam. 
19. Aprūpētājs aizpilda veikto sociālo pakalpojumu uzskaites lapu. 
20. Aprūpētājs aizpilda saľemto un izlietoto klienta naudas līdzekļu 
uzskaites lapu, kuras ierakstus apstiprina klients ar savu parakstu. 

V. Aprūpes mājās pakalpojumu samaksas kārtība 
21. Aprūpētāji – privātpersonas saľem samaksu par sniegtajiem 
pakalpojumiem atkarībā no pakalpojumu sniegšanas līmeľa. 
22. Klients par saľemto aprūpi mājās pakalpojumu maksā atbilstoši 
noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālā pakalpojuma sniedzēju. 
23. Ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, 
par aprūpi mājās pakalpojumu maksā viľa apgādnieks vai apgādnieki 
(turpmāk — apgādnieks). Šādā gadījumā šo noteikumu 5.3.punktā minēto 
līgumu noslēdz starp klientu, viľa apgādnieku un pakalpojuma sniedzēju. 
24.  Ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts 
par trūcīgu, par aprūpi mājās pakalpojumu, pamatojoties uz pašvaldības 
lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, maksā pašvaldība. Šādā gadījumā 
šo noteikumu 5.3.punktā minēto līgumu noslēdz starp klientu, pašvaldību un 
pakalpojuma sniedzēju. 
25. No pašvaldības budţeta līdzekļiem aprūpi nodrošina personām, 
kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgu apgādnieku un kuru ienākumi ir mazāki 
par 60% no valstī noteiktās minimālās algas apmēra; 
26. Aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas apmaksas likme tiek 
noteikta pēc valstī noteiktās minimālās stundu tarifa likmes un attiecīgi 
nostrādātajām stundām. 

VI. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtraukšana 
27.  Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja: 
27.1.klients atgūst pašaprūpes spējas; 
27.2.izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja nodrošināt 
klienta aprūpi un uzraudzību; 
27.3.iestājas klienta nāve; 
27.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 
27.5.klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem; 
27.6.klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi cita novada teritorijā vai ārzemēs; 
27.7.ja klients un aprūpētājs viena mēneša laikā nevar vienoties par 
pakalpojuma apmēru, kvalitāti un samaksu; 
27.8.ja klients nokavējis maksājumus par saľemtajiem pakalpojumiem vairāk 
par diviem mēnešiem. 

VII. Lēmuma paziľošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
28. Sociālā dienestā pieľemto lēmumu var apstrīdēt aprūpējamais un 
trešās personas, kuru tiesības šis lēmums skar Pāvilostas novada domē 
Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā. 
29. Pāvilostas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā. 

Stājas spēkā ar 2012.gada 10.septembri  
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481&from=off#p2
http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481&from=off#p2


 

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI 
1.  Vai sporta inventāra (bumbas, skrituļslidas, 
velosipēdi, kanoe laivas, sērfinga dēļi, vindsērfinga dēļi 
un buras, kaitborda inventārs u.t.t) īslaicīga atrašanās 
pilsētas zālienā ir administratīvi sodāms pārkāpums? Ja 
tā ir, lūdzu norādiet, uz kādu likumu vai pašvaldības 
noteikumu pamata tas ir balstīts. 

Atbild Pāvilostas novada pašvaldība: Īslaicīga 
sporta inventāra atrašanās pilsētas zālienā, tai skaitā, 
zaļumu jūras piekrastē zonā, nav administratīvi sodāms 
pārkāpums. Inventāra novietotājam ir jāievēro Aizsargjoslu 
likuma 36. panta trešās daļas 9) punkta nosacījums un 
jānodrošina, lai netiktu bojāta un iznīcināta dabiskā 
zemsedze. 
2.  Kad tiks notverti un sodīti autobraucēji, kas 
naktīs "gonko" pa pilsētas ielām vecajā Pāvilostas daļā 
un traucē naktsmieru? 

Atbild Pāvilostas novada pašvaldības 
priekšnieks Aleksandrs Urtāns: Ar nakts "gonkotājiem" 
nodarbojas ceļu policija (valsts policija).Pašvaldības policija 
vāc informāciju par braucējiem un nodot to valsts policijai. 
Tas uz šo brīdi jau ir izdarīts. 
3.  Kāpēc pašvaldības policija Pāvilostā 22. jūnijā 
reaģēja uz iedzīvotāju izsaukumu Tirgus ielā (pie Tirgus 
laukuma), ieradās, bet neko nedarīja, lai trokšľošana 
mitētos? Vai ir sastādīts protokols vai trokšľotājiem 
uzlikts naudas sods? 

Atbild Pāvilostas novada pašvaldības 
priekšnieks Aleksandrs Urtāns: 22.06.2012 g. pienāca 
izsaukums no Tirgus ielas 4. Atbraucot uz izsaukuma vietu, 
pašvaldības policists konstatēja, ka tur atradās cilvēku 
kompānija alkohola reibumā un klausījās skaļu mūziku. 
Policists izvadīja profilaktisko sarunu ar klātesošiem, 
paskaidroja tiem uzvedības normas nakts laikā, piefiksēja 
personas datus un lūdza tos izklīst. Pēc šī brīdinājuma 
cilvēki noslēdza savu "ballīti" un devās pa mājām. 
4. Cik protokolu pašvaldības policija sastādījusi 
laika periodā no 01.05.2012.-31.08.2012. par neatļautu 
iebraukšanu kāpu aizsargjoslā? 

Atbild Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Vaškus: Ir sastādīti 2 protokoli, un 1 protokols - 
paziľojums Vērgales pagastā, un 2 protokoli – paziľojumi 
Sakas pagastā un Pāvilostā, kuri ir pārsūtīti izskatīšanai 

Reģionālajai Vides pārvaldei. 

INFORMĀCIJA 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) izsniegšanu 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada jūlijā izskatīja būvniecības 

pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
Ugunsnovērošanas torľa renovācija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 

„Ugunsnovērošanas tornis‖; 
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Krasta iela 

1; 
Uguns novērošanas torľa renovācija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, 

„Ugunsnovērošanas tornis‖; 
Šķūľa rekonstrukcija par vasarnīcu un pagastnama (nedzīvojamās ēkas) 

rekonstrukcija par mākslinieku darbnīcu, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
„Stellas‖; 

Dzīvojamās mājas nojaukšana, Dzintaru iela 61, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads; 

Dzīvojamās mājas būvniecība, „Vējrozes‖, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads; 

Īslaicīgas lietošanas būves Nr.1 rekonstrukcija par saimniecības ēku un 
būves nr.2 rekonstrukcija par brīvdienu māju, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Jūras 
iela 4; 

Brīvdienu mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, 
Vērgales pagasts, ‖Vējrozes‖; 

Saimniecības ēkas (lit. Nr. 004) nojaukšana un saimniecības ēkas 
būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Stumbrenieki‖. 
 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada augustā izskatīja 
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgceltľu (002,003) rekonstrukcija par lopu 
novietni, saimniecības ēkas (005) rekonstrukcija, šķūľa (006) nojaukšana un pirts 
būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lukstiľi‖; 
Malkas šķūľa būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Ūdri‖; 
Pagraba būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, „Eglieni‖; 
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ostmalas iela 18; 
Dzīvojamās ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Roţupes‖; 

Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS 
 

 
 
 

TENISA TURNĪRS  
25. augustā   Pāvilostas tenisa  kortā  notika  

tenisa  turnīrs, kurā piedalījās gan  Pāvilostas novada 
iedzīvotāji, gan viesi.  

Pamatskolas grupā zēniem par uzvarētāju kļuva 
Kristers Cābelis /Pāvilosta/.  
2.vietā Helvijs Sprūds /Pāvilosta/  
3.vietā Kristaps Aksenoks /Rīga/  

Sievietēm par uzvarētāju kļuva Linda Miezīte 
/Rīga/  
2.vietā Rita Bērziľa /Pāvilosta/  

Vīriem turnīrā piedalījās astoľi dalībnieki. Par 
uzvarētāju kļuva Jānis Krastiľš /Rīga/  
2.vietā Jānis Kupšis /Nīca/  
3.vietā Vilmārs Melders /Liepāja/  
      Tenisa korts darbu turpina visu septembri, tādēļ aicinu 
izmantot saulainās dienas sportiskajām aktivitātēm.  

ALDIS BARSUKOVS 

 

Par Pāvilostas novada domes rīkoto konkursu 

„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS 
NOVADĀ-2012” 

     Pāvilostas novada pašvaldība kārtējo reizi apsekoja un vērtēja Pāvilostas 
novada sakoptākās sētas. Šogad tika izvērtētas sekojošas nominācijas: 

- Terases, verandas, lodţijas; 
- Pagrabi; 
- Siltumnīcas, plēves būdas, lecektis; 
- Viensēta laukos, kurā gribas atgriezties; 
- Viesu māja, ar īpašu tūrisma piedāvājumu; 

   Dārzus 2. un 3. augustā apsekoja un vērtēja ţūrija šādā sastāvā: Vizma Ģēģere, 
Anna Brūkle, Andris Zaļkalns, Velga Freimane, Iveta Vanaga, Anita Sprudzāne un 
Gunita Vērniece. Kopumā tika pieteiktas 19 sētas Vērgales pagastā, 7 sētas Sakas 
pagastā un 8 sētas Pāvilostas pilsētā. Liels paldies visiem šo sētu saimniekiem, 
kuri gan paši pieteicās un gan arī neatteica piedalīties konkursā. Kā balva visiem 
konkursa dalībniekiem bija ekskursija 28. augustā maršrutā Rundāle, Bauska, 
Code, Brukna, Bārbele, Skaistkalne.  
    Visi konkursā pieteiktie dārzi un lauku sētas bija ļoti sakoptas, daudzas no šīm 
sētām un dārziem jau konkursā piedalās ilggadēji un kļuvušas par novada klasisku 
vērtību, kas priecē ne tikai ţūrijas, bet arī tūristu un novada viesu acis. Arī novada 
viesu mājām šogad ir jauni tūrisma piedāvājumi. Lauku māja „Ievlejas‖ šogad 
piedāvā saviem viesiem maizes cepšanas un degustācijas pasākumu, viesu mājai 
„VIGA‖ ir jauns piedāvājums - riteľu noma, kempingā „Zvejnieksēta‖ ir pielikts 
daudz radošas izdomas, kā, piemēram, izmantot vecos zvejas kuģus, ierīkot 
atpūtas vietu zem vētras priedes vai vienkārši pielietot nozāģētas ābeles stumbru. 
Kempingā „Baltmuiţa‖ pagrabs savukārt ir apvienots ar viesu māju tūristiem. Viesu 
māja „VILLA DIĀNA‖ Ziemupē ir spējīga piedāvāt augstvērtīgu servisu un 
apkalpošanu.  

  Turpinājums 12.lpp. 

2012. gada septembris                                                                                                                                                                                                                                 11 
 



Turpinājums no 11.lpp. 

Apsekot Vērgales pagasta sētas sākām ar lauku sētu 
„Vītoli‖, kur bijām pārsteigti par plašajām siltumnīcām, kurās 
tiek audzēti dārzeľi ne tikai pašu ģimenes vajadzībām, bet arī 
realizācijai. Kategorijā –siltumnīcas- noderīgas idejas varēja 
gūt sētā „Virši‖, kur siltumnīca bija būvēta no veciem logiem ar 
„stikla šifera‖ jumtu un oriģinālu lietus ūdens savākšanu 
siltumnīcas laistīšanai.  
        

Šogad pozitīvu pārsteigumu sagādāja vairākas sētas 
nominācijā - vieta, kur gribas atgriezties. Iebraucot sētā 
„Jorēni‖, Saraiķos, likās, ka atrodamies 19. gs.. Veci, lieli koki, 
sena, 1850.gadā būvēta māja un viesmīlīgi saimnieki. Jauka, 
sena, ar daudzām interesentām idejām likās arī kaimiľu māja 
„Luntes‖. Bebes pusē pārsteidza divas lauku sētas. Viena no 
tām bija „Dangaskalni‖ - sakopta sēta ar bišu dravu un senāko 
māju Vērgales pagastā. Otra sēta „Bruţi‖ bija atdzimusi no 
gruvešiem, un tur  noritēja atjaunošanas darbi. Šeit arī varēja 
aizgūt augu dabīgās mēslošanas ideju - nezāļu raudzēšanu un 
apskatīt gladiolu kolekciju un selekciju. 

 
Aplūkojām jau reiz nominēto garāko dobi novadā, 

kas atrodas Ziemupē, sētā „Jaunkukaiľi‖. Dobe kļuvusi vēl 
košāka, augiem bagātāka un ierīkota vēl papildus dobe. Blakus 
esošās mājas „Kaimiľi‖ katru gadu pārsteidz ar ko jaunu un 
interesantu. Šogad, vērtējot siltumnīcas, acīs iekrita interesants 
risinājums, siltumnīcai piebūvēta klāt vasaras dzīvojamā 
istaba, kur dzīvo strādnieks. Top arī jauna dzīvojamā māja un 
saimniecības ēka. Pārsteidza arī daţi pagrabi un to risinājumi. 
Kempingā „Kalēji‖ pagrabs atradās bijušajā padomju armijas 
bunkurā, bet sētā „Eihvaldi‖ virs pagraba bija uzbūvēta pirtiľa. 
Sakopta bija arī „Censoľu‖ sēta, un pagrabā valdīja perfekta 
kārtība. 

Lauku sētā „Andri‖ virs pagraba bija uzbūvēta 
atpūtas telpa, bet šī sēta pārsteidza ar latvju zīmēm, kas bija 
iekaltas granītā un izvietotas dārzā, kā arī oriģināls risinājums 
komposta kaudzei, tā bija appīta ar klūdziľām. 
    Pāvilostas pilsētā ar savu auru atkal apbūra Rūtas 
Bridānes dārzs E. Šneidera laukumā 7, kā arī vairākkārt 
godalgotais Martas Rolmanes dārzs Dzintaru ielā 20, kas atkal 
bija nevainojami sakopts. Vizmai Ģēģerei Dzintaru ielā 10 arī 
bija interesants pagraba risinājums -  pagrabam kalpoja 
padomju armijas bunkura hermētiskās durvis. Komisija, garām 
braucot, priecājās par mājas Brīvības ielā 22 ziedu kastēm pie 
logiem, kas padarīja kā ēku, tā visu ielu daudz košāku.  
    Labāko sētu īpašnieku apbalvošana Vērgales 
pagastā jau notika Vērgales pagasta svētku ietvaros 18. 
augustā, bet Pāvilostas un Sakas pagasta sakoptākās sētas 
tiks apbalvotas Latvijas Valsts proklamēšanas dienai veltītajā 
svinīgajā pasākumā 18. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā. 

Paldies ţūrijai un  visiem dalībniekiem, kuri veltīja 
savu laiku un piedalījās konkursā. 

Konkursa komisijas priekšsēdētāja  
VIZMA ĢĒĢERE 

 

Konkursa „ Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā – 
2012” apbalvošanai izvirzīto labāko sētu 

protokols 
Vērgales pagasts  
1. Modris Bibis „Vītoli”- dārzeľu audzēšana slēgtās 

platībās,  
2. Raitis Brēdiķis „Kaimiľi”- siltumnīca ar naktssargu,  
3. Aina Īviľa „Jorēni”- vieta, kur atgriezties,  
4. Voldemārs Mačis „Luntes”- vieta, kur atgriezties,  
5. Ilmārs Milzers „Dangaskalni”- vieta, kur atgriezties,  
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APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 30.08.2012. sēdes Nr. 10 lēmumu 10 § 

Nolikums konkursam 

„Pāvilostas novads 2012.gadā” 
Konkursa tēma ir „Pāvilostas novads 2012. gadā‖. Konkursā drīkst 

iesniegt fotogrāfijas, kuras uzľemtas 2012.gadā Pāvilostas novadā. Fotogrāfijās 
vēlams atspoguļot notikumus, tradīcijas, svētkus, dabas skatus un ainavas, 
aktivitātes, tūrisma objektus, cilvēkus.  

Konkursa mērķis ir veicināt pozitīvu Pāvilostas novada tēla veidošanu, 
popularizēt to. Konkursu rīko Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs 
sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību. Tiek sastādīta un apstiprināta 
komisija, kas veic vērtēšanas darbu (Pielikums Nr.1).  

Konkursa dalībnieki  
Konkursā kā dalībnieks var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas teritorijā 
dzīvojošs cilvēks, kas konkursa darbus iesniegs atbilstoši nolikumā norādītajām 
prasībām kopā ar aizpildītu dalībnieka anketu, apliecinot piekrišanu konkursa 
nolikumam.  

Konkursa norise un darbu vērtēšana: 
1.  Lai piedalītos konkursā, dalībnieks iesniedz paša radītas melnbaltas/krāsainas 
fotogrāfijas, aizpildītu un parakstītu dalībnieka anketu (Pielikums Nr. 2);  
2.  Jebkuram no konkursā iesniegtajiem darbiem jābūt saistītam ar konkursa tēmu 
„Pāvilostas novads 2012.gadā”.   
3. Viens autors maksimāli var iesniegt 20 fotogrāfiju; 
4. Fotogrāfijas nedrīkst būt kombinētas, un nav pieļaujama montāţa; 
5. Netiks eksponētas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai 
neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas.  

Turpinājums 11.lpp. 

Pāvilostas novada TIC sadarbībā ar Pāvilostas novada 
pašvaldību  

aicina piedalīties fotokonkursā 

„Pāvilostas novads 2012.gadā”. 

Labākās iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas Pāvilostas novada 
2013.gada kalendāra veidošanā, ievietotas Pāvilostas novada jaunajā 
bukletā un būs apskatāmas 18.novembra svinīgajā pasākumā.  

 

6. Aļģirtas Ţaļimas „Bruţi”- vieta, kur atgriezties,  
7. Vija Jegoruškina „Eihvaldi”- divi vienā: pagrabs savienojumā ar pirti,  
8. Gita Gausmane „Atvari”- lodţija ziedos,  
9. Solvita Vītola „Atvari”- lodţija ziedos,   
10. Vija Dunkere „Dārzi”- par „zaļo” siltumnīcu,  
11. Māris Dimants „Virši”- inovatīvas idejas siltumnīcas būvniecībā, 
12. Simona Raizere „Censoľi”- perfekts pagrabs,  
13.  Normunds Dunkers „Andri”- latvju zīmju godā celšana,   
14. Marita Kalēja „Senči”- padomju armijas būves pielietojums pagrabam,  
15. Larisa Kuzľecova VILLA DIĀNA- luksuss tūrisma piedāvājums novadā.  
Pāvilosta un Sakas pagasts  
1. Ausma Ozola „Durbes” - pagraba iekļaušanās ainaviskā vidē,  
2. Kārlis Donis „Baltmuiţa” - pagraba veiksmīgs apvienojums ar viesu 

māju, 
3. Rita Tkačenko, Brīvības iela 22 - puķu kastes -  mājas ziedu rota, 
4. Valērija Pētermane, Dzintaru iela 99 - lodţija ziedos,  
5. Vizma Ģēģere, Dzintaru iela 10 - pagrabs padomju armijas stilā,  
6. Agita Pētersone „Ievlejas” - īpašais tūrisma piedāvājums- maizes 

cepšana,  
7. Inta Vīgante, viesu māja „VIGA” - īpašais tūrisma piedāvājums - 

velosipēdu noma,  
8. Ingūna un Juris Blaubārţi, kempings ”Zvejnieksēta” - kempinga 

odziľas -  atpūtas vieta zem priedes - lietussarga, veco zvejas kuģu otrā 
dzīve,  

9. Rūta Bridāne, E. Šneidera laukums 7- sēta, kur gribas atgriezties. 

 



UZŅĒMĒJIEM, LAUKSAIMNIEKIEM 
Ir sākusies pieteikšanās uz LDDK mācību programmām rudenī  
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu 

centrs izsludina pieteikšanos uz mācību programmām 2012.gada rudenī. 
Mācību programmās Latvijas darba devēji varēs iegūt jaunu informāciju un 
papildināt jau esošās zināšanas trīs jomās – sociālais dialogs un 
cilvēkresursu vadība, korporatīvā sociālā atbildība, publiskā – privātā 
partnerība. Detalizēta informācija par visu mācību programmu norises vietām un 
datumiem regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv un 
mājas lapā http://www.comperio.lv/?id=346.  

Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu 
info@comperio.lv. Tālruľi uzziľām: 26569525, 67213003.  
   

 PĀVILOSTAS DUS STRĀDĀS, BET 
AR CITU NOSAUKUMU 

    No 3. septembra Pāvilostā vairs nebūs degvielas uzpildes stacijas 

"Statoil", bet no 5. septembra tā turpina darbu ar nosaukumu "Rietumu 
krasts", apstiprina uzľēmuma pārstāve Anete Blaţeviča. "Turpināsim darbu 
kā līdz šim, tikai ne vairs zem "Statoil" zīmola," skaidro DUS apsaimniekotājas, 
SIA "ZEJA Rietumu krasts" pārstāve. Par tiesībām lietot "Statoil" preču zīmi 
līgums bijis noslēgts uz noteiktu laiku. Nu tas ir beidzies, un pēc abpusējas 
vienošanās nolemts turpmāk to vairs nepagarināt. 
  Tomēr klienti no tā necietīs. Tāpat kā tas bijis līdz šim, DUS būs iespēja 
degvielu uzpildīt gan automašīnām, gan peldošajiem transportlīdzekļiem. 
"Kurzemes Vārds" jau rakstījis, ka Pāvilostā ir vienīgā degvielas uzpildes 
stacija tuvākajā apkārtnē, kur iespējams iegādāties ūdens transportam 
paredzēto degvielu. 

 Informācija no laikraksta "KURZEMES VĀRDS" 
 

No 4. – 7. oktobrim izstāţu kompleksā „Rāmava‖ 
notiks 21.starptautiskā lauksaimniecības, meţizstrādes, 
produkcijas pārstrādes, vides veidošanas un labiekārtošanas 

izstāde “LAUKSAIMNIECĪBAS 
TEHNIKA 2012” un “LAUKU 
SĒTA 2012”.  

Pāvilostas novada lauksaimnieki un citi interesenti tiek 
aicināti apmeklēt izstādi. Brauciens notiks 6.oktobrī. 
Līdzmaksājums Ls 2,00. Pieteikties līdz 1.oktobrim pie novada 
lauku attīstības speciālistēm Ainas Kreicbergas un Rudītes 
Bērziľas. 

 

Seminārs „Lauku sēta – lauku 
tūrisms” 

Norises vieta: Grobiľas novads, Grobiľas pilsēta, 
Grobiľas novada domē Lielā iela 76  

Norises laiks: 19.09.2012 - 20.09.2012  
Uzmanība tiks vērsta uz dārzu veidošanu!  
Semināra programmā iekļautajam Tukuma novada 

apmeklējumam ir iespēja organizēt kopēju transportu no 
Liepājas!  

Dalībnieku skaits ierobeţots, lūgums pieteikties 
savlaicīgi, ievadot datus par dalībnieku VLT mājas lapā vai LLKC 
Liepājas nodaļas konsultantei Ievai Kreicbergai pa tālr. 
27843096, rakstot e-pastā: ieva.kreicberga@llkc.lv  Programma 
būs Pāvilostas novada mājas lapā. Interneta adrese, kur 
pieejama anketa un elektroniskā pieteikšanās anketa 
pasākumam!  

http://laukutikls.lv/piesakies_seminariem?task=add&p=
387#r 
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Bibliotēkā var apskatīt biedrības „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs‖ veidoto fotogrāfiju izstādi 
„Viena diena Sakā”.  

Aicinām ikvienu 

interesentu! 

 

 

Pāvilostas bibliotēkā 

no 3.septembra līdz 1. 

oktobrim 

skatāma izstāde 

„Ābece –  

pirmā grāmata" 

 

 

Turpinājums no 10.lpp. 

6. Datorprogrammu izmantošana ir pieļaujama, ja tā tiek izmantota, lai izlabotu 
fotoaparāta radītas kļūdas; 
7. Vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegtos darbus, novērtējot katru darbu ar 
punktu skaitu 1-5, atbilstoši vērtēšanas skalai , kur 1 = mazākais vērtējums un 5 
= lielākais vērtējums; 
8. Konkursa uzvarētāju komisija noteiks kopīgā sapulcē, izvēloties dalībnieku ar 
augstāko iegūto punktu skaitu; 
9. Ja divu autoru darbi saľem vienādu punktu skaitu, komisijas priekšsēdētāja 
balss ir noteicošā; 
10. Konkursa organizētājiem ir tiesības diskvalificēt darbu, ja tas nav iesniegts 
nolikumā noteiktajā termiľā, daļēji vai pilnībā neatbilst nolikuma noteikumiem; 
11. Pāvilostas novada dome pēc komisijas vērtējuma piešķir balvu labākajam 
fotogrāfiju autoram; 
12.  Konkursam iesūtītās fotogrāfijas tiks vērtētas, ľemot vērā atbilstību 
nolikumam.  
13. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru 
īpašumā un var tikt izmantoti pēc saviem ieskatiem Pāvilostas novada 
prezentācijas materiālos;  
14. Fotogrāfijas konkursam ir iesniedzamas vienā no diviem veidiem:  

14.1. Nesamazinātā elektroniskā jpg. formātā sūtot tās uz e-pasta adresi: 
tic@pavilosta.lv, ar norādi „FOTO KONKURSAM”;  

14.2. Nesamazinātā elektroniskā jpg. formātā CD datu nesējā.  
Papildus informācija:  

Mairita Tumpele, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītāja, 
Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tālr./fakss: +371 
63498229, m.t. +371 29121894, e-pasts: tic@pavilosta.lv. 

Fotokonkursa – norises laiks:  
Fotokonkurss norisināsies no 2012.gada 1.septembra. Fotogrāfijas var iesniegt 
līdz 2012.gada 1.oktobrim. 

Rezultātu paziľošana un labāko darbu autoru apbalvošana: 
Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas lapā 
www.pavilosta.lv  
 Rezultātu paziľošana un labāko darbu autora apbalvošana notiks 
2012.gada 18. novembra svinīgajā pasākumā. 

 

 

 

 

http://www.lddk.lv/
http://www.comperio.lv/?id=346
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3ainfo%40comperio.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aieva.kreicberga%40llkc.lv
http://laukutikls.lv/piesakies_seminariem?task=add&p=387#r
http://laukutikls.lv/piesakies_seminariem?task=add&p=387#r
mailto:tic@pavilosta.lv
mailto:tic@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
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PANĀKUMI BMX TRASĒS 
 Jau iepriekš esam rakstījuši par pāvilostnieka Aivja Bērznieka 
sporta panākumiem BMX riteľbraukšanas sportā. Ir atkal  pagājusi viena 
sezona.  Aivis piedalījies sacensībās  gan Latvijā, gan ārzemēs. Liepājas 
X-matti komanda, kurā ir iekļauts arī Aivis, pamazām iegūst atpazīstamību 
arī ārpus Latvijas. Jaunieši, piedaloties sacensībās, gūst pieredzi, aug 
viľu meistarība, kas rada lielākas iespējas uz sadarbību ar sponsoriem. 
Vaicāts par šī gada panākumiem un gūto pieredzi, Aivis pastāsta: 
 ―Šī gada laikā paveikts daudz – vasarā pabeidzu II kursu 
Mākslas skolas metālapstrādes dizaina nodaļā, piedalījos daudzās 
sacensībās. 
  Martā Grobiľas skeitparkā ieguvu - II vietu Pro grupā, kā arī 
balvu par labāko triku. Rīgā, maijā – lielā dalībnieku konkurencē  Pro 
grupā -12.vieta. Sacensības Jēkabpilī sliktā laika dēļ nenotika, kaut arī 
dalībnieki bija ieradušies. 
 Ventspilī Ghetto Games starptautiskās sacensībās jūnijā, kur 
piedalījās sportisti no Čehijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, kā arī Latvijas 
dalībnieki, pirmajā dienā izcīnīju dalību finālā - startēju otrās dienas 
sacensībās, kur piedalījās tikai Pro grupas dalībnieki, un tas jau ir liels 
sasniegums startēt ar šo valstu stiprākajiem sportistiem. Sacensību 
pēdējā diena tika atcelta, jo iepriekšējā dienā kritiena rezultātā nāvējošas 
traumas guva mans labs draugs no Rīgas komandas Artūrs Griķis. Viľam   
turpmāk tiks veltītas šīs sacensības. 
 Jūlijā Liepājā notika SummerSound festivāls 
„Summerwoodjamp‖, kurā piedalījos ar  paraugdemonstrējumiem.  
 Apmeklēju sacensības arī ārpus Latvijas. Biju Čehijā, kur 
Trutnovas pilsētā aprīlī notika BMX sacensības „Bikehallcontest‖. 
„StreetJam „ disciplīnā  ieguvu  balvas, izpildot sareţģītu triku 
kombinācijas.  
 Maijā notika ―Karramba‖ sacensības Lietuvā – Palangā. 
.Augstlēkšanā ar riteni pārvarēju 1,09 m augstumu  (iepriekš 1 metrs). 
Balvā dāvanu karte Lietuvas velosipēdu veikalā, kā arī piedāvājums 
Latvijā nofilmēt videoklipu, reklamējot viľu produkciju. 
 No 29.augusta līdz 2.septembrim piedalījos Baltic games 
sacensībās Polijā – Gdaľskā, kur piedalījās dalībnieki no visas pasaules – 
Čehijas, Amerikas, Anglijas, Itālijas, Nīderlandes, Vācijas, Venecuēlas, 
Meksikas. Ar savu sniegumu šajās sacensībās nebiju apmierināts. Pozitīvi 
bija tas, ka varēju redzēt un mācīties no BMX sportistiem pasaulē.  
 Vasarā arī es piedalījos Liepājas  skeitparka tapšanā. 
 Pašlaik kopā ar braucējiem no X-matti komandas piedalos  
video filmēšanas projektā „INDUSTRY LIEPAJA‖(projekta autors Roberts 
Vītols).‖ 

 
X- matti komandas autobuss 

Novēlēsim jaunajam sportistam turpmāk tikpat labus panākumus 
un jaunus rekordus BMX trasēs! 

A.Bērznieka stāstījumu uzklausīja  
MARITA HORNA 

 
 

Pāvilostas vidusskolas ziľas 

 
2012./2013. mācību gadā Pāvilostas vidusskolas 1.klasē mācības 

uzsāk 12 jauni audzēkľi – Gusts BRŪKLIS, Rihards BUNCIS, Kristiāns 
Roberts GERTSONS, Ralfs Rojs KRISTAPSONS, Viesturs Ralfs 
KURČANOVS, Rihards ĶEPSNIS, Samanta OZOLA, Santa OZOLIĽA, 
Ramona Tīna ROLMANE, Agate ŠTOKMANE, Nora VENTLANDE, Valters 
VIDENIEKS. Audzinātāja Gaida BENETE. 

Klāt jaunais mācību gads - jauna darba cēliens skolotājiem, 
atkalredzēšanās prieks skolēniem un kaut kas jauns un nezināms mazajiem 
pirmklasniekiem. Šis mācību gads mūsu skolai ir īpašs, jo šogad Pāvilostas 
skolas  ēkai aprit 50 gadi, tāpēc arī pasākumi šajā mācību gadā plānoti 
saistībā ar jubileju. Diemţēl, ar katru gadu samazinās skolēnu skaits, to 
ietekmē  gan demogrāfiskā  situācija, gan vecāku dzīvesvietas maiľa. Šogad 
mūsu skolā mācīsies 144 skolēni, 1.klasē- 12 skolēni, 10.klasē – 11 skolēni, 
12.klasē – 8 skolēni. Vislielākās skaits ir 5. un 9. klasēs . Tik mazs skolēnu 
skaits kopumā ir pirmo reizi visas skolas pastāvēšanas laikā, vēl ne  tik sen 
atpakaļ skolā mācījās ap 300 skolēniem.  Ar pedagogiem visos mācību 
priekšmetos skola ir nodrošināta, mācību grāmatas visām klasēm ir 
sagādātas, diemţēl, ar darba burtnīcām skola nodrošināt nespēj.  

Izglītības ministrs Roberts Ķīlis ir uzsācis daţādas reformas 
izglītībā, tas skars arī mūsu skolu. Patīkamākā ziľa ir tā, ka palielināsies 
finansējums uz vienu skolēnu mācību līdzekļu iegādei, bet tajā pašā laikā 
stingrāki noteikumi būs pret tiem skolēniem, kuri apdraud gan savu, gan citu 
bērnu drošību, ir agresīvi. Viľiem uz laiku līdz 1 mēnesim varēs noteikt mājas 
apmācību, par kuru būs atbildīgi vecāki. Izmaiľas būs arī skolēnu pārcelšanā 
uz nākamo klasi, kā arī 12. klases centralizēto eksāmenu norisē. 

Sakarā ar to, ka skola „pucējas‖ savas jubilejas svinībām, mums 
pirmā mācību nedēļa Pāvilostas vidusskolā noris netradicionāli, skolēni 
adaptējas mācību darbam- piedalās nodarbībās, ko organizē Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs, pilsētas bibliotēka, pēta skolas vēsturi, dodas 
pārgājienos, sporto, iepazīstas ar tuvāko apkārtni, pārrunā par drošību un 
pirmās palīdzības sniegšanu. Paldies atsaucīgajām muzeja un bibliotēkas 
darbiniecēm, mākslas skolas direktoram un visiem citiem , kas palīdz mums 
šo nedēļu padarīt interesantu. Netradicionāli  uz pirmo skolas dienu 
pulcējāmies Pāvilostas kultūras namā, kur  notika svinīgais pasākums. Ţēl, 
ka laika apstākļi izjauca iecerēto svētku gājienu. Paldies par atbalstu 
pasākuma organizēšanā Dainim Vinkleram, skolotājai Dacei Bunkai, kultūras 
nama darbiniekiem. 

Jaunajā mācību gadā skolēniem novēlu zināšanu apgūšanas 
prieku, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem- radošumu   un 
gandarījumu par paveikto, vecākiem- spēku un pacietību.  

Lai mums visiem kopā dzimst jaunas idejas un ieceres īstenojas! 
           Direktores vietniece izglītības jomā  A.JAKOVĻEVA 
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Par pedagogu profesionālo pilnveidi 

 
Kursus ārzemēs apmeklējuši šādi skolotāji - Solveiga Ansone, Ivita 

Meļķe, Ilze Ozoliľa, Inta Vīgante. Šovasar pēc kolēģu iedrošinājuma uz 
kursiem Stambulā devos arī es – Aina Jakovļeva. Mēs visi izmantojām ES 
struktūrfondu COMENIUS programmas profesionālās pilnveides kursu 
piedāvātās iespējas nokļūt ārvalstīs apgūt jaunas zināšanas, redzēt citas 
valstis, iepazīties ar daţādu valstu pieredzi. Trīs reizes gadā pedagogiem ir 
iespēja startēt konkursos, lai saľemtu ES finansējumu. Tiku atbalstīta 
profesionāls pilnveides braucienā uz Turciju no 3. līdz 9.jūlijam. No Latvijas 
biju viena pati. Tas man sākumā radīja nelielu satraukumu, bet ar visu tiku 
galā veiksmīgi. Pirms brauciena 8 mēnešus apmeklēju Valodu vēstniecības 
piedāvātos angļu valodas kursus. Tur gūtās zināšanas varēju praktiski 
pielietot. Kursos bija 67 dalībnieki no 17 valstīm, tas bija pārāk liels dalībnieku 
skaits, lai mācītos praktiski darboties ar informācijas tehnoloģijām, bet 
priekšstats par to, kas mūs sagaida nākotnē šajā jomā, tika gūts. 
Visvērtīgākās bija neformālās tikšanās ar citu valstu pedagogiem, pieredzes 
apmaiľa. Kursu organizatori bija padomājuši arī par plašu Stambulas 
iepazīšanas programmu, organizējot ekskursijas uz ievērojamām vietām. 
Iesaku arī citiem pedagogiem izmantot COMENIUS programmas piedāvātās 
iespējas izglītoties ārvalstīs, pie tam to visu finansē ES, tikai jāsameklē sev 
interesējoša programma un jāuzraksta noteiktas formas pieteikums. Pēc 
kursiem katrs saľem sertifikātu, kas kalpo kā galvenā finanšu atskaite 
aģentūrai. Jāpiebilst, ka minimālas angļu valodas zināšanas gan ir 
nepieciešamas, taču rudenī Pāvilostā atsāksies Valodu vēstniecības 
organizētie angļu valodas kursi. Interesanti piedāvājumi ir arī mūţizglītības 
programmai GRUNDTVIG. Ar programmu izsludinātiem konkursiem var 
iepazīties Valsts Izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv  

                              Pāvilostas vidusskolas skolotāja  AINA JAKOVĻEVA 
 
 

Skolēni vasarā pēta dabu  
Pāvilostas vidusskolas komanda, ko veidoja 10 skolēni no 

4.,7.,9.klasēm, piedalījās 9. un 10. jūlijā ―Latvijas Finiera‖ un  Dabas 
aizsardzības pārvaldes organizētajā skolu jauniešu konkursa ―Zaļā klase‖ 
noslēguma pasākumā  “Dosimies dabā pētīt un izzināt gaisa kvalitāti” 
Abragciemā  Engures pagastā. Līdzi devās skolotājas Baiba Arāja, Dace 
Bunka.  

Lai varētu piedalīties šajā aktivitātē, iepriekš bija jāsagatavo mājas 
darbi. Zīmēšanas konkursā mūsu komanda ieguva maksimālo punktu skaitu, 
radošo darbu konkursam tika sagatavots dzejolis, pasaka.  Pirms  tam 
skolēniem bija jāpēta ķērpji un jānosaka gaisa tīrība, izmantojot ķērpjus kā 
bioindikatorus. 

Pasākuma mērķis bija rosināt interesi par meţa nozari kopumā un 
veicināt izpratni par meţa vērtību nozīmi. Šajās divās dienās skolēnu  darba 
grupas kopā ar speciālistiem  veica pētījumus pēc noteiktas metodikas, 
apkopoja un prezentēja pētījuma rezultātus.  

MARITA ROLMANE 
 
 

Atvadu vārdi skolotājai Skaidrītei Grigorjevai 
(25.08.1943. – 23.08.2012.) 

 

 
Es tagad aizeju , bet ne prom, 

Es aizeju tepat – ar citām puķēm, 
Citu sauli, citu zemi parunāt … 

O.Vācietis 
Pēkšľi un negaidīti nevaldāmais Laika upes tecējums 

aizvedis līdzi mūsu Skaidrīti Grigorjevu – pensionēto skolotāju, 
kolēģi, dzīvesbiedri, māti un vecmāmiľu. 

Skaidrītes dzīves ceļš vijies no Vidzemes zaļajiem 
pakalniem līdz Kurzemes zilajai jūrai. Kopš 1971.gada 1.februāra 
sākusi strādāt par skolotāju Pāvilostas astoľgadīgajā skolā, 
mazajiem mācot latviešu valodu, krievu valodu un matemātiku. 
Jaunā skolotāja bijusi aktīva skolas tūrisma darba organizatore, 
piedalījusies republikāniskajās tūrisma un orientēšanās sacensībās 
rajona skolotāju komandas sastāvā, kā arī apmācījusi tūrisma 
iemaľām un orientēšanās prasmēm jaunos pāvilostniekus. 
 Ātri ieguvusi skolēnu, vecāku un kolēģu cieľu un 
uzticību, kopš 1984.gada 1.jūlija veica direktores pienākumus, tā 
vadot jau Pāvilostas vidusskolu līdz 2003.gada jūnijam. Gan 
pedagoģes, gan vadītājas darbs Skaidrītei nav bijis par grūtu, 
vienmēr veikts ar augstu atbildības sajūtu, pašaizliedzību un darba 
mīlestību.  

Skaidrītes organizatores – plānotājas talants izpaudies 
jaunā b/d „Dzintariľš‖ veidošanā. 
 Rūpēs par jaunās paaudzes vispusīgu izglītošanu 
Skaidrītes vadībā tika izveidota Pāvilostas vidusskola. 
 Mūsu atmiľā vienmēr paliks Skaidrītes asais prāts, ašais 
domu gājiens, dzirkstošā humora izjūta, erudītās zināšanas, kas 
tika koptas un paplašinātas, daudz lasot, risinot krustvārdu mīklas 
un apgūstot jaunās infotehnoloģijas, kad jau strādāja par 
bibliotekāri skolas bibliotēkā pirms aiziešanas pelnītā atpūtā 
2009.gada vasarā. 
 Cieľā, mīlestībā un pateicībā noliecam galvas un 
sērojam līdzi tuviniekiem – Pāvilostas vidusskolas skolotāji un 
tehniskie darbinieki.  
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Katram pedagogam 
pēc Ministru kabineta 
noteikumiem 3 gadu laikā 
obligāti jāapmeklē 36 stundu 
profesionālās pilnveides kursi. 
Pēdējos gados diezgan plašu 
kursu klāstu piedāvā Valsts 
Izglītības satura centrs, kurus 
finansē ESF. Pāvilostas 
vidusskolas skolotāji regulāri 
cenšas papildināt savas 
zināšanas kursos gan savā 
mācamajā priekšmetā, gan 
klases vadībā, gan psiholoģijā. 
Lielākā problēma ir tā, ka kursi 
galvenokārt notiek Rīgā. Taču 
daţi mūsu skolas skolotāji ir 
uzdrošinājušies doties izglītoties 
arī ārpus mūsu valsts robeţām. 



18. augustā Pāvilostas novadpētniecības muzejā biedrība 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”  atklāja izstādi „Pāvilostas 
medicīnas darbinieki – 20.gs sirdsapziľa”. Uz atklāšanu bija ieradušies 
gan bijušie mediķi, gan arī viľu pacienti.  

 

 
Bijušie medicīnas darbinieki un izstādes apmeklētāji Foto: Marita Horna. 

 

Medicīnas darbiniekiem veltītā izstāde veidota, gan pieminot Pāvilostas 
slimnīcas dibinātāju, ilggadēju medicīnas un sabiedrisko darbinieci Dzidru 
Grimstu 85 gadu atcerē, gan atceroties mediķu nesavtību, jebkurā 
diennakts stundā dodoties sniegt palīdzību sasirgušajiem, viľu operatīvo  
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Klāt rudens ar skarbiem jūras vējiem un tumšajiem novakariem, 
un tā vien gribas nelaist prom tik skaisto un jauko vasaru, kas tikai trīs 
mēnešus mūs gadā priecē ar saules siltumu un lielākiem kultūras 
pasākumiem Pāvilostā.  

Katrā gadalaikā Pāvilostas kultūras dzīvē mēs meklējam to 
skaistāko un labāko, ar ko iepriecināt novada iedzīvotājus un ciemiľus. 
Jau sesto gadu Līgo svētkos kultūras nama amatierteātris aicināja uz 
izrādi Upesmuiţas parka estrādē, šogad ar izrādi „Meitiľa‖, bet Jāľa diena 
tika sagaidīta, dejojot līdz rīta gaismai. 

 Otrā jūlija sestdienā nu jau 76. gadu atzīmējām 
Zvejnieku svētkus. Šogad īpaši svētku organizatori piedomāja par to, kā 
atcerēties bijušos un tagadējos zvejniekus, kas savu dzīvi saistījuši ar 
zvejniecību. Piektdienas vakarā krodziľā ‖ĀĶAGALS‖ kopā ar domes 
priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu un ostas pārvaldnieku Ronaldu Griškēviču 
pulcējās zvejnieki, lai dalītos savās atmiľās un pieredzē par zvejnieku 
dzīvi un darbu. Vakars izvērsās jautrās noskaľās ar zvejnieku atmiľu 
stāstiem par pieredzēto savā profesijā, par bagātīgajiem zivju lomiem un 
piedzīvotajām vētrām. Kamēr ir jūra – krastā brauks zvejas vīri, skanēs 
jūras dziesma, skanēs dziesmas par jūru, par jūras bagātību apguvējiem - 
zvejniekiem. Paldies visiem zvejniekiem, kas atsaucās uz mūsu 
uzaicinājumu, Paldies Janetai Kristapsonei, par svētku cienastu un jauko 
atmosfēru, ko pavadījām svētku priekšvakarā. 

Sestdien, lai arī laiks mūs nelutināja un lietus mūs pārsteidza 
visas dienas garumā, notika svētku koncerti, sporta spēles, sagaidījām 
Jūras valdnieku kuģu parādes pavadībā un Upesmuiţas parka estrādē 
svētku apmeklētāji ballējās līdz rītam. 

Jūlija pēdējā sestdienā 29 deju kolektīvi no daţādiem Latvijas 
novadiem pulcējās Pāvilostā, lai piedalītos festivālā „Soļi smiltīs‖. Tas bija 
skaisti un neatkārtojami, kas Pāvilostas kultūras dzīvē ienesa radošas 
pārmaiľas un rosību. Tā mums, pasākuma organizatoriem, bija laba 
 

rīcību nelaimes gadījumos, pastāvīgo rūpi par ikvienu pacientu, kuram 
bija nepieciešama profilaktiskā medicīniskā  apskate vai  pienācās 
kāda pote. Bija pārliecinoša sajūta, ka palīdzēs, arī naktīs, arī 
brīvdienās. Un arī palīdzēja.  

To viľu pacienti pieredzēja pagājušā gadsimta 50–90 tajos 
gados. Tagad daudz kas mainījies. Tagad vairāk jāpaļaujas pašiem uz 
sevi. Tagad pat tik vienkāršs pakalpojums kā šuves uzlikšana brūcei 
Pāvilostā vairs nav pieejams. Jā, ne vienmēr šķietami jaunais un 
progresīvais ir tas labākais. Te nav runas par mūsdienu ģimenes ārstu 
institūciju kā tādu. Runa ir par attieksmi un tikai.  Par vēlmi palīdzēt 
pacientiem un sadarboties ar tiem.  

Grāmatā „Mūsu Pāvilosta‖ mediķe Dz.Grimsta ir atzīmējusi 
būtisku pagājušā gadsimta otrās puses iezīmi, proti, citēju:  „Viss darbs 
ir bijis nemitīga sadarbošanās ar vietējiem iedzīvotājiem‖.   

 
Izstādē, kas būs atvērta līdz 31.oktobrim, apskatāmi 

Pāvilostas medicīnas darbiniekiem izsniegtie atzinības raksti – 
laikmeta liecības par ieguldījumu medicīnas jomā, mākslinieciskajā 
pašdarbībā, sportā, donoru kustībā, sabiedriskajā darbībā un 
ieguldījumu Pāvilostas un apkārtnes paglābšanā no atomelektrostaciju 
būvniecības 20. gs. 60. un 80.tajos gados. To papildina fotogrāfijas, 
vēsturiski priekšmeti, avīţu raksti un atmiľu pieraksti.  

Biedrība "Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs" 
izgatavojusi skatu kartiľu "Sakas upe", ko dāvina  ikvienam izstādes 
apmeklētājam. 6 km garā Sakas upe tek cauri Sakas pagastam un 
Pāvilostai un  ietek Baltijas jūrā. Sakas upes gleznainie līkumi 
saglabājušies, pateicoties Dzidrai Grimstai, kura 20.gs 70-tajos gados 
noraidīja priekšlikumu par atomelektrostacijas izbūvi Pāvilostā un 
novērsa Sakas upes iztaisnošanu. 

Laipni aicināti uz Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
izstāţu zāli, kas atrodas pēc remonta atjaunotajā mansarda stāvā.  

MARITA HORNA 

 

pieredze, jo tik lielu festivālu rīkojām pirmo reizi. Lielu, lielu Paldies saku 
pasākuma organizatoriem, visai darba grupai, kas iesaistījās pasākuma 
organizēšanā. Personīgi paldies gribu pateikt Pāvilostas pašvaldībai, kura 
piešķīra finansējumu, lai šis pasākums notiktu, pasākuma reţisorei Maritai 
Hornai, kas piedalījās visos festivāla sagatavošanas un organizatoriskajos 
darbos, Andrim Paipam, Initai Zingnikai, Eināram Vārsbergam, Agijai 
Meľģei, Arnim Gruntmanim, Vairai Kārkliľai, Janetai Kristapsonei, 
atbalstītājiem - Agitai Pētersonei, „Jūras laivas‖ komandai, brīvprātīgajiem 
- Dāvim Štokmanim, Mārītei Urkauskai, Valērijam Kurčanovam, kultūras 
nama jauniešu deju kolektīva dalībniekiem, Gitai Mackēvičai un Ērikam 
Bunkam. Šo gadu Pāvilostas kultūras dzīvē es nosauktu par festivālu 
gadu, jo oktobrī notiks arī amatierteātru festivāls. Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātris ielūdz visus uz teātra svētkiem „TAS PATS 
BLAUMANIS‖, kas notiks kultūras namā 20.oktobrī, bet novembrī 
atzīmēsim Latvijas valsts proklamēšanas 94.gadadienu. 
 

Ar 1.oktobri visi interesenti laipni aicināti iesaistīties pašdarbības 
kolektīvu darbībā. Pāvilostas pilsētas kultūras namā savu darba sezonu 
uzsāks šādi pašdarbības kolektīvi:  
Sieviešu koris – diriģents Renārs Juzups, koncertmeistare – Liene Breča;  
Vidējās paaudzes deju kolektīvs, 1. – 4. klašu tautisko deju kolektīvs, 4. – 
7. klašu tautisko deju kolektīvs, jauniešu tautisko deju kolektīvs – vadītāja 
Daiga Cābele;  
Amatierteātris, bērnu dramatiskais kolektīvs – reţisore –Marita Horna; 

      Interešu pulciľš – vadītāja – Marita Horna; 
      Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši‖ – vadītāja Aija Gertsone. 

Kolektīvu mēģinājumu dienas un laiki tiks pakārtoti pēc tam, kad 
būs zināmi Pāvilostas vidusskolas ārpusklases pulciľu, Mūzikas un 
Mākslas skolu nodarbību laiki /informācija „Pāvilostas novada ziľas‖ 
oktobra avīzes numurā/. 

            Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja SILVA VĀRSBERGA  

 

Izstāde Pāvilostas mediķiem 

 

KULTŪRAS DZĪVE PĀVILOSTĀ 
 



2012. gada septembris                                                                                                                                                                                                                                 17 
 

VĪTOLU IELAS DIENA. PIRMĀ 

 
„Pacienti‖ ieradušies Veselības kopšanas punktā. Foto: Marita Horna 

 
 

Pēc mediķiem veltītās 
izstādes atklāšanas Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā plkst. 15.00 
visi dodamies uz Vītolu ielu. Un atkal 
patīkami pārsteigumi. Pirmkārt, iela ir 
pilna cilvēkiem, pie mājām tos cienā ar 
maizītēm, kūpinātām zivīm, pat speciāli 
šim notikumam ceptu picu, arī ar ko 
stiprāku… Laiks ir jauks, un diena ir 
izdevusies…. 

Augu pazinēja Vaira Kārkliľa 
pastāsta par vītoliem un to daţādo 
pielietojumu. Es, Marita Horna, 
iepazīstinu ar ielas un māju vēsturi, 
pastāstu par cilvēkiem, kuri tajās 
dzīvojuši. Tad seko piedāvājums 
piedalīties radošajās darbnīcās. 
Rūdolfs Norveţs ierāda interesentiem 
tīklu lāpīšanas prasmes, Lidija 
Kreidena un Dzidra Krēsliľa stāsta un 
rāda, kā zvejai sagatavojamas ūdras, 
pie pirmās skolas ēkas  notiek 
glītrakstīšanas un sporta stundas, ko 
vada Guna Grimsta un Agija Meľģe. 
Novērtējums tiek ierakstīts šīs pašas 
skolas liecībā, kuru saľem katrs, kas 
piedalās.  Pie veselības kopšanas 
punkta pensionētās mediķes Rasma 
Norveţa un Valija Vīgante „pacientiem‖  
mēra auguma garumu, sver un mēra 
asinsspiedienu. Piekrišana ir liela.  

Biedrība „Pāvila steķis‖, kuri 
vasarās darbojas Vītolu ielas verandā, 
parāda savu sagatavoto uzvedumu, bet 
vakarpusē turpat verandiľā var 
noskatīties Rīgas kinostudijas filmu 
„Svešiniece ciemā‖.  

Diena beidzas ar vieglu 
nogurumu un gandarījumu, ka viss 
iecerētais ir izdevies. Bet vienai to 
paveikt nav iespējams. Vislielākais 
paldies par atbalstu manu ideju 
realizēšanā manam drošajam „plecam‖- 
Andrim, paldies izdomas bagātajai 
Vairai Kārkliľai, paldies par atsaucību 
visiem Vītolu ielas iedzīvotājiem, īpaši 
Dainim Gabaliľam  par noformējumam 
piešķirtajiem materiāliem, Pāvilostas 
novad-pētniecības muzeja 
darbiniekiem, Pāvilostas kultūras 
namam, Ildzei Balodei, Initai Zingnikai, 
Gundegai Tūtānei, Elīnai Berklavai, 
Rasmai un Rūdolfam Norveţiem, Valijai 
Vīgantei, Gunai Grimstai, Agijai 
Meľģei, Lidijai Kreidenai, Dzidrai 
Krēsliľai un Pāvilostas novada 
pašvaldībai. 

Tiem iedzīvotājiem, kuri 
uzdeva jautājumu, vai arī viľu ielā būs 
svētki, varu atbildēt, ka droši vien, ja 
vien būs finansiāls atbalsts un tikpat 
labi palīgi.  

MARITA HORNA 
Biedrības „Pāvilostas 

kultūrvēsturiskais vides centrs‖ vadītāja  
 

Bet tagad visu pēc kārtas…. 
Ir 18.augusta rīts, mazliet dzestrs, 

mazliet miglains, bet diena solās būt jauka. Plkst. 
8.30 kopā ar palīgiem Vairu Kārkliľu, Initu 
Zingniku un Ildzi Balodi ierodamies Vītolu ielā, lai 
tur augošos vītolus sapostu svētkiem. Iela jau ir 
modusies. Pie mājas Nr.3 jau plīvo  tās 
īpašnieces Ārijas Kārkliľas izliktais valsts karogs. 
Pēc minūtēm 10 pamostas namiľa Nr 5 
iemītnieki Tūtānu ģimene un arī ietērpj savu māju 
svētku rotā.  Viľiem seko jaunieši no nama Nr.7.  
Karogs jau plīvo arī  pie Krēsliľu ģimenes mājas. 
Vēlāk karogu izliek arī kaimiľi no pretējās mājas 
– Losānu ģimene. 

Šādā svētku noskaľā darbs vedas. 
Palīgā piesakās mājas Nr.12 iemītnieki,  un ielā 
augošie vītoli top par radošām darbnīcām. Vienā 
pakarinām koka zīmuļus un tāfeli, uz kuras var 
radoši izpausties, otrā ierīkojam stilizētu telefonu, 
trešā pakarinām pulksteni ar vītolu klūgu 
„pendeli‖, ceturto , ko nosaucām par Zāļu 
aptieku, piekarinām pilnu ar tautas receptēm par 
vītolu dziednieciskajām īpašībām. Māju Nr.6, kur 
kādreiz dzīvojusi šuvēja, ietērpjam diegu spolēs . 
Pie zvejnieku mājām novietojam tīklu karas un  
ūdru baļļas….  Katrs nams nes savu informatīvo 
vēstījumu par cilvēkiem, kuri tajā dzīvojuši…. 

Pusdienas laikā, kad atgrieţos Vītolu 
ielā, lai veiktu pēdējos sagatavošanās un 
sapošanas darbus, saprotu, ka ir trāpīts  
desmitniekā. Ielas iedzīvotāji ir pacentušies – 
gandrīz pie katras mājas ir izveidots ziedu 
rotājums, no krājumiem izceltas noputējušas, bet 
mīļas un dzimtai piederošas lietas un kā relikvijas 
izliktas apskatei. Ir sajūta, ka iela un tās 
iedzīvotāji ir apzinājušies sevi šai vietā, šai 
pilsētā…. 
 

 

Iecere par to, ka Pāvilostā vajadzētu 
rīkot šādas dienas man bija jau sen, taču 
vienmēr kaut kas bija svarīgāks un likās 
steidzamāk izdarāms. Liekas, ka neko tā arī 
nenokavēju un viss notika īstajā laikā. Jā, arī 
cilvēki tajā ielā vēl dzīvo un mājas nav pavisam 
pamestas. Arī vītoli, pirms astoľdesmit gadiem 
stādītie, tur vēl aug un zaļo. Arī divas pirmās 
mājas, kas uzceltas šajā ielā, – vistuvāk jūrai – 
arī vēl saglabājušās un veselu gadu simtu 
dzīvo savu ierasto, kluso un rimto dzīvi, 
klausoties satrakotās jūras rēcienos un 
satraukto kaiju klaigās un tādos brīţos 
baiļojoties par to, ka jūra varētu pārkāpt to 
trauslo slieksni, ko sauc par kāpu. Bet kāpa 
turas, jo tur aug vītoli, ko savām rokām 
stādījuši pāvilostnieki – skolotājs E.Šneiders un 
viľa skolēni, zvejnieks Krišs un Ilze Blūmi, 
Marta Rolmane  un daudzi citi. Te Vītolu ielas 
namiľā Nr.11 dzīvojis ostas pārvaldnieks Jānis 
Freimanis, kurš ļoti rūpējies par to, lai stādījumi 
kāpā netiktu  bojāti. Te vienmēr ar jūru ir bijis 
jāsaprotas  kā ar kaimiľieni – vienu dienu tā 
neapmierināta nezin par ko, citu dienu mīļa un 
jauka kā saulīte… 

  Tieši pateicoties divām 
pirmajām šeit uzceltajām ēkām, Vītolu iela  ir 
pirmā iela  Pāvilostā.  Te atradies pirmais 
Veselības kopšanas punkts, kurā vienu reizi  
nedēļā pacientus pieľēmis tuvu un tālu 
apkārtnē izdaudzinātais ārsts Lēvenšteins un 
viľa palīdze māsa Rozīte. Te ostas uzrauga 
Jāľa Freimaľa namiľā atradusies pirmā 
telefona centrāle Pāvilostā, te bijusi pirmā 
Pāvilostas skola. Te dzīvojusi šuvēja un 
glābšanas laivas komandas vīri, zvejnieki, 
pulksteľmeistars, trāļmeistars …..  
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Senās uguns nakts 
25.augustā Pāvilostā notika Tūrisma sezonas noslēguma 

pasākums „Senās uguns nakts‖.  Rīts aizsākās ar tenisa turnīru 
Pāvilostas iedzīvotājiem un viesiem Pāvilostas tenisa kortā. Dienas 
laikā visiem bija iespēja darboties Pāvilostas floristu laternu darbnīcā 
un nobaudīt gardo zivju zupu Pāvilostas tirgus laukumā. Paldies 
Pāvilostas zivju veikalam  par zivtiľām un pensionāru apvienībai par 
lielisko zupu – īpaši  Valijai Pētermanei, Veltai Citskovskai un Maijai 
Arājai! Vakarā visi tika aicināti kopīgi noskaitīt lūgšanu Baltijas jūrai un 
pabūt pie ugunskura jūrmalā pie jūrakmens, kur visus priecēja Liepājas 
tautas teātris ar koncertprogrammu „Īsa pamācība teātra mīlēšanā‖.  
Pēc koncerta ikviens varēja piedalīties gaismas gājienā no jūrakmens 
līdz Upesmuiţas parkam, kur bija iespēja priecāties par gaismas 
plostiem Sakas upē un šeit notika pēdējā šī gada zaļumballe Pāvilostā!   

Paldies, visiem, kuri piedalījās pasākumā un visiem, kuri 
palīdzēja šim pasākumam tapt – Pāvilostas novada pašvaldībai un 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam,  Vairai Kārkliľai, Mairitai Vītolai, 
Initai Zingnikai, Aivaram Alnim ar komandu, Ingunai Blaubārdei, Aijai 
Ozoliľai, Ērikam Bunkam, Ildzei Balodei, Rolandam Varkalim, Arturam 
Dreibergam, Aldim Barsukovam Pāvilostas novada pašvaldības 
policijai, Silvai Vārsbergai, Maritai Hornai, Silvijai Lejai, manām 
kolēģēm Maritai Kurčanovai un Birutai Pīragai un, protams, arī  
foršajiem Aizputes puišiem no grupas „4KW‖! 

MAIRITA TUMPELE 

Tūrisma sezonas noslēgums 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs vienlaicīgi veic 

vairākas funkcijas – tā ir vieta, kur saľemt tūrisma informāciju,  
iegādāties vietējo novada informatīvo izdevumu, suvenīrus.   

Līdz augusta beigām Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centrā apkalpoto klientu skaits sasniedzis 8088 – no tiem 7721 
iegriezušies personīgi,  338 apkalpoti, sniedzot informāciju pa telefonu 
un 58 - pa e-pastu. Lielākā daļa apkalpoto klientu (48%) bijuši no 
Latvijas, 30% sastāda apkalpotie novada iedzīvotāji un 21% ārzemju 
tūristi. No ārzemju tūristiem  vislielāko daļu jeb 42% sastāda lietuvieši, 
otrajā vietā  jeb 35% - vācieši un trešajā vietā  jeb 5% no Krievijas. 

Salīdzinājumam iepriekšējā gadā līdz augusta beigām tika 
apkalpoti 5339 klienti.   

Dati par ienākošajām jahtām un nakšľotājiem tiks apkopoti 
2013.gada janvārī. 

Šādam apmeklētāju skaita pieaugumam par iemeslu varbūt 
lielie kultūras pasākumi, kuri notika Pāvilostas novadā, Liepājas un 
Ventspils apkārtnē. Protams, lielu daļu tūristu, kuri izvēlējušies 
apmeklēt Pāvilostu, ļoti saista salīdzinoši nenoslogotā pludmale, miers 
un klusums. Ja vēlamies šādu apmeklējumu saglabāt, tad nākotnē 
vērts padomāt par pludmales apmeklētāju ērtībām – soliľiem, gruţu 
kastēm, ģērbtuvēm, rotaļu laukumiem bērniem. Liels mīnuss mūsu 
novada lauciľā par noţēlu ir arī tūrisma objektu labiekārtošana un 
uzturēšana – gan ar norādes zīmēm, gruţu savākšanu u.c. Ir vēl ļoti 
daudz daţādu lietu, kuras nepieciešams sakārtot. Taču jāsaprot, ka 
visu uzreiz izdarīt nav iespējams -  tam vajag gan laiku, gan naudu. 

Paldies, visiem, kuri šogad aktīvi strādājuši un centušies, lai 
Pāvilostas novada viesi pie mums justos labi un  pārbrauktu mājās 
apmierināti! Paldies, tūrisma uzľēmējiem un manām kolēģēm! 

 

 
 

MAIRITA TUMPELE 

 

Vērgalē atpūtas vakars 

,,Rudens pieskāriens”’ 

Vai tā ir sakritība? Laikam tā tam ir jābūt. Rudens šogad sākas 
22.septembrī plkst. 17.49, bet Vērgales muzikālā grupa ,,Tandēms’’ 
kopā ar saviem draugiem - uzaicinātām mūziķu grupām - piedāvā jauku 
atpūtas vakaru Vērgales kultūras namā 22.septembrī plkst.21.00 
,,Rudens pieskāriens’’.   

Galdiľu rezervēšana līdz 20.septembrim. Dalības maksa Ls 
2.50. Uz tikšanos pirmajā rudens dienas novakarē -Vērgalē! Jūs gaida un 
ielūdz Velga, Aivars un Guntis. 

 

 

SAKAI – 782 
 10.augustā Saka svinēja savu 782.dzimšanas dienu. Sakas 
vārds pirmo reizi ir minēts 1230.gadā. Pasākums bija veltīts visiem 
pagasta iedzīvotājiem, lai vismaz vienu reizi gadā varētu uzvilkt  savas 
goda drānas un nedaudz atpūsties no ikdienas grūtajiem lauku darbiem, 
jo siena laiks jau bija beidzies, bet labības kulšana nebija sākusies. 
 Īpašu paldies saku čaklajiem palīgiem Irēnai Šefanovskai, 
Jānim Puzuram, Inārai Niedrai, Telmai Tuzei, Rinaldam Stirnam, Dainim 
Vinkleram, Andim Niedram un Guntai Stankēvičai, paldies arī maniem 
kolēģiem par atbalstu. Paldies par atbalstu arī domes priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam un priekšsēdētāja vietniekam Jānim Vitrupam. 
 Pēc koncerta,  ko sniedza grupa „Tālbraucēji‖, sacenieki un 
viesi locīja kājas deju solī kopā ar grupu „Tālbraucēji‖. 

Sakas pagasta pārvaldes vadītāja DAIGA ENKUZENA 

 

Elejieši ciemojas Sakā 
10.augustā Jelgavas novada Elejas pagasta pārvaldes  piecpadsmit 
darbinieki ieradās vizītē Sakas pagasta pārvaldē. Viesus iepazīstināju ar 
pagasta pārvaldes darbiniekiem. Sarunās Saieta namā  pie mūsu 
sarūpētā klinģera, kafijas un  maizītēm pārrunājām par novadu dzīvi 
pirms un pēc reformas. Elejas pagastā dzīvo ap 2500 iedzīvotāju. Elejā ir 
pirmskolas izglītības iestāde, vidusskola, bibliotēka un Saieta nams. Pēc 
vairāku stundu viesošanās viesi devās apskatīt Akmensraga bāku un 
Strantes stāvkrastus, pa ceļam iegrieţoties Pāvilostas zivju veikaliľā. 
Elejieši bija ļoti pārsteigti par viensētu izvietojumu pagastā un 
daudzajiem meţu masīviem, kā arī aicināja ciemos iepazīt viľu pagasta 
apskates objektus. 

Sakas pagasta pārvaldes vadītāja  
DAIGA ENKUZENA 

 

 

Svarīga ziņa Vērgales 

pagasta iedzīvotājiem 

labākajos gados! 

Vērgales kultūras namā 1.novembrī plkst.12.00 notiks 
senioru pēcpusdiena  
„VISS NĀK UN AIZIET TĀLUMĀ UN SĀKAS VISS NO GALA...”  

Sīkāka informācija nākamajā izdevumā. 

 

Pāvilostas novada 
TIC iespējams 
iegādāties dažādus 
ar novada simboliku 
gatavotus suvenīrus. 
Pēdējais no tiem ir 
dažādu toņu un 
izmēru sieviešu un 
vīriešu T-krekli. 
(Foto: Mairita 
Tumpele) 
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Sapnis vasaras naktī 

Kluss, jauks, vēl pēdējo saules staru apvīts, 10.augusta vakars. Uz Vērgali dodas 
apburošais un lauriem vainagotais sieviešu koris „SAPNIS” no Rīgas. 

   
Koncerts notiek pie Vērgales pamatskolas. Ar Ances Krauzes savulaik izpildīto dziesmu 

„Sasala jūriľa‖, kora meitenes ieskandina Vērgales pakalnus. Tālu aizskan „Dzintara zemē, tur labas 
meitas, no puķu ziediľiem tiltiľus taisa...‖ 

Ne velti varenākā mīlestības dramaturga Viljama Šekspīra dzejas vārdi bija redzami kora 
afišā, jo dziesmās tika izdziedāts viss burvīgais, brīnišķais, reizē prieks un asaras, ko sniedz 
mīlestība gan dzīvē, gan mākslā. 
Dziesmas par mīlestību visos tās līkločos kora meitenes izdziedāja daţādu tautu valodās, melodijās 
un ritmos no tautasdziesmām, caur klasikas pērlēm līdz pat mūsdienu populārajai mūzikai. 
 

ROZĀLIJAI RIMKUS – 80! 

 
Rozālija Rimkus kopā ar bijušajiem darba kolēģiem un skolas 

absolventiem. Foto Vita Braţe 
 

31.augustā, pašā vasaras izskaľā, Vērgales pamatskolā , bijušie 
darba kolēģi un bijušie audzēkľi mīļi sveica ilggadējo Vērgales pamatskolas 
skolotāju Rozāliju RIMKUS 80 gadu jubilejā! 

 
Vēlam labu veselību, spēku un izturību turpmākajos gados!    
 

VITA BRAŢE 
 
 

Ziemupniece dzejā… 

 
Ziemupes bibliotēka no ziemupnieces Ľinas 

Apanasevičas saľēmusi dāvinājumā dzejas krājumu „Ceļā uz 
mākslu‖ ar ierakstu: „Ne jau tas ir augstu kāpis, 

Kura vārds skan tālu pasaulē, 
Bet gan tas, 
Kurš labu darbu sācis, 
Spēj iesēt ticību un spēku  
Citu dvēselēs‖. 

Tajā apkopti desmit jaunu autoru darbi. Grāmatā ievietoti arī 
piecpadsmit Ľinas Stoleres (Ľinas Apanasevičas) dzejoļi. 

Krājumu izdevusi izdevniecība Mana grāmata. Bet pati 
viľa par sevi: „Rakstu par to, kas patīk, par to, kas skaists, un arī 
par to, kas patiesi skarbs. Cilvēks, daba, dzīve un mīlestība – tas 
viss iet caur dzīvei un vijas kopā, ietekmējot viens otru. Bērnības 
atmiľas, jaunības skurbums, dzīves realitāte – tas ir viss, kas sauc 
pēc pārdomām, pēc apceres, pēc vajadzības izlikt domas uz 
papīra.‖ 

Paldies, par dāvinājumu, lai arī turpmāk vārdi virknējas 
dzejā! 

Ziemupes bibliotēkas vadītāja – DAINA VĪTOLA
 

 

Kora „SAPNIS‖ meitenēm īpašs 
prieks bija par satikšanos mūzikā ar savu 
vokālo pedagoģi Līgu JEKŠEVICU, kuras 
dzimtajā pusē, Vērgalē, koris koncertēja 
pirmoreiz. Savulaik Līga beigusi Vērgales 
pamatskolu, tālāk muzikālo izglītību ieguvusi 
Ventspils mūzikas vidusskolā un Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, bet šobrīd dzīvo un 
strādās Liepājā. Koncertā Līga mūs 
iepriecināja gan ar skaistām solo dziesmām, 
gan dziedot kopā ar kori, gan tenora solo – 
Juri Molu. Koncerta laikā skatītāji 
pārliecinājās, ka ikviena koriste var būt gan 
aktrise, gan soliste, gan instrumentāliste. 
Kora mākslinieciskās daļas vadītāja – Baiba 
Danovska, diriģente - Iveta Rīsmane un 
koncertmeistare - Ilze Zvaigznekalna. 

Tā nav nejaušība, ka koris 
„SAPNIS‖ jau otro reizi šajā sezonā dodas uz 
Kurzemes pusi. Gatavojoties nākamajiem 
Dziesmu svētkiem, koris šūdinājis un 
pilnveido Uţavas tautas tērpus, kā arī atradis 
savus talanta cienītājus un atbalstītājus 
Uţavā, Ventspilī, Jūrkalnē un tagad arī 
Vērgalē. Šobrīd koris kopā ar Līgu Jekševicu 
gatavojas koncertiem, kuri notiks 
Amsterdamā.  

Nemanot aizritēja laiks, pie 
debesīm iedegās zvaigznes, un lāpu 
apmirdzēts noslēdzās šis dziesmotais 
vasaras vakars. Paldies, par skaistajām 
gladiolām dekorēšanai un koristu sveikšanai 
sakām Ērikai Melvagai, Mārai Namniecei, 
Vijai Pirktiľai un Rasmai Vērniecei! 

VITA BRAŢE 
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Pārsteiguma izsaucieni, priecīga atkalredzēšanās ar sen 
neredzētiem draugiem un ekskursija autobusā pa Bebi var sākties! Ar 
interesi klausāmies Mirdzas Sīpolas vēstures stāstījumu un bijām pārsteigti, 
ka šeit agrāk raţoti ķieģeļi un tā radies mājas nosaukums „Cepļi‖. Pa ceļam 
redzamas labi sakoptas mājas, bet daudz ir lielu koku un ābeļu puduru, par 
kuriem var teikt: „Reiz bija...‖  
Mājās ar ļoti cienījamu vecumu – „Dangaskalni‖ mūs cienā ar svaigi spiestu 
medu, bet skaisti sakoptās mājās „Bruţi‖ nobaudām lietuviešu kūku un 
zemenes.  
 

 

 

Vērgales kapličas labiekārtošana un 
uzaicinājums visiem iedzīvotājiem 

Izmantojot iespēju, esmu uzrakstījusi un 
iesniegusi projektu - Vērgales kapličas labiekārtošanai 
,,Atvadas’’, Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un 
izglītības finansēšanas konkursam, lai iegūtu 500 latus, 
kurus tālāk izmantot mūsu necilās Vērgales kapličas 
iekšējiem un ārējiem remontiem. Bija laiks, kad varējām 
kapliču uzcelt jaunu, bet tagad  mums ir pēdējais laiks 
sakārtot to māju, no kuras mēs pēdējā gaitā izvadām 
savus mīļos. Projekta tapšanā un tāmes sastādīšanā 
piedalījās  mūsu Laimonis Dimants. Paldies viľam par 
darbu un paldies arī Vērgales pamatskolas skolotājai 
Gunai Laumanei.  Lielu pretimnākšanu izrādīja arī 
kooperatīvā sabiedrība ,,Vērgale - 1’’, kas varētu palīdzēt 
ar materiāliem jaunu kapličas durvju izgatavošanā.  
Projekta apstiprināšanas gadījumā darbi sāksies 
1.oktobrī. Par darba vadītāju  esmu izvēlējusies skolas 
saimnieku Aivaru Sprudzānu, taču visi darbi tiks veikti 
tikai sabiedriskā kārtā, un tos palīdzēs veikt daudzi 
vietējie iedzīvotāji.  Ja kāds vēlas ieguldīt savus 
personīgos līdzekļus kapličas remontam, tad es un mēs 
visi būsim tikai pateicīgi  un priecīgi par atbalstu. Es ticu, 
ka mums visiem kopā izdosies sakārtot mūsu mazo,  
vienkāršo mājiľu, lai mēs godam varētu izvadīt savus 
mīļos pēdējā gaitā. Un varbūt kādreiz nākotnē tiksim arī 
pie skaistas, jaunas, modernas kapličas. Cerot uz jūsu 
sapratni un atbalstu - Vērgales kultūras nama vadītāja 
VELGA. 
 

1.SEPTEMBRIS VĒRGALES 
PAMATSKOLĀ 

 
1.klases skolēni ar audzinātāju I.Razmu. Foto Vita Braţe. 

Vērgales pamatskolas 1.klasē mācības šogad uzsāk 8 skolēni – Sindija 
RUSIĽA, Dţeina ŠERVINCKA, Ērika RUDZĀJA, Anete Dita TOMAŠEVSKA, Jānis 
BUNKA, Amanda TROFIMOVA, Salvis BAZULIS, Kristaps GULBIS! 

Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju Inesi RAZMU skolas pagalmā palaida gaisā 
balonus, iedomājoties kādu vēlēšanos. Pavisam šajā mācību gadā Vērgales pamatskolā 
mācīsies 96 skolēni, bet viľus izglītos 15 skolotāji.  

VITA BRAŢE 
 
 

 

TREŠAIS BEBENIEKU SAIETS 
Atsaucoties uz Velgas un Vijas aicinājumu, 14.jūlijā braucu uz trešo bebenieku saietu.  

 Bijušie un tagadējie Bebes iedzīvotāji pulcējas uz trešo bebenieku saietu. Foto Laura Pirktiľa. 

 
Vēlāk ziedus noliekam „Tvērēju‖ kapsētā.  
Atgrieţoties Vijas pļaviľā, mūs sagaida dzīvespriecīgās 

„Atštaukas‖. Tad klausāmies skaistas dziesmas, kuras izpilda Nora 
un Ojārs. Nolija vasarīgs lietus, bet tas netraucēja draudzīgām 
sarunām un sanesto cienastu baudīšanai.  

Paldies, Vijai un Valdim PIRKTIĽIEM par viesmīlību un 
jautras omas saglabāšanu! Velga jau izplānojusi nākamā salidojuma 
programmu, bet tas lai paliek noslēpums intrigas saglabāšanai.  

Lai izdodas – AUSMA OZOLA Meţainē 
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17.augusts – visas dienas garumā tiek veidotas ziedu kompozīcijas ar devīzi „UZZIED 
SPAIĽI, VANNAS, KANNAS, MUCAS, PODI...”   

 
Gan lieli, gan mazi izmanto izdevību doties braucienā ar zirgu. Foto Vita Braţe. 
 

Krāšľi ziedi oriģinālos traukos redzami it visur. Iebraucot Vērgalē, visus priecēja Artas 
Klāsēnas kompozīcijas. Ļoti jauki, ka visas Vērgales pagasta centra iestādes bija parūpējušās par 
svētku noformējumu, Ineses Vītolas dāliju ziedi un Brigitas Dimantas saulespuķu ziedi radīja svētku 
noskaľu, bet iedzīvotāju sanestos ziedus traukos sakārtoja Ļuda un Dzidra. Pie Vērgales 
pamatskolas kāposts pamanījies uzziedēt lielā katlā, turpat blakus zied arī liela smeļamā karote! 

Savukārt vakarpusē ikviens tiek aicināts uz daţādām aktivitātēm. Ceturksni pirms 
plkst.21.00 notiek vakara vingrošana „Vingro un būsi vesels‖, pēc tam tautas skrējiens „Vērgales apļi‖. 
Paši mazākie Kristers Ţilinskis (5 g.), Ralfs Bethers (5 g.), Aksels Semenkovs (4 g.) skrēja kopā ar 
Velgu, bet pārējie veica apli ap dīķi. Kopā ar vērgalniekiem skrēja arī ģimene no Aizputes pagasta – 3 
bērni un māmiľa. Noslēgumā nu jau tradicionālā nakts trase, kurā sacentās 7 komandas. Laika 
apstākļi, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bija lieliski! 

18.augusta rīts iesākas ar makšķerēšanu muiţas dīķī, bet plkst.9.00 Vērgales centrā visiem 
pieejami daţādi tirgus labumi – pašcepta maize, kūpinājumi, stādi un drēbes. Bet ikvienu pie „TOP‖ un 
„MUIŢKALNIĽI‖ veikaliem ar savām dziesmām priecē Nora un Ojārs. Viľus savukārt nomaina cirka 
trupa „BEZTEMATA‖. 

Kad nobaudīta cukura vate, popkorns un iemēģinātas piepūšamās atrakcijas, visi laipni tiek 
aicināti pusdienot muiţas ēdnīcā, kur tiek piedāvāta saimes zupa, kungu otrais un baroneses saldais. 

Bet ap pusdienas laiku muiţā zirga pajūgā ierodas pats barons un baronese, kuri līdzinājās 
Normundam Dunkeram un Benitai Baltrunei. 

 

ATMIĽAS PAR MĀJĀM 
Vasaras smarţās laiks noreibis klusē,  
Atmiľas klejo uz visām pusēm...  
Pa ceļu, kas kalnos un ielejās vijas,  
Eju, kur dzimtā sēta man bija.  

Ozolam galotnē spēkus krāj bērnība,  
Gadskārtu gredzenos ievīta jaunība,  
Laimīgās stundas jasmīnā šūpojas,  
Saule un mēness uz vietu šo lūkojas.  

Ap māju met kviešu lauks bagātu vilni,  
Ligzdā jau svēteļi spārnus steidz cilāt...  
Čakla kā bitīte ikdienas darbā,  
Smaidīga saimniece cienastu gādā.  

Aiz gadu desmitiem paslēptas atmiľas,  
Es satieku gluţi kā mīļas paziľas,-  
Lai citai saimniecei jasmīnkrūms smarţo,  
Ja pagalmā varenais ozols vēl zaļo.  

Es nevaru aiziet pa ceļu uz mājām –  
Ceļš ievijas pagātnē, neiet tur kājām...  
Man domas pie ozola atgrieţas klusi,   
Ar sirsnīgiem sveicieniem dzimtajai pusei.  

(R. Vērniece) 

 

Ekskursija uz Grobiņu 

19.augustā ir iespēja doties ekskursijā uz tuvējo Grobiľas novadu.   
Pirmais pieturas punkts ir atkritumu apsaimniekošanas poligons „ĶĪVĪTES‖. 

Tālāk ceļš ved uz Zentas MAURIĽAS piemiľas istabu. Laikā no 1898. – 1921.gadam šeit 
dzīvojusi rakstniece un literatūras vēsturniece, starptautisko apbalvojumu laureāte – 
Z.Mauriľa. Par visu šeit pastāsta Maija Rolava.  

Grobiľas pilsētas promenāde „Senais Jūrpils krasts‖ atrodas pašu grobiľnieku un 
pilsētas viesu iecienītā Grobiľas pilskalna apkārtnē. Promenādē ir uzstādītas plāksnes ar 
citātiem no Z.Mauriľas un Raiľa darbiem. No skatu vietām paveras skaista ainava uz 
Grobiľas pilskalnu, ūdenskrātuvi un viduslaiku pilsdrupām. Ekskursiju vada Egils Jucēvičs. 

Ekskursija noslēdzas kokaudzētavā „ĪVE‖, kura izveidota 1994.gadā. Tā aizľem 
18 ha lielu platību, un tur tiek audzēti dekoratīvie koki un krūmi, kā arī meţa stādāmais 
materiāls. Par visu kokaudzētavā laipni pastāsta Dainis Ozoliľš. 

VITA BRAŢE 
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane saka paldies visiem, kas 

palīdzēja svētku noskaľas radīšanā! Paldies visiem, kas kaut ko organizēja un darīja. 
Paldies par atbalstu un palīdzību cilvēkiem, ar kuriem šajās dienās sastrādājos visvairāk – 
Vērgales komunālās saimniecības vadītājam Ivaram Lapiľam un viľa komandai, elektriķim 
Normundam Puļķim, skolas saimniekam Aivaram Sprudzānam un Jānim Aizstrautam. 
Paldies, visiem vērgalniekiem un viesiem, kas bija kopā ar mums svētkos! PALDIES! 

 

VĒRGALES SVĒTKI „CAUR PAGĀTNI UZ NĀKOTNI” 
 

Pie lielā svētku galda saimes 
meitas Ļuda Ūše un Vija Pirktiľa, 
istabmeitas Laura Pirktiľa, Elvita Petrauska 
un Anita Sprudzāne aicina visus muiţas 
ļaudis uz mielastiľu. Pēc iestiprināšanās 
sākas lielais vīna šovs, kurā pirmie piedalās 
Gita un Ēriks Gausmaľi. Ar basām kājām 
kublā tiek mīcītas vīnogas Adriāno 
Čelentāno stilā. Sanāk lieliski! Stundas laikā 
daudzi izmēģināja šo vīnogu mīcīšanu. Vēl 
barons un baronese ļaudīm laipni atvēl 
savu pajūgu priekš vizināšanās, kas sagādā 
patiesu prieku gan lieliem, gan maziem! 

Gatavais vīns, sapildīts pudelēs, 
tiks atvests uz Vērgali uz Latvijas 
dzimšanas dienas svinībām – 16.novembrī. 
Laipni lūgti nobaudīt to! 
Pēc sporta aktivitātēm ļoti kuplā skaitā 
pulcējāmies pie vecā kantora, lai noskatītos 
Aizputes Tautas teātra izrādi „Mikumerdi‖. 
Tad pulcējāmies Vērgales kultūras namā, 
lai godinātu Vērgales pagasta sakoptāko 
sētu īpašniekus, kurus pagasta pārvaldes 
vadītāja Anita Sprudzāne aicināja 
parakstīties Goda grāmatā, un no J.Vitrupa 
tie saľēma ziedus un dāvanas. Apbalvoto 
īpašnieku sarakstu varat skatīt: 12.lpp.  

Vērgales kultūras nama vadītāja, 
kas iejutās muiţas cilvēka lomā, uzrunāja 
klātesošos un pasākuma ieskaľā nolasīja 
vienu no jaunākajiem Rasmas Vērnieces 
dzejoļiem, kas tapis dienu pēc Bebes 
svētkiem - 15.07.2012.  

Noslēgumā svētku koncerts kopā 
ar māsām Legzdiľām, kuras skatītājus 
paľēma ar savu sirsnību, mīlestību un 
šarmu! Tālāk sekoja zaļumballe muiţas 
laukumā līdz rītam. 

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

SLUDINĀJUMI 

Pērk meţa īpašumus un cirsmas. Tel: 25519024. 
 

Latvijā raţotu jaunu dīvānu, gultu un matraču tirdzniecība. 
14.septembrī no 14:00-17:00 Pāvilostas kultūras namā! Aplūkot 
produkciju un veikt pasūtījumus var interneta adresē: www.latvijasdivani.lv. 
Pasūtījumus lūdzam veikt savlaicīgi! T.20225077, 26014119.  

 
Vēlos īrēt māju Pāvilostā par saprātīgu cenu. Zvanīt un piedāvāt 

pa tālr.29795437. 
 

DZĪVES BRĪŽOS 
Atkal klāt ir jauna diena, 
Savādāka – kā neviena. 
Kā mēs tevi nodzīvosim?  
Ko mēs ņemsim, ko mēs dosim? 
Gribam prieku dot un ņemt,  
Paši domāt, paši lemt. 
Mīlēt, ilgoties un būt, 
Paldies teikt un arī lūgt.  
Vienu vārdu sakot, - dzīvot, 
Mazāk nīstot, vairāk mīlot. 
  Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī 
dzimušos Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājus –  
Vilmu LUKAŠEVICU – 92  Lidiju ŪDRIĽU - 83 
Ernu POLI – 89   Almu SMILGU - 83 
Vēru LIELJUKSI – 85  Jāni AUSMANI - 83 
Matildi JAKOVĻEVU – 85  Elfrīdu Zeltīti PODZIĽU - 80 
Faniju SILKALNI – 85  Māri NAINIŠU - 70 
Liliju DŪDIĽU- 85   Ainu ANSONI - 65 
Dzidru REKMANI – 84  Modri ARĀJU – 60 

Ildzi Agitu BALODI, Tamaru GRINDULI, Daigu 
KRZIŠTEKU, Vilni HORNU, Ģirtu LANKU, Ingu SEKAČU, Mārci 
ŪDRIĽU, Aigaru PODZIĽU! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī 
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Mariju PRIEDOLIĽU – 93    Ilmu RUDUŠU – 70 
Dzidru KUPLO – 88   Mirdzu KOVAĻEVSKU – 65  
Ievu ŠALMU – 88    Regīnu ZAVADSKU – 65 
Olgu NELSONI – 85   Skaidrīti ĶEISELI – 60 
             Andri PETRUTI, Agri POMERANCI, Ilonu KĻEŠČONOKU!  
             Pilngadniekus – Zani ALMANI un Elvi SILU! 

 

 

SVEICAM   
Daigu JĒKABSONI un Gintu  

ZERNI ar dēla KRIŠA piedzimšanu! 
Diānu PUTNIĽU un Juri  

BRŪVERI ar meitas KATES piedzimšanu!  
Ievu un Daini BIRZNIEKUS ar  

meitas SABĪNES piedzimšanu!  
Sarmīti ŠTĪBELI un Edgaru  

BURKĀNU ar dēla DAMJENA piedzimšanu!  
Agnesi JĒKABSONI un Vitāliju  

KRAUKLI ar dēla RALFA piedzimšanu! 
 

Pateicības 

Mīļš paldies visiem, visiem, kuri sveica mani skaistajā dzīves 
jubilejā!  

ROZĀLIJA RIMKUS 
 

No sirds pateicamies visiem, kas bija kopā ar mums, pavadot 
pēdējā gaitā mūsu mīļo Skaidrīti Grigorjevu. Paldies par skaistajiem ziediem, 
sirsnīgajiem vārdiem un atbalstu. 

                                                        PIEDERĪGIE 
 

Paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri vasarā skolas virtuvei 
ziedoja sīpollokus, jāľogas, dilles, rabarberus, kas lieliski papildinās skolas 
pusdienu ēdienkarti.  

Pāvilostas vidusskolas virtuves vadītāja I.SPRŪDE 
 

Mūžībā 

Pāvilosta  
Irēna ŢUKOVSKA (11.01.1937.- 09.07.2012.) 
Skaidrīte GRIGORJEVA (25.08.1943.-23.08.2012.) 
Sakas pagasts  
Katrīna MEIROVSKA (11.04.1924.- 23.07.2012.) 
Vērgales pagasts 
MAREKS SAVAŠINSKIS (15.02.1972. – 02.07.2012.)  
RIMANTA VĒZE (16.05.1956. – 10.07.2012.)  
SILVIJA ŠMIUKŠE (11.11.1934. – 22.07.2012.) 
IVARS BALODIS (15.05.1950. – 08.08.2012.)  
MODRIS ZIGFRĪDS ARESTS (10.01.1949. – 09.08.2012.)  
LILIJA VELTA FINSTERE (25.11.1931. – 29.08.2012.) 
 

Reliģiskās ziņas 

 Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut.baznīcā notiek katra mēneša 
pirmajā un trešajā svētdienā plkst.11.00, bet otrajā un ceturtajā svētdienā 
plkst.14.00.  

 Dievkalpojums Saraiķu ev.lut.baznīcā notiks 23.septembrī 
plkst.11.00.  

 Dievkalpojums Vērgales ev.lut.baznīcā notiks 16.septembrī 
plkst.14.00. 
 

 

 

SVEICAM 
Sarmīti ŽUMBURI un Uldi CINOVSKI, 
Anci KRAUZI un Valdi SILIŅU, 
Signi VASKOPU un Didzi PERŠEVICU, 
Evitu STREŅĢI un Mārtiņu MAZO, 
Eviju STRAZDIŅU un Sandi JONKUS, 
Kaiju ZĪVERI un Rolandu GRĪNBLATU,   
Ligitu JURECKI un Mārtiņu FLAKSI kāzu dienā! 

 

 

Sveicam   
Tev pateicos par zvaigzni dienā,  
Par oglēm pavardā, kad ārā snieg, 
Par veldzes bagātību ūdens malkā vienā, 
Kas mīlestībā sniegts. 
 

INU un EGONU BUNKUS 30.gadu kāzu jubilejā! 
 

Sakas pagasta pārvalde 

 
 

 

AICINĀJUMI 
Pāvilostas vidusskola aicina iedzīvotājus skolas virtuvei ziedot 

ābolus – sulas izgatavošanai. Sulas spiešana plānota septembra beigās. 
Par ābolu piegādi zvanīt virtuves vadītājai Initai  Sprūdei pa tālr.63498402 
vai 29660012. 

 

SIA PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS UZĽĒMUMS piedāvā  
iedzīvotājiem  rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem  saľemt 
elektroniski, pieprasījumu nosūtot uz uzľēmuma e-pasta adresi: 
pavilosta.ku@apollo.lv.Neskaidrību gadījumā rakstiet uz norādīto e-pasta 
adresi vai zvaniet  pa tālr.Nr.  26412942. 
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mailto:tic@pavilosta.lv
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