
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.2 (17)      2011.g.februāris 

 

Pēc ziemas  

pavasaris nāks 

 

Bez garām runām, īsi, ar vienu  
vārdu,   trāpīgi   var   raksturot  
aizvadīto ziemu – grūta. Jā, lai  
arī    februāris  vēl   demonstrē  
savas tiesības, apveltot mūs ar vēl atlikušajiem ziemas 
krājumiem, vienalga gribas skaļi sacīt – ziema ir galā! 
Daudzi teica, ka neatceroties tik sniegotu ziemu kā šī. 
Daţubrīd šķita, ka pat lielākie optimisti un ziemas 
prieku cienītāji piekāpjas sniega varenības priekšā un 
klusībā vēlējās, lai rimtos viss, kas izjauc ierasto 
dzīves ritmu. Varējām vismaz priecāties par to, ka 
neizbaudījām uz savas ādas to, ko nācās piedzīvot 
Latgales puses ļaudīm. Tumsas aizsegā, bez telefona 
sakariem tika aizvadītas pat nedēļas. Saucam to kā 
gribam, vai nu par dabas untumiem, vai vienkārši par 
gluţi dabisku procesu, bet vienalga tas bija nopietni. 
Šajā gadā es kā vēl nekad jutu līdzi tiem, kuriem 
mājas neatrodas vis pilsētā vai pagasta centrā, bet 
gan vietās, kuras dēvē par pagasta nostūriem. Viegli 
spriest par to, cik jauka vai skaista ir ziema, ja 
vienīgais ceļš uz mājām ir neizbraucams, vienīgā 
saikne ar ārpasauli ir liegta. Apziľa, ka viss jāpieľem, 
kā ir, skaidra paliek līdz brīdim, kamēr nekas slikts 
nenotiek. Apbrīnas un dziļas cieľas vērts šoziem bija 
ātrās palīdzības mediķu darbs, arī to šoferu, kam bez 
jebkādām atlaidēm bija jānokļūst kādā konkrētā vietā. 
Domāju, ka arī viľi un ne tikai viľi pa īstam vēlējās, lai 
debesīm beidzot pietrūktu sniega! Pēc 
nogurdinošajiem pārbaudījumiem atkusni allaţ gaidām 
kā vieglu nopūtu, kā atelpas brīdi, taču arī tas sev līdzi 
atnesa ne tik tīkamas dienas. Sasalstošais lietus tika 
salīdzināts pat ar tautasdziesmu rindām, ka patiesi 
likās - sidrabiņa lietiņš lija. Vēlāk apledojušie ceļi 
pārvērtās par lieliskām slidotavām, bet no iespaidīgā 
sniega daudzuma vairākas ēkas saguma kā sirmas 
kundzes zem dzīves gadu nastas. Tieši šajā laikā 
pārdomas rada tas, cik patiesībā neizmērojama ir daţu 
cilvēku neţēlība. Skarbi skanēja dzīvnieku patversmes 
darbinieces teiktais, ka cilvēki iemanījušies savos 
mājokļos veikt ziemas un pavasara tīrīšanu. Tad nu, 
lūk, pašreiz kārta ir pirmajai, kas nenozīmē atbrīvot 
māju no gruţiem vai nevajadzīgām mantām pareizajā 
izpratnē. Par nevajadzīgiem krāmiem tagad tiek 
uzskatīti dzīvnieki, kuri reiz paľemti un kalpojuši par 
rotaļlietu bērniem, taču kādā brīdī vienkārši kļuvuši par 
apgrūtinājumu. Skumji, ka laikā, kad, gluţi pretēji, 
jāveic kas labs, jābūt ţēlsirdīgiem, notiek pilnīgi kaut 
kas cits. 

Vēlu visiem tīkamas pavasara nojausmas 
sirdī, jo nu jau pavisam drīz bezgalīgo sniega rakšanu 
nomainīs daţādi dārza darbi un zeme būs jāmodina no 
garā ziemas miega! 

VITA BRAŢE 
 
 
 

 

 

 

Labākās zāles pret dažādiem vīrusiem jeb vienkāršāk 

ZIEMAS PRIEKI VĒRGALĒ - 

2011 

,,Staigā, slēpo, šļūc!” 
 

SESTDIEN, 5. FEBRUĀRĪ PLKST.12:00 
 

aicinām visus pulcēties VĒRGALES CENTRĀ,  

lai baudītu kārtīgās ziemas priekus. 

(Sīkāk par pasākumu skatīt 13. lpp.) 

 
 

PĀVILOSTAS NOVADA  

SPORTA DIENAS 

5.- 6. MARTĀ  plkst.10:00 

PĀVILOSTAS  SPORTA ZĀLĒ 

5.martā – volejbols, futbols 

6.martā – individuālie sporta veidi – 

novuss, galda teniss, dambrete, šautriņu mešana, 

zolīte, basketbola soda un tālmetieni. 

 

PIEDALĪTIES AICINĀTI VISI NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBU DIENĀ LĪDZ PLKST. 10:00 
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Pa vienam zivju tīklam piešķirts: Edgaram Selderiľam, Solvitai Vītolai, Aigaram 

Jakovļevam, Dairim Ēceniekam, Borisam Barsukovam, Aldim Barsukovam, Albertam 

Bērziľam, Renardam Kronbergam, Andrim Vītoliľam, Mārim Pētermanim, Guntaram 

Priedoliľam, Agrim Gertsonam, Jānim Ernstsonam, Uldim Tūtānam, Edgaram 

Vējkājam, Aldim Ansonam, Zintim Benetim, Ronaldam Griškēvičam, Valērijam 

Kurčanovam, Aivaram Alnim, Andronikam Lisovam, Maratam Bolgovam. Viens zivju 

tīkls un 100 zivju āķi piešķirti: Jānim Šnorem, Ilmāram Šnorem, Zigmundam 

Smirnovam, Rūdolfam Norveţam, Valtam Videniekam, Jānim Benetim. Pa vienam 

zivju un vienam reľģu tīklam piešķirts: Sandrai Gruntmanei, Arnim Gruntmanim, 

Romanam Eihvaldam, Annai Brūklei, Albertam Brūklim, Andrim Balandim, Arnim 

Vītoliľam, Dzintaram Aľūnam, Edvardam Jonasam, Jānim Lejam, Zigfrīdam 

Helmšteinam, Tālivaldim Aniľam, Dainim Kaţim. Pa vienam reľģu tīklam, zivju 

tīklam un 100 zivju āķiem piešķirts: Ērikam Freidenfeldam, Vairim Vaskopam, 

Tatjanai Vešľakovai, Tālim Ozolam, Dzintarma Zamarītim, Veronikai Zamarītei, 

Hiljai Upmanei, Ilmāram Jēcim, Kazimiram Bruţim, Nikolajam Taranam, Edgaram 

Vītolam, Andrim Jēcim, Andrim Zaļkalnam, Ilgvaram Betheram, Aivaram 

Sprudzānam, Raitim Ādmīdiľam, Andrejam Varkalim, Aldim Trofimovam, Valdim 

Trofimovam, Ventam Špakovskim, Vladimiram Ļubovickim, Agrim Romānovam, arī 

Elmāram Šēnam, kam piešķirts arī viens lucīšu murds. Mārim Pelnēnam piešķirts 

viens lucīšu murds un viens reľģu tīkls, Intai Smirnovai – viens reľģu tīkls. 100 

zivju āķi – Daigai Enkuzenai.  

 
29.janvāra domes sēdē piedalījās visi deputāti. Darba kārtībā 27 izskatāmie 

jautājumi. 
1. Deputāti apstiprināja jauno tarifikāciju. Tas saistīts ar jaunu štata vietu radīšanu, 
darba slodţu palielināšanu, kā arī darba algas palielināšanu visiem pašvaldības 
iestādēs strādājošajiem. Ar 2011.gada 1.janvāri tiem, kuri strādā pilnu darba slodzi, 
dome palielinājusi darba algu par Ls 20 mēnesī. 
Noteica novada domes priekšsēdētāja mēneša algas likmi Ls 692,00 apmērā; 
novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēneša algas likmi Ls 625,00 apmērā; 
novada domes deputātiem stundu apmaksas likmi Ls 4,33 apmērā par piedalīšanos 
domes un komiteju sēdēs (komisijās, darba grupās, valdēs u.c.), kā arī par citu 
deputāta pienākumu pildīšanu; noteica komisiju locekļiem stundu apmaksas likmi Ls 
3,50 apmērā par piedalīšanos komisijas sēdēs.  
2. Piešķīra finansējumu no pašvaldības 2011.gada budţeta:  Liepājas rajona Sporta 

skolai   -   Ls 294,72 –   sporta   skolas    administratīvās  darbības  līdzfinansēšanai; 

 

2. Apstiprināt zvejas rīku un nozvejas limita nomas maksu par 

limita vienību: 

2.1. Menca- Ls 10,00 / tonna; 

2.2. reľģu stāvvads- Ls 80,00;  

2.3. zivju murds ar sētu ( piekrastes ūdeľos)- Ls 50,00; 

2.4. Lucīšu murds- Ls 15,00 

2.5.  Zivju tīkls, līdz 100 m ( piekrastes ūdeľos)- Ls 5,00; 

2.6. Reľģu tīkls, līdz 100 m- 5,00;  

2.7. Zivju āķi , 100 gab- Ls 7,00; 

2.8. Akmeľplekstu tīkls, līdz 70 m- Ls 7,00; 

2.9. nēģu murds- Ls 120,00. 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomāt: 

3.1. komerciālajai zvejai- uz 3 gadiem; 

3.2. pašpatēriľa zvejai- uz vienu gadu.  

4. Nomas maksu 50 % apmērā samaksāt pirms zvejas 

tiesību nomas līguma protokola saľemšanas. 

5. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 

30.06.2011.. 

6. Līgumus slēgt tikai ar tiem, kuri ir norēķinājušies 100 % 

apmērā ar pašvaldības un pašvaldības iestādēm par 

saľemtajiem pakalpojumiem un nodokļiem, nodevām.  

 
Liepājas dzimtsarakstu nodaļai- Ls 406,63 – pašvaldības 
dzimtsarakstu arhīva uzturētāja speciālista darba samaksai; 
SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs- 2 250,00 – 
mārketings un sabiedriskās attiecības, drukātie materiāli un to 
izplatīšana, WEB mārketings, Novadu dienas; biedrības 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” aktivitātei - 
ziedošo vides objektu uzstādīšanai Pāvilostas vēsturiskajā 
centrā - Ls 80,00 no dabas resursa nodokļa, pieredzes 
braucienam- Ls 15,00, projekta līdzfinansēšanai- Ls 200,00, 
ja projekts tiek atbalstīts, un, izskatot konkrēto projektu. 
Nepiešķīra papildus līdzekļus Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariľš” noţogojuma un vārtu 
atjaunošanai- Ls 5 577,00. 
 

DOMES ZIŅAS  

Jaunajā 2011.gadā notikušas jau divas domes sēdes. 12. janvārī  notika ārkārtas sēde, kurā izskatīja jautājumu par zvejas rīku skaita 
un mencu nozvejas limita sadalījumu. 

Pāvilostas novada dome nolemj slēgt zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes 

teritorijā, kuras dod iespēju izmantot zvejā  2011. gadā noteikto nozvejas limitu un (vai) zvejas rīku skaita limitu šādi: 

Nomnieks 
Reľģu 

stāvvadi 
Zivju murdi 

Lucīšu 
murdi 

Zivju tīkli Reľģu tīkli Zivju āķi 
Akmeľ-

plekstu tīkli 
Mencu kvota 

LIMITI 5 1 31 394 110 9000 90 50396 

SIA “ Lagūna L”    30 5 300 20 5206 

IU ”Merlin Liepāja”   0 30 6 500 0 3976 

SIA “Aisbergs JV”  1 5 50 10 500 20 8148 

SIA “Santa VV” 2  3 5 5 200   

Gunāra Gūtmaľa 
Z./s “Kristīne G” 

  0 20 5 300 0 3619 

Arnolda Apeľa 
Z./s “AJA 3” 

  7 20 10 500 19 3830 

Jāľa Pētermaľa 
Zv./s “Kaija” 

3  7 75 16 500 19 11857 

Māra Vīganta 
Zv./s “ Uz viļľa” 

   2  
100 

 
  

SIA “Jūras Paisums”    31 5 500  3 592 

Z/s  “ RIEDIĽI “   2 20 3 1600 2 1 622 

Z/s  “ VIZUĻI “   2 25 4 800 5 4508 

IK „Jūras Akmens”    17 1 100  1 738 

IK „Līga G”   3 5 1 100 5 2300 
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3. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1 „Pāvilostas novada 
pašvaldības budţets 2011.gadam”. 
4. Apstiprināja Pāvilostas mūzikas skolas mūzikas instrumentu nomas 
maksu ar 2011.gada 1.janvāri. 
5. Apstiprināja jaunā suvenīra cenu Pāvilostas TIC. 
6. Apstiprināja degvielas limitus Pāvilostas vidusskolas darbiniekiem: trīs 
skolotājām un jaunsardzes vadītājam, kuri nedzīvo uz vietas Pāvilostā– 
50 l mēnesī katram, skolas direktorei – 30 l mēnesī, saimniecības 
pārzinim – 20 l mēnesī. Piešķīra Ulmales bibliotēkas vadītājai Litai 
Šilderei un Rīvas bibliotēkas vadītājai Vizmai Inārai Ansonei Ls 3,00 
mēnesī mobilā telefona priekšapmaksas kartes iegādei. 
7. Apstiprināja 2010.gada decembra Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Zīlītes” un  „Sakas Novada Lauki”, Sakas pagastā, 
pirmās izsoles rezultātus. Īpašumi izsolīti par Ls  Ls 3 520,00 un Ls 2 
200,00. Minētās summas pircēji jau iemaksājuši Pāvilostas novada 
domes kasē un tie tiks izlietoti Rīvas daudzdzīvokļu māju ierakstīšanai 
zemesgrāmatā, bet pārējā daļa ir novirzīta neparedzētos izdevumos.  
8.Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 
Nr. 7, Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā „Ploce 28”, ar kopējo platību 
46,5 m2  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 560,00. Uzdeva 
Pāvilostas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 
organizēt un rīkot augstāk minētā nekustamā īpašuma  izsoli. 
9. Samazināja 17 politiski represētajām personām nekustamā īpašuma 
nodokļa summu par 50 % 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. Vienai personai lūgums tika atteikts, jo viľam 
piederošā zeme ir iznomāta līdz 2014.gadam. 
10. Atlika lēmuma pieľemšanu līdz nākamai domes sēdei par 
nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu par ēkām „Zemguļkristi” un 
„Saraiķu pasts”. Savukārt SIA „N Stars” 2010.gada nekustamā īpašuma 
nodokļa par ēkām parādam nolēma nepiemērot līgumsodu līdz 
20.03.2011. 
11. Dome bija saľēmusi priekšlikumu no dzīvokļa E.Šneidera laukumā  
īrniekiem slēgt izlīgumu Pāvilostas novada domes celtajā prasībā. 
Saľemtais priekšlikums ir par naudas summas izmaksāšanu kā 
kompensāciju par pārvākšanos un jauno īres dzīvokļu remontu, un 
minimāli nepieciešamo iekārtu 3 dzīvokļu pielāgošanai dzīvošanai. 
Deputāti nolēma pieaicināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes 
būvinspektoru un PA „Pāvilostas komunālā uzľēmuma” direktoru Gati 
Brēdiķi veikt  piedāvāto trīs īres dzīvokļu Dzintaru ielā, Pāvilostā, 
apsekošanu dabā un dot pamatotu un kompetentu slēdzienu (ar 
fotogrāfijām) par šo dzīvokļu tehnisko stāvokli un iespēju tos 
nekavējoties lietot dzīvošanai, kā arī slēdzienu par  nepieciešamību veikt 
2011.gada 14.janvārī iesniegtajās tāmēs norādītos remontdarbus šajos 
dzīvokļos un vēlreiz izskatīt šo priekšlikumu nākamajā domes sēdē. 
12. Piekrita veikt izmaiľas Ulmales bibliotēkas darba laikā un pārcelt 
darba dienu no otrdienas uz pirmdienu. Ulmales un Rīvas bibliotēku 
jaunos darba laikus skatīt 11. lpp.  
13. Par iesniegtajām Pāvilostas novada ģerboľa projektiem deputātus 
informēja viens no ģerboľa skiču izstrādātājiem mākslinieks Juris 
Ivanovs. Deputāti un mākslinieks vienojās, ka tiks sagatavotas jaunas 
ģerboľa skices, atbilstoši izskanējušiem viedokļiem. 
14. Deputāti neatbalstīja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas vadītāja Jura Dambja priekšlikumu iekļaut Pāvilostas 
vēsturisko centru Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 
Deputāts U.Kurzemnieks balsojumā atturējās. 
15. Deputāti nolēma izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības uz 
lietošanā piešķirto zemi Dzintaru iela 51, Pāvilosta, no 2011.gada 
27.janvāra un  slēgt nomas līgumu ar iespējamajiem mantiniekiem uz  
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšanu. 
Izbeidza zemes lietošanas tiesības uz Sakas pagasta, Pāvilostas 
novads, īpašumu Freiberģi, zemes vienības  kadastra apzīmējums 
64860050139, uz 1/4 domājamās daļas, 0,2 ha platībā, piedāvājot slēgt 
zemes nomas līgumu uz minēto īpašumu. Zemes nomas maksu noteikt 
0,5% no kadastrālās vērtības. 
 

 

16. Noteica zemes platību pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai - 928kvm 
un  piešķīra adresi Dzintaru iela 2D Pāvilostā. Šis zemes gabals atrodas 
Sakas upes krastā pie Pāvilostas TIC un paredzēts iznomāšanai. 
17. Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
samazināšanu” projektu. Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2011.gada 
15.martu pēc atzinuma saľemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas. 
18. Piešķīra adreses dzīvojamai mājai Rīvas 1, Rīvas 2 un Rīvas 3, Rīva, 
Sakas pagasts, un  piesaistīja zemi 0,3 ha platībā katras dzīvojamās mājas 
uzturēšanai. Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 
19. Mainīja adresi ēkai no Šķēdes iela 1 uz adresi Šķēdes iela 2C, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
20. Piekrita nekustamā īpašuma „Gāršas” sadalīšanai  divos atsevišķos 
īpašumos, atdalītajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu „Meţa Gāršas”, 
Sakas  pagasts, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. Piekrita 
nekustamā īpašuma „Pērles” sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, 
atdalītajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu „Meţpērles”, Vērgales 
pagasts, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.  
21. Piekrita ar 27.01.201. izbeigt zemes nomas tiesības uz zemesgabalu 
„Ganiľi”, Vērgales pagasts, un ar 01.02.2011. izbeigt zemes nomas tiesības 
uz zemesgabalu ar kadastra Nr.  6486 009 0258 Sakas pagastā. 
22. Piekrita mainīt adreses vairākiem privātpersonai un pašvaldībai 
piederošiem īpašumiem un zemes vienībām Sakas ielā, Pāvilostā un 
likvidēja adreses Sakas iela11 un Sakas iela 11A.  
23. Nolēma uzdot projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei līdz nākamai 
komitejas sēdei noskaidrot, kādus speciālistus pašvaldība drīkst piesaistīt 
projekta aktivitātei „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 
novadiem”. Tas ir  ES fonda finansēts projektu konkurss, ko administrē 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Projektā ir noteikts profesiju 
klasifikators, kopā 54 profesijas, no kurām pašvaldība var izvēlēties sev 
nepieciešamos speciālistus un projekta ietvaros saľemt finansējumu 
speciālistu atalgojumam 2, 5 gadu garumā. Pēc tam pašvaldībai vēl 
pusgadu jāturpina speciālistam maksāt atalgojumu no sava budţeta. 
Projektam pašvaldība  var saľemt 100 % finansējumu no ES ( Eiropas 
Sociāla fonda ). 
24. Piekrita izīrēt dzīvokli Nr. 4 „Ploce 28”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, uz 10 gadiem.  
Atļāva mainīt dzīvokļa īres tiesības no Ploce 23-3 uz Ploce 23-23, ar īres 
tiesībām uz 5 gadiem, un noteica septiľu dienu laikā no lēmuma 
saľemšanas slēgt līgumu ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība” par 
dzīvokļa īri uz noteiktu termiľu. 
Izīrēja dzīvokli Nr.1 „Saļiena”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz 5 
gadiem. 
25. Iznomāja SIA Vēju Paradīzei pašvaldībai piekrītošo, valdījumā esošo 
zemesgabalu Dzintaru ielā 2D - 928kvm platībā uz 12 gadiem ar laivošanu 
saistīto tūrisma produktu attīstīšanai.  
Iznomāja SIA Steķis daļu no pašvaldībai piekrītošā, valdījumā esošā 
zemesgabala Dzintaru ielā 2 uz 12 gadiem tūrisma vajadzībām ar laivošanu 
saistīto tūrisma produktu attīstīšanai. Zemes nomas maksu gadā noteica 
5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieki papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
26. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, proti,  ka nekustamā īpašuma 
Sakas Novada Lauki ieguvējs ir ieskaitījis par 20 Ls lielāku  
summu, nolēma pārmaksāto naudu par izsolē iegūto īpašumu ieskaitīt NĪN.  
27. Apstiprināja precizējumus saistošajos noteikumos „Pāvilostas novada 
administratīvās atbildības noteikumi”.   
 
 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 17. februārī 
Pāvilostas novada domē. 

 

Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 24. februārī Vērgales 
pagasta pārvaldē. 

Informāciju sagatavoja  
MARITA HORNA 

 



 

 
 Lauksaimniekiem,          

        uzņēmējiem... 
 

Sakas pagasta pārvaldē lauku attīstības speciālisti AINU 
KREICBERGU uz nenoteiktu laiku aizvietos IEVA KREICBERGA un 
apmeklētājus pieľems ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 – 
16.00.  
 

 Durbes kultūras namā 14. februārī plkst.10:30 seminārs 
lauksaimniekiem. „ 2010. gada ienākumu deklarācija un ZS aktuālas 
nodokļu izmaiľas 2011. gadā „ 
Tēmas:1.Gada ienākumu deklarācija par 2010. gadu (darbi grāmatvedības 
sakārtošanai; izmaiľas gada ienākumu deklarācijā.) 
2. Nodokļu izmaiľas 2011. gadā (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, VSAOI, 

PVN) 
3. Vai zemniekiem izdevīgs mikrouzľēmuma nodoklis? 
4.  Atbildes uz jautājumiem. 
Lektore  Inguna Leibus  LLU Grāmatvedības un finanšu katedras docente. 
Interesentiem obligāti pieteikties līdz 9.februārim plkst.1600 , zvanot 
Maijai 63484987, 26263682. 
 
25.februārī no plkst. 11:00 - 14:00  

Lieģu kultūras namā - Durbes novads, Tadaiķu pagasts, Parka iela 2.  

Informatīva sanāksme  par dzīvnieku reģistru un pārraudzību, kā arī 

aktualitātēm likumdošanā un atbalsta maksājumu saľemšanā. 

Darba kārtība: 
1. Informācija par dzīvnieku reģistru. 
2. Informācija par pārraudzību. 
3. Informācija par piena kvalitāti un tās noteikšana. 
4. Aktualitātes likumdošanā (ZM). 
5. Informācija par subsīdijām (ZM). 
6. Citi jautājumi. 
 Pieteikšanās vismaz divas dienas pirms norises datuma pie 
Dienvidkurzemes reģiona LDC vadošās speciālistes: Indras 
Martinsones - tālr. 26510579 
 
LOPKOPĒJIEM 
* 9. februārī plkst. 11:00 Durbes kultūras namā notiks ikgadējā Kurzemes 
CMAS jaunāko buļļu prezentācija. 
Darba kārtībā - jaunākais vaislas buļļu novērtējums, Kurzemes CMAS buļļu 
piedāvājums. 
Lektori: Kurzemes CMAS ciltsdarba speciālisti. 
Pasākums bezmaksas. 
 

*21. februārī plkst. 10:30 - 14:00, Kuldīgas Pieaugušo izglītības centrā,  
Pilsētas laukumā 2-1 seminārs  „Govs signālu izvērtēšanas metodes un 
to nozīme. Aktuāla informācija lopkopības nozarē strādājošiem.” 
Lektori: Vita Būde - Gaile, veterinārārste, Dimela Veta Latvija speciāliste l/s 
dzīvnieku slimībās ; Liesma Vicinska, Saldus Konsultāciju biroja lopkopības 
speciāliste. 
Dalības maksa – 5 Ls vienai personai. 
Pieteikšanās semināram pa tālruni 63822480, 26190371 (Liesma) vai pa e-
pastu liesma.vi@navigator.lv   vismaz divas dienas pirms semināra norises 
datuma! 
 

*23. martā (trešdien) plkst. 10:30 – 14:00, Durbes kultūras namā, Skolas 
iela 5 seminārs „Mastīts. Kāpēc govis ar to saslimst? Kā to uzveikt? 
Slaukšanas higiēna. ”   
Lektors: Egils Juitinovičs . / SIA „Vidzemes veterinārā serviss”, 
lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsts/.  Semināru organizē: SIA 
„AGRERA”, zemnieku kooperatīvs „TRIKĀTA” un „Latvijas Holšteinas lopu 
šķirnes audzētāju asociācija” .  
Dalības maksa – 6 Ls vienai personai.  Pieteikšanās semināram pa 
telefonu 29141410 (Pēteris) vismaz divas dienas pirms semināra norises 
datuma!  
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Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu 

konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

mājsaimniecību sektorā”. Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda 

emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot 

mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas raţošanas 

tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai 

nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas raţošanu no 

atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas 

piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.   Noteikumu projekts 

paredz, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt fiziskā persona, kas 

ir: 

* dzīvojamās mājas īpašnieks, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā 

māja; 

* dzīvojamās mājas īpašnieka pilnvarota persona; 

* vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarota 

persona. Konkursa ietvaros var iesniegt projektu par sekojošām 

ēkām: dārza māja, individuālā dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīľu, 

rindu un atsevišķu divdzīvokļu māja, kā arī triju un vairāk dzīvokļu 

māja. Finansējums tiek piešķirts visai dzīvojamai mājai kopumā, 

nevis dzīvojamās mājas daļai vai atsevišķam dzīvoklim. 

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas iekārtas: 

* šķeldas vai salmu, biomasas granulu, malkas katli un biomasas, 

tostarp granulu kurtuves ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW 

ieskaitot; 

* saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 25kW 

ieskaitot; 

* energoavoti ar siltuma sūkľiem ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 

kW ieskaitot; gaiss-gaiss tipa siltumsūkľus var uzstādīt tikai 

dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2; 

* vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot; 

* saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW ieskaitot; 

* vairāku augstāk minētu daţādu iekārtu kombinēta izmantošana. 

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats, kur 

vienam projektam pieejamais ir 7000 latu. Konkursa ietvaros 

maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte ir līdz 

50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Sīkāka 

informācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas mājas lapā : www. vidm.gov.lv. 
 

 

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana". 

Projektu iesniegumu pieľemšanu notiks šādās kārtās:  

6. kārta no  10. janvāra līdz 11. februārim.  

7. kārta no  14. februāra līdz 18. martam.  

8. kārta no 21. marta līdz 26. aprīlim.  

Pasākuma mērķis – veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes 

lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu 

saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.  

Atbalsta pretendents - zemnieku saimniecība, fiziskā persona, kura 

veic saimniecisko darbību, komersants, (viens no nosacījumiem 

atbalsta pretendentiem ir - tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts 

tūrisma bukletā vai mājas lapā internetā, kuru izveido ar tūrisma 

jomas popularizēšanu saistīta institūcija). Atbalsta intensitāte – 40 – 

50% no attiecināmām izmaksām. 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 – Lauku 

attīstības programmas pasākumi. 
 

 

http://www.laukutikls.lv/component/eventlist/venueevents/857-kuldigas_pieauguso_izglitibas_centrs
mailto:liesma.vi@navigator.lv
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/
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Jaunumi  ostā 

      14. janvārī notika šogad pirmā Pāvilostas ostas valdes 
sēde. Tajā tika izskatīti trīs dienas kārtības jautājumi.   
1.  Apspriests un pieľemts ostas budţets 2011. gadam. 
Plānotie ieľēmumi – Ls 35 552,00, izdevumi - Ls  34 857.  
2.  Ostas  pārvaldnieka  amata pretendentu izvērtēšana un  
pieľemšana darbā.  Uz  darba  piedāvājuma sludinājumu bija 
atsaukušies seši cilvēki (ieradās pieci).  Ostas valdes locekļi, 
noklausoties viľu redzējumu par ostas tālāko attīstību,  pēc  
ilgām debatēm nolēma, ka atkārtoti uz ostas valdes sēdi, kura 
notiks 4.februārī, uzaicinās ventspilnieku  Zigurdu Riekstiľu un 
pāvilostnieku Ronaldu  Griškēviču. Viľiem tika dots uzdevums 
sagatavot provizorisku ostas budţetu nākamajam 2011.gadam 
un ostas attīstības vīziju. Tad arī tiks pieľemts lēmums, kurš 
no viľiem būs Pāvilostas ostas pārvaldnieks. 
3. Ostas teritorijas Dzintaru ielā 2C iznomāšana.  Sēdē 
piedalījās SIA „Steķis” pārstāvji Valts Videnieks un Uldis 
Tūtāns un prezentēja savu ieceri  - nomāt esošo jahtu piestātni 
un upes krastā pie novadpētniecības  muzeja novietot peldošo 
pontonu  piestātni laivām, izveidojot laivu nomas un jahtu 
apkalpošanas punktu, mini kafejnīcu  un laivu eksponēšanas 
vietu.  SIA „Steķis”  realizē sabiedrisku projektu „Pāvilostas 
laivas”.  Latvijā laivas pēc sentēvu metodēm vairs nebūvē, 
tāpēc  laivu būves pieredze gūta  Igaunijā.  Ar laivu būves 
tradīcijām  iepazinušies tuvākos un tālākos muzejos Latvijā. 
Pāvilostas amatniecības centrā Ainars Zingniks jau uzsācis 
pirmās laivas būvi. Paredzēts, ka līdz š.g. tūrisma sezonai tiks 
uzbūvētas vairākas tādas laivas, ko piedāvās gan tūristu 
vizināšanai jūrā un Sakas upē, gan makšķernieku 
izbraukumiem.  Interesi par līdzdarbību projektā izrādījuši arī 
Pāvilostas vidusskolas skolēni.  Zīmīgi, ka tieši pirms 100 
gadiem – 1911.gadā - Pāvilostā toreizējais ostas pārvaldnieks 
Otto Butlers uzbūvēja pirmo motorlaivu. Līdz Pirmajam 
pasaules karam pāvilostniekiem bija jau ap 25 motorlaivām. 
Kara laikā ar tām vietējie iedzīvotāji devās bēgļu gaitās. 
Lielāko daļu no laivām kara laikā arī zaudēja / informācija no 
skolotāja, vēsturnieka E.Šneidera hronikas/. 
Kādi būs ieguvumi no SIA „Steķis” piedāvājuma ostā?  Tiek 
piedāvāts jauns tūrisma pakalpojums un pagarināta tūrisma 
sezona Pāvilostā, attīstīts ūdens tūrisms Sakas upē un 
uzlabota pilsētas infrastruktūra. Ostas valde nolēma iznomāt 
SIA „Steķis”  ostas teritoriju uz 12 gadiem ar nomas maksu Ls 
500 gadā. 

Nolēma arī uz nākamo ostas valdes sēdi uzaicināt 
Latvijas mazo ostu asociācijas  vadītāju Jāni Megni, lai viľš 
informētu par asociācijas darbību un iespējām, ko Pāvilostas 
osta varētu iegūt kā tās biedre, jo ik gadus, arī 2011.gadā, 
Pāvilostas osta asociācijai maksā Ls 300 biedru naudu. 

 

MARITA HORNA 
 

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieľemšanas III kārtu Lauku 
attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma “Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieľemšana notiks no 2011. 
gada 21. februāra līdz  21. martam.  

Atbalsta apjoms - biedrībām, nodibinājumiem - 90%, 
pašvaldībām - 90%, citām juridiskām un fiziskām personām - 60%. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Liepājas rajona 
partnerība” birojā Krasta ielā 12, Grobiľā, Grobiľas novadā, LV – 
3430. 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu 
pozitīva atzinuma saľemšanai var iepazīties biedrības birojā Krasta ielā 
12, Grobiľā, Grobiľas novadā, LV 3430, kontaktpersona Inita Ate, tālr. 
63491806, inita.a@inbox.lv . Sīkāka  informācija un projekta 
iesnieguma veidlapa ir atrodama  Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 

 

 

www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.lrpartneriba.lv. 
Lauksaimniekiem, kuri 2006. gadā ieguva apliecību augu 

aizsardzības zināšanu minimuma apguvei, šogad ir jāpagarina tās 
derīguma termiľš, tādēļ līdz 15. februārim  Liepājā, Bāriľu ielā 15, 
VAAD nodaļā ,ir jāiesniedz : 
1. pārskats par darbību augu aizsardzības jomā (pirktie, izlietotie  augu 

aizsardzības līdzekļi ) apliecības derīguma termiľa laikā (5 gadi); 

2. fotogrāfija (3x4); 

3. personu apliecinoša dokumenta kopija, ja apliecības derīguma  

termiľa laikā ir bijušas kādas izmaiľas.  

Sīkāka informācija  pie Kurzemes reģionālās nodaļas 

vecākās inspektores Gaļinas Kļejenkovas (63427674 vai 26325886). 

 

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes  
R.BĒRZIĽA un A.KREICBERGA 

 

PAZIĽOJUMI  

Privatizācijas aģentūras informācija par noslēgtu apbūvēta 
zemesgabala pirkuma līgumu. 
Privatizācijas aģentūra paziľo, ka 2010. gada 17 decembrī ir noslēgts apbūvēta 
zemesgabala dzintaru ielā 125A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64130050009, platība 567m2, pirkuma līgums. Zemesgabala īpašuma tiesības 
nostiprinātas Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000448283. 
Pircējs – SIA „DzKR Kuldīga”. Pirkuma cena – 198,00. Īpašuma kompensācijas 
sertifikātos maksājamā daļa – 5,66 gabali. Samaksas veids- tūlītēja samaksa. 
Īpašuma tiesības iegūst, noslēdzot pirkuma līgumu. 

Pirmpublikācija 04.01.2011., „Latvijas Vēstnesis” Nr. 1(4399) 
 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādu 
nekustamo īpašumu: 

Nekustamo īpašumu E. Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 223.3 kv.m, šķūľa ar 
kopējo platību 34,0 kv.m un zemesgabala ar kopējo platību 1200 kv.m.  atklātā 
mutiskā izsolē 2011.gada 3. martā plkst. 9.00, izsoles nosacītā cena Ls 50000, 
nodrošinājums Ls 5000. 

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, 
samaksa 100 % latos. 

Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”, reģistrācija izsolei un 
nodrošinājuma samaksa līdz 2011.gada 2. marta plkst.16.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas 
novada domē Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā, tālrunis 63484558. 

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par 
pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”, 
iesniedzot tos Pāvilostas novada domei Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 

Apmaksu garantējam. Rēķinu lūdzu atsūtīt pa faksu 63484567, kā arī pa 
pastu. 

 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada janvārī izskatīja būvniecības 
pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:  
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, pašteces sadzīves kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija un jauna būvniecība un sadzīves kanalizācijas tīkla spiedvada 
būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupes ciems,  
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un jaunbūve, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Saraiķu 
ciems; 
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jauna būvniecība un kanalizācijas 
spiedvada rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Vērgales ciems; 
VAS „Latvijas valsts meţi” Dienvidkurzemes meţsaimniecības meţa ceļu „Lāča 
dambis” , „Deguma ceļš”, „Sudrabu ceļš”  būvniecība, Pāvilostas novads, 
Vērgales pagasts, Akmensraga meţa iecirknis; 
VAS „Latvijas valsts meţi” Dienvidkurzemes meţsaimniecības meţa ceļa 
„Priedola dambja kreisais atzars” un  „Priedola dambja labais 
atzars”rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meţa 
iecirknis. 

 

http://www.lrpartneriba.lv/
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Sporta ziņas 
12. februārī Liepājas reģiona SPORTA VETERĀNU SALIDOJUMS Grobiľas novada 

sporta zālē. Dalībniekiem lūgums pieteikties pie sporta organizatora Alda Barsukova 
personīgi vai zvanot pa tālr. 29230995. 
 

NODARBĪBAS REDZES INVALĪDIEM 
 

Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā Labklājības ministrijas sadarbībā ar 
Latvijas Neredzīgo biedrību projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
personām ar redzes traucējumiem Latvijā” (Identifikācijas 
Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002) ietvaros cilvēkiem ar I, II un III grupas redzes 
invaliditāti ir dota iespēja apmeklēt bezmaksas nodarbības Liepājas neredzīgo biedrības 
telpās - ādas apstrādē, klūdziľu pīšanā, floristikā, angļu valodā,datorlietošanas 
pamatprasmju apguvē, klavierspēles pamatos, pašaprūpes prasmju apguvē;pielāgoto 
sportisko aktivitāšu apguvē. 

Piedāvājam izmantot mūsu rīcībā esošo transportu un naktsmītni. 
Sīkāka informācija pa tālr. 63431535 vai ierodoties personīgi Liepājas NB, Ganību ielā 

197/205, Liepājā. 
 

 

 
 
 

Janvāris sociālajā sfērā iesācies rosīgs. Pirmajā gada sēdē jau izskatīti 43 
iesniegumi. Piešķirti gan dzīvokļu pabalsti - 7 ģimenēm, gan GMI pabalsts - 9 
ģimenēm, gan ēdināšanas pabalsti izglītības iestādēs- 3 bērniem. Izdalītas 8 elektrības 
dāvinājuma kartes. 9 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss,  16 trūcīgās 
ģimenes statuss. 2 personām  pārtraukta GMI pabalsta izmaksa.  
 Iedzīvotāji, kuriem ir trūcīgās personas vai maznodrošinātās personas statuss 
var griezties pie sociālajiem darbiniekiem pēc piena. Pārtikas pakas plānojās uz marta 
mēnesi. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 

Personas no 18 gadu vecuma Sirds veselības kabinetos vienu reizi gadā bez 
maksas un bez ģimenes ārsta nosūtījuma var noteikt sirds veselību ietekmējošos 
riska faktorus un saľemt kvalificēta speciālista konsultācijas. 

Tāpat kā iepriekš, arī šogad, iedzīvotāji Sirds veselības kabinetos bez maksas var  
noteikt sirds veselību ietekmējošos riska faktorus: 

•       noteikt ķermeľa masas un auguma attiecību (ĶMI); 
•       izmērīt asinsspiedienu; 
•       noteikt kopējā holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs; 
•       noteikt glikozes līmeni asinīs; 

Kā arī saľemt kvalificēta speciālista konsultācijas par: 
•       sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem un to novēršanas iespējām; 
•       veselīgu dzīvesveidu un fiziskām aktivitātēm; 
•       kaitīgo ieradumu atmešanu; 
•       izmeklējumu rezultātiem; 
•       saľemt informāciju par sirds veselību. 

Pirms došanās uz kabinetu lūgums sazināties ar konkrēto Sirds veselības kabinetu un 
saskaľot apmeklējuma laiku. 

Katrs Sirds veselības kabineta apmeklētājs pēc konsultācijas saľem sirds veselības 
novērtējuma karti, kurā atzīmēti viľa mērījumi un asins analīţu rezultāti,  konstatētie riska 
faktori, kā arī ieteikumi sirds veselības uzlabošanai. Šo karti ieteicams saglabāt, lai pēc 
gada varētu salīdzināt savas sirds veselības izmaiľas. 

Tomēr ir būtiski atcerēties – Sirds kabinetos apmeklētāji netiek ārstēti, bet gan 
konsultēti. Ja Sirds kabineta māsa konstatē iespējamos cilvēka veselības riska faktorus, 
tad var rekomendēt vērsties pie ģimenes ārsta vai speciālista. 
Kuldīga 

SIA „Kuldīgas primārās veselības aprūpes centrs”, Liepājas iela 34, Kuldīga 
Tālr.: 63350391 P.-Pk. 8.00 – 15.00 
SIA “Kuldīgas slimnīca”, Avotu iela 2, Aizpute, Tālr.: 63448187 (reģistratūra)Pēc 

iepriekšēja pieraksta. 
Liepāja 

SIA “ Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, Aldaru iela 20/24, Liepāja 
Tālr.:63421673 P.   8:30 – 16.00 O.   8:00 - 12:00 un 12:30 – 18.00 T.   8:30 – 16:00 C.   
8:00 - 12:00 un 12:30 – 18.00, P.   8:00 - 12:00   13:30 - 17:30 

PSIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, 206.kab., Republikas iela 
5, Liepāja, Tālr.:63422497, P.-Pk. 8.00 – 16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociālās ziņas 

VAI TU ZINI 
 Uz š.g. 1.janvāri atlikums novada domes kasē 
bija Ls 156 000, kas palīdzēja optimistiskāk 
sastādīt 2011.gada budţetu un lemt par algas 
pielikumu  Ls 20 no pašvaldības budţeta  
finansētajiem darbiniekiem, kas  mēnesī 
sastāda Ls 3000. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, pieaudzis sociālais budţets, jo 
prognozes nav optimistiskas un pabalstu 
prasītāju skaits nemazinās. Ls 17 860  
paredzēti neiezīmētiem mērķiem, Ls 5000 
rezervēti kā domes līdzfinansējums daţādiem 
projektiem. 

 Februāra beigās Pāvilostā saľems 16  vietīgo 
autobusu, kas paredzēts skolēnu 
pārvadāšanai. Otra  - 19 vietīgā piegādes 
termiľš – š.g. 16.marts. 

 Atkārtoti tiks izsludināts konkurss par 
Vērgales kultūras nama iekštelpu renovāciju. 
Visas iepriekšējā konkursā startējušās 
būvfirmas bija pārsniegušas LAD atbalstītās 
projekta izmaksas.  

 ES finansētajā projektā „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” atbalstu 
saľēmuši astoľi Pāvilostas pilsētas izglītības 
iestāţu pedagogi – 3 no PII „Dzintariľš”, 2 no 
mūzikas skolas, 3 no vidusskolas. Projektā tiek 
veikts pedagoga kvalitātes novērtējums, 
piešķirot kvalitātes pakāpi, kas nākotnē varētu 
ietekmēt atalgojuma palielināšanu. 

 Pāvilostas bibliotēkā jauns bezmaksas 
pakalpojums – laikrakstu datu bāze, kas ļauj 
internetā izlasīt jebkuru laikrakstu. Bibliotēkā 
palielinājies lasītāju, īpaši bērnu un jauniešu, 
skaits. 2009.g. bija 212 lasītāji, 2010.g jau 327. 

 Turpmāk  pie novada mājas lapas strādās 
Pāvilostas TIC vadītāja Marita Kurčanova. 
Informāciju ievietošanai mājas lapā varat sūtīt uz 
e-pasta adresi : tic@pavilosta.lv  ar norādi – 
mājas lapai. 

 Mūzikas skolas audzēkne Aivija Dima februārī 
piedalīsies vijolnieku konkursā „Gribu un 
varu”. 

 PII „Dzintariľš” 11.februārī  Valentīndienas 
diskotēka. 

 Novada bāriľtiesa panākusi, ka divas 
ģimenes, kurās ir 5 un 3 bērni un, kuras 
novadā nedzīvo, deklarējušās savā faktiskajā 
dzīves vietā. Tas nozīmē, ka pašvaldībai vairs 
nav jāmaksā maksājumi par bērnu uzturēšanos 
cita novada mācību iestādēs. 

 Ar 1.februāri darbu atsāk dārzniece Gunita 
Vērniece. Viľas palīgs būs Aivars Alnis, kurš 
atbildēs par autoceļu stāvokli, tiltiem, caurtekām, 
ielu kaisīšanu, malkas sagādi. Dārzniece 
organizēs visus labiekārtošanas darbus un 
simtlatnieku nodarbināšanu.  

 B. Bitānes gleznu izstāde Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā skatāma līdz 16. 
februārim. 

 Vērgales, Ziemupes iedzīvotāji un Pāvilostas 
luterāľu baznīcas draudze kopā mazās 
pāvilostnieces  Paulas Arājas veselības 
atgūšanai  saziedojuši Ls 206,20. 

 



 

 

VIDUSSKOLAS ĪSZIĽAS 
 

Paula Stradiľa Klīniskās Universitātes slimnīcas Valsts 
zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra Kurzemes reģionālais 
mutes veselības centrs īsteno valsts programmu, kurā centra 
medicīnas darbinieki veic bērnu un jauniešu informatīvās un 
epidemioloģiskās mutes dobuma apskates. 25.janvārī daktere Irēna 
Liepa apskatīja 1., 2., 5., 6. un 7.klases skolēnu mutes dobuma 
stāvokli. Par konstatētajiem zobu bojājumiem un citām skolēna 
mutes dobuma problēmām tika izsniegta kartīte vecāku informēšanai. 
Ja Jūsu bērns nav saľēmis dzeltenu kartīti, nav pamata 
uztraukumam, jo ar zobiľiem viss kārtībā. Turpretī kartīšu 
saľēmējiem jāpievērš lielāka uzmanība mutes dobuma kopšanai un, 
ja norādīts, jāapmeklē zobārsts. Atgādinām, ka  zobārstniecības 
prakses, kuras noslēgušas līgumu ar Valsts obligātās veselības 
apdrošināšanas aģentūru (VOVAA), zobārstniecības pakalpojumus 
bērniem līdz 18 gadu vecumam sniedz bez maksas. 

Jaunāko klašu skolēni dāvanā saľēma zobu birstītes un 
kalendāru „Pasmaidīsim” klasei. 

 

Mēs lepojamies! 
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs ir izsniedzis Jaunsardzes 

Goda rakstus Par labiem sasniegumiem Jaunsardzē Endijam 
Klakam, Lindai Ansonei, Matīsam Eihvaldam, Artūram Miezītim, 
Miķelim Emīlam Hornam un Zanei Gāliľai.  

 
 

Aktivizējoties gripai un citām vīrusu infekcijām, no 24.janvāra 
skola sāka apkopot datus par skolu neapmeklējušo skolēnu skaitu. 
24. janvārī skolu neapmeklēja 25 skolēni, 25.janvārī 34 skolēni, 
26.janvārī slimoja 38 skolēni, bet 27.janvārī saslimušo skolēnu skaits 
mainījās ik pa stundai – rīta pusē 55, bet ap pusdienas laiku 66 
skolēni. Slimo arī skolotāji.  

 Tādēļ skolas vadība pieľēma lēmumu atcelt mācības 28. 
janvārī 5., 8., 9., 11. un 12.klasē, jo tur skolēnu apmeklējums 
ceturtdienā bija zem 50%.  

 
31.janvārī no 178 skolas skolēniem bija ieradušies 58. 

Secinājums: pirmdien skolu neapmeklēja 120 skolēni.  
 
Novadu bioloģijas olimpiādē 11.klases skolniece Ivita 

Goguadze ieguvusi atzinību. Sveicam Ivitu un skolotāju Inesi 
Krastu! 

 
Terēze Cābele (8.kl.) ieguvusi 1.vietu Latviešu valodas olimpiādē  

8. – 9. klasēm.  Montai Kurzemniecei (9.kl.) – 3.vieta. Olimpiādei 
meitenes sagatavoja skolotāja Anna  Kaţe. 

 
 
Cilnē http://www.pavilosta.lv/lv/izgltba/skola jūs varat 

apskatīt vidusskolēnu skices konkursam par Pāvilostas pilsētas 
ģerboni, izlasīt Pāvilostas vidusskolas avīzi un iepazīties ar 
ēdienkarti.  

 

Līdz 15. martam Pāvilostas vidusskola piedalās makulatūras 
vākšanā. Veiksmīgu norisi kavē tas, ka Dzintaru ielas namiņā, kur 
makulatūra tiek uzglabāta, nav svaru ar ko to nosvērt. Ja kādam ir 
zināms, kur tādi atrodas, skola labprāt uz laiku tos aizľemtos. 
Piedāvāt varat pa tālr. 29736685 vai 634 98388 Daigai. 
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

„Skolas auglis” 
 

No 10. janvāra Pāvilostas vidusskolā tiek realizēta 
atbalsta programma „Skolas auglis”. 

 Programmas mērķauditorija ir 1.-6.klases skolēni, kas 
mūsu skolā ir 72 bērni. Tā paredz ziemas periodā saľemt katru 
mācību dienu ārpus pusdienām augļus vai dārzeľus bezmaksas. Par 
augļu piegādi skola vienojusies ar z/s „Baloţkalni” no Ventspils 
novada Puzes pagasta. 

„Porcijā ir paredzēti 100g augļu. Mūsu skolēniem pārsvarā 
tiek piegādāti āboli, retāk arī bumbieri. Mēs virtuvē tos nomazgājam, 
sadalām un veicam uzskaiti. Bērniem dodam augļus pēc pirmās 
stundas. Jāatzīmē, ka tie ir ekoloģiski tīri”, paskaidro virtuves 
vadītāja I. Sprūde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atbalsta programmas darbības laikā skolas pienākums ir 
nodrošināt nodarbības vai mācību stundas, kā arī vismaz vienu 
izglītojošu pasākumu par augļu un dārzeľu veselīgo ietekmi uz 
cilvēka organismu. Sākumskolas klasēs jau notikušas sporta stundas 
ar interesantiem veselīga uztura elementiem un aprobētiem 
uzdevumiem. Informatīvu un pamācošu nodarbību skolēniem gatavo 
arī skolēnu līdzpārvalde. 

Finansējums programmai „Skolas auglis” paredzēts līdz 
25.februārim. 

DAIGA JĒKABSONE 

 

 

 
1. klases skolēni pēc nodarbības par veselīgu uzturu.    Foto: I. Priedoliľa. 

Pie vidusskolas, barības meklējumos, bieţi viesojas stirnas  

http://www.pavilosta.lv/lv/izgltba/skola


 

PATEICĪBA   ZIEDOTĀJIEM 
 

2010.gada decembrī Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā 
Pāvilostas vidusskola aicināja iedzīvotājus , uzľēmējus, kuriem ir iespēja , 
ziedot līdzekļus skolēnu pusdienām. Atgrieţoties no Ziemassvētku 
brīvdienām, mūs sagaidīja liels prieks. Janvāra sākumā bija saziedoti 117 
lati. Par šo naudu vienu mēnesī varēja paēst 10 skolēni. Prieks bija liels 
un neviltots. Vispriecīgākie, protams, bija skolēni, kuriem bija iespēja 
paēst skolas pusdienas. Izlemt par naudas sadali nebija viegli. Talkā 
aicinājām Pāvilostas novada domes sociālā dienesta vadītāju Ildzi Balodi. 
Par to, ka savā izvēlē neesam kļūdījušies liecināja bērnu prieks, smaids 
un pat aizkustinājuma asaras . Tādēļ visa Pāvilostas vidusskolas saime ir 
ļoti pateicīga ziedotājiem par sagādāto siltumu sirsniľās un vēderos.  

Gribam atgādināt, ja kāds vēl ir gatavs atbalstīt un palīdzēt 
mūsu skolas bērniem, vienas pusdienas skolēnam maksā 0.50 Ls dienā. 
Nauda iemaksājama  skolas ēdnīcas kasē, Pāvilostas novada domes 
kasē, to var  ieskaitīt Pāvilostas novada domes ziedojumu kontā  (AS DnB 
NORD banka, konts LV23RIKO0002013075223) ar norādi- skolēnu 
pusdienām. Ja ziedojums paredzēts konkrētam skolēnam, lūgums norādīt 
viľa vārdu un uzvārdu.  

Liesmiņas siltumu sajust ikkatram, jo februāris - sveču mēnesis! 
 

Pāvilostas vidusskolas saime 
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Ká ir ar jums, topošie absolventi? 
 

1998. gada 1.septembris. Neatceros, kāds šajā dienā 
bija laiks, kāds bija vecāku garastāvoklis vai kāda kleita man bija 
mugurā. Bet atceros, ka man bija 7 gadi, un es uzsāku mācības 
Pāvilostas vidusskolas pirmajā klasē. Neziľa un bailes mijās ar 
prieku un satraukumu, bet, neskatoties uz visu, bija sācies mans 
12 gadu ilgais ceļojums zināšanu jūrā - pāri pārbaudījumu viļľiem, 
sasniegumu virsotnēm, neveiksmju ieplakām. Šeit es guvu milzīgu 
dzīves pieredzi, iemācījos dzīvot un cīnīties, nepadoties grūtību 
priekšā, es iemācījos cienīt un mīlēt cilvēkus, kas man palīdz.  

Es jau no bērnības apbrīnoju savus skolotājus. 
Piemēram, par to vien, kā var atcerēties visu skolēnu vārdus, bet 
visvairāk par to, cik viľos ir mīlestības un sapratnes, cik viľi ir 
spēcīgi un neatlaidīgi, cik daudz viľos ir dzīvesprieka un degsmes. 
Pāvilostas vidusskolā strādā tieši šādi skolotāji. Viľi prot iemācīt, 
prot paskaidrot un mans „Kāpēc?” nekad nepalika bez atbildes, 
viľi prot paslavēt un sarāt, bet galvenais, viľi palīdz ikvienam 
skolēnam iepazīt sevi un apzināties savas spējas. Jau pamatskolā 
sapratu, ka esmu spējīga doties ārpus skolas sienām un parādīt 
savas zināšanas un spējas daţādās olimpiādēs, konkursos un 
sacensībās. Ja jūs zinātu, ar kādu atdevi skolotāji sagatavo 
skolēnus šiem pārbaudījumiem! Bet simtiem reiţu vairāk par 
skolotājiem ir jāstrādā pašam skolēnam. Ir jāvēlas iemācīties, 
uzzināt un sasniegt labus rezultātus. Liela daļa sava brīvā laika ir 
jāpavada pie grāmatām. Mācības ir pastāvīgs process. Tu mācies, 
iemācies, tad atkārto. Katru dienu pildi uzdotos mājasdarbus. Tas 
tik daudziem liekas par grūtu, bet pirmajā klasē neviens skolotājs 
neteica, ka būs viegli...  

Es iemācījos mācīties, kas ir svarīgākā mācība, ko 
skolēns var gūt skolā. Absolvējot Pāvilostas vidusskolu, saľēmu 
teicamu atestātu, un tas ir tikai tāpēc, ka ik dienu, ik stundu šo 
divpadsmit gadu laikā mācībās darīju visu, ko spēju, strādāju uz 
pilnu slodzi. Centos iegūt arvien jaunas zināšanas, prasmes. Un 
kā ir ar jums, topošie absolventi? Vai jūs varat pateikt, ka darījāt 
visu, ko spējāt? Vai strādājāt tikai uz pusslodzi? Tad ziniet, ka par 
pusslodzi arī alga ir minimālā! 

Tagad es studēju RTU programmā Medicīnas inţenierija 
un fizika. Ir pagājis pirmais semestris, pirmā sesija, un jau tagad 
varu teikt, ka arī šeit daru visu, kas ir manos spēkos, lai sasniegtu 
labāko. 

Brīvlaikā apciemoju savu skolu un skolotājus. Tāda 
neparasti patīkama nostaļģijas sajūta: šeit viss sākās... Šeit sākās 
ceļš, kurš mani ir novedis līdz personībai, kāda es esmu tagad. Lai 
arī vairs nemācos Pāvilostas vidusskolā, tomēr cieľa pret 
skolotājiem saglabājas vienmēr.  Paldies, viľiem par visu! 

 

2010. gada absolvente SANDRA BIKOVA 
 

 

VECĀKI  INTERESĒJAS  PAR 

SKOLAS DZĪVI 

 

27. janvārī  Pāvilostas vidusskolas skolas padomes 
vecākiem tikās ar  skolas vadību, lai pārrunātu jautājumus par 
projektu nedēļas norisi skolā, bērnu drošību un daţādus citus 
vecākus interesējošus jautājumus.  

Par nepieciešamību mainīt projektu nedēļas norisi runājām jau 
2010.gada pavasarī, kad kārtējo reizi vecāki bija novērojuši, ka ne visi 
skolēni aktīvi piedalās paredzētajās aktivitātēs. Daudziem šī nedēļa ir kā 
papildus brīvdienas. Šogad skola bija nolēmusi projektu nedēļu rīkot no 
18. – 21.aprīlim, bet gripas epidēmija, kas apturējusi mācības skolā,  
varētu ienest skolas dzīvē jaunas korekcijas, jo iekavētās stundas kaut 
kad būs jāatstrādā un tas visticamāk būs izdarāms uz projektu nedēļas 
rēķina. 1.-4.klases skolēniem darbs pie projektiem paredzēts maijā. 

Pāvilostas vidusskola darbojas arī projektā „Bērniem draudzīga 
skola”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz aktivitātes nav 
piedāvātas tikai no Izglītības un zinātnes ministrijas puses, bet jāplāno 
pašiem. Sociālais pedagogs Baiba Arāja pastāstīja, ka janvārī skolā 
uzsākts projekts „Skolas auglis” – 1.-6.klašu skolēni ik dienas var baudīt 
pa 100g ābolam vai bumbierim. Paredzētas arī pārrunas ar pedagogiem 
un tehniskajiem darbiniekiem par konfliktu risināšanas jautājumiem. Arī 
mums – vecākiem- bija sagatavoti daţi piemēri no skolas dzīves, par kuru 
atrisināšanu uzklausīja arī  mūsu viedokli. Aprīlī uz skolu paredzēts aicināt 
mācītāju Andreju Mediľu, kurš ikdienā strādā ar cilvēkiem ar daţāda 
veida atkarībām, lai viľš ar skolēniem parunātu par jauniešu vidū bieţāk 
sastopamo atkarību – smēķēšanu. Arī vecākiem būs iespēja ar viľu 
tikties.  Aprīlī  skolēni domrakstos varēs izteikt savas domas par tēmu 
„Kāda, jūsuprāt, ir draudzīga skola”. Lai izskaustu skolā pāri darīšanas 
tradīcijas, apsaukāšanos un citas negatīvas lietas, vecāki ierosināja 
atjaunot mediatoru kustību skolā. Tas nozīmē, ka sākumskolas skolēnu 
sasvstarpējo nesaskaľu atrisināšanā iesaistās speciāli šim darbam 
apmācīti vecāko klašu skolēni. B.Arāja pastāstīja, ka šajā darbā 
ieinteresētas ir 8.klases skolnieces. Vecāki ierosināja arī atjaunot kādreiz 
skolā iedibināto šefu kustību, proti, kad vecāko klašu skolēni ir kā vecākie 
brāļi un māsas, pie kuriem griezties pēc palīdzības un atbalsta. Šis 
priekšlikums atsaucību neguva. 

Ar skolotājas Allas Lācītes palīdzību vecāki, kuri vēl nav 
apguvuši prasmes darboties ar jauno Mykoob sistēmu, to varēja 
iemācīties. Tā kā saruna bija tikai starp vecākiem un pieaicinātiem 
skolotājiem, bet ne visu skolas padomi, tad arī nekādi lēmumi netika 
pieľemti.  

MARITA HORNA 

 

 
Anda Uzare, Pāvilostas mākslas sk. 2.P.kurss  



 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MEKLĒJAM PAGASTA BIBLIOTEKĀRU 
– GAISMAS NESĒJU! 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība izsludina gadskārtējo konkursu 

 

Šogad meklējam tos bibliotekārus, kuri 
īpaši sekmīgi darbojas ar bērniem un 
jauniešiem: 
- veicina lasītprieku;  
-piedāvā kvalitatīvu bērnu, jauniešu literatūru; 
- piedalās „Bērnu ţūrijā”; 
- izveidojuši „bērnu stūrīti” bibliotēkā;   
- organizē daţādas aktivitātes bērniem un 
jauniešiem. 
 

Mīļie pagastu bibliotēku apmeklētāji! 
Aicinām pieteikt savu bibliotekāru 

konkursam, atsūtot  vēstuli LNB Atbalsta 
biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, vai 
uz e-pastu gaisma@gaisma.lv. 
Priecāsimies arī par fotogrāfijām, kas stāsta par 
bibliotekāra aktivitātēm. 

 

   Vēstules gaidīsim līdz 2011.gada 14. martam. 

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama  
sieviešu koris un vidējās paaudzes deju 

kolektīvs  
laipni aicina Pāvilostas novada iedzīvotājus, 

bijušos dalībniekus un viesus 

26. februārī plkst. 18:00  

Pāvilostas pilsētas kultūras namā uz 

sieviešu kora 50 gadu un  

vidējās paaudzes deju 

kolektīva 10 gadu 

jubilejas pasākumu 
 

Īpašie viesi: Nīcas vīru koris, Vaiņodes jauktais 
koris, VPDK "Vērgalīte", TDA „Vaduguns” 
 

Gaidām visus bijušos kora un deju kolektīva 
dalībniekus ar “groziņiem” pēc koncerta uz 
svētku balli, lai dalītos atmiľās par bagātajiem 
gadiem pašdarbības kolektīvu dzīvē. 
Pieteikšanās līdz š. g. 22. februārim  
pa tālr. 29366112, 63498264 
 

Barikāţu smeldze gleznās 
 

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā  20 janvārī - 1991.gada Barikāţu piemiľas 
20.gadadienā atklāja mākslinieces Benitas Bitānes  gleznu izstādi „Krustceles”. Darbi tapuši, 
iedvesmojoties no Latvijas trešās Atmodas laika notikumiem, kas cieši saistīti ar barikāţu laiku. 
Pasākumā piedalījās arī barikāţu dienu dalībnieki – Gunta Raibarte, Zigurds Pētersons, Juris 
Blaubārdis, Arnis Blaubārdis, Aigars Jakovļevs, Aigars Bērziľš, Pāvilostas vidusskolas skolēni, 
skolotāji un citi interesenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apbalvojumu - 1991.gada barikāţu dalībnieka  - Piemiľas zīmi saľēma pāvilostnieks 
Arnis Blaubārdis.  Dzeju, kas rakstīta 1991.gadā un šogad, lasīja sacenieks, barikāţu dalībnieks 
Z.Pētersons, dziesmas, aicinot līdzi dziedāt, skandēja Pāvilostas vidusskolas skolotāja Dace 
Bunka, skolas absolvente Una Valkaša un 12.klases skolēns PītersPētermanis. Muzeja 
darbinieces un vidusskolas skolotājas no M.Hornas saľēma Kara muzejā 15.janvārī pasniegtās 
dāvanas – Pateicības rakstu, grāmatas un kalendārus. Klātesošie varēja skatīties barikāţu dienu 
notikumus videoierakstā un kavēties atmiľās, baudīt cienastu pie muzeja iekurtā ugunskura. 

MARITA HORNA 

 

 

1991. gada barikāţu dalībnieki( no kreisās)- Juris Blaubārdis, Gunta Raibarte, Aigars Jakovļevs, 

Arnis Blaubārdis, Aigars Bērziľš un māksliniece Benita Bitāne.                            Foto: A.Paipa 
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Muzicēšanas   tradīcijas 
 

Arī Pāvilostas esošajiem un bijušajiem muzikālajiem kolektīviem šis gads ir nozīmīgs. 
Pirms 60 gadiem – 1951.gadā kopīgu muzicēšanu uzsāka trīs pāvilostnieki, kuri pašmācības 
ceļā bija apguvuši daţādu instrumentu spēli – Vilis Freimanis – čellu, Haralds Lukševics – 
akordeonu, Alfons Dreimanis – trompeti. Bungas sameistaroja paši. Apvilka tās ar kazas ādu un 
Visvaldis Reimanis, kurš bija apveltīts ar dabas dotu zīmēšanas prasmi, uz bungām uzgleznoja 
burinieku. Muzikālā kolektīva pirmajos gados kā bundzinieki ansamblī muzicējuši brāļi Hilmārs 
un Andrejs Beihmaľi, Leonīds Cirkanovičs. Spēlēja zaļumballēs un koncertos.  

Vēlākos gados ansamblī  spēlējuši arī Rūta Moţenova, Egils Miķelsons, Pēteris 
Freidenfelds, Astrīda Apene, Imants Dirba, Kārlis Kondra u.c.  

1955.gadā Pāvilostas kultūras namā nodibināja arī pūtēju orķestri. To vadīja J. 
Traubergs. Kolektīvā muzicēja arī vīri no Sakas un Jūrkalnes. Instrumentus iegādājas zvejnieku 
kolhozs „Dzintarjūra”. 

1970- tajos gados  Pāvilostā pēc Kultūras darbinieku tehnikuma absolvēšanas 
atgriezās Juris Jakovļevs un nodibināja vokāli instrumentālo ansambli, kurā spēlēja Boriss 
Kononovs, Egils Veinbergs, Georgs Jakovļevs, Ivars Bogdanovičs, Arnis Freidenfelds, kurš vēlāk 
kļuva par ansambļa vadītāju. Kolektīvā vēl muzicējuši pāvilostnieki Valdis Freidenfelds, Anda 
Mūrniece(Blūmane), Inga Šnore, Jānis Šnore (bijis arī ansambļa vadītājs), Arnis Blaubārdis, 
Andris Zalonskis u.c. 

1991.gadā kolektīvs tiek nosaukts par „Piemari”, kā vēlējās kādreizējais tā vadītājs             
A. Freidenfelds.  

„Piemari” jau vairāk kā 20 gadus vada Dainis Vinklers. Pašlaik tajā muzicē Vilnis Horns 
(basģitāra), Māris Vinklers (bungas), Vasilijs Lazukins (taustiľinstrumenti, balss), D. Vinklers 
(soloģitāra, balss, daudzu dziesmu melodiju autors). D. Vinklers savu pieredzi nodevis tālāk 
jaunajiem pāvilostniekiem, kuri kopā muzicē grupā „Abpusēji”. 

19.februārī „Piemare” būs kopā sapulcinājusi savus kolēģus un domu biedrus no pašu 
un kaimiľu novadiem, lai muzikālos ritmos izklaidētu pasākuma apmeklētājus, kā viľi to ir 
darījuši, un ceru, nenogurstoši un radoši darīs vēl arī turpmāk. 

MARITA HORNA 

 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ 

19. februārī  plkst. 21:00 

 

Dejas valša, kantrī, 
rokenrola ritmos 

kopā ar mūzikas grupām: 
„ ĻEMBASTS” /Aizpute/, 

„ Pa ceļam”/Aizpute/,  

 „PIEMARE”/Pāvilosta/ 

 „MARTS UN CO” /Rucava/,  

 „TANDĒMS” /Vērgale/ 

 „ExCredo” /T. Marhilēvičs, R.Krūms/ 
 

 Ieeja:Ls 2,50 /Galdiľu rezervēšana līdz 17. 

februārim   pa  tālruni 29366112,63498264/ 

 

 

mailto:gaisma@gaisma.lv


 

Saudzēsim stirnas! 
 

Mūs visus priecē skaistā, sniegotā ziema, 
piedāvādama iespējas gan priecāties par dabas 
skaistumu, gan aktīvākajiem no mums arī nodoties 
ziemas priekiem. Tomēr sals un biezā sniega sega 
sagādā arī rūpes un problēmas gan mums, gan 
mūsu mazākajiem brāļiem, meţa iemītniekiem. 
Biezā sniega sega meţa dzīvniekiem apgrūtina 
barības atrašanu, pārvietošanos, guļvietas 
iekārtošanu, atkusnim sekojošā sērsna līdz asinīm 
noberţ dzīvnieku kājas. Vissmagāk klājas tieši 
stirnām, tāpēc nav brīnums, ka barības 
meklējumos tās visai bieţi redzamas cilvēku 
tuvumā, dārzos un apstādījumos, arī pilsētas ielās.  

 Diemţēl cilvēka tuvumā nelaimīgo 
dzīvnieku bēdu stāsts nebūt nebeidzās. Piesnigušā 
dārzā atrastais ābols vai gādīgu ļauţu meţmalā 
atstātie pārtikas atlikumi stirnai var izrādīties 
liktenīgi neapzinīgu saimnieku vaļā palaisto suľu 
dēļ. Piektdien, 28. Janvārī, tika saplosīta stirna 
pašā Pāvilostas centrā. Ziľas par suľiem, kas 
trenkā stirnas, pienāk gan no Saraiķiem, gan 
Vērgales,  Sakas un citām novada vietām. Un cik 
nav gadījumi, ko neviens nepiefiksē vai par kuriem 
neziľo. Mednieki, meţsargi un meţcirtēji vislabāk 
zinās pastāstīt par gadījumiem, kad meţā un jo 
īpaši apdzīvotu vietu tuvumā atrastas suľu 
noplēstas stirnas.  

Te nu ir vietā atgādināt sen zināmu, bet 
reizēm varbūt tīši aizmirstu patiesību - suns ir 
mājdzīvnieks, un viľa vieta ir mājās - istabā, pie 
saites, voljērā vai aiz aizvērtiem vārtiľiem bez 
iespējām iziet ārpus ţoga. Lauku sētā suni var turēt 
arī nepiesietu, ja vien saimnieks spēj nodrošināt, ka 
suns neapdraud cilvēkus un dzīvniekus. Suľu 
turēšanas prasības ir uzskaitītas Ministru kabineta 
2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr. 266 „Labturības 
prasības mājas /istabas/ dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suľu apmācībai”. Vēlams iepazīties ar šo 
noteikumu pantiem - no 10. – 14.3. un no 50. – 
53.pantam. Savukārt par šo noteikumu 
neievērošanu pēc Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa draud naudas sods no 5 līdz pat 500 
latiem.  

Sodu no suľa īpašnieka par medību 
saimniecībai nodarīto kaitējumu var piedzīt arī 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.111 “Kārtība, kādā 
atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās 
personas nodarījušas, pārkāpjot medības 
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās 
medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība 
un apmērs”. Tāpat būtu lietderīgi iepazīties ar 
Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.pantu. 

Atrast vainīgo suľa saimnieku un pierādīt 
viľa vainu ir grūti, bet ne neiespējami. Bet 
sodīšana jau nav pašmērķis. Gribu  aicināt suľu 
saimniekus apzināties stāvokļa nopietnību un 
neļaut saviem mīluļiem vaļu ne jau bailēs no soda, 
bet aiz līdzcietības pret dzīvo radību mums līdzās 
un cienot līdzcilvēkus. Kļūdaini ir iedomāties, ka 
„mans sunītis jau neko tādu nedara”. Suľa senči ir 
savvaļas plēsēji- vilki un šakāļi, un mednieka 
instinkts ir katra, pat vismiermīlīgākā, sētas 
krancīša gēnos.   

ANDRIS ZAĻKALNS 
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 „Barikādes vēl nav beigušās” 

 
Tā, uzstājoties ar uzrunu 15.janvāra pasākumā Ķīpsalā, teica zemessargs, ārsts     

V. Valdmanis. Spēcīgi un patiesi izskanēja viľa vārdi par to, ka beidzot vajadzētu beigt 
melot un izvairīties no patiesības, ka tautai būtu jāzin, kas īsti barikāţu laikā notika un kas 
izraisīja apšaudi 20.janvāra vakarā. Tauta viľa teikto uzľēma ar ovācijām un aplausi pēc 
uzstāšanās bija skaļāki un ilgāk kā citiem runātājiem. Latvijas televīzija šo uzrunu  š.g. 
20.janvāra vakarā neparādīja. Ţēl. Cerība, ka masu mediji šoreiz nerunās puspatiesībās, 
izplēnēja kā marta saules izkausēts sniegs. Bet mēs tur bijām un visu redzējām, un 
dzirdējām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.janvārī 23 novada barikāţu dalībnieki no Vērgales, Ziemupes, Saraiķiem, 

Bebes, Ploces, Pāvilostas un Sakas, atsaucoties Latvijas kara muzeja un 1991.gada 

barikāţu muzeja  darbinieku ielūgumam, devās uz Rīgu, lai piedalītos barikāţu dienu 

20.gadadienas atceres pasākumos. Apmeklējām Doma baznīcu un tur iekārtoto ekspozīciju 

– 1991.gada janvāra dienu medpunktu, apskatījām Barikāţu dalībnieku piemiľas zīmi pie 

Saeimas, aizdedzām piemiľas sveces Bastejkalnā pie bojāgājušo piemiľas vietām.  

Kara  muzejā novada ļaudis gaidīja pirms  

divdesmit  gadiem iegūtie draugi. Toreiz, 1991.gadā, 

 pāvilostnieku   iekurtais  ugunskurs  dienu un  nakti  

liesmoja  uz Vecrīgas  bruģa pie  Pulvertorľa  (Kara  

muzejs)   un   turpat   blakus  esošās  Izglītības   un  

zinātnes  ministrijas. Šajās iestādēs nosalušie Rīgas 

 sargi varēja kādu stundiľu pagulēt un ieturēt maltīti. 

 To  dienu  kopā  piedzīvotais  ir satuvinājis, tāpēc ik 

 pēc     pieciem     gadiem     Kara    muzejs    aicina  

pāvilostniekus  pie sevis. Patīkami  bija  atkal  tikties 

 ar  posteľa Nr. 1   komandieriem   brāļiem   Gunāru  

 un   Ojāru Stefaniem, kuru dzimtā puse ir  Pāvilosta. 

 Izmantojot gadījumu,   palūdzām  Ojāram   Stefanam 

pasniegt barikāţu Piemiľas medaļas diviem barikāţu  dalībniekiem – saceniekam Zigurdam 

Pētersonam un pāvilostniekam Modrim Uzaram.   

Muzejs bija sarūpējis bagātīgu cienastu.  Arī mēs neieradāmies ar tukšām rokām. 
Paldies, Kalľiľmuiţai par garšīgo torti!  Apmainījāmies dāvanām un apmeklējām muzeju. 
Vīrieši ar lielu interesi apskatīja muzeja bagātīgo ieroču kolekciju ēkas pagrabstāvā, kas 
vienkāršam apmeklētājam ikdienā nav pieejama. Vienojāmies, ka nākamreiz rīdziniekus uz 
tikšanos ar barikāţu dalībniekiem aicināsim pie sevis, Pāvilostā.  

P.S. 1991.gada barikāţu dienās piedalījās 142 Sakas un Pāvilostas iedzīvotāji, tai 
skaitā 2 sievietes un 3 skolēni.  70 no viľiem saľēmuši apbalvojumu – Barikāţu Piemiľas 
zīmi.  

No Vērgales pagasta to dienu notikumos piedalījās 104 iedzīvotāji, tai skaitā 3 
sievietes. Divas sievietes veica organizatorisko un atbalsta darbu uz vietas Vērgalē. 
Apbalvojumu saľēmuši 73 Vērgales pagasta iedzīvotāji. Viľu sargposteľi bija Rīgas 
pievārtē - Ulbrokā, pie tagadējā Saeimas nama un netālu no Doma baznīcas mazā 
Vecrīgas ieliľā, kas ved uz krastmalu.  

MARITA HORNA  

 

 

 
Pāvilostas barikāţu dalībnieki pie piemiľas vietas Rīgā.                                 Foto: M.  Horna 

  Pie piemiľas vietas Andrim  Slapiľam. 

                                               Foto: M. Horna 



 

 

PÁVILOSTAS KULTÚRAS NAMA  

SIEVIEŠU KORIM 50 
 

1961. gadā Pāvilostas kultūras namā nodibina sieviešu kori. 

Koris draudzējās ar Salantajas un Plunges pašdarbības kolektīviem 

Lietuvā. Katru vasaru notika kopīgi koncerti. Kopīgi koncerti tika 

rīkoti arī ar Skrundas, Brocēnu un Durbes koriem un Nīcas vīru kori, 

ar kuru joprojām notiek sadraudzība un koru sadziedāšanās kopējos 

pasākumos.  

1965. gada 19. decembrī sieviešu koris 32 dziedātāju sastāvā 

dodas uz Rīgu, lai piedalītos televīzijas raidījumā „Tautas mākslas 

ţurnāls”. 

Līdz 1972. gadam sieviešu kori vadījuši Īrisa Gēbele 

(Kronberga), Brigita Dundure, Ligita Trankele, Austra Čepeļevska, 

Aivars Sālavs.  

No  1972. gada kori vada diriģente Rūta Moţenova. Pāvilostas 

kultūras nama sieviešu koris piedalījies 8 republikas dziesmu 

svētkos Rīgā, neskaitāmos pasākumos novados - Saldū, Kuldīgā, 

Talsos, Tukumā, Liepājas rajona svētkos, republikas sieviešu un vīru 

koru salidojumos Rīgā un Ogrē, zvejnieku svētkos Pāvilostā un citos 

k/n organizētajos pasākumos. Z/k „Dzintarjūra” un „Boļševiks” 

regulāri rūpējies par jaunu tērpu iegādi koristēm. No Rūtas 

Moţenovas kora vadību 2004.gadā pārľem Dace Bunka.2001. 

gadā, pateicoties Rūtai Moţenovai, Dace Bunka gūst pirmās 

iemaľas kora vadīšanā un dodas līdzi Pāvilostas sieviešu korim kā 

kora vadītāja uz Dziesmu svētkiem „Rīgai 800”. Koris pastāv līdz 

2008. gadam, un tad ir divu gadu pārtraukums. 

Ar 2010. gada martu sieviešu koris atsāk savu darbību ar 

diviem kora vadītājiem no Liepājas, jo no Pāvilostas novadā 

dzīvojošajiem iedzīvotājiem neviens šiem amatiem nepieteicās. Kora 

diriģents- Renārs Juzups, koncertmeistare  - Liene Breča. 

Mēģinājumi notiek katru trešdienu no plkst. 19:00 Pāvilostas pilsētas 

kultūras namā. 2011. gada koncertēšana korim sāksies ar Raimonda 

Paula jubilejas koncertu Kazdangā 29. janvārī. Lai piedalītos šinī 

koncertā, kora dalībnieces apgūst jaunas dziesmas no R. Paula 

dziesmu repertuāra, un tās ir kopā 14 dziesmas. Tad jau sāksies 

darbs pie skates repertuāra, kura notiks maija sākumā Liepājā. 28. 

maijā koris ir saľēmis ielūgumu piedalīties I. Kalniľa 70 gadu 

jubilejas koncertā Cīravā, un jūnija sākumā piedalīšanās Kurzemes 

koru sadziedāšanās svētkos Dundagā. Pašlaik korī dzied 23 

dalībnieces un notiek aktīva gatavošanās kora 50. jubilejas 

koncertam, kas notiks š.g. 26. februārī Pāvilostas pilsētas kultūras 

namā. Koncerta viesu vidū būs Nīcas vīru koris un Vaiľodes jauktais 

koris.  

SILVA VĀRSBERGA 

 

 
 

 

2011. gada februāris                                                                                                                                                                                                                       11                                                                                                                                                                                                      
 

MAINĀS  BIBLIOTĒKU  DARBA  LAIKI 

 
ULMALES bibliotēkas darba laiks: 

Pirmdienās 8.00 -17.30, 

Trešdienās 8.00 -17.30, 

Sestdienās 9.00 – 15.00 

 

RĪVAS bibliotēkas darba laiks: 

Pirmdienās  7.30 – 20.00 

Otrdienās    8.00 – 13.30 

Svētdienās   8.00 – 15.00 

 Aivija Dima, Pāvilostas mākslas sk. 2.P.kurss 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs  

un tā koncertdarbība 10 gadu garumā 

 

2000. gadā vidējās paaudzes deju kolektīvu uzľemas vadīt 

Dace Audere kopā ar palīgu Gati Štokmani. Kolektīvs dejo arī līnijdejas. 

Kolektīvam nav vēl savu tērpu, tāpēc tie tiek iznomāti. Februārī, kad ar 

koncertu Pāvilostā ierodas deju kolektīvs „Lielupe”, notiek pirmā 

kolektīva uzstāšanās Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Nākamā 

uzstāšanās jau notiekPāvilostas pilsētas svētkos 2000. gada maijā, kur 

dejo gan tautiskās, gan līnijdejas. 2003. gadā kolektīvs piedalās rajona 

skatē un izcīna tiesības piedalīties Dziesmu un Deju svētkos.  

2005. gadā notiek kolektīva vadītāju maiľa. Pāvilostas 
kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvu sāk vadīt Daiga Cābele, 

deju kolektīva dalībnieces dejo Pāvilostas kultūras nama sieviešu kora 

tautas tērpos. Parādot savu sniegumu rajona skatē, kolektīvs izcīna 

tiesības piedalīties Dziesmu un Deju svētkos. Tā bija motivācija šūt 

jaunus tautas tērpus, kam Sakas novada pašvaldība piešķir 

finansējumu Ls 700,00. Tā tapa tautas tērpi deju kolektīva dejotājām, 

kuras ir tērptas Sakas novada tautastērpa svārkos.Kolektīvs katru gadu 

piedalās rajona skatē, Pāvilostas pilsētas kultūras nama rīkotajos 

pasākumos, festivālos u. c. pasākumos.Savā pastāvēšanas laikā deju 

kolektīvs izcīnījis tiesības piedalīties divos Vispārējos latviešu Dziesmu 

un Deju svētkos Rīgā – 2003. un 2008. gadā. 

2010. gads 

Aprīlī deju kolektīvs piedalās Gaviezē koncertā „Aprīļa 

pilieni”, 17. aprīlī skatē Liepājas biedrības namā, kur saľem 

novērtējumu - II pakāpe, 36,8punkti, E grupā dejo 6 kolektīvi. 30. 

maijādeju kolektīvs piedalās Liepājas deju svētkos „Zem zilās debesu 
bļodas”.5. jūnijā deju kolektīvs dodas uz Valmieru, lai piedalītosVII 

Vidējās paaudzes deju svētkos „Līklocis” Jāľa Daliľa stadionā.Augustā 

kolektīvs tiek uzaicināts piedalīties Aizputes pagasta svētkos un 

Dunalkas parka svētkos.11. decembrī kolektīvs dodas uz gadskārtējo 

Ziemassvētku koncertu Grobiľas pagastā , „Robeţniekos”. 

Nu jau sastādīts plašs 2011. gada koncertdarbības plāns deju 

kolektīvam.  

Pašlaik vidējās paaudzes deju kolektīvs dejo šādā sastāvā: 

Daiga Cābele, Ligita Eihvalde, Mārīte Urkauska, Rudīte Jance, Inga 

Stankēviča, Kristīne Hodakovska, Iveta Arāja, Līga Matisone, Elīna 

Citskovska, Einārs Vārsbergs, Andris Cābelis, Mareks Selderiľš, Ivars 

Horns, Valērijs Kurčanovs, Dainis Eihvalds, Guntars Zamarītis un Edijs 

Ermsons. No 2000. gada līdz 2010. gadam kolektīvā dejojuši ap 60 

dejotājiem. 

SILVA VĀRSBERGA 
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Sabiedrības ziņas 
 

 

 

SENIORU MŪŢIZGLĪTĪBAS 

NODARBĪBAS 

 

Pašreiz Pāvilostā tiek realizēts Sakas novada atklātā 
sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru nodibinājums ” 
iesniegtais projekts „Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība un 
sadarbība starp paaudzēm ” Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmai „ NVO fonds ”, projekta I.D. Nr. 
2010.CH04/mic-228/37.  Projekts ilgs visu nākamo gadu no 
01.01.2011.- 31.12.2011. 
  Plānotā mērķgrupa ir seniori, bet daţās aktivitātes ir 
plānota sadarbība ar jauno paaudzi- skolniekiem, citām NVO un 
pensionāru apvienībām no citiem novadiem. 

Pašreiz aktīvi notiek apmācības un praktiskās nodarbības 
trīs mācību priekšmetos: datorapmācībāmācības notiek katru 
pirmdienu un piektdienu plkst. 16.00 Pāvilostas vidusskolas 
datorapmācības klasē. Lektore ir vidusskolas datorapmācības 
skolotāja Alla Lācīte. Atsaucība no senioru puses ir ļoti liela, pietrūkst 
pat datoru, jo tie ir tikai 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otrs priekšmets ir angļu valoda, kur arī atsaucība ir ļoti 

liela. Lektore ir vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze Ozoliľa. 
Apmācības ir paredzētas otrdienas un ceturtdienās plkst. 
12.30Pāvilostas pašvaldības konferenču zālē. Diemţēl, 
apmācības nedaudz tika pārtrauktas lektores slimības dēļ. 

Trešais apmācību priekšmets ir rokdarbi, kurus māca 
Valija Vīgante. Rokdarbi notiek trešdienās plkst. 13.00 Pāvilostas 
pašvaldības konferenču zālē. Minētās apmācības plānotas līdz 
marta beigām.  

Tad tiks uzsāktas citas plānotās apmācības: 
daiļdārzniecība, lektore Valda Čaure, veselības uzlabošanas 
kurss, lektore Natālija Rutule, nūjošanas nodarbības, lektors 
Imants Ločmelis, plānota ir arī nūjošanas inventāra iegāde, bet maija 
sākumā plānota lektore Līga Reitere par zāļu tējām un to 
pielietojumu. 

Sīkāka informācija par plānotām nodarbībām būs 
Pāvilostas mājas lapā: www.pavilosta.lv, sadaļā Latvijas un Šveices 
sadarbības programma, pie projekta koordinatores Vizma Ģēģeres t: 
63484561, vai pie Sakas novada pensionāru nodibinājuma. Iespēju 
robeţās ievietosim informāciju arī vietējā avīzē.   

 
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore  

VIZMA ĢĒĢERE 

  

 
Datorapmācības nodarbības senioriem, lektore Alla Lācīte.       Foto: V. Ģēģere 

 

LABIE  DARBI 
 

Nekad nav par daudz pateikti labi vārdi, kas iepriecina, 

sasilda sirdi, palīdz grūtā brīdī un iedvesmo atkal citiem labiem 

vārdiem. Tāpat ir ar labajiem darbiem, ar kuriem, īpaši nepiedomājot 

un negatavojoties, palīdzam citiem. Labais vairo labo. Un labie darbi 

reiz atmaksājoties pašam darītājam. Uzklausiet kādu pavisam 

vienkāršu un, no malas vērojot, šķietami ikdienišķu stāstu, ko pastāstīja 

pāvilostniece Melitas kundze, kura sniegotā ziemas rītā devās uz 

veikalu. Kad sieviete, iepirkusies  iznāca uz ielas, viľai priekšā pavērās 

šāda aina – pa ielu bija aizbraucis traktors un gājēju takai priekšā 

sastumts pamatīgs sniega valnis, kuram vajadzēja tikt pāri. Diez kā šis 

manevrs būtu beidzis, ja pretī nepasniegtos 13- 14 gadīga pusaudţa 

palīdzīgā roka un vienkāršais jautājums, ko pavadīja labsirdīgs smaids 

viľa sejā: „Vai jums palīdzēt?” Ar jaunieša palīdzību kundze pārvarēja 

slidīgo, augsto sniega barjeru, vien pārsteigumā, ka šodien uz ielas no 

jauniešiem var sagaidīt vēl ko tik jauku, piemirsa pajautāt viľa vārdu. 

Pavisam droši zināms, ka tas bija Pāvilostas vidusskolas skolēns, jo 

kundze atceras, ka uz muguras tam bijusi skolas soma. Paldies, Tev, 

nezināmais līdzjūtīgais jaunais cilvēk!  

 

Paldies, par vienkāršu cilvēcīgu palīdzību! 

 

PATEICĪBA 

 

Pasaules dvēseli baro cilvēku laime un arī to nelaime, ļaunums 
vai skaudība. Īstenot savu likteni ir cilvēka vienīgais, patiesais 
uzdevums. Viss kalpo vienam. Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule 
slepus sadodas rokās, lai tev palīdzētu. (Paulu Koelju)  

 

Liels, liels paldies visiem ziedotājiem, atbalstītājiem, kuri nepalika 
vienaldzīgi par Paulas dzīvi!  Esam pārsteigti - cik daudz naudiľas ir 
izdevies savākt, lai mazā Paula varētu turpināt cīľu un dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi!!! 

Iespējams, pateicoties publicitātei avīzēs un TV, sarosījās ziedotāji 
arī www.ziedot.lv – mazajām sirsniľām, kur Paulai ir atvērts patstāvīgs 
ziedojuma konts. Decembrī tur saziedota liela naudas summa, kura 
kopā ar JŪSU visu ziedojumiem nodrošina Paulai iespēju rehabilitēties 
visa šī 2011. gada garumā!!! 

Par saziedotajiem līdzekļiem mazā Paula jau ir pieteikta trešajam 
rehabilitācijas kursam Truskavecā. Šogad,  pateicoties visiem jums, 
ticam, ka Truskavecu varēsim apmeklēt divas reizes. Esam 
apmeklējuši osteopātu Klaipēdā, pieteikušies baseina apmeklējumam, 
turpināsim vingrošanas un masāţas nodarbības, reitterapiju, 
apmeklēsim logopēdu un mūzikas nodarbības. Intensīvāk sāksim 
darboties, kad beigsies vīrusu laiks. 

 Šīs visas nodarbības veicina Paulas attīstību, kas jau notiek!! 
Paula sāk runāt vairāk un vairāk, spēj arvien jaunas lietas, par kurām 
pati ir sajūsmā un, protams, priecē gan mūs - vecākus, gan 
krustvecākus un omīti Vecpilī. Attīstību pamana visi, kas mazo Paulu 
zina kopš dzimšanas!  

Paldies par sirds siltajām emocijām, ko saľēmām koncerta laikā!!! 
Tās sildīs mūs visu gadu!! 

Paldies visiem kas piedalījās koncertā un izstaroja šo labestību un 
atvēra cilvēku sirdis!  

PALDIES! 
Paulas vecāki – Zane, Artis,  

krustvecāki Ieva, Ingus,  
omīte Inta 

 
 



 

 

Izglītības ziņas 

Pasākumi bērnudārzā  
 

Ir iesācies jauns gads ar jaukām atmiľām par 
pagājušā gada nogali un ar jaunām cerībām un idejām, 
ko gribētos realizēt 2011. gadā. 

Vislielāko paldies gribu teikt visiem mūsu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Kastanītis” bērnu vecākiem, kas 
atbalstīja iestādes vecāku padomes ideju ziedot naudiľu 
jaunu rotaļlietu iegādei. Un pateicoties iestādes padomes 
priekšsēdētājai Artai Klāsēnai visas grupiľas Ziemsvētkos 
tika pie jaunām, skaistām rotaļlietām. 

Arī Ziemsvētku tirdziľa Rūķu mamma saka paldies 
bērnu vecākiem: Kristīnei Bēliľai, Maritai Kalējai, Tatjanai 
Vešľakovai, Marinai Raubēnai, Artai Klāsēnai, Dacei 
Gričelei, Baibai Dārzniecei, Ivetai Aplokai, Aigaram 
Novadam un darbiniekiem Dzidrai Andersonei, Skaidrītei 
Štokmanei, Dagnijai Kaľotei, Simonai Tomasei un Mārai 
Višemirskai, kuras ar saviem darinājumiem kuplināja 
Ziemsvētku tirdziľu. Īpašs paldies Bēliľai Kristīnei, kura 
Ziemsvētku tirdziľā iegūto naudiľu ziedoja grupas 
vajadzībām. 

Bet Ziemsvētki jau nebūtu Ziemsvētki, ja pie bērniem 
ciemos no tālās Lapzemes neierastos mūsu iemīļotais un 
jaukais Ziemsvētku vecītis - Normunds Dunkers. Paldies, 
par viľa atsaucību gadu no gada priecināt mūsu mazuļus! 

Nemanot jau paskrējis arī jaunā gada janvāris. 
Neraugoties uz to, ka mūsu bērnus ik pa laikam skar kāds 
vīruss, visā visumā turamies braši un masveidā 
neslimojam. Visās grupiľās 21. janvārī organizējām rotaļu 
rītu, kad bērni iemācījās jaunas rotaļas un ar prieku gāja 
vecās, labās rotaļās.  

28.janvārī lielāko grupu bērni piedalījās mīklu 
minēšanas rītā. Bērni bija attapīgi , prata mīklas gan 
uzdot, gan atminēt. 

Pavisam drīz Sveču diena un virkne citu pasākumu.  
Lai Jums un mums visiem veselība un darbotiesprieks 

Jaunajā 2011. gadā! 
 

GAIDA AKERFELDE  
Vērgales PII „ Kastanītis” vadītāja 

 
 
 
 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

No zieda uz ziedu,  

No sirds uz sirdi  

Lido mīlestība. 

Vērgales kultūras namā 

11.martā plkst. 20:00 

ĢIMEŅU VAKARS 

         „Vēl atceros to dienu, to skatienu vienu” 

Skaistas dziesmas jums dziedās un uz raitu deju soli aicinās Rīgas VEF 
kultūras pils vīru trio „HARADA” un vakara vadītāja Gita Johansone.  
Pieteikties un samaksāt dalības maksu Ls 5,00 no personas līdz 1. martam pie 
Velgas.  

Aiz gaismas mirdz zieds, 

Aiz laimes pukst sirds, 

Pa pasauli mūžam 

Lido mīlestība... 

 

 

Labākās zāles pret daţādiem vīrusiem jeb 
vienkāršāk 

ZIEMAS PRIEKI VĒRGALĒ – 

2011 

Sestdien, 5. februārī 

Ziemas laiks nav šķērslis, lai brīvo laiku pavadītu 
kustībā. Ierasties piemērotā apģērbā, ľemiet līdzi 
slēpes (varēs dabūt arī skolas slēpes), ragaviľas un 
galvenais - daţādus ,,ŠĻŪCEKĻUS”, gan veikalā 
pirktos, gan pašgatavotos, tādus, ar kuriem var 
nobraukt no kalna. Būs tēja, bet kopējo galdu veidosim 
paši - tāpēc kaut ko paľemiet līdz! Daţas no 
piedāvātajām disciplīnām - slēpošana, auto vilkšana 
„Elš un pūš”, „Alu cilvēki”, ,,Noķer mani” un citas... Ja 
atļaus sniegs, veidosim sniegavīru parādi (ieliec kabatā 
burkānu un pogas!). Kustības un prieks svaigā gaisā, 
un varam droši teikt - iepūt gripai!   

 

    Uz kopā sanākšanu aicina VELGA un MĀRCIS 

 

               Izbaudīsim Valentīndienas prieku! 
 

VĒRGALES KULTŪRAS NAMĀ 

12. februārī plkst.18:00 

Vērgales aktīvie jaunieši Marta un Guntars visus ielūdz uz koncertu 
,,Izvedīsim jūs cauri mīlestībai”. Pēc koncerta – dejas. Ieejas maksa Ls1.00, 
pamatskolas skolēniem Ls 0.70.   

Jūsu vērtēšanai –Valentīndienas sirdis. Mīlestību parasti raksturo sarkanā 
krāsa, tāpēc vakara vadītāji iesaka apmeklētājiem, nākot uz pasākumu, apģērbā arī 
izmantot sarkano krāsu. Tiksimies mīlestības svētkos Vērgalē!  

  

                           Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA 
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VĒRGALES KULTŪRAS NAMĀ 

18.martā plkst.18:00 notiks dziesmu vakars  

„VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”! 
 

Aicinām piedalīties visus no 1 līdz 101 gada vecumam, kuri vēlas uzstāties ar 
savu priekšnesumu. 

Interesentus lūdzu pieteikties pie Sniegpulkstenīša krustmātes Mirdzas 
SĪPOLAS pa telefonu 29338335. 

 

ZIEMUPES TAUTAS NAMĀ 

19.martā plkst.21:00. 

jau 29 gadu pēc kārtas groziņvakars 

„Pie ģimenes pavarda” 

 

Līdzi ņemiet nelielu dāvaniņu ar vēlējumu. 

Ar mums kopā šajā vakarā būs AGNESE un KALNS. 

Dalība – Ls 6,00 no ģimenes. 

Pieteikties līdz 14.martam. Daina – 29437166. 

 



 

Sabiedrības ziņas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN  BIJA  VIENKĀRŠS  MĀLA  PODIŅŠ… 
 

24. janvāra pievakarē Vērgalē notika pirmā dekupāţas kursu nodarbība.   
Jaukā pasniedzēja Regīna no Liepājas ieradās jau pusstundu agrāk. Viľa ir 

atvedusi daţādus iepazīšanās darbus, lai mēs redzētu, ko darīsim, jo pasniedzējai 
Liepājā Kungu ielā pieder veikaliľš „Namiľš”, kurā var nopirkt materiālus dekupāţas 
darbiem un arī  jau gatavus darbus. Uz nodarbību ieradušas trīs sievietes no 
Pāvilostas un četras vērgalnieces. Dalībnieces ir gatavas iemācīties kaut ko īpašu un 
jaunu. Vēl pēdējie sagatavošanās mirkļi, un darba galds ar daţādiem materiāliem 
pirmajai nodarbībai gatavs. Mūsu skati pievērsti parastam māla puķu podiľam. 
Pasniedzēja stāsta, rāda un palīdz, bet mēs strādājam ar otām - krāsojam ar 
daţādām  krāsām, daţādām līmēm, izgrieţam zīmējumus no salvetēm, neskaitāmas 
reizes ţāvējam podiľus ar fēnu, pierakstām darba gaitu blociľos.Un tā ļoti spraigā 
darbā paiet divas stundas. Bet kāds ir rezultāts! Mūsu septiľi parastie māla podiľi 
pārvērtušies ļoti skaistos mākslas darbiľos! Prieks pašām un pasniedzējai.  

Gadi nav šķērslis darbošanās  

priekam, jo   kopā   ar   Artu  bija 

 un       cītīgi      strādāja      viľas  

četrgadīgā  meitiľa   Rūta  (Artas  

piebilde   -   podiľa  viena  pusīte  

viľas     darbs,     otra  -   meitas).  

   Nākamā nodarbība 7. februārī,  

un šoreiz pārvērtībām izmantosim  

metālu.  

    Es arī priecājos par savu māla  

podiľu – VELGA  

 
 

Pirmajā nodarbībā tapušie darbiľi. Foto: V.Freimane 
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Vērgales zemledus makšķerēšanas 

sacensības 
 

29. janvāra rītā pie Vērgales centra dīķa 
pulcējās visi tie, kurus interesē zemledus 
makšķerēšana.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Šogad uz ledus izgāja 11 komandas – no 
Ventspils, Priekules, Liepājas, Saldus, Dobeles un, 
protams, arī no Vērgales. Neiztrūkstoša šīs dienas 
sastāvdaļa ir Aivara Laumaľa gatavotā zivju zupa. Pēc 
trīs stundu ilgā makšķerēšanas maratona karstais 
ēdiens ir tieši laikā! Sacensību galvenie tiesneši ir 
Mārtiľš Dēvics un Dainis Dulpiľš, protokolē Arvis 
Vītoliľš. Uzvarētājkomandām tiek piešķirtas šādas 
balvas – Ls 70 par 1.vietu, Ls 60 par 2. vietu, Ls 50 
par 3.vietu. Tiek piešķirtas ar individuālās balvas. 
Dalības maksa par piedalīšanos – Ls 20 no 
komandas. 

Šogad lielākais loms Dobeles komandai – 
9,266 kg un 1.vieta, 2.vieta Vērgales komandai ar 
attiecīgi 5,65 kg, bet 3.vietā ar 5,551 kg komanda 
„Kaţa un Co”! 

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi zemledus 
makšķerēšanai, tad vērgalnieki plāno rīkot nākamās 
sacensības pēc trim nedēļām. 

VITA BRAŢE 

 

 

 

2.vietas ieguvēji no Vērgales – Artis ANIĽŠ, Oskars 
MORS, Aivars SPRUDZĀNS un Broľislavs VĪTOLIĽŠ.                                                                           
Foto: V. Pirktiľš 

 

            OLGA ZĪVERTE 

                              (17.07.1924. – 29.01.2011.) 
 

Dvēselei nevajaga 
Trepju kāpti debesīs:  
Atnāks Dieva eņģelīši  
Uznesīs rociņā. 
(L.t.dz.) 

Klusā, baltā sestdienas vakara stundā pa zvaigţľotu Mūţības ceļu 
aizgājusi Olgas Zīvertes – mūsu Oļas dvēselīte. Tālākā ceļa taciľa noslēgusies... 
Palikušas tikai dzīvās atmiľas, kuras reizēm nāk klusiľām, reizēm nāk steidzīgi 
mums līdz... No dzīves aizgājis darbīgs, dzīvespriecīgs cilvēks... Šajās skumju 
pielietajās dienās un brīţos – bērni, mazbērni, radi, draugi, bijušie darba biedri – 
esam visi kopā...  

No tevis tik daudz bija, ko gūt.  
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,  
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt. (K .Apškrūma)  

Olgas šūpulis kārts Ziemupes pagastā, Feldmaľu ģimenē. Vecāki jau no 
agras bērnības meitenē ieaudzina stingras rakstura īpašības.  

Darba gaitas viľa sāk Vērgales patērētāju biedrības grāmatvedībā. Vēlāk 
strādāja veikalos par pārdevēju. Vērgalē uzplauka pirmā mīlestība, par mūţa draugu 
kļuva Alberts Zīverts. Izveidojās saticīga, draudzīga ģimene, kopā izaudzinātas divas 
jaukas meitas – Ligita un Inese, mazbērni Guna un Agnis. Olga aktīvi piedalījās arī 
pagasta sabiedriskajā dzīvē, dziedāja Vērgales sieviešu ansamblī.  

Ilgus darba gadus Olga Zīverte pavadīja Vērgales pamatskolas virtuvē, 
gatavojot garšīgu ēdienu skolēniem, skolotājiem ikdienā, bieţi tika klāti banketu galdi 
viesiem gan no Latvijas, gan ārzemju ciemiľiem. Viľa bija radoša, prasīga pret sevi 
un sev padotajiem darbiniekiem, mīlēja kārtību, skaistumu sev apkārt. Vienmēr 
svētku reizēs sevišķi tika rotātas ēdamtelpas, virtuve. Ziemassvētkos – tradicionālā 
piparkūku mājiľa, rūķīši, svecītes... Mīlēja ziedus... Ap viľas māju no agra pavasara 
līdz vēlam rudenim viss plauka un ziedēja.  

Olgu pavadām ar trim saujām baltu Dzimtenes smilšu, egļu skuju un 
ziediem rotātā kalniľā guldot... Mūsos paliek Oļas dvēseles gaisma... Atceramies to, 
atmiľu kamoliľus risinot... Lai vēji un putni Tev klusu dzied šūpļa dziesmas... 
 

VĒRGALES PAMATSKOLAS SAIME 

 

 

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ 

Kur Vērgales pagastā piekrastes zvejnieki var 
nobraukt pludmalē, lai novestu laivas? 

 Atbild novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Vitrups: 
„ Vērgales pagasta teritorijā ir noteiktas vietas, kur no 
pašvaldībai piederošās zemes var nobraukt pludmalē. 
Tās ir  pie Annas kapiem, Beltēm, Ziemupes 
stāvvietas un pretī  Ziemupes baznīcai. Lai 
nobrauktu pludmalē, obligāti ir nepieciešama Vērgales 
pagasta pārvaldes atļauja. Pašvaldības policija 
kontrolēs, vai visiem braukt gribētājiem ir atļaujas.” 
 

 



 

 
 

 
Dievkalpojums   Saraiķu  ev.  lut.  baznīcā  notiks  20.  

februārī             plkst. 11: 00. 
 

Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā  
notiks:   6. februārī plkst.11:00  

13. februārī plkst.14:00  
20. februārī plkst.11:00  
27.f ebruārī plkst.14:00. 
 

Uzmanību! Mēneša piektajā svētdienā dievkalpojumi 
nenotiek! 
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Reliģiskās ziņas 

TĀLĀK PAR DEGUNGALU 

 

Trešdienas vakaros pussešos Vērgales pamatskolā 
iedegas gaisma. Kas tur notiek? Tur sanāk daţādi cilvēki no 
Vērgales, Liepājas, un arī no Rīgas, lai kopā pielūgtu Dievu, 
lasītu Bībeli un palīdzētu cits citam. Paši sevi viľi sauc par 
kristiešu grupiľu. Aizsākums meklējams 2010. gada vasarā, 
kad Vērgalē un tās apkārtnē notika plaša evaľģelizācija. Tad 
ticīgos varēja sastapt gan bērnudārzā "Kastanītis", gan uz 
daţādiem transporta līdzekļiem lauku ceļos. Viľi nesa 
ikvienam prieka vēsti par Jēzu, kā arī aizlūdza par 
vajadzībām, dziedināšanu un atbrīvošanu no ļauniem gariem. 
Tad izveidojās šī grupiľa, kas turpina tikties. Tā ir atvērta 
ikvienam cilvēkam neatkarīgi no konfesijas vai (ne)ticības 
bagāţas. 

Kristieši pārējiem vērgalniekiem novembrī rīkoja braucienu 
uz Latvijas vēsturē lielāko evaľģelizācijas pasākumu – 
Cerības festivālu, kur Arēnā Rīga pulcējās vairāk kā 38 000 
cilvēku. Tas bija neaizmirstams laiks, gan baudot profesionālu 
mūziku daţādām gaumēm, gan uzklausot pasaulslavenā 
evaľģēlista Billija Grehema vēsti. Vārda "evaľģēlijs" izcelsme 
meklējama grieķu valodā, un tas nozīmē - prieka vēsts –  ka 
Dievs tik ļoti mūs mīl, ka par ikviena grēkiem deva savu Dēlu 
Jēzu Kristu, lai ikviens, kas tam tic, taptu izglābts. 

Kāda vienpadsmitgadīga meitene saka: „Uz grupiľu vajag 
nākt, jo tas var mainīt dzīvi, es daudz uzzinu par Jēzu un gribu 
uzzināt vēl vairāk.” Savukārt viľas tētis izteicās: „Jēzum ticēt ir 
ļoti laba lieta.” 

Kristiešu grupiľa arī februārī turpina aktivitātes, 5. 
februārī kopā ar Vērgales kultūras nama vadītāju Velgu 
Freimani rīkosim  sporta spēles visām paaudzēm - ZIEMAS 
PRIEKI Vērgalē 2011. 

Būt attiecībās ar Dievu vienmēr ir piedzīvojums un 
svētība! 
Kontaktiem: marcis.dejus@g.mail.com, t. 26442229  
 

Grupiľas vadītājs, sludinātājs  
MĀRCIS DEJUS 

 
 

 

Daudz baltu dieniņu-  

            Veltai un Voldemāram Bētiem! 
 

Vērgalniece Velta Bēta savu 85.dzimšanas dienu sagaidīja 
13.janvārī, bet viľas vīram Voldemāram lielā jubileja vēl tikai priekšā - 
22.martā.   

Par šo stipro ģimeni mēs jau rakstījām pirms 5 gadiem Vērgales 
avīzītē. Pagājušajā gadā ţurnāliste Dace Ezera viesojās pie Bētu ģimenes, lai 
uzrakstītu rakstu par mīlestību, par nodzīvotiem gadiem. Un šogad tieši 
13.janvārī Bētu ģimenes rokās nokļuva ţurnāla ,,Māja” 6.janvāra numurs, kur 
ţurnāliste publicējusi rakstu par šo ģimeni. Tāpēc mēs gribējām noskaidrot, kā 
par šiem pieciem gadiem klājies mūsu jubilāriem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienā, kad tapa raksts - 24.janvārī, dzīvoklī vēl ļoti daudz ziedu, ar 

izdomu un mīlestību gatavotas dāvanas un apsveikumi. Visus viesus vienā 
reizē telpā ietilpināt nevarēja, tāpēc tuvākie radi nāca vienu dienu, 
draudzenes no ,,Novakarēm”- otru, bērni, mazbērni un mazmazbērni - trešo. 
Meita Velga saka, ka viľa lepojas ar vecāku stipro ģimeniskumu, jo kopā 
šogad saticīgi un mīļi būs nodzīvoti 64gadi. Un viľi pieľem tagad dzīvi tādu, 
kāda tā ir. Nodzīvots garš, strādīgs mūţs, ar labu atmiľu bagāţu. Un, 
neskatoties uz iespaidīgo gadu skaitu, abiem ir pietiekami laba veselība. Labs 
draugs viľiem ir televizors, radio un avīzes ,,Kursas Laiks”, ,,Kurzemes Vārds” 
un ,,Latvijas Avīze + Mājas Viesis”. Taču par daudz tur ir negatīvā un 
problēmas, kas viľus, protams, satrauc. Un arī tas, kas notiek ar cilvēkiem 
Latvijā - zemās un ļoti lielās algas, daţādie nodokļi, cenu kāpums visām 
precēm, komunālo maksājumu kāpums. Viľus tagad vairāk uztrauc tieši 
bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu dzīve un problēmas, jo viľi visiem ļoti 
gribētu palīdzēt. Tāpēc liels prieks par gaidāmā jubilāra -Voldemāra 
strādīgumu un izturību. Viľš vēl joprojām brauc ar riteni, labprāt dodas 
pastaigās, ar prieku darbojas svaigā gaisā un veic mājas darbus. Kas ir 85 
gadi? Tāds mazs strēķītis vien ir...no sniegpulksteľiem pavasarī, līdz rudenim, 
līdz sniega vāliem.Un mēs priecājamies, ja prieku var atrast arī šajā vecumā, 
jo gadi ir dzīves īstenība, un nevajag tos uztvert pārāk smagi.Un Bētu ģimene 
priecājas par katru nodzīvoto dienu, nodzīvoto laiku, saviem mīļajiem un 
dzīves vislielāko laimi un dārgumu - būt kopā. Mēs novēlam Veltai un 
Voldemāram Bētiem, lai šogad un turpmāk Jūs nepieviļ sirdsdraudzene – 
veselība, un meita Velga piebilst - rokrokā sagaidīt 65 kāzu jubileju 
2012.gadā! 

 

„Sekunžu virpulī, minūšu vērpetēs, stundu putenī 

              Vienkārši - ar prieka sēkliņām apsēt katru rītu, 

             Un deviņjūdžu zābakiem visu iecerēto panākt. 

            Un starot tā, lai cerību puķes ar skatienu apzeltītu”. 

 

Domas uzklausīja un pierakstīja - VITA BRAŢE 
 

 

 
Velta un Voldemārs Bēti.                                                                      Foto: V. Braţe 

 

Folkloras  kopa  Ziemupē 
 

Lai bij vārdi, kam bij vārdi 
Man pašam stipri vārdi (Latv.t.dz.) 
 

Ziemupē sāk veidoties folkloras kopa, kuras mērķis 
mācīties svinēt latviskus svētkus un dot iespēju to darīt arī 
visiem pārējiem, kā arī kopīgi izjust un piedzīvot dziesmu un 
tradīciju spēku! Pirmie sadziedāšanās mēģinājumi jau ir 
notikuši, nākošajos aicinām piedalīties arī jūs. Muzikālā 
padoma un nošu devēja – Marita Kalēja.  
        Interesēties Ziemupes tautas namā pie Dainas 
Vītolas, zvaniet 29437166. 

 

mailto:marcis.dejus@g.mail.com


 

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

DZĪVES BRĪŽOS 

Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien – 

Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis un būs vēl tik daudz. 

Ar tiem mēs bagāti esam. 

    No  sirds  atvainojamies  tiem  Sakas pagasta  un  Pāvilostas   
iedzīvotājiem, kuri   savas    jubilejas  svinēja   janvārī, bet kurus 

nebijām pieminējuši iepriekšējā  laikrakstā. Piedodiet! 
 Sirsnīgi sveicieni janvāra jubilāriem -  

           īpaši Annai Sīmanei – 100 dzimšanas dienā  
 

un pilngadniekiem – Ģirtam Ģēģerim, Mārtiľam Vērniekam, 
Mārtiľam Petrovam, Pēterim Priedoliľam! 
 

Kā arī  Irmai Lasei – 89 
           Viktoram Matisonam – 86 
           Nellijai Ţernovojai – 85 
           Baibai Helmanei – 81 
           Fedoram Gordienko– 75! 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos Sakas 

pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 
 

Veru Bulvāni – 96 

Sofiju Konovalovu - 92 

Zofiju Pauri – 90 

Reziju Šeferi – 84 

JakobuKronbergu – 84 

Lidiju Āboliľu – 83 

Jāni Reini – 83 

Ausmu Niedru - 82 
 

Mudīti Girgensoni, Andri Paipu, Lolitu Mūrnieci, Gundegu Šēli, Gunti 
Egliľu, Telmu Tuzi, Signi Gruntmani,  Oskaru Arāju! 
Pilngadniekus – Ritu Kreicbergu, Daci Beihmani, Kitiju Krugu, Kristu 
Moţenovu! 

 

 

  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos Vērgales 

pagasta iedzīvotājus - 

Almu Simsoni - 90 
Vilmu Magoni - 84 
Rozāliju Putru - 84 
 

Dzintru Bibi, Guntaru Strogonovu, Itu Freimani, Alisi Gēgersoni, Andri 
Darondu!  Pilngadnieci Alisi Jēkabsoni! 
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Zināšanai 

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

Pateicība 

Mīļš paldies Ziemupes jauniešiem Gintam, Normundam Gulbjiem, 
Ģirtam Bauļkalnam, Aigaram Prāmaltam, Raitim un Gatim 
Brēdiķiem par Ziemupes tautas nama un bibliotēkas ēkas jumta 
atbrīvošanu no sniega. 

Sludinājumi 

Lūgums palīdzēt! Ģimene Vērgalē lūdz uzdāvināt bērnu gultiľu un 
ratiľus. Zvanīt Vizmai 26818992. 
 

Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina darbā apkopēju - 
sētnieku. CV un pieteikumu iesniegt līdz. š. g. 15. februārim, 
Dzintaru 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV - 3466 – Pāvilostas 
pilsētas  kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai. Vairāk informācijas 
pa tālruni: 29366112, 63498264. 
 

Pāvilostas novada TIC aicina darbā referentu laika periodam no 
01.04.2011. – 31.10.2011. 
• Stundu skaits nedēļā – 20 pie summētās darba laika uzskaites 
• Darba alga mēnesī Ls 105,- (pirms nodokļu nomaksas) 
Darba pienākumi: 
• Sniegt tūrisma informāciju par Pāvilostas novadu  
• Iespēju robeţās sniegt informāciju par Liepājas reģionu un Latviju  
• Veikt citus līdzīga satura uzdevumus 
Prasības pretendentiem: 
•  angļu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī 
• prasmes rīkoties ar datoru (internets, MW Office) un citu biroja 

tehniku 
• komunikabilitāte 
Iesniegumu un CV ar fotogrāfiju iesniegt Pāvilostas tūrisma 
informācijas centrā līdz 2011. gada 4. martam. Sīkāka informācija pa 
tel. 29121894 vai 63498229 (Maritai). 
 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties uz jaunu darba 
vietu - lietvede. 

Pretendentam obligāta prasme strādāt ar datoru (MS Word, 
internets, elektroniskais pasts). 

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes 
termiľu 3 mēnešus. Darba laiks- 40 stundu darba nedēļa, darba alga- 
Ls 250,00 mēnesī. 

Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte. 
Pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamai atlases kārtai, pārrunas. 

Pieteikumus un CV lūdzam sūtīt līdz 2011. gada 15.februārim 
Pāvilostas novada pašvaldībai ar norādi „Lietvedes konkursam” pa e-
pastu: dome@pavilosta.lv pievienojot pieprasījumu lasīšanas 
apliecinājumam. 

Uzziľas pa tālruni 63498261. 
 

Pāvilostas novada pašvaldība atkārtoti aicina pieteikties uz 
darba vietu - specializētā automobiļa vadītājs- ugunsdzēsējs. 

Pretendentam obligātas  C kategorijas autovadītāja tiesības.  
Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes 

termiľu 3 mēnešus. Darba laiks- 40 stundu darba nedēļa, pie 
summētās darba laika uzskaites, darba alga- Ls 200,00 mēnesī. 

Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte.  Pieteikumā 
lūdzam norādīt autovadītāja stāţu. 

Pieteikumus lūdzam līdz 2011. gada 15.februārim iesniegt 
Pāvilostas novada pašvaldībā kancelejas vadītājai.  

Uzziľas pa tālruni 26566055. 
 

SVEICAM 
Mairitu BINDRI un Edgaru EŠMITU 
                 ar meitas DANIELAS piedzimšanu! 
 
Agnesi JĒKABSONI un Vitāliju KRAUKLI  
                                  ar dēla MARATA piedzimšanu! 
 

 

 

 

MŪŽĪBĀ                            

Vērgales pagastā 

ERNA ŠABANOVA 
(06.09.1923.–11.01.2011.) 
IMANTS PAULAUSKIS 
(19.03.1952.–16.01.2011.) 
OLGA ZĪVERTE     
(17.07.1924. – 29.01.2011.) 

 

 

 

 

 

Pāvilostā un Sakā 

ILMARS VAGULĀNS 
(01.02.1928. - 10.01.2011.) 
 

GUNĀRS REKMANIS 
(05.07.1934. - 26.01.2011.) 

 

 

 

 

Ernestu Lūku – 82 

Lidiju Grīniľu – 82 

Ilonu Neimani – 82 

Lūciju Girgensoni – 81 

Lūciju Putnu – 80 

Līviju Ādamsoni – 80 

Viju Dolmani – 75 

 

Imantu Arāju – 75 

Edmundu Gāgu – 75 

Imantu Bunku – 75 

Mudru Bunku – 70 

Tabitu Rasiľu – 65 

Futiniju Zandbergu – 65 

Veltu Vaškus – 60 

 

Katrīnu Jēkabsoni - 82 
Valdi Vītoliľu - 70 
Rutu Almani - 70 
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