
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada Ziņas 
Nr.1       2009.g.augusts 

 

Skolas rīti   
Septembris. Irst migla. Dzidra tāle. 

Divas sliedes sidrabotā zālē. 

 

Es uz skolu eju. Apkārt klusums. 

Daba tikko pamostas no dusas. 

 

Tālu ciemā divi gaiļi baras, 

Tīrumā čukst klusi auzu skaras. 

 

Varbūt tādēļ ir tāds dzidrums rītos, 

Lai mēs dziļāk sevī ieskatītos. 

 

Varbūt tādēļ ir tāds klusums rītos, 

Lai mēs vairāk citos ieklausītos. 

                        /Arnolds Auziņš/ 

 

 

 

 

Kā sēnes pēc lietus, 

Latvijā šovasar izveidojušies 118 

jauni novadi. Tajā skaitā arī 

mūsu – Pāvilostas novads, kurā 

tagad kopā dzīvosim mēs - 

Pāvilostas, Vērgales un Sakas  

iedzīvotāji. Vai kaut kas 

mainīsies? Vai būs labāk vai 

sliktāk? To parādīs laiks. Taču 

skaidrs ir viens - mēs turpināsim 

dzīvot turpat, kur līdz šim. Tajā 

pašā mājā, tajā pašā vietā.  

 

Un būtiskais jau nav vietas 

nosaukums, būtiski manuprāt ir 

cilvēki un sabiedrība, kuru 

veidojam mēs paši. Un tikai no 

mūsu gribas saprasties vienam ar 

otru, no mūsu vēlmes 

iedziļināties, izprast un palīdzēt 

otram, no tā arī veidojas 

attiecības starp cilvēkiem, 

iestādēm, pagastiem un pilsētām. 

No tā, ka tiek mainīts vietas 

nosaukums, jau nemainās mūsu 

mīlestība, attieksme pret 

dzimtajām mājām, pret zemi, 

kuru apstrādājam un darbu, ko 

darām. Un tāpēc es Jums visiem 

mūsu jaunās, kopīgās avīzes 

lasītājiem gribu novēlēt - būsim 

stipri, būsim godīgi un no sirds 

darīsim sev uzticētos darbus. 

Neskaudīsim to, kas otram 

padodas labāk, bet dalīsimies 

pieredzē. Negrausim citu izlolotos  

 

sapņus, bet kopā mērķtiecīgi 

centīsimies tos realizēt. Nebūsim 

stūrgalvīgi, uzklausīsim arī otra 

viedokli, kopīgi analizēsim kļūdas 

un noteiksim jaunus mērķus. 

Kopīgi mācīsimies būt vienoti 

darbam un dzīvei Pāvilostas 

novadā.  

Izmantojot iespēju, es 

gribu  pateikties par Jūsu uzticību 

un atbalstu novada vēlēšanās. Es, 

kā Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētājs apzinos, ka šis 

laiks ir ļoti grūts un sarežģīts, arī 

man nāksies pieņemt smagus un 

grūtus lēmumus. Bet es ticu, ka 

kopā ar Jūsu ievēlētajiem 

divpadsmit novada deputātiem, 

mēs spēsim īstenot pašu 

izvirzītos mērķus. 

 

Novada domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons 
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Būsim pazīstami! 
 

Mani sauc  
Mairita Baltaiskalna.  
Dzīvoju Pāvilostā un 
 no 2006.gada  
augusta par vadītāju  
strādāju Pāvilostas  
tūrisma informācijas  
centrā. No 2007.gada 
 aprīļa man par pienākumu tika uzdots 
veikt Sakas novada domes informatīvā  
izdevuma Pāvilostas – Sakas Ziľas 
noformēšanas darbs. Šis pārmaiľu laiks ir 
iespaidu atstājis arī uz manu darbu, jo no 
2009.gada jūlija man ir uzticēti novada 
tūrisma informācijas centra vadītājas darba 
pienākumi, kā arī turpmāk būšu  
atbildīga par „Pāvilostas Novada Ziľu” 
informatīvā izdevuma noformējumu. Līdz 
ar to darba apjoms kļuvis divtik liels. 

Būšu atvērta Jūsu 
ierosinājumiem un idejām, lai kopīgiem 
spēkiem padarītu mūsu „mazo avīzīti” 
vizuāli  
pārskatāmu un pievilcīgu. Novēlu visiem 
Pāvilostas novada iedzīvotājiem izturību, 
veiksmi un dzīvesprieku!  

MAIRITA BALTAISKALNA 
M

A
I

 

LABDIEN,  
LASĪTĀJ! 
       Jūs turat rokās jaunā 
 Pāvilostas novada  
pirmo informatīvo  
izdevumu. Kad sāksiet to 
 lasīt, sapratīsiet, ka kopā 
 ar Vērgales pagasta  
avīzes redaktori Vitu un  
noformētāju Mairitu esam centušās maksimāli 
saglabāt ierasto laikrakstu stilu un saturu. Kā 
iepriekš, vērgalnieki informāciju par savu 
pagastu un notikumiem tajā varēs izlasīt zem 
„Vērgales Vēstīm”, bet Sakas un Pāvilostas 
ļaudis par savā pusē notiekošo zem ierastajām 
„Pāvilostas – Sakas Ziľām”. Laikraksta tekstos 
ielaistās kļūdas atradīs un izlabos pensionētā 
Pāvilostas vidusskolas latviešu valodas skolotāja 
Vija Gabaliľa, kura labprāt piekritusi palīdzēt. 
Vēl esam pašā ceļa sākumā. Bet ceļš ir vilinošs. 
Tas sola ne tikai daudz vairāk darba, bet arī 
jaunu pieredzi, tikšanos un iepazīšanos ar agrāk 
nesatiktiem cilvēkiem. 

Iepazīsimies. Pāvilostas novada 
laikraksta virsvadība ir uzticēta man – Maritai 
Hornai. Pāvilostas informatīvā izdevuma 
redaktore esmu bijusi no pirmās tā iznākšanas 
dienas 1999.gada aprīlī. Kopā ar mani avīzes 
redkolēģijā īsāku vai garāku laika sprīdi 
sabiedriskā kārtā strādājuši ļoti labi, enerģiski, 
izdomas bagāti redkolēģijas locekļi, par ko esmu 
viľiem pateicīga. Paralēli redaktores darbam 
esmu Pāvilostas kultūras nama amatierteātra  un 
bērnu dramatiskā kolektīva reţisore. Mana 
pamatprofesija ir kultūras pasākumu reţisors, 
bet pirms diviem gadiem beidzu augstskolu kā 
vides speciāliste.  

Man īpaši tuva ir novada vēsture. 
Savas zināšanas labprāt nododu skolēniem. 
Pagājušajā mācību gadā sabiedriskā kārtā 
vadīju kultūrvēstures izpētes pulciľu. Ar laiku 
droši vien kaut ko no visa manis atklātā par sevi 
pamanīsiet manos rakstos. 

Bet es ļoti vēlētos, ka arī tu, lasītāj, 
līdzdarbotos laikraksta veidošanā ar saviem 
ieteikumiem un priekšlikumiem. Man ļoti patīk, ja 
cilvēki pasaka savu vērtējumu vai aizrādījumu 
avīzes redaktorei, jo, apsprieţot to „kaut kur”, 
mēs, avīzes veidotāji, to arī neuzzinām un 
atkārtojam vienas un tās pašas kļūdas. Abas ar 
Vitu esam vienojušās par laikraksta jauno 
nosaukumu, ko domes deputāti ar lēmumu 
apstiprinājuši. Ja jūs tas neapmierina, dodam 
jums laiku līdz 1.oktobrim, lai izteiktu savus 
priekšlikumus. Mūsu tālruľus un e-pastus 
atradīsiet laikraksta pēdējā lapā. Vērgalniekiem 
šis laikraksta numurs sagādās mazu 10 
santīmus vērtu pārsteigumu. Laikrakstu, kā 
iepriekš, varēsiet saľemt bibliotēkās un pagasta 
pārvaldē, tikai tas nebūs vairs bezmaksas, bet 
maksās Ls 0,10. Pēc ilgām debatēm tāds bija 
deputātu lēmums. Pāvilostnieki laikrakstu pērk 
jau desmit gadus un nesūdzas, ka tas ir dārgi. 
Pieaugot lapaspušu skaitam, pat norādīja, ka 
vajadzētu palielināt arī maksu, ko neatbalstīja ne 
dome, ne redkolēģija.  
 

 Šis gads mums visiem sagādā 
daudz pārsteigumu, negaidītu vilšanos, taču 
neliekuļosim un neteiksim, ka viss ir slikti un 
laiki ir grūti. Patiesībā arī labajos laikos savās 
runās piesaucām grūtumu, un tik bieţi un 
nevietā piesaukts, viľš arī reiz atnāk. Tāpēc 
beigsim gausties un vienkārši dzīvosim savu 
šai zemē un laikā atvēlēto dzīvi.   

Saskatīsim sev apkārt labo un 
skaisto, par ko vērts priecāties – jauni un 
skaisti cilvēki dibina ģimenes, dzimst bērni, 
svinam ģimenes svētkus un citus godus.  

Ar ziedu pušķi rokā ir atnācis un 
aizvadīts 1.septembris, kad īsu brīdi visi atkal 
bijām gājēji uz Gaismas pili. Cits ar bērniem un 
mazbērniem, cits ar nostalģiskām atmiľām par 
pirmo skolas dienu pirms nezin cik gadiem. 

Silu mēnesis nāk ar vēl vienu jauku 
pārdzīvojumu. Tās ir Raiľa un Aspazijas 
Dzejas dienas, kas no septembra vidus līdz 
oktobrim daudzus gadus pārstaigājušas mūsu 
zemīti. Un ne tikai tāpēc, ka dzeja ir visas 
cilvēces un mūsu tautas līdzgaitniece no 
neatminamiem laikiem, bet galvenokārt tāpēc, 
ka dzeja visemocionālāk runājusi ar visiem par 
visu. Par dzīvību un nāvi. Par mīlestību un 
naidu. Par godaprātu un nodevību. Par 
tēvzemi un pasauli. 

Septembris nevienam nesteidzas 
darīt pāri. Tas tikai brīdinoši ātri jauc krāsas: 
zaļās, dzeltenās, oranţās, violetās, sarkanās. 
Katru dienu aizceļo sīkputniľi: strazdi, cīruļi, 
bezdelīgas, svīres. Drīz rudens kā omulīgs, 
ruds runcis tupēs kartupeļu vagā, to veco 
dziesmu dzērvēm un zosu virtenēm 
dungodams: projām jāiet, projām jāiet... 
Septembra nogalē ar pilniem apcirkľiem un 
labi padarīta darba sajūtu mūs sveicinās 
Miķeļa diena un mēs sumināsim Miķeļus.   
 Jo grūtāka sadzīve, jo vairāk svētku. 
Tā ir gadsimtu gadsimtiem izauklētā tautas 
gudrība.  Katra laikraksta numura iznākšana 
arī mums, tā veidotājām, ir mazi svētki. Uz 
tikšanos oktobrī!  

Galvenā redaktore MARITA HORNA 
 

Arī manas šī brīţa izjūtas ir tādas, it kā es 
uzsāktu skolas gaitas. Nekas it kā ļoti 
būtiski nav mainījies, Vērgales pagasta 
pārvaldē veikšu tos pašus darbus, ko 
iepriekš, taču tomēr būs savādāk.  

Vērgales pagasta padomē sāku 
strādāt 2006.gada 1.novembrī, kad 
iesaistījos Liepājas rajona padomes 
Sociālās aprūpes nodaļas ESF projektā 
„Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku un 
vecāku pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma 
nodarbināšana un nepieciešamo 
profesionālo sociālā darba iemaľu apguve 
Liepājas rajona pašvaldībās”. Projektam 
noslēdzoties, tiku pieľemta darbā Vērgales 
pagastā par sociālo darbinieci uz pusslodzi, 
kā arī tika dota iespēja veidot informatīvo 
izdevumu „Vērgales Vēstis”. Arī turpmāk 
strādāšu par sociālā darbinieka palīgu 
Pāvilostas novada sociālajā dienestā, kā arī 
Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā 
sniegšu informāciju par notikumiem 
Vērgalē, Ziemupē, Saraiķos, Plocē un 
Bebē. Jo, neskatoties uz visu notiekošo, 
mūsu valstī kopumā, gan tepat mums 
līdzās, dzīve neapstājas, pasākumi notiks 
tāpat kā līdz šim un viss ritēs savu gaitu. 
Tiesa gan, līdzekļu ir ļoti maz, tādēļ daudz 
kas balstīsies uz pašu iniciatīvu un gribu 
darīt, bet tāpēc jau dziesmas nekļūs mazāk 
skanīgas un mūsu redzesloks 
nesašaurināsies pirmo grūtību priekšā. 
Tādēļ visiem novēlu izturēt šo sareţģīto un 
visnotaļ grūto laiku, kas mūs visus darīs 
stiprākus!  

Vērgales ziľu veidotāja VITA BRAŢE 
 

 

Sveicināti! 
           Mani sauc Vita  
Braţe, dzīvoju Vērgales  
pagasta Ziemupē.  
Pāvilostas puses  
iedzīvotājiem mans 
 vārds neko neizsaka,  
bet Vērgales pagasta 
ļaudis mani atpazīst kā  
pagasta avīzes redaktori un sociālo darbinieci. 

Mēs tiekamies laikā, kad vasara 
atdod lapas un ziedus rudenim. 

Septembris, mēnesis, kuru es sauktu 
par dāvanu saľemšanas laiku, jo pamazām 
vien piepildās labības apcirkľi, pagrabos gulst 
kartupeļi, pieliekamajā plauktos glīti rindojas 
burkas, pilnas dabas veltēm. Septembris 
ikvienam saistās arī ar pirmo skolas dienu un 
rudens ziedu pušķiem, vienalga vai ģimenē ir 
skolnieks vai nav.  

 

 



  
2009.gada augusts                                                                                                                                                                                                                                     3 

Domes ziľas 
 

30.07.2009 Vērgales pagastā notika kārtējā Pāvilostas 
novada domes sēde. 

Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. 
Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Aija Ozoliľa. 

Piedalījās deputāti: Gatis Brēdiķis, Anna Brūkle, Vita Cielava, 
Vizma Ģēģere, Gints Juriks, Alfrēds Magone, Gatis Štokmanis, Jānis 
Vitrups, Daina Vītola, Andris Zaļkalns, Indra Ziemele, pašvaldības 
darbinieki: Anita Sprudzāne, Ildze Agita Balode, Marita Horna.  
Darba kārtībā 42 jautājumi, 4 sēdes slēgtajā daļā. 

1. Nolēma ar 2009.gada 31.augustu pašvaldībā likvidēt štata 
vietas attiecīgi samazinot Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku skaitu. 

2. Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības iestāţu 
darbinieku tarifikāciju ar 2009.gada 01.septembri, samazinot 
pašvaldības iestāţu un struktūrvienību darbinieku darba samaksu vai darba 
samaksu un darba apjomu līdz Pāvilostas novada tarifikācijā norādītajam 
apmēram.  

3. Nolēma noteikt komisiju locekļiem stundu apmaksas likmi Ls 
3,20 apmērā par piedalīšanos komisijas sēdēs. Bet no 2009.gada 
01.septembra noteikt novada domes priekšsēdētāja mēneša algas 
likmi Ls 640,00 apmērā un novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
mēneša algas likmi Ls 576,00 apmērā. Nolēma noteikt novada domes 
deputātiem stundu apmaksas likmi Ls 4,00 apmērā par piedalīšanos 
domes un komiteju sēdēs (komisijās, darba grupās, valdēs u.c.), kā arī par 
citu deputāta pienākumu pildīšanu. 

4. Izveidoja administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā, 
licencēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā, iepirkumu komisiju 5 locekļu 
sastāvā, privatizācijas komisiju 3 locekļu sastāvā, Pāvilostas pilsētas 
zemes komisiju 5 locekļu sastāvā un pamatlīdzekļu un materiālo vērtību 
norakstīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā. 

5. Noteica, ka ar 2009.gada 1.jūliju kapitāla daļu turētāja ir 
Pāvilostas novada pašvaldība šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Vērgales 
atpūtas bāze”; SIA „RAS-30”; SIA „Vērgales komunālā saimniecība”; SIA 
„Liepājas tūrisma informācijas birojs”. Uzdeva juristei sagatavot 
dokumentus kapitāla daļu pārreģistrācijas veikšanai. 

6.Nolēma iecelt Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja amatā 
Anitu Sprudzāni, bet Sakas pagasta pārvaldes vadītājas amatā Daigu 
Enkuzenu. 

7.Apstiprināja iestādes „Pāvilostas novada pašvaldība” nolikumu, 
iestādes „Vērgales pagasta pārvalde” nolikumu un struktūrvienības „Sakas 
pagasta pārvalde” nolikumu. 

8.Dome izskatīja Pāvilostas novada domes deputātes Lienes 
Glezeres 06.07.2009. iesniegumu par atteikšanos no deputātes mandāta 
un no nopelnītā atalgojuma par laika periodu no 01.07.2009. līdz 
06.07.2009. Nolēma izbeigt Pāvilostas novada domes deputātes Lienes 
GLEZERES deputātes pilnvaras ar lēmuma pieľemšanas brīdi.  

9.Noteica, ka novada pašvaldībā ieviešama centralizēta novada 
grāmatvedības uzskaites sistēma.  

10.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības iestāţu 
avansa norēķinu personas. 

11.Par piedalīšanos „Liepājas reģiona novadu būvvaldes” 
izveidošanā. Nolēma piedalīties pašvaldību kopīgas iestādes „Liepājas 
reģiona novadu būvvalde” izveidošanā, apstiprināja LRNB nolikumu, LRNB  
uzraudzības padomes nolikumu, deleģēja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu pārstāvēt Pāvilostas novada domi LRNB 
uzraudzības padomē. Pilnvaroja LRNB izveidot komisijas būvju 
pieľemšanai ekspluatācijā. Ēku un būvju nodošanas aktus ir tiesīgi 
parakstīt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups. 

12. Nolēma ar 2009.gada 01.septembri apstiprināt Pāvilostas 
vidusskolā sekojošas ēdināšanas- pusdienu izmaksas vienai personai: 
skolēniem- Ls 0,50; pašvaldības iestādēs strādājošiem- Ls 0,50; pārējām 
personām- Ls 1,00.  
 

13.Apstiprināja izcenojumus banketu un mielastu 
pasūtījumiem Pāvilostas vidusskolas ēdnīcā no 2009.gada 
01.septembra: Maksu par ēdamzāli un virtuvi kāzām par pirmo 
dienu Ls 30,00, sedzot elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriľu 
izmaksas; Maksu par ēdamzāli un virtuvi kāzām par otro dienu Ls 
15,00, sedzot elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriľu izmaksas; 
Maksu par ēdamzāli un virtuvi pārējiem banketiem par vienu dienu 
Ls 15,00, sedzot elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriľu 
izmaksas.  Noteica, ka gatavās produkcijas cena ir aprēķināma ar 70 
% uzcenojumu no produktu cenas un samaksa veicama skolas 
virtuvē vai Pāvilostas novada pašvaldības kasē. 

14.Nolēma garantēt līdzfinansējumu ELFLA projektu 
konkursam: ar projektu „Pāvilostas vidusskolas teritorijas 
labiekārtojuma rekonstrukcija, ievērtējot drošības pasākumu 
organizāciju Pāvilostas novads Pāvilosta Dzintaru iela 52” Ls 
2 295,05 (un PVN) apmērā. Projekta kopējās izmaksas Ls 
11 108,04. Ar projektu „Ziemupes tautas nama siltummezgla 
rekonstrukcija Pāvilostas novads Vērgales pagasts „Ziemupes tautas 
nams” Ls 1754,06 (un PVN) apmērā. Projekta kopējās izmaksas Ls 
8 489,64.  

15.Pārľēma ar Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes noslēgtajos līgumos 
noteiktās saistības un turpināt šādu projektu realizēšanu: Sakas 
novada Sakas pagasta „Pagasta Māja” palīgēkas rekonstrukcija par 
saieta namu; Sakas novada Ulmales ciema veikala ēkas „Saulrieti” 
rekonstrukcija par saieta namu; Vērgales kultūras nama jumta 
rekonstrukcija; Vērgales kultūras nama fasādes rekonstrukcija; 
Ziemupes ciemata centra labiekārtošana; E.Šneidera laukuma 
labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma izveide Sakas novada 
Pāvilostas pilsētā. 

Piekrita sekojoša projekta iesnieguma turpmākai 
administrēšanai un projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 
projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā: dzīvojamās ēkas 
rekonstrukcija mūzikas skolas vajadzībām Pāvilostā, Dzintaru ielā 
23. 

16. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības dalību 
Latvijas Pašvaldību savienībā un pilnvaroja Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu pārstāvēt Pāvilostas novada 
pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienībā.  

17. Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvi dalībai 
Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un Kurzemes plānošanas 
reģiona attīstības padomē izvirzīja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu. Par Pāvilostas novada pašvaldības 
pārstāvja aizvietotāju dalībai Kurzemes plānošanas reģiona 
kopsapulcē un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 
izvirzīt projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri.  

18. Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2009.gada 
01.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu Par novada pašvaldības 
izpilddirektoru. Uzdeva Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam bez papildus samaksas veikt izpilddirektora 
amata pienākumus. Pie 2010.gada budţeta projekta sagatavošanas 
atkārtoti izskatīt jautājumu par izpilddirektora štata vietu. 

19.Nolēma slēgt līgumu ar nodibinājumu „Fonds „Cilvēks 
Cilvēkam” par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 6, Pāvilostā nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai un uzdeva 
juristei sagatavot lēmuma un līguma projektu par pašvaldības 
mantas nodošanu lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai līdz 
2009.gada 24.augustam izskatīšanai finanšu komitejas sēdē.  

20.Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 2. „Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 2009.gadā 
Pāvilostas novadā „Pāvilostas pelēkā kāpa”” projektu. 

21.Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Lapegles”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kuru 
īpašnieks SIA „Lande-6” pārdod SIA „IFI Latvia”, atteicās no 
pirmpirkuma tiesībām uz 13 nekustamiem īpašumiem Pāvilostas 
novadā, kurus īpašnieks SIA „Kursa MRU” pārdod SIA „IFI Latvia” 
saskaľā ar līgumu, kurš noslēgts 30.06.2009. 
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Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
Dienvidu ielā 5, Pāvilostā, Pāvilostas novads, kuru īpašniece Inese 
Dronova pārdod SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”.  
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Krasti”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kuru īpašnieks Jānis Vitrups 
pārdod SIA „Vērgales krasti”. Līgums noslēgts 24.07.2009.  

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma 
„Pēteri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā atdalītu zemes gabalu 22,5 
ha platībā un uz tās atrodošos meţaudzi, kuram piešķirts nosaukums 
„Mazpēteri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kuru īpašniece Lidija 
Fridrihsone pārdod SIA „Kadile”. Līgums noslēgts 30.06.2009..  

22. Nolēma no pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem novirzīt finansējumu: Ls 3484,80 apmērā Pāvilostas ostas 
pārvaldei par Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrādes darbu apmaksu SIA „Jūras projekts”; Ls 
4500,00 apmērā SIA „Taigers” par Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariľš” energoefektivitātes iztrūkstošā avansa 
maksājuma daļa; Ls 75,00 apmērā kokmateriālu iegādei Lidijas Āboliľas 
šķūľa jumta atjaunošanai. 

23. Nolēma garantēt finansējumu Pāvilostas mūzikas skolas un 
Pāvilostas mākslas skolas pedagogu darba samaksai līdz 31.12.2009.. 

24. Pamatojoties uz Bāriľtiesu likuma 2. pantu nolēma ar 
2009. gada 1. augustu izveidot Pāvilostas novada bāriľtiesu sekojošā 
sastāvā: bāriľtiesas priekšsēdētāja; bāriľtiesas priekšsēdētājas 
vietniece; bāriľtiesas locekļi – 4 (četri). 

25. Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1037 
”Bāriľtiesas darbības noteikumi” 2. punktu apstiprināja Pāvilostas 
novada bāriľtiesas nolikumu. 

26.Par Pāvilostas novada bāriľtiesas priekšsēdētāju uz 
pieciem gadiem ievēlēt Veltu Vaškus. Par Pāvilostas novada bāriľtiesas 
priekšsēdētājas vietnieci uz pieciem gadiem ievēlēt Baibu Blaubārdi. 
Par Pāvilostas novada bāriľtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt: 
Guntu Limbergu, Gaidu Akerfeldi, Baibu Arāju, Aiju Ozoliľu. 

27. Apstiprināja Pāvilostas novada izglītības un kultūras 
iestāţu nolikumus 

28.Apstiprināja Pāvilostas novada iestāţu veidlapas
 29.Izveidoja komisiju interešu izglītības programmu 
izvērtēšanai un mērķdotāciju no valsts budţeta līdzekļiem sadalei 5 
locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā iekļaut: no Pāvilostas vidusskolas 2 
pārstāvjus; no Vērgales pamatskolas 2 pārstāvjus; no domes izglītības, 
kultūras un sporta komitejas- deputātu Alfrēdu Magoni. 

30.Apstiprināja Saraiķu bibliotēkas darba laiku no 2009.gada 
01.septembra. 

31.Piekrita nekustamā īpašuma „Pinkšas”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 009 0004, sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos.  

32. Nolēma izīrēt Lolitai Kleinšmitei dzīvojamo platību - 
dzīvokli (1 istaba un virtuve )17,9 m 2 platībā. 

33.Dome izskatīja Jāľa un Andra Saukantu iesniegumu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu sakarā ar 
īpašnieka maiľu IK „Jūras akmens” un nolēma slēgt vienošanos pie 
2009.gada 12.janvārī noslēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 
Nr. 4 ar IK „Jūras akmens” individuālo komersantu Andri SAUKANTU par 
izmaiľām komercreģistrā.  

34.Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības lietojumu 
„Vairogaiľi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kā arī ēkas un būves, 
kas atrodas uz pašvaldības lietojuma „Vairogaiľi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads uz pašvaldības vārda. 

35. Zemes gabalu platību un lietošanas mērķa precizēšanu.   
36.Novada dome izskatīja Zigmunda Viļľa, iesniegumu par 

nosaukuma precizēšanu nekustamajam īpašumam un adreses 
piešķiršanu dzīvojamai mājai  

37.Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu ar Gati Ziediľu uz 
pieciem gadiem uz zemesgabalu ar kadastra Nr. 6486 009 0258 platība- 
0,2 ha. 

38.Dome izskatīja Anda Valtera iesniegumu par adrešu 
piešķiršanu. 
 

               39.Pamatojoties uz „Sakas novada pašvaldības pabalstiem” 
piešķīra vienreizēju 50 % pabalstu ēdināšanas maksas segšanai skolā 
un pirmsskolā bērniem līdz 31.12.2009.. Kopējā plānotā summa Ls 
380.-. 
                40.Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 3. „Par 
Pāvilostas novada pašvaldības sociāliem pabalstiem” projektu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.septembri.  

41.Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 4. „Par 
Pāvilostas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem personu 
(ģimeľu) pamatvajadzību apmierināšanai” projektu. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.septembri. 

42.Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 5. „Par 
pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” projektu. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.septembri.  

SLĒGTĀ SĒDE tika izskatīti 4 jautājumi. Vienai personai 
piešķirts vienreizējs pabalsts, bet trijām ģimenēm trūcīgās ģimenes 
statuss un GMI pabalsts uz 3 mēnešiem.   
 (Sīkāku informāciju par domes lēmumiem var iegūt pie pārvaldes 
vadītāja vai Pāvilostas novada domes mājaslapā www.pavilosta.lv) 

Materiālu sagatavoja VITA BRAŢE 
 

 
Kārtējā domes sēde notika 27.augustā Pāvilostā. Tajā 

piedalījās visi domes deputāti. Sēdē izskatīja 31 jautājumu, 2 sēdes 
slēgtajā daļā.  

1.Par Pāvilostas novada domes deputātu Lienes Glezeres 
vietā no vēlētāju apvienības „Novadnieki” apstiprināja Uldi 
Kurzemnieku.  

2.Apstiprināja izmaiľas komiteju sastāvā - Lienes Glezeres 
vietā Finanšu un Sociālo jautājumu komiteju sastāvā iekļāva Uldi 
Kurzemnieku. Apstiprināja Pāvilostas pilsētas zemes komisijā Ligitu 
Turku par LR Valsts Zemes dienesta pārstāvi. 

3.Apstiprināja Pāvilostas novada domes komiteju, komisiju, 
iestāţu nolikumus. Apstiprināja Pāvilostas novada domes darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumu, Pāvilostas mūzika skolas 
dokumentus un Pāvilostas novada domes iestāţu un struktūrvienību 
veidlapas. 

4.Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 “Pāvilostas 
novada pašvaldības budţets 2009.gadam”. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Pāvilostas novada domes ēkā. 

5.Nolēma iestāties „Latvijas pašvaldību mācību centra” 
biedrības biedros, jo tas neprasa pašvaldības finansējumu. Līdz 
2010.gada budţeta sagatavošanai Atlika jautājuma izskatīšanu par 
iestāšanos sekojošās organizācijās: biedrībā „Liepājas reģiona novadu 
padome” un Grobiľas novada Skolēnu interešu centrs. Nolēma 
neiestāties Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā. 

6.Veica grozījumus 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajā 
Pāvilostas novada pašvaldības iestāţu štatu sarakstā un 
papildināja štatu sarakstu sekojoši: Pāvilostas Mākslas un Mūzikas 
skolu direktori turpmāk strādās nepilnu  likmi – 0,85, informatīvajā 
izdevumā turpmāk būs noformētāja – likme 0,15. Pāvilostas vidusskolā  
un Vērgales pamatskolā bibliotekāri strādās uz slodzi - 0,3.  
Finansējumu viľiem nodrošinās no mērķdotācijas izglītības 
pasākumiem. 

7.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma nosaukumu un tas sauksies „ Pāvilostas Novada Zinas”. 
Apstiprināja maksu par izdevumu Ls 0,10.  

8.Ar 2009.gada 01.septembri apstiprināja Pāvilostas 
mūzikas skolā mācību maksu 2009./2010.mācību gadam Ls 5,00 
apmērā par vienu mēnesi, bet ģimenēm, kurām Mūzikas skolu 
apmeklē 2 vai vairāk bērnu, katram nākamajam audzēknim tiek 
piemērota atlaide līdz 20 % apmērā no noteiktās summas.  

9.Ievēlēja Pāvilostas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu 
sastāvā. Komisijā darbosies Skaidrīte Blūma, Daiga Enkuzena, Velga 
Freimane, Gunta Helmšteine, Gunita Lazukina, Anita Sprudzāne,  
Mudīte Zamarīte. 

 



10.1. Atlika jautājuma izskatīšanu par degvielas patēriľa un 
tālruľu limitu noteikšanu. Lēmuma projektu nodeva finanšu komitejai 
limitu pārskatīšanai. 

10.2.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām un Pāvilostas novada 
pašvaldības kontu, kodu plāna shēmu un to aprakstu. 

11.Nolēma slēgt līgumu ar nodibinājumu „Fonds „Cilvēks 
Cilvēkam” par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 6, Pāvilostā nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai uz laiku līdz 
2019.gada 26.augustam Pāvilostas pilsētas diennakts sociālās 
aprūpes nama  izveidei un tā darbības nodrošināšanai, nosakot līgumā, 
ka nekustamais īpašums nododams atpakaļ pašvaldībai gadījumā, ja 
tas netiek izmantots līgumā paredzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja 
nodibinājums „Fonds „Cilvēks Cilvēkam” zaudē vai tam atkārtoti netiek 
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

12.Atļāva Uldim Kristapsonam savienot Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja amatu ar Liepājas novadu būvvaldes 
uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu un Aijai Ozoliľai 
savienot Sakas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatu ar 
Pāvilostas novada bāriľtiesas locekļa amatu. 

13.Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
“Vējkalni“, Sakas pagasts, par labu Ligitai Bielei, uz nekustamiem 
īpašumiem “Dziras“ un „Pūteļi“, Sakas pagasts par labu Valentīnam 
Kokalim, uz zemes gabalu, kas atdalīts no nekustamā īpašuma 
„Ievlejas”, Sakas pag. par labu SIA „Oliver Invest“, uz nekustamo 
īpašumu “Kalte“, Vērgales pagasts, par labu Akselam Jirgenam 
Raizeram, uz nekustamo īpašumu “Mazvērnieki“, Vērgales pagasts par 
labu Ainai Mirdzai Zabitko, uz nekustamo īpašumu “Lielrudesmeľģi“, 
Sakas pag. par labu SIA „Laskana- logistic“, uz nekustamo īpašumu 
“Ērģelnieki“, Vērgales pagasts, par labu Jurim Kučikam, uz nekustamo 
īpašumu „Svelmes“, Sakas pagasts, par labu SIA „Līcīši“.  

14.Nolēma kārtot dokumentus nekustamā īpašuma 
„Avoti”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads ierakstīšanai uz 
Pāvilostas novada domes vārda. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā, 
pasūtīt neatkarīgajam vērtētājam novērtējumu par nekustamo īpašumu 
”Avoti” un pārdot to izsolē. Uz nekustamā īpašuma „Avoti” atrodas 
dzīvojamā māja un palīgceltnes. 

15.Nolēma slēgt patapinājuma līgumu ar Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu par viľam piederošās 
vieglās automašīnas AUDI A6, (valsts Nr.  EZ 6956) izmantošanu darba 
vajadzībām. Apstiprināja degvielas normu 10 litri benzīna uz 100 km. 
Degvielas limitu noteica līdz 200  litriem mēnesī. Līgumu pašvaldības 
vārdā parakstīs novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups.  

16.Deleģēja apvienotajai Liepājas Izglītības pārvaldei 
izglītības sistēmas darba organizācijas funkciju pildīšanu Pāvilostas 
novadā saskaľā ar Izglītības likumu un likumu „Par pašvaldībām”.  

17.Apstiprināja kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts 
budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Pāvilostas 
novada skolās, sākot ar 2009.gada 01.septembri. 

18.Apstiprināja skolu interešu izglītības komisijas nolikumu un 
apstiprināja noteikumus interešu izglītības programmu konkursam. 

19.Ar 2009.gada 01.septembri apstiprināja jaunus darba 
laikus Vērgales un Ziemupes bibliotēkās. Skat. 14. lpp. 

20.Apstiprināja Pāvilostas novada domes pārstāvjus 
pašvaldības izglītības iestādēs: Pāvilostas vidusskolā- Uldi 
Kristapsonu, Vērgales pamatskolā- Alfrēdu Magoni, Pāvilostas mūzikas 
skolā- Gati Štokmani.  

21.Nodeva „Rūjas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un 
Dzintaru iela 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novads detālplānojumu 
1.redakcijas sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

 

22.Ar Sakas novada domes 30.04.2009. lēmumu (prot. Nr.4, 
17.punkts) apstiprināts detālplānojums zemes gabalam Malduguns iela 
8, Pāvilosta, un Sakas novada domes saistošie noteikumi Nr.8 
„Detālplānojuma zemes gabalam Malduguns iela 8, Pāvilosta, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaľā ar detālplānojumu, no 
zemes gabala Malduguns iela 8, Pāvilosta, daļām tiek izveidoti 4 
apbūves zemes gabali, kuriem nepieciešams apstiprināt adreses. 
Nolēma no Malduguns iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads atdalītiem 
zemesgabaliem piešķirt adreses - Sila iela, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
(platība 429 m2) un  Graudu iela, Pāvilosta, Pāvilostas novads (platība 
24 m2). 

23.Ar Vērgales pagasta padomes lēmumu apstiprināts 
detālplānojums īpašumam Pilenieki, Ziemupe, Vērgales pagasts un  
Vērgales pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.15 „Detālplānojuma 
īpašumam Pilenieki, Ziemupe, Vērgales pagasts, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaľā ar detālplānojumu, no 
īpašuma Pilenieki izveidoti 8 zemes gabali, kuriem nepieciešams 
apstiprināt adreses. Nolēma piešķirt sekojošas adreses – Pilenieki, 
Liepu iela 2;3;4;5;7;9;11, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. 

24.1. Piekrita nekustamā īpašuma Ošenieki, 64860060008, 
sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību 
6486 012 0064, atdalīto zemes vienību pievienot īpašumam „Tundras”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 6486 012 
0064 noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

24.2. Piekrita nekustamā īpašuma „Rudesmeľģi” , Sakas 
pagasts, sadalīšanai   vairākos atsevišķos īpašumos, kā arī pievienot 
divas zemes vienības nekustamajam īpašumam „Upenieki” , Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. 

24.3. Piekrita nekustamā īpašuma „Ievlejas”, Sakas pagasts  
sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu  „Ģirti”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 

25.1.Samazināja Edijam Aplokam samaksu par izpērkamo 
zemi „‟Aploki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par  12%, ľemot 
vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā, kas ir 6 
gadi.  

25.2.Par 10% samazināja samaksu par izpērkamo zemi 
„‟Ţodziľi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, Ivetai Aplokai, ľemot 
vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā, kas ir 5 
gadi.  

25.3.Samazināja samaksu par izpērkamo zemi ar 
nosaukumu „Uzguļi” Sakas pagasts, Pāvilostas novads Andrim 
Baumanim,  ľemot vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai 
īpašumā 6%, par darba stāţu lauksaimniecībā  25% . Kopējā 
samazinājuma summa 31%. 

26.Nodeva  Jānim Reinim lietošanā dzīvokli Nr. 8 Rīva-3, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā. 

27.Izsniedza a/s „Latvijas Valsts Meţi” bieţi sastopamo 
derīgo izrakteľu ieguves atļauju smilts- grants un smilts atradnei 
„Saliena-Rīva” (1.iecirkľa 2008.gada izpētes laukums), kas atrodas 
Pāvilostas novada Sakas pagastā Dienvidkurzemes meţsaimniecības 
Akmensraga meţa iecirknī 35.kvartālā ar kopējo platību 11,34 ha, 
kadastra apzīmējums- 6486 011 0080. Valsts nodeva par ieguves 
atļaujas izsniegšanu Ls 100,00 apmērā. 

28.Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr. 918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 64.2. punktu, „Iznomātājs gada 
laikā var vienpusēji izdarīt grozījumus protokolā, samazinot zvejas limitu, 
ja nomnieks sešu mēnešu laikā (neņemot vērā zvejas lieguma periodu) 
nav sācis izmantot viņam noteikto zvejas rīku skaita limitu vai izmanto 
mazāk nekā trīs ceturtdaļas no noteiktā zvejas rīku skaita limita.”, 
nolēma samazināt zvejas limitus 2009.gadā sekojoši: 

28.1.Pāvilostas zvejnieku saimniecība „DZO”: 
28.1.1.mencu kvota - 1629 kg, 
28.1.2.zivju tīkls - 15 gab., 
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Pāvilostas novada dome informē, ka, 

pamatojoties uz domes 27.08.2009. lēmumu 
/prot.nr.5, 21.2.§/, tiek nodota īpašuma Dzintaru 
ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 
08.09.2009. līdz 07.10.2009. 

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var 
iepazīties Pāvilostas novada domē katru darba 
dienu. 

 Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt katru darba dienu 
Pāvilostas novada domē vai SIA “Projekti un 
vadība”, Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, tālr. 
63322601. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas 
saľemt rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: 
fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas 
kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese. 

 
 
Pāvilostas novada dome informē, ka, 

pamatojoties uz domes 27.08.2009. lēmumu 
/prot.nr.5, 21.1.§/, tiek nodota īpašuma “Rūjas”, 
Vērgales pag., Pāvilostas novadā 
detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 
08.09.2009. līdz 07.10.2009. 

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var 
iepazīties Vērgales pagasta pārvaldē un 
Ziemupes tautas namā katru darba dienu. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt katru darba dienu 
Vērgales pagasta pārvaldē vai Ziemupes tautas 
namā vai SIA “Projekti un vadība”, Liepājas ielā 
1-1, Kuldīgā, tālr. 63322601. Ja priekšlikuma 
iesniedzējs vēlas saľemt rakstisku atbildi, 
pieteikumā jānorāda: fiziskām personām – 
vārds, uzvārds, personas kods, pastāvīgās 
dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese. 
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28.1.3.reľģu tīkls - 3 gab, 
28.1.4.nēģu murds - 1 gab; 

28.2.SIA „Viga 3”: 
28.2.1.zivju tīkli - 4 gab; 

28.3.Andris Zaļkalns: 
28.3.1.zivju tīkls - 1 gab., 
28.3.2.zivju āķi - 100 gab. 

Limiti tiks sadalīti esošiem zvejniekiem, ar kuriem šogad jau ir noslēgts zvejas 
rīku nomas līgums. 29.Izveidoja iestādi „Pāvilostas novada sociālais dienests”. 
Apstiprināja „Pāvilostas novada sociālais dienests” nolikumu, veidlapu, dienesta 
vadītājas, sociālo darbinieku un sociālo aprūpētāju amata pienākumu aprakstus. 
 30.Piešķīra vienreizēju 50% pabalstu ēdināšanas maksas segšanai 
Pāvilostas vidusskolā līdz 31.12.2009. Guntaram Ornam- 9.klase. Pabalstu 
pārskaitīt Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariľš”. 
 31.Aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu par pašvaldības aģentūras 
„Pāvilostas komunālais uzľēmums” direktoru pieľēma darbā Gati  Brēdiķi. Kopā dome 
saľēma 10 pieteikumus uz vakanto štata vietu, komitejas sēdē, izvērtējot pretendentu 
iesniegtos dokumentus, nolēma uz pārrunām uzaicināt 5 pretendentus. Viens no 
pretendentiem nevarēja ierasties. Gatis Brēdiķis amata pienākumus sāka pildīt ar š.g. 
1.septembri.  
 32.Slēgtajā sēdes daļā četrām personām piešķīra trūcīgās 
ģimenes statusu un  GMI pabalstu no 01.09.2009. līdz 30.11.2009., ik mēnesi 
izmaksājot pabalstu, ja persona ľem līdzdalību labiekārtošanas darbos. 
 33.Sešpadsmit personām piešķīra vienreizējus pabalstus un 
pabalstus bērnu ēdināšanai skolās.  

Komiteju sēdes plānotas 2009.gada 22.septembrī no plkst.9.00 
Pāvilostā.  

Nākamā domes sēde 2009. gada 24. septembrī plkst.14.00 Pāvilostas 
novadā, Vērgales pagasta pārvaldē. 

Materiālu sagatavoja MARITA HORNA 

Administratīvā komisija informē 
 Pāvilostas novada administratīvajā komisijā ir ievēlēti Gatis 
Brēdiķis, Baiba Blaubārde, Anna Brūkle, Aivars Alnis un Jānis Vitrups. 
Sanākot uz pirmo komisijas sēdi š.g. 27.augustā, par komisijas 
priekšsēdētāju tika ievēlēts Aivars Alnis. Komisija izskatīja sastādītos 
administratīvo pārkāpumu protokolus un pieľēma šādus lēmumus: 

1)Igoru J., dzimušu 1967.gadā, par nepiedienīgu uzvešanos 
sabiedriskā vietā sodīja ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā, kuru var atstrādāt, 
2 dienas veicot pašvaldības sabiedriskos darbus; 

2)Oskaru T., dzimušu 1953.gadā, par nepiedienīgu uzvešanos 
sabiedriskā vietā sodīja ar naudas sodu Ls 5,00 apmērā,  kuru var atstrādāt, 
1 dienu veicot pašvaldības sabiedriskos darbus; 

3)Juriju K., dzimušu 1956.gadā, par nepiedienīgu uzvešanos 
sabiedriskā vietā sodīja ar naudas sodu Ls 5,00 apmērā, kuru var atstrādāt, 1 
dienu veicot pašvaldības sabiedriskos darbus; 

4)Elitu Š., dzimušu 1965.gadā, par vecāku pienākumu nepildīšanu 
sodīja ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā, kuru var atstrādāt, 2 dienas veicot 
pašvaldības sabiedriskos darbus; 

5)Aleksandru Š., dzimušu 1987.gadā, par nolaidīgu pases 
glabāšanu, kā rezultātā tā pazudusi, sodīja ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 

6)Ēriku M., dzimušu 1973.gadā, par nolaidīgu pases glabāšanu, kā 
rezultātā tā pazudusi, sodīja ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 

7)Armandu Z., dzimušu 1966.gadā, par nepilngadīgā iesaistīšanu 
alkoholisko dzērienu lietošanā sodīja ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā, kuru 
var atstrādāt, abiem ar dēlu piedaloties pašvaldības sabiedriskos darbos; 

8)izskatīja juridiskās personas iesniegumu ar pretenziju par š.g. 
11.jūlijā  uzlikto naudas sodu par automašīnas novietošanu neatļautā vietā. 
Komisija iepazinās ar sastādītā protokola kopiju, ar fotogrāfijām no notikuma 
vietas un nolēma neatcelt uzlikto naudas sodu, jo ir nokavēts termiľš lēmuma 
apstrīdēšanai- viens mēnesis.  

9)Apstiprināja Pāvilostas novada administratīvās atbildības 
noteikumu projektu. 

Informāciju apkopoja AIJA OZOLIĽA 

 

 
 

Skolēnu labiekārtošanas darbos 
vasarā  nopelnītās pusdienas (50%)  
vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē 
dome atmaksās septembrī un oktobrī, 
bet novembrī un decembrī pusdienu izmaksas 
segs vecāki. Ja bērns skolu kavē 
slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, 
pusdienu atmaksa summējas nākošajā 
mēnesī. 

Nākošā gada janvārī un turpmāk 
pusdienas piešķirs, izvērtējot ģimenes 

vidējos ienākumus. 

PAZIĽOJUMS 



APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 30.07.2009. 
lēmumu (prot. Nr. 3., 41§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
2009 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

„Par Pāvilostas novada 
pašvaldības sociālajiem 

pabalstiem 
personu (ģimeľu) 
pamatvajadzību 
apmierināšanai” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
"Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu, Latvijas 
Republikas likuma "Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likums" 35.panta 4. un 5. 
Daļām 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1.Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir 
sniegt materiālu atbalstu: 
1.1.1. krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
(personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar 
nodrošināt savas pamatvajadzības un kuras ir 
izmantojušas visus materiālos resursus savas 
situācijas uzlabošanā; 
1.1.2. ģimenēm (personām), kurām trūkst 
līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 
1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības 
sniegšanas un saľemšanas principus 
ģimenēm (personām), kuras vismaz 6 
mēnešus savu pamatdzīvesvietu ir 
deklarējušas Pāvilostas novadā. 
1.3. Šie noteikumi nosaka Pāvilostas novada 
pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to 
saľemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī 
pieľemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtību. 
1.4. Saskaľā ar Latvijas Republikas "Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 
35.pantu citi pabalsti tiek izmaksāti, ja ir 
apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo 
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta 
garantētā minimālā ienākumu līmeľa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. 
1.5. Lai saľemtu sociālo palīdzību, persona vai 
viľas likumiskais pārstāvis personīgi vēršas 
Pāvilostas novada domes sociālajā dienestā un 
iesniedz attiecīgus dokumentus, uzrādot 
oriģinālus. 
1.6. Ja piešķirtā palīdzība nav saľemta tekošā 
mēneša laikā, to var saľemt 12 mēnešu laikā 
no palīdzības piešķiršanas brīţa. 
 

2. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas 
kārtība 

2.1. Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir 
Pāvilostas novada domes sociālais dienests, 
izvērtējot: 
2.1.1. personas un tās ģimenes locekļu 
ienākumus un īpašumus, pamatojoties uz 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto 
iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un tajā 
norādīto ziľu apliecinošiem dokumentiem; 
valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu 
juridisko un fizisko personu rīcībā esošo 
informāciju, pieprasītāja dzīvesvietas 
apsekošanas datiem; 

 

2.1.2. personām noteikto individuālo 
līdzdarbības pienākumu pildīšanu saskaľā ar 
likumu "Par sociālo drošību". 
2.2. Pāvilostas novada domes sociālais 
dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) 
vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja 
stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu 
apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas 
pamatvajadzības. 
2.3. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem ir darbspējīgs, pabalstu saľemšanai 
iesniegtā iztikas līdzekļu deklarācija - 
iesniegums ir derīgs 3 (trīs) mēnešus. Ja 
neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem 
nav darbspējīgs, pabalstu saľemšanai 
iesniegtā iztikas līdzekļu deklarācija - 
iesniegums ir derīgs 6 (sešus) mēnešus. 
 

3. Pabalstu veidi 
3.1. Izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu 
ienākumus un īpašumus, Pāvilostas novada 
domes sociālais dienests piešķir sekojošus 
pašvaldības sociālos pabalstus: 
3.1.1. pamatpabalstu - pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeľa nodrošināšanai 
(turpmāk tekstā "GMI"); 
3.1.2. vienreizēju pabalstu ārkārtas gadījumos 
un atsevišķu situāciju atrisināšanai, kurus 
piešķir Pāvilostas novada domes sociālais 
dienests  apstiprinātā budţeta ietvaros; 
3.1.3. dzīvokļa pabalsts apkures sezonā, 
kurināmā iegādei un komunālo pakalpojumu 
segšanai; 
3.1.4. pabalsts pārtikas un pirmās 
nepieciešamības preču iegādei. 
 

4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeľa nodrošināšanai (GMI) 

4.1. Tiesības saľemt GMI pabalstu ir tām 
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, 
kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam, saskaľā ar Ministru 
kabineta noteikumiem, kuru ienākumi ir zemāki 
par Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni 
un kuras pilda līdzdarbības pienākumus. 
4.2. GMI līmeľa lielumu nosaka un katru gadu 
saistībā ar gadskārtējā valsts budţeta likuma 
projektu pārskata Ministru kabinets.  
4.3. Kā noteikts MK 09.12.2003. noteikumu 
Nr.693 „Noteikumi par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā 
minimālā ienākuma (GMI) līmeľa 
nodrošināšanai” 2.punktu, garantētais 
minimālais ienākumu līmenis personai ir Ls 37 
mēnesī. Saskaľā ar minēto MK noteikumu 
3.punktu pašvaldība, kurā persona reģistrējusi 
savu dzīves vietu ir tiesīga noteikt citu GMI, bet 
ne mazāku par šo noteikumu 2.punktā noteikto 
ienākumu līmeni. 
4.4. Ja ģimenei tiek izmaksāts pabalsts GMI 
līmeľa nodrošināšanai, ēdināšanas pabalsts šo 
ģimeľu bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās 
skolas un pirmsskolas izglītības iestādēs tiek 
izmaksāts kā daļa no GMI līmeľa 
nodrošināšanas pabalsta, pārskaitot 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem: 
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4.4.1. ja vecāki atsakās no līdzdarbības GMI 
pabalsta saľemšanai un tiek izlemts par GMI 
līmeľa nodrošināšanas pabalsta vecāku 
daļas izmaksāšanas pārtraukšanu, 
ēdināšanas pabalsts tikt saglabāts. 
4.4.2. ēdināšanas pabalstu aprēķina pēc 
novada domes apstiprinātajiem ēdināšanas 
izdevumu tarifiem un bērna izglītības 
iestādes apmeklējuma.  
 

5. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai, 
kurināmā iegādei un komunālo 

maksājumu segšanai 
5.1. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā 
(turpmāk tekstā "dzīvokļa pabalsts") ir 
pašvaldības sociālais pabalsts dzīvojamās 
telpas apkures segšanai, un kurš pabalsta 
pieprasītājam tiek piešķirts vienu reizi 
apkures sezonā, pamatojoties uz iztikas 
līdzekļu deklarāciju  un iesniegumu. 
5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi pieprasīt 
Pāvilostas novada iedzīvotāji, kuri savu 
pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Pāvilostas 
novadā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms 
pabalsta pieprasīšanas. 
5.3. Tiesības saľemt pabalstu kurināmā 
iegādei ir atsevišķi dzīvojošam 
nestrādājošam vientuļajam pensionāram vai 
invalīdam, iedzīvotājam, kuram ir trūcīgās 
personas statuss. 
5.4. Pabalsta apmērs kurināmā iegādei vai 
komunālo maksājumu segšanai kalendārajā 
gadā ir līdz Ls 60 vienai ģimenei (personai).  
5.5. Lai saľemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta 
pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres 
līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālam 
darbiniekam iesniedz aizpildītu iztikas 
līdzekļu deklarāciju , iesniegumu un papildus 
uzrāda: 
5.5.1. īres vai apsaimniekošanas līgumu; 
5.5.2. citus dokumentus pēc sociālā 
darbinieka pieprasījuma, ja nepieciešams 
papildus izvērtēt ģimenes (personas) 
situāciju. 
5.6. Dzīvokļa pabalsta aprēķinos iekļauj 
maksājumus par: 
5.6.1. apkuri, bet ne vairāk kā noteikts par 
vienu apsildāmo telpas kvadrātmetru mēnesī 
Pāvilostas novadā saskaľā ar apstiprinātu 
lēmumu; 
5.7. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja: 
5.7.1. pabalsta pieprasītājs ir noslēdzis 
uzturlīgumu; 
5.7.2. dzīvoklis, par kura lietošanas 
izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir 
privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda; 
5.7.3. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par 
pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa ; 
5.7.4. pabalsta pieprasītājs vai viľa ģimenes 
locekļi darba spējīgā vecumā neveic 
pašvaldības noteiktos līdzdarbības 
pienākumus; 
5.7.5. pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder 
vai ir lietošanā dzīvošanai derīgi nekustamie 
īpašumi. 
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 30.07.2009. 
lēmumu (prot. Nr. 3., 42§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009. 
GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 

„Par  pašvaldības pabalstu 
jaundzimušo aprūpei” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
"Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu,  Latvijas 
Republikas likuma "Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likums" 35.panta 3. un 
4.daļu 
 

1. Vispārīgie nosacījumi 
1.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna 
uzturēšanai. 
 

2. Pabalsta apmērs 
2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 50 (piecdesmit lati) 
par katru jaundzimušo bērnu. 
2.2. Pabalstu izmaksā Pāvilostas novada 
pašvaldība. 
 

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība 
3.1. Tiesības saľemt pabalstu par katru 
jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoľiem, 
nepilsoľiem, kuriem ir piešķirts personas kods, 
jaundzimušā dzimšana ir reģistrēta Pāvilostas 
novada dzimtsarakstu nodaļā, un ja 
jaundzimušā un viena no jaundzimušā vecākiem 
pamatdzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas 
novadā. Vecākam ir jābūt deklarētam Pāvilostas 
novadā vismaz 6 mēnešus pirms bērna 
piedzimšanas. 
3.2. Pāvilostas pašvaldība piešķir un izmaksā 
pabalstu no  pašvaldības budţeta līdzekļiem 
(pabalsti iedzīvotājiem): 
3.2.1. vienam no bērna vecākiem; 
3.2.2. personai, kura adoptējusi vai ľēmusi 
aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un 
ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 
3.3. Lai saľemtu pabalstu, 3.2.1. un 
3.2.2.punktā minētajām personām, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz 
Pāvilostas novada  sociālajā dienestā šādi 
dokumenti: 
3.3.1. iesniegums pabalsta saľemšanai sakarā 
ar bērna piedzimšanu; 
3.3.2. Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas 
izsniegta izziľa par bērna dzimšanas 
reģistrēšanu; 
3.3.3. dokumentāls apliecinājums, ka persona, 
kas pieprasa pabalstu, ir deklarējusi savu 
pamatdzīvesvietu Pāvilostas novadā; 
3.3.4. dokumentāls apliecinājums, ka bērna 
pamatdzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas 
novadā. 
3.4. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no 
bērna dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena 
mēneša laikā no pieprasīšanas dienas. 
3.5. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu 
piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita 
persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, 
pamatojoties uz Bāriľtiesas vai sociālā 
darbinieka rakstisku slēdzienu. 
3.6. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc 
piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiľas 
diennaktis. 
 

5.8. Piešķirto pabalstu pašvaldība pārskaita 
komunālajam uzľēmumam. Pēc pabalsta 
pieprasītāja rakstiska iesnieguma pašvaldība ir 
tiesīga piešķirto pabalstu pārskaitīt citam 
pakalpojumu sniedzējam. 
5.9.   Vientuļajiem pensionāriem un iedzīvotāju 
grupām, kurām pastāv grūtības iegādāties 
malku, sociālais darbinieks, slēdzot 
vienošanos ar malkas piegādātāju, organizē 
malkas piegādi mājās piešķirtās naudas 
summas apmērā.    
 

6. Pabalsts pārtikas un pirmās 
nepieciešamības preču iegādei 

6.1. Pabalsts pārtikas un pirmās 
nepieciešamības preču iegādei ir paredzēts 
ģimeľu (personu) pamatvajadzību 
nodrošināšanai. 
6.2. Pabalstu ir tiesīgi saľemt: 
6.2.1. ģimene ar bērniem (persona), kurai 
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem; 
6.2.2. vientuļi nestrādājoši invalīdi un 
pensionāri. 
6.3. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 25 personai un 
tiek piešķirts  vienu reizi kalendārajā gadā.  
6.4. Piešķirto pabalstu pašvaldība var 
pārskaitīt pakalpojumu sniedzējam. 
 

7. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība 

7.1. Ja pilnībā tiek apmierināts sociālās 
palīdzības pabalsta pieprasītāja prasījums pēc 
sociālās palīdzības, Pāvilostas novada domes 
sociālais dienests informē sociālās palīdzības 
pabalsta pieprasītāju par piešķirtās sociālās 
palīdzības apjomu. Ja netiek apmierināts 
pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības 
prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek 
atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek 
informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu 
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 
7.2. Pāvilostas novada domes sociālā 
dienesta lēmumus sociālās palīdzības 
pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt 1 mēneša 
laikā no tā paziľošanas brīţa Pāvilostas 
novada pašvaldības domē. 
7.3. Pāvilostas novada pašvaldības pieľemto 
lēmumu sociālās palīdzības pabalsta 
pieprasītājs var to pārsūdzēt  Administratīvā 
rajona tiesā lēmumā norādītajā 
pārsūdzēšanas termiľā. Ja  lēmumā  nav 
norādes, kur un kādā termiľā to var apstrīdēt, 
tad pieteikumu tiesā  var iesniegt  viena gada 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
7.4. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to 
publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā . 
7.5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Sakas novada domes 
2009.gada 26. marta saistošie noteikumi Nr.6 
" Par Sakas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem personu (ģimeľu) pamatvajadzību 
apmierināšanai.”  

Priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 

  

  

 

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība 

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu persona mēneša laikā var pārsūdzēt 
Pāvilostas novada domē likumā noteiktajā 
kārtībā. 

5. Noslēguma jautājumi 
5.1. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to 
publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā . 
5.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Sakas novada domes 
2008.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.10 " 
Par pašvaldības pabalstu jaundzimušo 
aprūpei”.   

Priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

Informatīvs 
ziľojums 

Mainījusies lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes transformācijas 
(zemes lietošanas kategorijas maiľas) 

kārtība 
Izmaiľas normatīvajos 

dokumentos paredz, ka turpmāk (no 
2009.gada 1.jūlija) vairs nav 
nepieciešams saľemt lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes transformācijas 
atļauju. 

Lai lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi varētu pārveidot par lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi, piemēram, meţu, 
zemi apbūvei vai ūdenskrātuvi, tai jābūt 
saskaľā ar spēkā esošo teritoriālo 
plānojumu.  

Lai pārveidotu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi par lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi, ir jādodas uz 
pašvaldību. Pašvaldība izsniegs izziľu par 
plānotā zemes izmantošanas veida 
atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai 
(atļautajai) izmantošanai. 

Pēc lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes pārveidošanas tās 
īpašniekam trīs mēnešu laikā jāierosina 
kadastra datu aktualizācija LR Valsts 
zemes dienestā. Lai to izdarītu, pēc 
izziľas saľemšanas no pašvaldības 
zemes īpašniekam jāvēršas pie mērnieka 
un jāpasūta zemes vienības situācijas 
plāna aktualizāciju, kas tiks iesniegts LR 
Valsts zemes dienestā izmaiľu 
reģistrācijai. 

Tiem, kuri pieteikumus par 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
transformāciju Lauku atbalsta dienesta 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir 
iesnieguši līdz 2009.gada 1.jūlijam, 
atļaujas tiks izsniegtas atbilstoši 
normatīviem aktiem, kas bija spēkā līdz 
2009.gada 1.jūlijam. 
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VAI TU ZINI, KA 
 Sociālā darbiniece informē, ka septembra mēnesī Vērgales pagasta pārvaldē 

skolēniem vēl ir iespējams saľemt klades. 
 6.septembrī notika  Sakaslejas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda 

atklāšanas koncerts.  
 7.septembrī plkst. 16.00 pirmā mācību diena Pāvilostas Mākslas skolā. 
 Par dzīvesvietas deklarēšanu ir jāmaksā valsts nodeva Ls 3,00 apmērā. 

Nodeva nav jāmaksā  politiski represētām personām, reģistrējot bērnu 
pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu, invalīdiem, pensionāriem, kuru pensijas 
apmērs nepārsniedz valsī noteikto minimālo darba algu, kā arī personām, kuras 
atzītas par trūcīgām.  

 Kancelejas un dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aijai Ozoliľai ir piešķirts 
atvaļinājums no š.g. 7. līdz 18.septembrim un no 12. līdz 25. oktobrim.  

 11. septembrī plkst. 17.00 visi Bebes un Jaunbebes iedzīvotāji mīļi gaidīti 
Bebes centrā uz kopā sanākšanas pasākumu. Līdzi neliels našķis, labs prāts, 
jauka oma un labi laika apstākļi. Sekot afišai.  

 23.septembrī iestāţu vadītāju sanāksme 10.00 Vērgalē, 14.00 Pāvilostā. 
 3.oktobrī plkst.19.00 Ploces klubā mīļi aicināti visi, kas Ploci sauc par savām 

mājām un savu dzimto vietu. Līdzi ľemt groziľu .Būs pārsteigumi, runas un 
dejas. Dalības maksa ziedojumu veidā. 

 

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI 
Iepriekšējos sasaukumos domes priekšsēdētāja 

vietnieks strādāja bez atalgojuma un iedzīvotāji zināja, ka 
domes priekšsēdētāja atvaļinājuma vai prombūtnes laikā 
to aizvietoja vietnieks. Š.g. 1.jūlijā reizē ar jaunā 
Pāvilostas novada izveidi jaunievēlētie deputāti lēma, ka 
priekšsēdētāja vietniekam jābūt algotam darbiniekam, 
paredzot arī viľam iedzīvotāju pieľemšanas laikus. Lai 
saprastu kādos jautājumos griezties pie domes 
priekšsēdētāja vietnieka, iedzīvotāji jautā:  

1.Kādi pienākumi jāveic domes 
priekšsēdētāja vietniekam? 

Tie definēti PAŠVALDĪBAS 2009 .GADA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1 „PĀVILOSTAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”  II SADAĻĀ - 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKA PILNVARAS 

15. Domes priekšsēdētājam ir vietnieks. 
16. Domes priekšsēdētāja vietnieks: 
16.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus 

viľa prombūtnes laikā vai viľa uzdevumā, kā arī pilda 
citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos; 

16.2. organizē administrācijas darbinieku un 
pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu sniegšanai 
Vērgales pagasta pārvaldē un Sakas pagasta pārvaldē; 

16.3. koordinē komisiju, valţu un darba grupu 
darbību; 

16.4. pēc komisiju, valţu un darba grupu 
priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju, valţu un 
darba grupu sēţu norises vietu un laiku; 

16.5. iesniedz domes priekšsēdētājam 
priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu 
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās 
pašvaldības 
administrācijas, iestāţu un uzľēmumu un pieaicinātos 
speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus; 

16.6. organizē fizisku un juridisku personu 
iesniegumu apriti pašvaldības struktūrvienībās; 

16.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi 
tiesā; 

16.8. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu 
un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā; 

16.9. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus 
uzdevumus. 

2.Kāpēc dome sniedz nepatiesas ziľas 
presei, ka Pāvilostas un Vērgales pašvaldību 
darbiniekiem ir izlīdzinātas algas un visiem ir solidāri 
noľemti 20%, bet patiesībā  darbiniekiem ir noľemti  
pat līdz 50% no algām? Par cik % ir samazinātas 
algas domes priekšsēdētājam un galvenajai 
grāmatvedei un kāda no septembra būs viľu alga? 

Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons:  
Jautājumā ir arī dota atbilde uz šo jautājumu. Algas 
vispirms tika izlīdzinātas starp bijušā Sakas novadā un 
Vērgales pagastā strādājošiem un pēc tam samazinātas 
par 20 %. Domes priekšsēdētājam un galvenajai 
grāmatvedei darba samaksa arī tika samazināta par 20 
%.  

3. Iedzīvotāji ierosina rīkot domes 
priekšsēdētāja Jāľa Vitrupa pieľemšanas arī 
Pāvilostā. Vai tas būtu iespējams un kad? 

Nākamajā domes sēdē tiks veikti precizējumi 
nolikumā un tad arī dome pieľems lēmumu par 
priekšsēdētāja vietnieka pieľemšanas laiku Pāvilostā.  
 

Atbildes uz jautājumiem no www.pavilosta.lv : 
 Jautājums: Labdien, vēlējos uzzināt, kādēļ Pāvilostā vairs netiek ieslēgts 

ielu apgaismojums? Vai ir plānots to atkal ieslēgt? Paldies ! 
 
Atbilde: Pašvaldībai š.g. jūlija mēnesī ļoti būtiski samazinājās finansējums, un 
pašvaldība finanšu līdzekļu ekonomijai pieľēma lēmumu vasaras sezonā izslēgt ielu 
apgaismojumu. Bet ar 01.09. ielu apgaismojums tika atkal ieslēgts ekonomiskajā 
variantā.  
 
 Jautājums: Kāda nākotne Brīvības ielas iedzīvotājiem normāla dzeramā 

ūdens saľemšanai? Praktiski visu vasaru biju spiesta izmantot sētas aku, 
jo reizēm no krāna pilēja, bet visbieţāk ūdens vispār nebija. 

 
Atbilde: Šobrīd notiek konkurss par ūdensapgādes izbūvi Pāvilostas pilsētā. 
Konkurss noslēgsies 11.septembrī. Darbus varētu uzsākt oktobra mēnesī.  Konkursa 
dokumentus ir izľēmušas vairāk kā 20 firmas.  
 

 

Izmaiľas  finanšu jomā 
   Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu , apvienojoties 
Sakas novadam (Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta) un Vērgales pagastam ir 
izveidots Pāvilostas novads. Vērgales pagasta pašvaldības un Sakas novada 
pašvaldības tiesību pārľēmējs ir Pāvilostas novada pašvaldība. Sakarā ar šo svarīgo 
notikumu arī novada finanšu dzīvē ir pārmaiľas un  tas skar maksas pakalpojumus , 
kuriem tiek  pievienots 21% pievienotās vērtības nodoklis, izľemot: 

- Bērnu ēdināšanas pakalpojumus  bērnu pirmsskolas izglītības  un vispārējās 
izglītības iestādēs; 

- Vecāku iemaksas par bērnu apmācību mākslas un mūzikas skolās; 
- Kultūras nama pasākumus (teātra izrādes, pašdarbības kolektīvu un bērnu 

pasākumi); 
- Muzeju darbību un izstāţu organizēšanu; 
- Dzīvojamo telpu īri  

Centīsimies būt saprotoši un likumus zinoši šajā visiem nesaprotamajā un pārmaiľu 
laikā!  

                                                      Pāvilostas novada pašvaldības galv.grāmatvede 
INGUNA BLAUBĀRDE 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Pāvilostas vidusskolas skolas padomē 
Šogad 1.septembrī ir pagājis gads no brīţa, kad katrā Pāvilostas 

vidusskolas klasē vecāki izvirzīja pārstāvi darbam skolas padomē. Gada 
laikā skolas padome ir sanākusi uz vairākām sēdēm, kā arī apmeklējusi 
skolas organizētos pasākumus. Skolas padomē ievēlētie vecāki ir kā tilts 
starp vecākiem un skolu. Tāds ir arī viens no skolas padomes mērķiem- 
sekmēt sadarbību. Un šie pārstāvji bija kā sakarnieki starp skolu un sava 
bērna klases biedriem un vecākiem.  

Vienā no skolas padomes sēdēm piedalījās arī virtuves vadītāja 
Inita Sprūde, kura pastāstīja par ēdienkartes sastādīšanas principiem, par 
ēdāju skaitu un kā konkrētās dienas piedāvājums to ietekmē. Diemţēl 
neizdevās realizēt vecāku ierosinājumu par pārtikas produktu iepirkšanu no 
novada saimniecībām, kurām ir pārtikas un veterinārā dienesta atļauja. 
Pamatproblēma, lai vecāku ideja varētu realizēties, ir pagraba atbilstība 
produktu uzglabāšanai. Vecāku padomes pārstāvji tikās arī ar skolas 
medmāsu Inu Bunku, lai izzinātu, ar kādām problēmām visbieţāk skolēni 
klauvē pie medmāsas durvīm, kā arī iepazina medmāsas darba apstākļus. 
Skolas padomes pārstāvji pēc vidusskolas direktores ierosinājuma 
apmeklēja modistes Agritas Vīksnes darbu izstādes atklāšanas pasākumu 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā, kur arī notika viena no skolas 
padomes sēdēm.  

Pagājušajā mācību gadā, pēc pavasara brīvlaika nedēļas, 
skolēnus sagaidīja vecāku padomes atbalstīti grozījumi skolas iekšējās 
kārtības noteikumos, ka klašu deţurantiem pēc stundām ir jāiztīra sava 
klase.  

Jāatzīst, ka nenostrādāja vēl viena lieta – atvērto durvju diena. Uz 
skolu šajā dienā atnāca ļoti maz vecāku. Domājam, ka šajā mācību gadā 
tomēr nevajag atteikties no šāda pasākuma. Viena no idejām ir, ka uz šo 
dienu personīgi ir jāuzaicina nākamo pirmklasnieku vecāki. Bet ļoti priecājos 
par kuplo vecāku skaitu, apmeklējot skolā organizēto psihologa Kaspara 
Bikšes lekciju.  

Iepriekšējā mācību gada sākumā skolas padomes sēdē 
pārrunājām ideju par skolas formu ieviešanu, bet, tuvojoties decembrim, 
sapratām, ka šāda ideja sakarā ar šī brīţa ekonomisko situāciju ir jāatliek. 
Priecēja, ka, noslēdzot mācību gadu, „Cerību balvas” saľēmēju pulks ir 
palielinājies. Paldies vecākiem, kuri piedalījās skolas padomes darbā. 
Paldies, ka nācāt ar idejām un domājāt par skolu arī vasarā! 

Veiksmīgu jauno mācību gadu vēlot, 
 skolas padomes priekšsēdētāja AIJA OZOLIĽA 

 

Pāvilostas vidusskolas 

1.klasē mācības šogad 

uzsāk 9 audzēkņi:  

 

Sanija Bērziņa 

 

Adīne Gūtmane 

 

Kristers Kļaviņš 

 

Kitija Mackēviča 

 

Armands Skudra 

 

Samanta Sļesarenko 

 

Jolanta Stirna 

 

Keita Šakina 

 

Kitija Tuze 

 

Klases audzinātāja Agrita Valkaša. 

Šogad skolā mācīsies 196 skolēni. 

 
 

2009./2010. mācību gads 

 

Akordeonistu festivāls 
ZOĶERIS 2009 

 Vasaras vidū, no 24.-26. jūlijam, Pāvilostā 
vienkopus pulcējās Liepājas un Pāvilostas mūzikas skolu 
audzēkľi. Projekta mērķis bija veicināt un attīstīt mūzikas 
skolu akordeonistu kopmuzicēšanas tradīcijas, apgūt jaunu 
muzikālo materiālu un gūt uzstāšanās pieredzi un daudzas 
mēģinājuma stundas pavadīt ar akordeonu, apgūstot jaunas 
spēles iemaľas. To jaunieši arī īstenoja. Pāvilostā skanēja 
jaukās akordeona skaľas, priecējot klausītājus un 
daudziem radot nostaļģiskas atmiľas par jaunības dienām.  
 Projektu “ZOĶERIS 09” Pāvilostā atbalstīja KKF, 
Liepājas rajona Kultūras nodaļa un Pāvilostas novada 
dome. Festivāla nosaukums ir saistīts ar senām 
zvejniecības tradīcijām Pāvilostā. „Zoķeris” – zvejas rīks, ar 
ko jūrā meklēja nogrimušos tīklus.  

Pirmajā vakarā prasmīgo pedagogu Ludmilas 
Afanasjevas un Leonarda Domiceviča sagatavoti audzēkľi 
sniedza pirmo koncertu, peldot laivā pa Sakas upi.   
 Pateicoties viesu nama „Vēju paradīze” 
īpašniekam Valtam Videniekam, bērni varēja jautri pavadīt 
laiku, brīvā un radošā gaisotnē muzicējot un priecējot viesu 
nama apmeklētājus, kā arī izbaudīt pirts un baseina 
labumus. Pateicamies arī čaklajai pavārei Lāsmai par 
gardajiem un veselīgajiem cepumiem, kā arī Ilzei par 
viesmīlību un sirsnību. Šajā grūtajā laikā šāda veida 
palīdzība ir nepieciešama!  
 Otrajā dienā festivāla dalībniekiem vajadzēja 
paspēt gan muzicēt, gan celt jūrmalā smilšu pilis, gan 
sagatavoties apbalvošanas ceremonijai un vakara 
koncertam. 
 Akordeons ir tautas mūzikas instruments, tāpēc 
audzēkľi un pedagogi iepazinās ar tautas muzicēšanas 
tradīcijām Rucavā, apmeklējot J. Pūķa seno mūzikas 
instrumentu izstādi un sadziedot ar Rucavas etnogrāfisko 
ansambli „Zvanītāju ” mājās.  

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore 
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Kultūras nama darbīgā vasara  
Skaista un notikumiem pārpilna aizvadīta Pāvilostas pilsētas 

kultūras nama pašdarbības kolektīvu vasaras sezona. Līgo svētkos, 
Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātris Upesmuiţas parka estrādē izrādīja 
F. Arnolda un E. Baha komēdiju “Spāniešu muša“, kuru apmeklēja ap 400 
skatītāju.  

Šogad amatierteātris savu darbību nav pārtraucis arī vasaras 
sezonā, lai arī ir atvaļinājumu laiks. Lielu paldies gribu pateikt Pāvilostas 
amatierteātra reţisorei un vadītājai Maritai Hornai un visiem aktieriem, 
suflierim, skatuves strādniekiem un, protams, viľu ģimenēm, kam  
daudzos mēģinājumu vakarus nākas iztikt bez „otrām pusītēm”. 

25. jūlijā Pāvilostas amatierteātris piedalījās teātra mīļu spietā 
„Ľem to visu vieglāk!” , kas notika Vārmes brīvdabas estrādē. Bez mums 
tajā piedalījās vēl 6 kolektīvi no Kuldīgas rajona un Saldus. Izrādījām 
Ā.Alunāna lugu „Pašu audzināts”. Tā bija iespēja sevi parādīt, noskatīties 
citu kolektīvu iestudējumus, iegūt pieredzi un labi atpūsties. 

22. augustā ar komēdiju “Spāniešu muša“ viesojāmies pie 
novadniekiem Vērgalē un iepriecinājām viľus svētkos.  

 Pagājušajā sezonā esam iestudējuši divas izrādes. Ar 
A.Alunāna „Pašu audzināts” piedalījāmies rajona skatē. Ţūrijai, kuras 
sastāvā bija arī reţisors Valdis Lūriľš, mūsu sniegums ļoti patika. 
Atzinības par Miķeļa       un vagara Rungas veiksmīgu lomu atveidojumu   
saľēma Ģirts Vagotiľš-Vagulis un Edijs Ermsons, bet amatierteātra 
reţisorei Maritai Hornai Atzinība par pārliecinošu darbu ar aktieru 
ansambli.  

19. septembrī ar komēdiju “Spāniešu muša“ viesosimies 
Skrundas kultūras namā.  

Arī dejotāji vasarā nesnauda. 27.jūnijā vidējās paaudzes un 
jauniešu deju kolektīvs piedalījās Kurzemes deju svētkos Ventspilī. 8. 
augustā Ikara svētku koncertu Priekulē kuplināja vidējās paaudzes deju 
kolektīvs. 

Man ir liels prieks un gandarījums, ka man ir tādi kolektīvu 
vadītāji un pašdarbnieki, tāpēc Jums novēlu: „Tā tikai turpināt, tikšanās 
vietu nevajag mainīt – adrese tā pati – Pāvilostas pilsētas kultūras nams, 
Dzintaru 47.” 

                 Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja  
SILVA VĀRSBERGA 

 

SPORTS 
Vasarā sporta aktivitātes nebija apsīkušas. Novada 

sportisti piedalījās gan Zvejnieksvētku sporta sacensībās, gan 
Piejūras ceļojošā kausa izcīľas spēlēs. 

Pāvilostas Zvejnieksvētku turnīrā pludmales volejbolā 
sievietēm piedalījās 8 komandas.  1.vietā komanda „SAN”(Talsi); 
2.vieta „Riţās” Grobiľa; 3.vieta „Īvande”. Dalīto 5 -6 vietu ieľēma 
māsas Agnese un Zane Ansones no Pāvilostas. 

Pludmales volejbolā vīriem piedalījās 25 komandas. 
1.vietā „Vienalga” Liepāja; 2.vietā „Cietais” Liepāja; 3.vietā „Pelči”. 

Pludmales futbolā  piedalījās desmit komandas.  
1.vietā „Kapsēde”; 2.vietā „Ķeburi” Kuldīgas rajons; 3.vietā 
„Zemnieki” Aizputes pag. un  Grobiľa. 

 Piejūras ceļojošais kauss 
17.jūlijs  I. posms Cīravā. 

Rezultāti: Pāvilosta : Aizputes pag. 0:1 
Pāvilosta : Dunalka 1:1 
Pāvilosta : Cīrava 0:5 
Draudzības spēle starp Pāvilostas jauniešiem un Cīravas 
jauniešiem  2:1 

24.jūlijs II. posms  Pāvilostā 
Rezultāti: Pāvilosta : Cīrava 0:0 
Pāvilosta : Dunalka 0:0 
Pāvilosta : Aizputes pag. 1:0 
Pāvilostas jaunieši : Cīravas jaunieši 1:2 

31.jūlijs III. Posms Pāvilostā  
Rezultāti: Pāvilosta : Aizputes pag. 1:1 
Pāvilosta : Dunalka 1:1 
Pāvilosta : Cīrava  0:3 
Pāvilostas jaunieši : Cīravas jaunieši 1:3 

7.augusts   IV. Pāvilostā  
Rezultāti: Pāvilosta : Aizputes pag 0:0 
Pāvilosta : Dunalka 1:0 
Pāvilosta : Cīrava 0:1 
Pāvilostas jaunieši : Cīravas jaunieši 0:0 

21.augusts V.posms Cīravā 
Rezultāti: Pāvilosta : Cīrava 1:0 
Pāvilosta : Aizputes pag. 2:4 
Pāvilosta : Dunalka  0:0 
Pāvilostas jaunieši : Cīravas jaunieši 1:1 
Pāvilostas jaunieši : Aizputes pagasta jaunieši 1:0 

28.augusts VI. Posms Cīravā 
Rezultāti: Pāvilosta : Dunalka 2:0 
Pāvilosta :  Cīrava 0:1 
Pāvilosta : Aizputes pag. 1:2 
Piejūras ceļojošā kausa izcīľas vasaras posma rezultāti:  
1.vietā Cīrava - 26 punkti 
2.vietā Aizputes pag. – 21 punkts 
3.vietā Pāvilosta - 15 punkti 
4.vietā Dunalka - 10 punkti 
Pāvilostas jaunieši : Cīravas jaunieši 1:0 
Pāvilostas jaunieši : Aizputes pag. jaunieši 1:0 

15.augustā Cīravā notika Liepājas rajona 

veterānu turnīrs minifutbolā. 
Turnīrā piedalījās trīs komandas. Pāvilosta nevarēja 

nokomplektēt savu komandu, tāpēc tika izveidota apvienotā 
Pāvilostas-Medzes komanda  
Rezultāti : Pāvilosta / Medze : Aizputes novads 1:1 
Pāvilosta / Medze : Grobiľa 6:0 
1.vietā Pāvilosta / Medze 
2.vietā Aizputes novads  
3.vietā Grobiľa 
Komandā spēlēja: Dairis Ēcenieks, Nauris Stirna , Andris 
Cābelis, Mareks Selderiľš , Aldis Barsukovs. 

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā no  3. septembra līdz 3. oktobrim 

Leldes VINTERS – ORES (ASV) 
Ceļojošā gleznu izstāde 

„KRĀSU PRIEKS” 
7. septembrī plkst. 16.00 Tikšanās ar izstādes kuratori 

Māru Annu Markēviču 
Kopš 2005. gada vasaras Latvijas mākslas cienītājiem ir iespēja 

iepazīt gleznotājas Leldes Vinters – Ores daiļradi. 
 L. Vinters- Ore ir dzimusi pirmskara Jelgavā. Tagad viľa ir gleznotāja no 
Čikāgas. Beigusi Čikāgas Mākslas institūtu 1959. gadā un divas nākamās 
desmitgades strādājusi komerciālās mākslas jomā.  

Māksliniece kopš 1960. gada ir aktīva izstāţu dalībniece ASV 
mākslas galerijās un latviešu kultūras centros – darbi regulāri izstādīti 
Čikāgā, kā arī Vašingtonā, Bostonā, Denverā, Sietlā; ārpus ASV – Vīnē, 
Monreālā. 
Gleznotāja ir tipiska Čikāgas abstraktā ekspresionisma skolas pārstāve.  
             Izstāde „Krāsu prieks” gleznas no Karību salu sērijas. Tās ir 
iekšējas enerģijas pilnas, darinātas ar plašiem otas triepieniem, košā 
krāsu salikumā.  

Muzeja vadītāja  IRINA KURČANOVA 
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Vilnim PĪRAGAM, Jānim DMITRIJEVAM, Kasparam SMIRNOVAM, Mārtiľam AKERFELDAM un Andrim 
LAUMANIM, kuri Gata Brēdiķa un Aivja Drīliľa vadībā, neskaitot stundas un brīţam arī savus personīgos 
līdzekļus, izremontēja un aprīkoja jaunās grupiľas telpas, atbilstoši pastāvošajiem higiēnas noteikumiem. 

Lielu paldies gribu pateikt arī Dunkeru ģimenei par skaistajiem un košajiem zīmējumiem 
jaunākajā grupiľā un ēdamzālē, kā arī Marikai un Antrai Šmitēm par ļoti precīzo un akurāto aizkaru 
atšūšanu. Paldies tām mazo bērnu mammām, kuras atsaucās manam aicinājumam un ieradās uz 
tīrīšanas talku pēc remontdarbiem, un manām jaunākās grupiľas darbiniecēm, kuras labprātīgi, bez 
atalgojuma strādāja visu pēdējo augusta nedēļu, lai jaunajā grupiľā viss spīdētu, laistītos, būtu skaisti un 
mājīgi. Paldies visiem, visiem, kas palīdzēja, lai mēs 1. septembrī varētu atvērt jauno grupiľu! 
Mēs, bērnudārza darbinieki, gribam jaunajā mācību gadā būt radoši un atvērti, gribam, lai mūsu 
bērnudārzu apmeklē smaidīgi, veseli un laimīgi bērni, lai viľus audzina gudri un mīloši vecāki, ar kuriem 
mēs varētu atrast kopīgu valodu audzināšanas problēmu risināšanā.  

Vērgales pagasta PII „Kastanītis” vadītāja GAIDA AKERFELDE 
 
 

1.septembris Vērgales pamatskolā 

 
 

Vērgales pamatskolas pirmklasnieki. 

 
 

 

Vasara aizritējusi gluţi 
nemanot, un klāt septembris, kas 
iezvana pirmo skolas dienu. Un bērnu 
balsis šajā dienā ir gaišas un līksmas, 
tās atdzīvina sirmo skolas ēku, 
piešķirot tai īpašu noskaľu. 

Šajā mācību gadā Vērgales 
pamatskolā mācības uzsāka 109 
audzēkľi. Skolas gaitas 1.klasē šogad 
uzsāk 15 bērni – Kristers APLOKS, Maira 
BRAŢE, Arnita FELDMANE, Henrijs 
Adrians GĒGERSONS, Dāvis 
HELMŠTEINS, Ieva JĒCE, Andris JĒCIS, 
Jana KLEŠČENOKA, Laura KURME, 
Haralds MUCENIEKS, Kate PELNĒNA, 
Paula PELNĒNA, Solveiga POMERANCE, 
Marija PUTRA, un Sendra ZAUERE, kurus 
turpmākos četrus gadus mācīs un 
audzinās skolotāja Iveta VANAGA. 
Svinīgajā pasākumā par godu pirmajai 
skolas dienai pirmklasnieki tiek svinīgi 
uzľemti skolā. Dāvanā katram brāļu 
Grimmu pasaku grāmata „Sniegbaltīte un 
septiľi rūķīši”. Pārkāpjot skolas slieksni, 
skolēniem un viľu vecākiem direktora 
Ginta Jurika laba vēlējumi, skolas gaitas 
uzsākot, jo ļoti liela izturība būs vajadzīga 
ne vien bērniem, bet arī viľu vecākiem. 
Veiksmīgu un darbīgu jauno mācību gadu! 

VITA BRAŢE  

 

Durvis ver 
bērnudārzs 

„KASTANĪTIS” 
Atkal aizskrējuši vasaras 

brīvdienu mēneši un klāt rudens ar 
āboliem un rudenīgu saulīti. Durvis 
ver Vērgales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde „Kastanītis”. 

Šogad bērnudārzā 
„Kastanītis” ir pavisam 4 grupiľas. Par 
bērniem rūpējas 17 darbinieki, no 
kuriem septiľi strādā nepilnu slodzi. 
Bērnudārzs atvērts katru dienu no 
7.30 līdz 18.00. Bērnudārza telefona 
numurs 63490847. 

Esam priecīgi, ka šogad mūsu 
audzēkľu skaits ir palielinājies – mēs 
esam 50.  

Lai varētu apmierināt visas 
ģimenes, kuras vēlējās laist savus 
bērnus  šoruden bērnudārzā, ar ļoti lielu 
vecāku un pašvaldības atbalstu  esam  
atvēruši  jaunāko grupiľu, kurā ir 12 
vietas. 

Man kā iestādes vadītājai 
gribas teikt lielu, lielu paldies bijušajai 
Vērgales pagasta padomei un tagadējai 
Pāvilostas novada pašvaldībai par 
atbalstu jaunās grupiľas atvēršanā. 

Bet vēl lielāku paldies es gribu 
teikt tiem 9 tēviem: Gatim BRĒDIĶIM, 
Aivim DRĪLIĽAM, Gintam VĪTOLIĽAM, 

Kārlim INDRIEKUSAM, 

Pateicība tēviem, kuri palīdzēja izremontēt jaunās grupiľas telpas 
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Ansamblis „Vakarvējš” svētkus  svin Vircavā 
Šogad 22.augustā ,Vērgales pagasta svētku laikā, senioru 

ansamblim bija savs īpašs uzdevums - vest dziesmas un Vērgales vārdu uz 
Vircavas pagastu Zemgalē – trešo „Vakarvēju” saietu.  
Agrā rītā uzsākām maršrutu Vērgale – Jelgava - Vircava. Sagaidīja Vircavas 
dejotājas mūs sirsnīgi, kā tuvus radus. Vispirms pie brokastu kafijas tases 
„Pārnovadu Apaļā Galda diskusijas”, līdz kultūras nama vadītāja un gide Sarmīte, 
skaistā muiţkundzes tērpā, uzaicināja mūs visus doties ekskursijā pa Vircavas 
muiţas kompleksu ar tā vēsturisko baroka stila parku un Baltijā vienīgo dārza 
parteru. Muiţas parkā mums pievienojās Meţa Gariľš – jauks zēns ar oboju, kura 
stāsti un uzdevumi, un izvilinātās jaukās melodijas piepildīja parku un mūsu 
dvēseles ar teiksmainu, gaišu auru. Ko ieguvām? Vairāk mūsu vēstures zināšanu 
un romantikas, vairāk latviskās identitātes apziľas. Mūsu devums - kopīgajā 
koncertprogrammā dziedājām un stāstījām par savu piejūras, Vērgales pusi. 
Pārsteigums mums visiem bija Ziemupei, Ziemupes kadiķu audzei veltītā Vilces 
ansambļa vadītājas Māras Andersones sarakstītā dziesma. Pērn vasaras 
zemgaliešu ciemošanās reizē Dainas stāstījums un iespaidi kadiķu audzē caur 
Vilces Māras sirdi ir pārtapis dziesmā „Ziemupei”. Māra  raksta daudz skanīgu 
dziesmu savam ansamblim. Vairākas  no tām arī mēs esam pārmantojuši un ar 
prieku dziedam. Bet šī dziesma, kā balāde, ir  ļoti emocionāli spēcīga un iespaidīga, 
jo kad Vilces  soliste un ansamblis to koncertā nodziedāja, zālē iestājās tāds 
vispārējs klusums, kuru grūti bija  pārtraukt ar  vārdiem un vēl jo grūtāk mums bija 
turpinājumā izdziedāt priecīgu, optimistisku  koncerta izskaľu  ar drastisku 
piesitienu  „par spīti grūtiem laikiem”... Noslēgumā Vircavas pagasta vietvalţa un 
draugu kolektīvu pateicības un laba vēlējumi. Pie ugunskura muiţas parkā tika  
kopīgi izēsts īsteni latvisks „cūku  pupu grāpis, piedzerot īstu rūgušpienu”. Vēl visi 
kopā iemācījāmies un izdancojām daţādas „tūres” Vircavas Tautas namā. 
Pavakariľojām un ar dziesmu vēlā vakara stundā atgriezāmies Vērgalē. 
  „Iet un turēties kopā ! Ar dziesmu uzturēt savu un tautas gara spēku 
!” - Tāds bija Vircavas vietvalţa Valda Buividaiša vēlējums. Mēs par to!!!  

Senioru ansamblis „Vakarvējš” saka paldies Pāvilostas novada domei par 
pasākuma atbalstu ar transportu! Paldies jaukajam autobusa šoferītim Guntaram 
par atsaucību un līdzdalību! Paldies mūsu kultūras nama Velgai par organizatorisko 
ieguldījumu!   

Ansambļa „Vakarvējš” vadītāja LĪVIJA JANSONE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laiks strauji skrien uz priekšu, un Vērgales svētki jau ir pagātnē un redzami fotogrāfijās, kas kļūst par vēsturi. 

Šoreiz galvenais akcents bija bērni, veselība un sports, un atpūta, un katram bija iespēja kaut ko redzēt un kaut kur piedalīties. Īsta vēstures 
stunda, ar ļoti zinošu gidu - Ainu Kreicbergu, bija 23. augusta ekskursija. Mēs redzējām un dzirdējām to, ko varbūt pēc daudziem gadiem mūsu 
bērnu bērni vairs neredzēs. Paldies vēlreiz visu ekskursantu vārdā. Arī mēs bijām vienoti ”Baltijas ceļa” piemiľas dienā Baltijas jūras krastā pie 
Baltmuiţas kopā ar tās ļoti viesmīlīgajiem saimniekiem Doľu ģimeni un mūsu novada galvu Uldi Kristapsonu. Sadevušies rokās, mēs lūdzām 
spēku visai Latvijas tautai, un, protams, arī mums pašiem izturēt šo pārmaiľu laiku. Jauki vārdi skanēja Vērgales baznīcā un tika dziedātas 
skaistas dziesmas, Vērgales svētkus noslēdzot. ,,Kursas Laikā” bija jauks mūsu svētku novērtējums - vērgalnieki svētkus veido sev un viens 
otram, labāk es nevaru pateikt. Bet ir viens vārds, kas domāts vērgalniekiem, liepājniekiem, pāvilostniekiem, aizputniekiem, pilnīgi visiem, visiem, 
kas pielika savu roku, deva savas idejas un palīdzēja tās īstenot, atbalstīja finansiāli un piedalījās svētku sagatavošanā un īstenošanā, dāvāja 
savu prieku citiem un saľēma to pretī, un šis vārds ir – PALDIES! Tikai kopā mēs patiešām varam paveikt ļoti daudz! 

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA  

Viena diena Valguma pasaulē 
Smārdes pagastā 

  
Zoja Burkevica Vērgales svētkos.  

Svētdien, 30.augustā, Zoja Burkevica un es,  
piedalījāmies pirmajā Latvijas nūjotāju salidojumā, 
bijām starp 200 dalībniekiem. 

Pasākumu organizēja un vadīja ţurnāla 36,6C 
komanda ar galveno redaktori priekšgalā. Mēs piedalījāmies 
meistardarbnīcās, kur ieguvām jaunas, vērtīgas ziľas 
veselības saglabāšanā, gan papildinājām savas nūjošanas 
prasmes un iemaľas un veicām 4km garu pārgājienu 
Ķemeru nacionālajā parkā. Bija kopīga zupas baudīšana un 
mainīšanās ar pieredzēm, idejām un adresēm. Pavadītā 
diena deva lielu enerģijas un dzīvesprieka devu. 

Nūjošana – tas nav sports, bet tas ir dzīvesveids. 
Mēs turpināsim iesākto un gaidām jaunus dalībniekus. 
Varbūt varam izveidot kopīgu interesentu grupu Pāvilostas 
novadā. 

Vēl tikai mācos īsti nūjot - VELGA 

 

 

  
Atrakcija muiţas laukumā – vizināšanās ar mini automobiļiem. 

 
Vērgale svētku rotā. 

 

VĒRGALES SVĒTKI 
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DZĪVES BRĪŢOS 
Ik rudens Tev piešķir gadus, 
Pa vienam vien pieliek klāt. 
Gadi kā avota ūdens debesīs atspulgu dos. 
Gadi kā saulainais rudens nāks Tevi apmīļot! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī dzimušos 
Pāvilostas un Sakas iedzīvotājus –  
Vilmu Lukaševicu – 89  Lidiju Ūdriľu - 80 
Ernu Poli – 86   Jāni Ausmani - 80 
Matildi Jakovļevu – 82  Margitu Grasi - 70  
Vēru Lieljuksi – 82   Modru Peterleviču - 70 
Faniju Silkalni – 82  Lidiju Unguri - 70 
Liliju Dūdiľu – 82   Zentu Jansoni - 65 
Dzidru Rekmani – 81  Ināru Niedru - 60 
Ritu Šihovu – 60 

Andri Volenbergu, Ināru Šulci, Gunaru Gūtmani, Baibu 
Stendzi, Ralfu Pētermani, Judīti Kurčanovu-Kraģi, Lanu Vējkāji, 
Svetlanu Lāci, Denisu Kosľikovski, Svetlanu Kosľikovsku, Elīnu 
Tomilovu, Kristīni Jaunzemi, Aleksandru Suprunu! 

Sveicam pilngadniekus – Ilzi Jaunzemi, Ati Valdmani, 
Klāvu Būmertu, Elīnu Citskovsku, Evu Grigorjevu, Paulu Sekaču, 
Dagni Vaskopu! 

 
 

 Jubilāri 
Apzeltīti saules stari 
Noriet vēlu vakarā. 
Nodzīvotie mūţa gadi 
Paliek ilgi atmiľā. 

Septembrī diţas gadskārtas atzīmēja Vērgales pagasta 
iedzīvotājas-  

DZIDRA KUPLĀ – 85 gadi! 
IEVA ŠALMA – 85 gadi! 

 

PATEICĪBA 
Paldies domes sociālā dienesta vadītājai Ildzei Agitai 

Balodei par skolēnu nodarbināšanas organizēšanu un vadīšanu 
vasarā, kā rezultātā skolēni līdz šā gada beigām nopelnīja 50% 
domes apmaksātas pusdienas. 

MIĶEĻA EMĪLA VECĀKI  
 

Ziemupes 
bibliotēkas darba 

laiks  
no 2009.gada 
1.septembra 

Pirmdiena    12.00 - 17.00 
Otrdiena       10.00 - 17.00 
Trešdiena     10.00 - 17.00 
Ceturtdiena  10.00 - 17.00 
Piektdiena    10.00 - 17.00 
Sestdiena     10.00 - 14.00 
Svētdiena Slēgts 
 

 

 

 
 
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu - 
nav rītdienas, ir tikai vēju balss,  
Un kādai mīļai, labai sirdij, 
nekad vairs nesāpēs, ne sals. 

(L.Vāczemnieks) 
Ralfs STENDZE (31.03.1997. - 25.06.2009.) 

 
Leokadija BUNCE (22.11.1935. - 16.07.2009.) 

 
Ojārs MAKUŢIS (28.10.1927. - 24.07.2009.) 

 
Kārlis BEIHMANIS (08.10.1935.- 14.08.2009.) 

 
Rasma AGRUMA (18.06.1930. – 24.08.2009.) 

 
 

MŪŢĪBĀ 

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 , redaktores palīgs Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, 
noformētāja  Mairita Baltaiskalna tālr.63498229, 29121894, pavilosta.tic@tvnet.lv.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

Sveicam     
 
Gitu Gudkovu un Māri Tiščenko  

kāzu dienā! 
 

SVEICAM 
Rūtu un Juri Klakus ar meitas EVELĪNAS  
piedzimšanu, 
Jūliju Harkunu ar dēla KRISTIĀNA  
piedzimšanu, 
Ivetu un Jāni Pētermaľus ar meitas  
PAULAS piedzimšanu, 
Guntu Tuzi ar dēla GABRIELA TOMASA  
piedzimšanu, 
Sandu Roni un Normundu Meľģi ar dēla RAIVJA piedzimšanu, 
Sanitu Zeļenkovu un Madaru Margitu ar meitu ANNMARIJAS SIGITAS 
un KATRĪNAS KEITAS piedzimšanu. 
 

SLUDINĀJUMI 
 Domes juriste A.Jaunsleine sniegs iedzīvotājiem 

bezmaksas konsultācijas  21.septembrī plkst. 10.00 
Vērgalē, plkst. 11.00 Pāvilostā. 

 Pensionārs lūdz dāvināt lietotu ledusskapi. Telefona 
Nr.63498403 

 Sociālais dienests līdz 18.09. lūdz pieteikties uz brīvu darba 
vietu  Rīvas ciema sociālajā istabā. Sīkāka informācija  
saľemama pie sociālā dienesta vadītājas Ildzes Balodes. 

 Pārdod govi. Pirmpieni. Zvanīt 26452396. 
 

 

Vērgales bibliotēkas  
darba laiks 

 no 2009.gada 1.septembra 
Pirmdiena    8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 
Otrdiena      8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 
Trešdiena    8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 
Ceturtdiena  8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 
Piektdiena    8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 
Sestdiena    Slēgts 
Svētdiena   Slēgts 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēka aicina 
Līdz ar ekonomisko situāciju valstī jostas 

ciešāk jāsavelk arī pašvaldības iestādēm, tāpēc 
grieţos ar lūgumu pie novada iedzīvotājiem. Ja Jūs 
abonējiet Latvijas preses izdevumus – avīzes un 
ţurnālus un pēc izlasīšanas vēlaties tos atdāvināt 
pilsētas bibliotēkai, tad būsim jums ļoti pateicīgas!  

Paldies Unguru ģimenei, Skaidrītei  un 
Harijam Grigorjeviem, Veltai Vītolai un Arnoldam 
Apenim par bibliotēkai dāvinātajiem preses 
izdevumiem. 

Bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 
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