
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.1 (16)      2011.g.janvāris 

 
Vēl viena gada 

slieksnis ir pārkāpts 

Labs rīts sākas ar sakārtotu  
vakaru. Nākamais gads solās būt 
 īpašs. Kāpēc? Tāpēc, ka tik balti 
 skaists    iesācies.   Ar     baltām,  
milzīgām sniega kupenām. Ar labi padarīta darba 
sajūtu. Tik skaisti sniegoti Ziemassvētki un Jaunais 
gads sen nav piedzīvoti. Īsti un patiesi. Varu 
apgalvot, ka tik dvēseliski piepildīts Ziemassvētku 
laiks arī līdz šim nav piedzīvots. Jā, tieši dvēseliski, 
jo izdevās iekustināt tās cilvēku sirds stīgas, bez 
kurām neatveras acis līdzjūtībai un plaukstas 
neatveras labdarībai. Palīdzot kādam, mēs paši 
kļūstam labāki. Vai ne? Vai jūs to sajutāt? Es sajutu. 
Mūsu novadā dzīvo tik daudz gaišu un labu cilvēku. 
Lai šī gaišuma pietiek arī tad, kad ledus sāks iet uz 
jūru, saplauks pirmie vizbuļi un atlidos strazdi, kad 
Jāņu zālēm rotāsim savas mājas un paši sevi, kad 
lapu zaļumu nomainīs sarkani dzeltenīgie toņi. Arī 
tad, kad pāri mūsu novada laukiem un mežiem 
klāsies lielā garlaicīgā pelēcība. Visā tajā krāsu 
bagātībā nepazaudēsim balto, jo baltā ir visu krāsu 
pamatkrāsa. Saudzēsim. Glabāsim un vairosim sevī 
balto! Apkārt atkal tik balts uzsnidzis sniegs... 
Skaisti!  

Vēl gribēju pastāstīt par pārmaiņām mūsu 
informatīvajā izdevumā. Divos pirmajos „Pāvilostas 
Novada Ziņu” izdevumos 2009.gada rudenī 
atsevišķi grupējām ziņas par sporta aktivitātēm, 
izglītības iestādēm un kultūras pasākumiem Vērgalē 
un Pāvilostā – Sakā. Tā paša gada novembrī 
deputāti nolēma, ka avīzes izkārtojums ir jāmaina, 
pamatojot ar to, ka  dzīvojam vienā novadā un 
nevajag neko atsevišķi dalīt.  Iedzīvotāji gan domāja 
savādāk.  Vairakkārt 2010.gadā saņēmām signālus 
no  lasītājiem, kuri  izteica vēlmi atjaunot iepriekšējo 
avīzes izkārtojumu. Decembrī rīkojām aptauju, kurā 
savu viedokli par šo priekšlikumu izteica ap 130 
iedzīvotāju. Aptaujas rezultāti parāda, ka 60% 
lasītāju atbalsta šo priekšlikumu. Tāpēc avīzes 
redkolēģija pieņēma lēmumu atjaunot iepriekšējo 
izdevuma izkārtojumu. Kādam varbūt liksies, ka 
aptaujāto skaits salīdzinājumā ar izdevuma 
metienu, kas ir 580 – 590 eksemplāru, ir visai 
niecīgs. Iespēja izteikt savu viedokli bija. Tikai kā to 
izmantojām? Citi teica, ka ir vienalga, citi baidījās 
paust savu viedokli. Kā jau tas parasti notiek. Viss 
jau būs labi. Turklāt, nekas jau nav neizmaināms. 
Lasiet, vērtējiet, izsakiet savu viedokli! Dzīvojiet, 
radiet, mīliet! Lai viss rit savu gaitu, bet ne kaut kur 
ārā, aiz loga vai durvīm, bet jūsos pašos.  Katra 
paša ziņā izvēlēties – dzīvot ar prieku vai 
bēdājoties. Es izvēlos prieku. To Jaunajā gadā 
novēlu arī jums! 

MARITA HORNA 

 
 

 

Barikādēm – 20 
 

Pašvaldība saņēmusi ielūgumu no LATVIJAS KARA MUZEJA, kas 

aicina barikāžu dalībniekus uz atceres pasākumu Rīgā, š.g. 15.janvārī. 

Paredzēts apmeklēt arī kopējo Barikāžu 20.gadadienas atceres pasākumu 

Ķīpsalā. Par transportu nokļūšanai Rīgā parūpēsies novada pašvaldība. 

Tas būs bezmaksas. Lūgums visiem barikāžu dalībniekiem no Pāvilostas 

un Sakas pieteikties pie Maritas Hornas, zvanot pa tālruni 63498219 vai 

29226526 līdz 12.janvārim. Vērgales barikāžu dalībnieki  par savu 

līdzdalību var paziņot Mirdzai Sīpolai pa 29338335.  

Esiet atsaucīgi!  Atceraties, ka Kara muzejā jūs vienmēr gaida kā 

senus un labus paziņas! IELŪGUMU UZ BARIKĀŢU ATCERES 

PASĀKUMU SKATĪT 3. LPP. 

MARITA HORNA 
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DOMES ZIŅAS  
16.decembrī Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde. Tajā 

nepiedalījās deputāte Indra Ziemele. Darba kārtībā 28 izskatāmie jautājumi. 
1. Nolēma samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu 2011.gadā par 50 % 
šādām politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju 
apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz 
piecus gadus,  jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā: 
Ildai-Anastasijai Maslakovai – „Slāņi”, Sakas pagasts, Laurai Zeimei – „Dūkste”, 
Vērgales pagasts, Guntai Jakovļevai – „Būdas”, Sakas pagasts. 
2. Iekļāva Pāvilostas ostas valdes sastāvā Vides ministrijas pilnvaroto personu, 
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktori Ingrīdu 
Sotņikovu, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pilnvaroto personu, Telpiskās 
plānošanas departamenta direktora vietnieci, Plānojuma uzraudzības nodaļas 
vadītāju Ilzi Aigari . 
3. Nolēma piedzīt no 26 nekustamo īpašumu īpašniekiem nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus un nokavējuma naudas bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu 
par kopējo summu Ls 44125. 
4. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  E.Šneidera 
laukums 11, Pāvilosta (vecā ambulance), atsavināšanas izsoles noteikumus. 
5. Nolēma Pāvilostas bibliotēkas vadītājas Mairitas Vītolas  iesniegumu par algu 
palielināšanu Sakas, Ulmales, Rīvas, Ziemupes un Saraiķu  bibliotekārēm izskatīt 
sēdē, kad tiks apstiprināts 2011.gada budžets. 
6. Atļāva palielināt darba slodzes no Pāvilostas pilsētas pirmskolas izglītības 
iestādes „Dzintariņš” budžeta līdzekļiem ar 2011.gada 01.janvāri pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariņš” vadītājai no 0.85 uz 1 slodzi un darba stundas no 34 
uz 40 stundām un noteikt darba algu Ls 447,00 mēnesī,  remontstrādniekam no 
0,15  uz 0,25 slodzi un darba stundas no 6 uz 10 stundām un noteikt darba algu Ls 
55,00 mēnesī. 
Transporta sadaļā ar 2010.gada 6.decembri veica šādus papildinājumus: 
specializētā automobiļa vadītājam(3 darbinieki) – noteica 0,33 slodzi un 13 stundu 
darba nedēļu, darba algu Ls 60,00 mēnesī pie summētās darba laika uzskaites.  
7. Atļāva atstāt spēkā  30.09.2010. domes lēmumu, ja Pāvilostas pilsētas 
pirmskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” budžetā ir līdzekļi. 
8. Atstāja spēkā esošo apkures izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības 
iestādē „Dzintariņš”. 
9. Nolēma līdz 2011.gada 19. janvārim visām novada izglītības iestādēm - 
Pāvilostas vidusskolai, Vērgales pamatskolai, Pāvilostas pirmskolas izglītības 
iestādei „Dzintariņš” un Vērgales pirmskolas izglītības iestādei „Kastanītis”- veikt 
ēdienu kalkulāciju un iesniegt to domē. 
10. Nolēma no 2010.gada 31.decembra izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas 
tiesības uz lietošanā piešķirto zemi Pāvilostā: Daigai Freidenfeldei, Lejas iela 3, 
Guntai Zitmanei, Parka iela 6, Zelmai  Zitmanei, Parka iela 6, Andrim Zitmanim, 
Parka iela 6, Anitai Purklāvai, Lejas iela 17, Irai Stūrei, Lejas iela 16, Aināram 
Zingnikam, Klusā iela 4, Aivaram Kažim, Parka iela 20, Elmāram Eglītim, Parka iela 
22, Zentai Cābelei, Ostmalas iela 19, Uldim Rudzājam, Ostmalas iela 16A, Zintai 
Valdmanei, Sakas iela12, Pāvilosta, Agritai Kalniņai, Krasta iela 4, un slēgt nomas 
līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 
iznomāšanu. Zemesgabalu nomas maksa gadā 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.  
11.  Atcēla Pāvilostas novada domes 26.08.2010. sēdes lēmuma Nr.11 3& Par ceļa 
posma nodošanu – pārņemšanu. 
12. Nolēma iznomāt Guntai Pukinskai zemes gabalu „Suvenieki”, Sakas pagasts, 
4,57 ha platībā. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu 
gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
13. Izbeidza zemes nomas tiesības uz zemesgabalu „Balviņas”, Vērgales pagasts, 
ar 2010.gada 31 . decembri. 
14. Nolēma iznomāt Leldei Putnai zemes gabalu „Balviņas”, Vērgales pagasts, 4,0 
ha platībā. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā 
noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
15. Piešķīra nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr. 64960050117 – „Vēsmas”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts. 
16. Precizēja lemjošā daļā 3.2. punktu un izteica to šādā redakcijā- piekrist zemes 
vienību ar kadastra Nr. 64860010125 un ar kadastra Nr. 64860020195 
pievienošanu zemes lietojumam Valsts meži, kadastra Nr. 64860010108. 
17. Piekrita nekustamā īpašuma „Mētras” sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā zemes vienības, atdalītajām  zemes vienībām  piešķirt nosaukumu  
„Piecepļi ”, Vērgales pagasts. Atdalītajām zemes vienībām noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.  

 
 

18. Noteica zemesgabalam „Zemītes”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
19. Piekrita nekustamā īpašuma „Dārznieki”  sadalīšanai  divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību un pievienojot to 
īpašumam „Tāšu Pļavas”, Sakas  pagasts. Atdalītajai zemes vienībai 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
20.Piešķīra nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2011. gadam: 
Nomnieks Līguma termiņš Nēģu murdi 

LIMITI  16 

SIA „Santa VV”, Ģirts Vagulis-
Vagotiņš 

31.12.2012. 2 

SIA „Lagūna L”, Igors POPKOVS 31.12.2011. 1 

IU „Merlin Liepāja”, Juris 
BLAUBĀRDIS 

31.12.2013. 1 

SIA „Aisbergs JV”, Jānis VĪGANTS 31.12.2012. 2 

SIA „Viga 3”, Varis VĪGANTS 31.12.2013. 1 

z/s „Kaija”, Jānis PĒTERMANIS 31.12.2012. 2 

z/s „Kristīne G”, Gunārs 
GŪTMANIS 

31.12.2012. 1 

z/s „AJA 3”, Arnolds APENIS 31.12.2012. 1 

z/s „Uz viļņa”, Māris VĪGANTS 31.12.2012. 1 

z/s „JEG”, Gunārs JEMBERGS 31.12.2013. 1 

z/s „Saka AA”, Aivars ALNIS 31.12.2013. 1 

z/s “Kaija”, Jānis PĒTERMANIS 31.12.2011. 1 

z/s “Saka AA”, Aivars ALNIS 31.12.2011. 1 

21. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 26 „Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos „Pāvilostas 
novada pašvaldības budžets 2010.gadam””   
22. Piešķīra būvei – attīrīšanas iekārtai – adresi- Ziemupes attīrīšanas 
iekārta, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas novads un būvei – attīrīšanas 
iekārtai – adresi - Ziemupes iela 7, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas 
novads. 
23. Izskatot kooperatīvās sabiedrības „ Vērgale 1” paziņojumu,  nolēma ar   
2011. gada 01.janvāri neaprēķināt NĪN šādām ēkām un būvēm, kuras 
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. – caurlaides ēka , 
degvielas bāze, l/s mašīnu šķūnis,  noliktava, agregātu apm. punkta ēka, 
noliktava, katlu māja, automašīnu garāžas ēka, nojume, minerālmēslu 
šķūnis un šķūnis. 
 Atmaksāt nekustamā īpašuma nodokļus par sakaru torņiem un bāzes 
stacijām SIA TELE 2 – 142,50 Ls un LMT – 445,33 Ls  
24. Izskatīja zemes lietu speciālistes A.Brūkles iesniegumu par 
neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Nolēma pēc 
maksāšanas paziņojuma saņemšanas, ja ir pretenzijas, griezties 
Pāvilostas novada pašvaldībā ar iesniegumu, kuru izskatīs noteiktajā 
kārtība. Lūgt izvērtēt izziņas par lauksaimniecības zemju transformāciju 
uz meža zemēm Sakas mežniecībai. 
25. Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma Lauku iela 3, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, zemes ierīcības projektu, projektētajai  zemes vienībai 
Nr.2 piešķirot nosaukumu „Dadži” un abām vienībām noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
26. Izskatot Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājas I.Kurčanovas  
iesniegumu par darba laika un algas palielināšanu, Sakas pagasta 
pārvaldes vadītājas D.Enkuzenas iesniegumu par darba slodzes un algas 
palielināšanu un Vērgales pirmskolas izglītības iestādes „Kastanītis” 
vadītājas G.Akerfeldes iesniegumu par štata vietu izveidošanu un 
papildus līdzekļu piešķiršanu, nolēma šos jautājumus izskatīt pie 
2011.gada budžeta apspriešanas. 
27. Precizēja Pāvilostas novada domes 25.12.2010. lēmumu Nr.16.6 „Par 
ēkas „Ploce – 2“, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nomu“. 
28. Sakarā ar neapstrādāto lauksaimniecības izmantojamo zemi, nolēma, 
ka jāapzin tie īpašnieki, kuri līdz 01.01.2011. griezušies mežniecībā, lai 
lauksaimniecības zemes transformētu uz meža zemēm. Ja īpašniekiem 
pēc maksāšanas paziņojuma saņemšanas ir pretenzijas, tad var griezties 
Pāvilostas novada pašvaldībā ar iesniegumu, kurus izskatīs noteiktajā 
kārtība. 
 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 20. janvārī no plkst.10.00 

Nākamā domes sēde plānota 2011. gada 27.janvārī plkst.14.00  

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

 



 

Lauksaimniekiem,  

uzņēmējiem... 
LAUKU ATBALSTA DIENESTA PAZIŅOJUMS 

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana"". 
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks šādās kārtās: 
 6.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz 11.februārim ar kopējo publisko 
finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri 
tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā; 
 7.kārta no 2011.gada 14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko 
finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri 
tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā; 
 8.kārta no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko 
finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri 
tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas 
daļā (308.kab.). 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai 
ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. 
 

Lauksaimniecību datu centra informācija 
 

Informējam, ka, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, 
Lauksaimniecības datu centrs liellopu pases jaundzimušajiem 
dzīvniekiem vairs neizsniegs. Liellopu pases būs nepieciešamas tikai 
tiem dzīvniekiem, kuri tiks pārvietoti ārpus Latvijas teritorijas (eksportēti). 
Pases eksportam tiks izgatavotas Rīgā, un tas būs maksas pakalpojums 
Ls 3,53. 

Aicinām klientus pases pasūtīt savlaicīgi pa e-pastu 
pases.export@ldc.gov.lv vai pa tālruni 67095062, vai arī 

aizpildītu pieprasījumu par liellopu eksporta pasēm 
(http://pub.ldc.gov.lv/pub_veidlapas.php) iesūtīt pa pastu vai 

iesniegt reģionālajā klientu apkalpošanas nodaļā. 
Līdz 2010. gada 31. decembrim izsniegtās liellopu pases ir 

derīgas dzīvnieku pārvietošanai ārpus Latvijas teritorijas, kā arī 
iesniegšanai kautuvē dzīvnieka likvidēšanas gadījumā. Ja dzīvnieks tiek 
likvidēts savā saimniecībā, Datu centram jāiesniedz aizpildīta jau 
izsniegtā liellopa pase. Pēc 2011. gada 1. janvāra reģistrēto dzīvnieku 
(vai to, kuriem iepriekš izsniegtās pases ir nozaudētas) izslēgšana no 
ganāmpulka ir jāpaziņo ar Notikuma ziņojuma lapu (NZL), izľemot 
dzīvniekus, kuri likvidēti kautuvē. Vienīgais apliecinājums tam, ka 
dzīvnieks ir reģistrēts, būs attiecīgs ieraksts LDC datu bāzē un 
dzīvnieka apzīmēšanas akta otrais eksemplārs, kas ganāmpulka 
īpašniekam obligāti jāglabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka 
likvidēšanas. 

Aicinām mūsu klientus izmantot autorizēto lietotāju iespējas 
ganāmpulka un novietnes datu apskatei, lai varētu sekot līdzi LDC 
reģistra informācijai. 

Sīkāka informācija ir pieejama pie Klientu apkalpošanas 
departamenta speciālistiem reģionos vai Rīgā. 
Tālruņi uzziņām: 67095069, 67095063, 67027240. 

Lūdzu neaizmirstiet informēt Datu centru līdz 15.01 2011. 
par sīklopiem. Veidlapa pieejama Lauksaisimniecības datu centra 
mājas lapā, kā arī to var izdarīt elektroniski. www.ldc.gov.lv 

 
Sagatavoja A. KREICBERGA un R. BĒRZIĽA 
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VID Elektroniskā deklarēšanas sistēma 

Sākot ar 2011. gada 1. Janvāri, nodokļu un informatīvās 
deklarācijas jāsniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID 
Elektronisko deklarēšanas sistēmu (Likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” pārejas noteikumu 98. un 99. punkts).  

Papīra veidā nodokļu un informatīvās deklarācijas līdz 2011. gada 
31. decembrim var sniegt: 1)fiziskās personas, kuras neveic 
saimniecisko darbību; 2)nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai 
deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav 
interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma. 

Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS, 
jāaizpilda: 1)līgums “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar 
elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” (turpmāk – līgums) 
divos eksemplāros,2) iesnieguma forma, jāiesniedz jebkurā VID 
Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā. 

         Līgums un iesnieguma forma ir pieejama VID mājaslapā 
www.vid.gov.lv sadaļā Elektroniskā deklarēšanas sistēma apakšsadaļā 
Kā kļūt par EDS lietotāju? vai VID Nodokļu pārvaldes Klientu 
apkalpošanas centrā. 
      Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas VID reģistrēs Jūs 
kā EDS lietotāju un uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi 
nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli. 

      Ja Jums rodas jautājumi par EDS līguma aizpildīšanu, slēgšanu 

un sistēmas lietošanu, informāciju varat saņemt jebkurā VID 
Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz VID 
Informatīvo tālruni 1898. 
        Ar 2011. gada 1. janvāri tiek atcelts 5 dienu pagarinājums 
atskaišu iesniegšanai elektroniskā veidā. Turpmāk nodokļu un 
informatīvās deklarācijas, izmantojot EDS, ir jāiesniedz LR 
normatīvajos aktos  noteiktajos termiņos. 

VID informācija 

 

Barikādēm - 20 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/Lauksaimnie
http://www.ldc.gov.lv/
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Decembra mēnesī 11 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 23 ģimenēm 
trūcīgās ģimenes statuss, GMI pabalsts – 13 ģimenēm, dzīvokļa pabalsts- 4 ģimenēm, pabalsts 
bērnu ēdināšanai – 3 ģimenēm, 1 personai pārtraukts GMI  elektrības dāvinājuma kartes. 
No sociālā budžeta  iegādātas 165 saldumu pakas par kopējo summu Ls 247,50. Saldumu 
pakas tika dāvātas pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem invalīdiem, mūsu novada pansionātu 
iemītniekiem.  
Atgādinājums pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem - kuri vēl nav saņēmuši bērnu saldumu 
pakas, lūdzu griezties pie sociālajiem darbiniekiem Vērgales pagasta pārvaldē un Pāvilostas 
novada domē. 

ILDZE BALODE 

Konsultāciju diena Pāvilostas novadā 
2010. gada 29. decembrī  Pāvilostā notika konsultāciju diena Pāvilostas novada 

speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.  
Sarunā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas reģiona bērnu tiesību 

aizsardzības departamenta inspektorēm Ingu Dobeli un Ilonu Šliseri,  inspekcijas bāriņtiesu un 
audžuģimeņu departamenta pārvaldes referenti Mariku Blumbergu un vecāko inspektori Gintu 
Voinarovsku piedalījās  Vērgales un Pāvilostas sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, 
Pāvilostas vidusskolas un PII „Dzintariņš” pedagogi, vecāki. Diemžēl, nebija ieradušies Vērgales 
pamatskolas un Vērgales PII „Kastanītis” pedagogi.  Sarunā noskaidrojām, ka 2010.gadā 
neviena no novada ģimenēm, kurās ir bērni, nav nonākusi inspekcijas redzes lokā. Tas gan 
neliecina, ka arī mūsu novadā nav bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumu. Tos cenšas risināt 
novada bāriņtiesas un sociālie darbinieki. Inspektores piedāvāja savu palīdzību arī vecāku 
izglītošanas jautājumos, proti, semināru organizēšanā, kā arī rosināja ģimenes, kuras gatavas 
uz laiku pieņemt audzināšanā svešus bērnus, pieteikties audžu ģimeņu apmācībās un iegūt 
sertifikātu. Mūsu novadā pašlaik nav nevienas audžu ģimenes. Sīkāk par to varat uzzināt 
inspekcijas mājas lapā www.bti.gov.lv. Iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas 
inspektorēm un referentes par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un 
interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – 
vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.  
Un izmantot inspekcijas uzticības tālruni 116111.                                         MARITA HORNA 
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Sociālās ziņas 

Vai tu zini 

 Aizvadītais gads novadā būvniecības jomā ir bijis ļoti ražīgs. 2010.gadā Liepājas reģionālā 
būvvalde Pāvilostas novadā izsniegusi 39 būvatļaujas un  sastādījusi 30 būvju 
pieņemšanas aktus. Valsts un pašvaldības būvniecības izmaksas bijušas Ls 1 688 260, 
privātās – Ls 494 425. Iepriekš minēto rādītāju ziņā mūs pārspējis tikai Grobiņas novads.  

 2010.gada nogalē ekspluatācijā nodoti šādi objekti: ielu apgaismojums Ziemupē un 
Vērgalē, Pāvilostas kultūras nama telpu remonts, Pāvilostas mūzikas skolas jumta remonts un 
Pāvilostas bērnu laukums. 

 Konkursā par Ziemupes kultūras nama remontu uzvarējusi akciju sabiedrība 
„Būvmeistars”, nosolot šo objektu par Ls 41096,25 bez PVN. 

 12. janvārī  Pāvilostas mākslas skolā notiks pirmā šī gada dzintara apstrādes nodarbība. 

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija novada pašvaldībai  piešķīrusi Ls 45  
000 kopīga novada teritorijplāna un Attīstības plāna izstrādei. Daļa no summas jau 
ieskaitīta domes budžetā. Jau tuvākajā laikā tiks rīkots iepirkuma konkurss par to, kurš veiks 
šo darbu.  

 Sniegotā ziema būs krietni „paputinājusi” pašvaldības ceļu fonda budžetu. Pāvilostas pilsētai 
ceļu naudas mēnesī sastāda ap Ls 3500. Pēc aptuveniem aprēķiniem decembrī par ielu un 
ceļu attīrīšanu no sniega varētu būt izlietoti jau ap Ls 8 000. 

 2011.gadā, piesaistot ES līdzekļus, plānots veikt remontus Vērgales bibliotēkā un Vērgales 
kultūras namā. 

 Pāvilostas ostas valde atļāvusi biedrībai „Latvijas Zvejas produktu raţotāju grupa” veikt 
SIA „N-Stars” piestātnes rekonstrukciju Dzintaru ielā 2b, Pāvilostā. Biedrība iesniegusi 
projektu LAD. Ja projekts tiks atbalstīts, veco koka piestātni nojauks un tās vietā būvēs jaunu. 

 Pašvaldība policija brīdinājusi sešus nekustamā īpašuma īpašniekus Pāvilostas pilsētā, 
kuri nebija tīrījuši gājēju  ietvi pie saviem īpašumiem. Daļa no viņiem tūlīt pēc brīdinājuma 
saņemšanas slēguši līgumus ar pašvaldību par ietvju tīrīšanu. 

 6.janvārī  Pāvilostas vidusskolā notika pasākums, kurā vides aktīviste, skolotāja Guna 
Grimsta skolēniem  pastāstīja par Pāvilostas novada dabas liegumiem un to izveides vēsturi, 
kā arī pasniedza Pāvilostas pelēkās kāpas jaunos bukletus kopskaitā 75 cilvēkiem, kuri bija 
piedalījušies PPK tapšanas procesā un iesaistījušies pasākumos.  

 1991.gada janvārī  tiek pieņemts lēmums Pāvilostā veidot muzeju un muzeja iekārtošanai 
piešķir ēku  Dzintaru ielā 1. 

  
 
 

 

Š.g. 13.janvārī plkst. 16:00  
Pāvilostas kultūras namā, 

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE 
 

 Tikšanās ar Pāvilostas iedzīvotājiem par 
valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa 
statusa piešķiršanu  Pāvilostas 
vēsturiskajam centram. Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
vadītājs Juris Dambis informēs par 
Pāvilostas vēsturiskā centra 
kultūrvēsturisko vērtību un sanāksmes 
dalībniekiem    būs    iespēja uzzināt    
par pilsētbūvniecības pieminekļa 
saglabāšanas praktiskiem jautājumiem. 
 Aicināts ikviens interesents, bet jo 
īpaši  vecās Pāvilostas iedzīvotāji. 

 Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
U.Kristapsona atskaite par 2010.gadā 
pašvaldībā paveikto un 2011.gada 
plāniem. 

 

Sniega slodze uz jumtiem 

sasniegusi kritisko robežu 

      

Jau vairāk nekā mēnesi Latvijā 
snieg. Lai gan pašreiz ainava, īpaši laukos, 
izskatās patriarhāla un pat sentimentāla – 
gandrīz kā Edvarda Virzas aprakstītajos 
Straumēnos. Ja uz šo ainavu paskatās ar 
praktiķa acīm, redzams, ka uz ēku jumtiem 
sakrājusies sniega kārta mērāma vismaz 
pusi metra biezumā, un tas nozīmē, ka uz 
katra jumta kvadrātmetra guļ vismaz 100 
kilogrami (200 kg/m³), ja tas ir svaigs 
sniegs, 175 kilogrami (350 kg/m³) – ja blīvs, 
un 250 kilogrami (500 kg/m³) – ja tas ir 
kūstošs. Ledus sver 900 kg/m³. Lielākajā 
daļā Latvijas teritorijas ēku nesošās 
konstrukcijas, tai skaitā jumta pārsegumi, ir 
aprēķinātas, rēķinoties ar sniega slodzi 70 
kg/m² un iespējamo pārslodzi – vēl 28 
kg/m², tātad kopā aptuveni 100 kg/m². 
            Līdz ar to katrs pats var secināt, ka 
jau šobrīd sniega slodze uz jumta 
pārsegumiem, no kuriem sniegs šoziem 
nav tīrīts, ir sasniegusi kritisko robežu. Un 
ikviens var izvēlēties turpmāko rīcību – 
notīrīt sniegu un mierīgi gaidīt nākošo 
snigšanu vai riskēt netīrīt un lūkot naudu 
jaunam jumtam. 
            Vienīgie, par kuriem varētu 
padomāt arī sabiedrība, ir to ēku iemītnieki, 
kam notīrīt sniegu no jumtiem pašiem nav 
pa spēkam. Varbūt pieaugušie bērni vai 
radi, kaimiņi, vietējie brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji vai vienkārši pietiekami stipri 
un veikli cilvēki varētu iet talkā un palīdzēt. 
Sniega talka būtu īstais nosaukums šādam 
pasākumam. Talkas vārds taču nav svešs 
latviešiem – pavasaros ir mēslu talkas, 
vasarās – siena talkas, rudeņos – kartupeļu 
talkas. Tagad ir pienācis laiks sniega talkai. 
 

Būvinženieris, BRUNO OTERSONS 

 

PAZIĽOJUMI 

http://www.bti.gov.lv/


 

  

Bērnu svētku prieks 

16.decembra rītā bērnudārza „Kastanītis” audzēkľi devās rotāt 

Vērgales centra mazo eglīti.   

Katrā grupiņā bērni jau iepriekš ar lielu centību un rūpību bija sagatavojuši 

rotājumus eglītei. Uz šo pasākumu Ziemassvētku vecītis pats nebija ieradies, taču 

ciemos pie bērniem ieradās pastniece, lai nodotu vēstuli no viņa. Par godu izrotātajai 

eglītei bērni nodziedāja dziesmu „Ak, eglīte!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukārt 17.decembrī ar Vērgales kultūras nama bērnu dramatiskā teātra 

uzvedumu un tradicionālo saukli „Eglīte, eglīte, iededzies!” tika iedegta Svētku egle 

Vērgales centrā. Bet pēcpusdienā Vērgales pamatskolā notika Ziemassvētku tirdziņš, 

kurā piedalījās ne tikai skolēni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Skolas zālē valdīja īsts svētku noskaņojums, tīkami smaržoja piparkūkas un 

citi gardumi, uz vietas tika ceptas vafeles, bija iespēja izdaiļot sevi ar tetovējumiem. 
Acis priecēja arī bērnu pašdarinātās mantas – rotaslietas, piespraudes un dažādi 
suvenīri. Paralēli tirdziņam bija iespēja ziedot līdzekļus divgadīgās Paulas ārstēšanai. 
Bērni bija saprotoši un izrādīja atsaucību, jo pie ziedojumu kastītes ar norādi „Cerību 
eņģelis” pulcējās daudzi.  

VITA BRAŢE 
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Nodarbības Pāvilostas mākslas skolas audzēkņiem dzintara apstrādē ar projekta ietvaros iegādātam dzintara apstrādes 

iekārtam  

 

 

Vērgales pamatskolā 

 

22.decembrī ar svētku koncertu 

vecākus un viesus priecēja Vērgales 

pamatskolas skolēni.  

Visus klātesošos ar uzrunu sveica 

direktors Gints Juriks. Ar pateicības rakstiem tika 

apbalvoti tie skolēni, kuri šajā mācību gadā bijuši 

paši labākie. 2010./2011. gada 1. pusgadā labi un 

teicami mācījās: Kalvis Alseika, Madara 

Kleinšmite, Eva Strīķe, Anna Dunkere, Linda 

Dudina, Aleta Betija Aniľa, Evija Brikmane, 

Gunda Drulle, Anete Muceniece, Annemarija 

Savarina, Maiga Meļķe, Karlīna Zatovica, Annija 

Katrīna Zikmane, Laura Pirktiľa, Liene Dudina, 

Dace Dunaiska, Anna Rita Kurme, Saiva Zauere, 

Elvita Petrauska, Jānis Dunkers, Elīna Libķena, 

Mārcis Novads, Marija Petrauska, Dans Sils, 

Henrijs Adrians Gēgersons, Kristers Aploks, 

Ieva Jēce, Andris Jēcis, Haralds Mucenieks, 

Paula Pelnēna, Elīna Miltiľa, Sanija Monta 

Brēdiķe, Eva Vītoliľa. 

Lai veiksmīgs un sekmīgs arī nākamais 

mācību pusgads! 

VITA BRAŢE 

 
 

 

 

 

Sveicieni mazajai centra eglītei.                                                                            Foto:  V. Braže 

 

Ziemassvētku tirdziņš Vērgales pamatskolā.                                     Foto: V. Braže. 
 

 

 

Andris Mantinieks, 7. klase Vērgales pamatskola 
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Ziemupes bibliotēkas ziņas 
 

Gads ir noslēdzies... jauks un darbīgs Ziemupes 

bibliotēkas astoľdesmitais darba gads. Jūtamies 

gandarītas, jo savējiem jūtamies vajadzīgas. 

Lai arī bērniem paredzētu telpu mums nav, priecē, ka 

bibliotēkā iegriežas arvien mazāki lasītāji. Viņu ērtībām esam 

nopirkušas jaunu paklāju, kuru izritinām spēlējot jaunās spēles. 

Tas noderēja arī gada pēdējā pasākuma „Ēģiptes stāsti” laikā, 

filmiņas skatoties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lielu paldies sakām Zigrīdai par puķēm, kuras līdz 

vēlam rudenim rotā bibliotēku, un Andrim par eglīti. 

Ziemupes bibliotēkā lasa 69 lasītāji (apmēram 30 % 

Ziemupes iedzīvotāju), internetu izmanto  117, vislielākais 

interneta apmeklējumu  skaits  bijis jūlijā - 424. 

Pašreiz lielas neērtības interneta lietotājiem sagādā 

trakais aukstums datortelpā, bet ir cerība, ka pēc ēkas lielajiem 

remontdarbiem, kuri sāksies jau agrā pavasarī, siltuma būs 

pietiekami.  

Paldies kaimiņu bibliotēkām par sadarbību grāmatu 

apmaiņā. Šajā jomā sadarbojamies arī ar Liepājas Centrālo 

zinātnisko bibliotēku. No viņiem mums tiek ne tikai grāmatas, 

bet arī DVD ieraksti, kurus izmantojam pasākumos.  

Un pavisam jauka sadarbība izveidojusies ar pārējām 

novada un Vērgales skolas bibliotēku. Paldies Pāvilostas 

bibliotēkas vadītājai Mairitai par kopējiem pasākumiem. 

Šajā gadā Ziemupē varēsiet lasīt žurnālus - Ievas 

Veselība, Ieva, Ievas Stāsti, Lata Romāns, Praktiskais Latvietis, 

Mūsmājas, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve un novada laikrakstu 

Kurzemes Vārds.    

Lai jauks gads Jūsmājās! 

Gaidām Jūs! 

 

SKAIDRĪTE BLŪMA un DAINA VĪTOLA 

Ziemupes bibliotēkā 

 

Jūs interesē teātris? 

 

Ja gribam saprast, kur atrodama latviešu izdzīvošanas 

recepte, tad jābrauc 9.aprīlī uz Rīgu- uz Nacionālā teātra izrādi 

,,Latgola.LV’’ Izrādes darbība latgaliešu valodā parāda komiskas 

sadzīves situācijas un mīlestības peripetijas pensijas gados. 

Smiekli pagarina cilvēka mūžu, tāpēc līdz 1.februārim aicinu 

pieteikties braucienam uz Rīgu pa tel. 29189223. Biļešu cenas 

zālē-Ls 10, 1.un 2.balkonā Ls 5.50. Smīklu i sirsneibas 

dzierksts!  

 

        Jūs uzaicina Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA 

 

 

Mazie lasītāji 29.decembra pasākuma "Ēģiptes stāsti" laikā.  

                                                                                                     Foto: D.Vītola 

 

 
Daniels Delijevs, Pāvilostas mākslas skola, 2.kurss  

SPORTA ZIŅAS Pāvilostā 

17.decembrī Pāvilostas sporta zālē notika 
Pāvilostas ceļojošais kauss galda tenisā. 

Sacensībās piedalījās astoņi sportisti. Izspēlējot, par 
ceļojošā kausa ieguvēju ar septiņiem punktiem kļuva Zintis 
Vīgulis. 2.vietā - Marats Bolgovs, 3.vietā - Andris Bērziņš. 
Lejaskurzemes novadu čempionāts telpu futbolā 2010 
Pāvilosta : Cīravas AV   8 : 4, Pāvilosta : Medze  2 : 9, 
Pāvilosta : Bunka  7 : 3, Pāvilosta : Grobiņa 1   3 : 7, 
Pāvilosta : Priekule  0 : 4, Pāvilosta : Aizputes novads  3 : 6, 
Pāvilosta : Nīca  3 : 4, Pāvilosta : Grobiņas pag./Bārta  2 : 0, 
Pāvilosta : Vaiņode  5 : 4. 

Pāvilostas komanda ieguvusi 12 punktus. Tā kā 
dažas komandas pārcēlušas spēles 2011.gadā, kopvērtējums 
vēl nav zināms. 

 

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 
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Labākie mācībās 1. semestrī Pāvilostas 

vidusskolā 
Noslēdzies 2010./2011. mācību gada 1.semestris. Laikā, 

kad mēs katrs izvērtējam paveikto, arī Pāvilostas vidusskolas saime, 
atskatās uz rezultātiem gan mācību darbā, gan arī citās aktivitātēs. 
Priecājamies, ka Pāvilostas vidusskolā 1.semestri  noslēdzot, ļoti 
labus rezultātus  mācībās uzrādījuši 26 skolēni, kuru vidējā atzīme 
liecībā ir 8,5 un augstāk. Paldies šiem skolēniem par augsto 
pienākuma apziņu, paldies viņu vecākiem un pedagogiem. Novēlu 
jaunajā 2011. gadā visiem skolēniem veiksmi mācībās, jaunus 
izaicinājumus un sapņu piepildījumu, bet vecākiem un pedagogiem 
izturību un labu veselību! 
         Skolēni ar augstu zināšanu līmeni Pāvilostas vidusskolā: 
1.klase - Marta Zamarite, Rasa Lācīte 
2.klase - Adīne Gūtmane, Sanija Bērziņa 
3.klase - Leo Kiričenko, Mihaels Doroņins   
4. klase - Krista Ziemele, Daniels Delijevs 
5. klase - Rūdolfs Priedoliņš, Edgars Ķipsts 
6.klase - Kate Štokmane, Anna Elīze Šēna,  
7. klase - Itija Ozoliņa,  Evita Jakovļeva, Laura Stirna                                             
8. klase - Maiga Uzare 
9. klase - Monta Kurzemniece        
10. klase - Ieva Ilze Vilne , Anda Uzare                  
11. klase - Ivita Goguadze, Dace Beihmane,  

                  Renāte Citskovska, Laine Šildere   

12. klase - Kristīne  Hodakovska, Ilze Kalniņa, Beate Jance                 
  
  Lai Jaunais gads  jums atnes „Cerību balvu”!                                                                                           
                                                       

                                       Direktores vietniece AINA JAKOVĻEVA 
 

Mākslas skolas sasniegumi 

Par teicamām sekmēm 1. pusgadā atzinības saņēma: 
 Luīze SVILPE (1.kurss) 

 
 Elizabete PRIEDOLIĽA (1.kurss) 

 
 Aivita DIMA (2.kurss) 

 
 Anda UZARE (2.kurss) 

 
 Monta KURZEMNIECE (2.kurss) 

 
 Saiva Zauere (2.kurss) 

 
 Renāte CITSKOVSKA (4.kurss) 

 
  2. - 4. kursu  teicamnieki  saņēma arī   Latvijas  
vēstniecības Ķīnā   Kultūras   atašeja   Sergeja  DAVIDOVA un viņa  
kundzes  Ligitas dāvinātos  krāsu  komplektus. 
             Anna AFANASJEVA (5+ kurss) saľēma Pāvilostas 
novada domes balvu par Ziemassvētku apsveikuma kartiņas metu. 

  

                                                                          ZIGMUNDS VILNIS  

                                   Pāvilostas mākslas skolas direktors   

 

 

Ziemassvētku laiks pirmsskolas iestādē 

„Dzintariņš” aizvadīts darbīgi un jautri 
 

  Ziemassvētki bērniem ir paši mīļākie svētki – ar to 
gaidīšanu, gatavošanos, darbošanos, pašu svētku jautrību un 
pārsteigumiem. 
                 Mūsu iestāde pirmssvētku nedēļā līdzinājās čaklo rūķu 
darbnīcai: 

 18. decembrī ar dziesmām, dzejoli un dejām atbalstījām labdarības 
pasākumu kultūras namā – „Cerību eņģeļi”, 

 20. un 21. decembrī bērni kopā ar skolotājām un palīgiem darināja 
eglīšu rotājumus un cepa piparkūkas. Gatavoja, aplīmēja un 
izgreznoja gaismas lukturīšus, lai svētku dienā iznestu tos laukumā, 
aizdedzinātu un iepriecinātu Ziemassvētku vecīti un vecākus, nākot uz 
mūsu pasākumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22. decembrī rīta pusē devāmies laukā, lai piedalītos „Ziemassvētku 
ceļojumā”, kur bērni kopā ar Rūķi „nūjoja” un veidoja sniega svečturus. 
Savukārt Lāči izvizināja bērnus ragaviņās, Vāvere aicināja izrotāt 
eglītes ar pašu darinātiem rotājumiem un Zaķis visus iesaistīja rotaļās 
un dažādu mūzikas instrumentu spēlēšanā. 

 Bet tās pašas dienas pēcpusdienā, iepriekš sagatavojuši 
priekšnesumus, sagaidījām Ziemassvētku vecīti ar saldumiem un 
jautrību. 

 Laika apstākļi mūs svētku dienā lutināja. Viss izskatījās kā 
pasakā – saulīte  debesīs, sasnigušie milzīgie sniegu kalni un brīnišķīgi 
notīrītās taciņas ap pirmsskolas iestādi, un iepriekš sagatavotas eglītes, 
kuras svētku dienā bērni devās izpušķot. Par šo rūpīgo darbu un 
atbildību paldies sakām mūsu Samantiņas mammai - Laimai Ozolai un 
viņas palīgiem. 
 Paldies arī tiem labsirdīgajiem un dāsnajiem eņģeļiem, kas 
Ziemassvētku laikā  atrada iespēju palīdzēt vienam no Pāvilostas 
pirmsskolas bērniem norēķināties par ēdināšanu. 
 Ceru, ka no šiem svētkiem mums katram sirdī palika maza 
gaismiņa, kā liesmiņa no Ziemassvētku svecēm, kas palīdzēs saglabāt 
mūsos gaišumu un labsirdību vienam pret otru. 
 

Pirmsskolas izglītības kolektīva vārdā ikvienam no jums 

Jaunajā gadā  novēlam piedzīvot vissirsnīgākos mirkļus! 

 

Mūzikas skolotāja AIJA GERTSONE 

 

 Ziemassvētku nūjošana.                                                          Foto: A. Stankeviča 
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PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS 

MUZEJĀ 

12. janvārī plkst. 12:00 

Izstādes  

„ Zvaigžņu putekļi”  

darba autore  

DACE NASTEVIČA 

vadīs neparastas tehnikas 

meistarklasi. 
 

Interesenti laipni gaidīti muzejā! 
 

                      vadītāja  I. KURČANOVA 

 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLAI - 20 
 

Tāpat, kā šī ziema, arī  1991. gada janvāris, kad tika dibināta 

Pāvilostas mūzikas skola, bija sniegots. Jau iepriekš, 1990. gada 7. 

decembrī, tika lemts - Pāvilostā jābūt savai Mūzikas skolai. Ar tā laika 

LR Liepājas rajona tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmumu  

noteica: “Lai veicinātu bērnu estētisko un muzikālo audzināšanu, nolemj 

atvērt Pāvilostas mūzikas skolu”. Par tās vadītāju apstiprina Ingu Šnori, 

kura skolā strādā kopš 1981.gada. Līdz tam no 1978.gada Pāvilostā 

darbojās Alsungas bērnu mūzikas skolas filiāle. Tās direktors bija 

K.Orna.  

1981.gada pavasarī mūzikas skolai piešķīra pastāvīgas telpas 

Dzintaru ielā 23, kur tā atrodas vēl joprojām. 1993.gadā, kad Pāvilostā, 

atbraukusi no Zviedrijas, viesojās ēkas īpašniece balerīna Ņina 

Kozlovska - Dombrovska, viņa māju uzdāvināja Pāvilostas pilsētas 

domei ar piebildi, ka tajā vienmēr jābūt mūzikas skolai. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolas direktore Inga Šnore pastāsta, ka : „Lielu ieguldījumu 

Mūzikas skolas izveidē ieguldījuši pedagogi ar neatlaidību,  nesavtīgu 
darbu, mīlestību uz mūziku un bērniem: 
Klavieru klasē - Lilija Djomina (1994-2009), Anita Cera (1988-1998), 
Dace Bunka (1998-2004), Inguna Venena (2001), Jeļena Doroņina 
(1999)  
Vijoles klasē - Dace Bērzniece (1992.), Ina Ošmjanska (1991/92; 
1994),Ināra Fenska (1997), Jānis Grabovskis (1998), Silvija Širaka 
(2006)  
Trompetes klasē - Ojārs Strungs (1992/93; 1994-2009), Anatolijs Iļjins 
(1998/99), Gints Zabarovskis (1993) 
Akordeona klasē - Antra Ķikute (1985), Marita Kalēja (2000-2004), 
Ludmila Afanasjeva (2004-2009)  
Teorijas klasē - Antra Ķikute (1985)  
Kora klasē -  Dace Bunka (1998-2002), Marita Biele (1999-2002) 

Arī vecāki deva savu pienesumu ar to, ka sekoja savu bērnu 
muzikālās izglītības gaitām, mudināja vingrināties mājās un apmeklēja 
visus bērnu koncertus. Savukārt audzēkņi ar katru gadu arvien labāk 
uzstājās un piedalījās ne tikai koncertos Pāvilostā, bet arī konkursos 
ārpus tās.  
 Šo divdesmit gadu laikā skolu absolvējuši 80 audzēkņi, no 
kuriem 13 turpināja mācības vidējās un augstākās mūzikas izglītības 
iestādēs, bet daļa audzēkņu vēl joprojām neaizmirst savu mūzikas 
instrumentu un turpina muzicēt arī mājās un dažādos kolektīvos.  
  Šajā mācību gadā skolā mācās 42 audzēkņu no Pāvilostas, 
Sakas, Vērgales un Jūrkalnes pagastiem.” 
 

PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS 

MUZEJĀ 

20. janvārī plkst. 15:00 

mākslinieces BENITAS BITĀNES 

 gleznu izstādes  

„Krustcelēs”  

atklāšana 

Izstāde veltīta 1991. gada janvāra  

barikāžu atcerei 

 

Apskatei izliktas gleznas, kurās 

māksliniece Benita Bitāne atspoguļojusi 

savus pārdzīvojumus, izjūtas, asociācijas 

un pārdomas par šo Latvijai tik nozīmīgo 

trešās Atmodas laiku, kas vēsturē iegājis 

kā dziedošā revolūcija, bet kas nepagāja 

bez cīņas un upuriem, bez barikādēm. 

Arī Igaunijā un Lietuvā. "Pārdzīvojumi 

un iespaidi ir bijuši tik spēcīgi, ka 

nevarēju negleznot," tagad stāsta 

māksliniece.  

Esat visi  gaidīti, lai kopā 

iedegtu barikāžu atmiņas ugunskuru 

pie Pāvilostas muzeja. 

 

    Muzeja vadītāja  IRINA KURČANOVA 

 

 

Mūzikas skolas audzēkņi svētku gājienā 2008. gada pavasarī.         Foto: I. Šnore 

 
Skola savu 20 gadu jubileju  atzīmēs  ar 

īpašu koncertu pavasarī. 
Mūzikas skolas audzēkľiem un 

pedagogiem vēlot skanīgu, saskanīgu, radošu un 

prieka brīţiem piepildītu Jauno gadu, 
 

MARITA HORNA 

 



  

Mīļš      paldies     visiem     tiem    novada iedzīvotājiem, kuri  

atvēra  savas sirdis un  ziedoja līdzekļus pāvilostnieces Paulas Arājas 

ārstēšanai.  

Jāsaka,  ka     atverot    ziedojuma    kastītes   pēc “ Cerību    eņģeļa”    

koncerta,      bijām   patīkami pārsteigtas par iedzīvotāju devīgumu un 

dāsnumu.  

Paulas vecāki  jums visiem  par  to  saka  siltu  un sirsnīgu 

paldies. Uz šo brīdi esam saziedojuši  654,97 latus. Lielākā daļa no šīs 

summas jau nodota Paulas vecākiem.  

Man patiess prieks, ka aktīvi akcijā iesaistījās arī Vērgales 

pagasta iedzīvotāji un ziedojumu vākšanu pagarināja līdz Zvaigznes 

dienai. Akciju turpināt vēlas arī Pāvilostas luterāņu draudze. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja rīkot labdarības akciju un koncertu!  

Bet mazā Paula jau iemācījusies pati noturēt pudelīti, padzerties 

un pamazām atkal gatavojas  tālajam nogurdinošajam braucienam uz 

Ukrainu, kur šoreiz viņa dosies kopā ar tēti Arti. 

 

Akcijas “Cerību eņģelis” rīkotāju vārdā 

MARITA HORNA 
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Ziemassvētki Sakā 
 

     27.decembrī  notika svētku pasākums Sakas bērniem. 

Bērni piedalījās jautrās atrakcijās.  

Pateicoties    pasākuma     atbalstītājiem,   cepām   desiņas, 

mielojāmies ar pašceptu maizīti un saldumiem. Noslēgumā palaidām 

uguns balonu. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liels Paldies par atbalstu šajā pasākumā Agitai Pētersonei un 

Agnim Bērziņam, kā arī  darba kolēģēm. 

 

Sociālās darbinieces VALENTĪNA un ARTA 

 

 
Sakas bērni uguns balona palaišanas brīdī.                     Foto: V. Bubena 

ULMALES BIBLIOTĒKĀ 

22.decembrī Ulmales bibliotēkā notika trešais 

pasākums „Neturi sveci zem pūra!” – šoreiz tēma bija 

„Ziemassvētku gardumi”. 

29.decembrī Ulmales bibliotēkā notika 

pasākums bērniem un skolēniem. 

LITA ŠILDERE 

PALDIES, PAR ATSAUCĪBU LABDARĪBAI! 

 

Aivita Dima, Pāvilostas mākslas skola, 2.kurss  

SAKAS SAIETA NAMĀ 

var apskatīt fotogrāfiju izstādi 

"VIENA DIENA SAKĀ", 
kas tika izstādīta 

Sakas 780. gadadienas svinībām 
 

                      Sociālā darbiniece  ARTA  BUNKA 



 

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

 

DZĪVES BRĪŽOS 
Dzīve ir kā samezglota dzija, 

Kuras risinājums grūts, bet skaists. 

Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija, 

Mirkļus skaitīsim, ko žēl ir projām laist. 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās  

janvārī dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas 

iedzīvotājus – 

 

Mariju Treiguti – 93  Irmu Muižarāju - 81   

Aneti Ozoliņu – 88  Arnoldu Apeni - 70  

Alfonu Dreimani – 84 

Dainu Vaskopu, Larisu Ķipsti, Māri Freidenfeldu, Māri Lezevski, 

Kasparu Dmitrijevu! 

 

  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī dzimušos  

Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Emīliju Bukševicu - 89 

Veltu Austru Bētu - 85 

Hermīni Krūtmani - 83 

Osvaldu Feodosovu - 82  

Vandu Stelmakeri – 80 
 

Simonu Šmitu, Valdi Pirktiņu, Gunāru Eizengraudiņu, Gitu 

Gausmani, Juzi Litvinu, Māri Silu, Juri Brūveri, Aivaru Buku, 

Maretu, Pirktiņu, Gunitu Helmšteini, Lieni Beķeri, Kārli Rumpi, Elvu 

Ūši! 

Pilngadniekus Martu Aniņu, Robertu Ūši, Imantu Darondu, Kintiju 

Almani, Ģirtu Pinkuli! 
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Zināšanai 
 
Ar š.g. 6.janvāri ugunsdzēsēju funkcijas pildīs apsardzes firmas 

„Spīdola” darbinieki. Ugunsgrēka gadījumā iedzīvotāji pēc palīdzības var 

griezties, zvanot pa tālruni 29242320. 

 

Pašvaldība paziľo iedzīvotājiem! Ja nav pieejams ietvju kaisāmais 

materiāls, iedzīvotāji ietves var kaisīt arī ar pelniem, bet bez nevēlamiem 

piejaukumiem (piemēram, naglām). 

 

Bērnudārzā „Kastanītis” Vērgalē vienu reizi nedēļā tiek rīkoti KVĪLINGA 
KURSI. Interesentus līdz 15.janvārim lūdzu pieteikties pie Marinas 
Raubenas pa telefonu 26131507. 
 
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieņems 17.janvārī. 
Iepriekš, lūdzu, pieteikties. Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 

 
Pensionāriem, kuriem nav iespējas mājās nomazgāties, tiek piedāvāts 

dušas pakalpojums novada domes ēkas II stāvā katru piektdienu no 

plkst.12.00 līdz 16.00. Pakalpojums maksā Ls 0,50. Par pakalpojuma 

izmantošanu zvanīt sociālā dienesta vadītājai Ildzei 63484560. 
 

Pateicība 
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka pateicību tiem iedzīvotājiem, kuri 

Pāvilostas pilsētā godprātīgi, savlaicīgi un cītīgi kopj ietves pie 

saviem īpašumiem šajā sniegiem tik bagātajā ziemā un novēl pacietību 

un izturību arī turpmāk, veicot šo darbu. 

 

Gaidu Natāliju Šēnu - 75 

Annu Petrovu - 75 

Elmaru Bitmani - 70 

Raimondu Jankevicu - 65 

Rasmu Vērnieci - 60 

 

 

SVEICAM  
Maritu LANKU un Gunti VILEMSONU  
                                                 kāzu dienā! 
  
Laimu KRŪMIĽU un  Aigaru RŪTENBERGU 
                                                               kāzu dienā! 
 
 

 
MŪŽĪBĀ                            

Vērgales pagastā 

ERNA LĪVIJA BLĪGZNA 
(22.11.1927. – 02.12.2010.) 
 

FEDOSJA MANTENIECE 
(01.01.1923. – 21.12.2010.) 

 

 

 

 
  
 

 

Pāvilostā un Sakā 

BIRUTA FREIDENFELDE 

(21.02.1928 – 02.01.2011.) 

 

 

 

Reliģiskās ziņas 

Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā notiks 16. janvārī plkst.11:00. 
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiks 9. janvārī plkst.14.00, 

16. janvārī plkst. 11.00, 23.janvārī plkst.14.00. 

 

Māju iekšpagalmu jautājums 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās,  zvana uz domi 
un jautā, kāpēc netiek iztīrītas piebrauktuves līdz ielām?  

Par piebrauktuvi un pagalmu Dzintaru ielā 103 līdz Stadiona 
ielai attīrīšanu no sniega ir nevis pašvaldībai, bet mājas 
apsaimniekošanas biedrībai. 

Dzintaru iela 99,  Dzintaru iela  99A un Dzintaru iela 101 arī 
pagalmi un piebrauktuves ir jāattīra mājas apsaimniekošanas biedrībai. 

Dzintaru iela 95 un Dzintaru iela 97 par pagalmu attīrīšanu 
no sniega ir atbildīga PA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”, jo mājas ir 
viņu apsaimniekošanā. 

Par vieglo automašīnu garāţu kooperatīvā Stadiona ielā 
brauktuves attīrīšanai no sniega ir atbildīgs garāžu kooperatīvs, nevis 
pašvaldība. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

 

mailto:maritahorna@inbox.lv
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