
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.5      2009.g.decembris 

 

 

 

Laimīgu Jauno 
gadu! 

Tik vienkārši, 
bet reizē svarīgi un 
pārliecinoši izskan šis 
vēlējums. Nevienu jaunu 
gadu sagaidot, bez šīs 
frāzes neiztikt. Tieši 
šogad aizvadītie 
Ziemassvētki un 
gadumija bieţi tika 

dēvēti par krīzes svētkiem, kurus 
nenoliedzami vieglāk pārlaida tie, kuri 
iepriekš dzīvojuši taupīgi vai pat trūcīgi. 
 Pilnīgi noteikti, ka pie labklājības 
pieradušajiem grūti sarast ar domu, ka nu 
būs jādzīvo pieticīgi. Vārdu „krīze” dzirdam 
katru dienu, bet gribas sacīt, ka tai bija pie 
mums jāatnāk, lai mēs saprastu, ka 
iepriekšējos gados esam daudz kam 
svarīgam vienkārši pagājuši garām. Kā 
mierinājums lai izskan doma, ka 2010.gadu 
esam varējuši sagaidīt tik lēti kā vēl nekad! 
Lai arī kas nu katrs mēs būtu, vēlamies ar 
katra jauna gada sākumu sākt jaunu dzīvi, 
ar sparu ķerties pie jaunu darbu veikšanas, 
lai gan iepriekš nezinām, ko dzīve mums 
sarūpējusi dāvanu maisā. Aizvadītais gads 
un arī jaunais – Tīģera gads pilnīgi noteikti 
būs pārbaudījumu un daţādu problēmu 
gads, jo labklājība tik drīz mūs neaplaimos.  
Jaunajā gadā visiem novēlu veselību - ļoti 
dārgu mantu, mīlestību un saticību, 
nepagurt zem nodokļu sloga, bet otram 
uzdāviniet to, kas pašam patīk vislabāk! 

 „Kad zvaigznes debesu kupolā 
iedegas visās varavīksnes krāsās, tās ir tikai 
jāierauga. Un nedaudz jāpastiepjas 
pirkstgalos, lai izvēlētos vienu no tām 
savam svētku tērpam par rotu un dāvātu 
arī citiem. Tiem, kuriem mazāk tiek un 
vairāk salst. Un, ja būsim īpaši vērīgi, tad 
mums būs lemts ieraudzīt to viskrāšņāko 
zvaigzni. Kā to sauc? Sirdī mēs katrs tās 
vārdu turam svētu – ikkatrs...Padomājiet 
un atbildiet sev. Šoreiz - tikai sev!”  

(I.Tirzmaliete) 

VITA BRAŢE 

Gunta Jakovele, Pāvilostas mākslas skola 3.grupa 

 

Š.g. 22.janvārī plkst. 16.
00

  

Pāvilostas kultūras namā   

IEDZĪVOTĀJU  

SAPULCE 

Iedzīvotāji jau savlaicīgi var sagatavot savus jautājumus un rakstveidā 

vai telefoniski iesniegt tos domē, lai amatpersonas un speciālisti varētu laikus 

sagatavot atbildes uz tiem. Rakstiskos iesniegumus varat iemest kastītē pie 

domes vai nodot sekretārei. Telefoniski savus jautājumus varat uzdot, zvanot 

634 98261.  

 

VAĻAS prieks 

No 25. janvāra Pāvilostas novadpētniecības muzejā būs skatāma 
pāvilostnieces Valijas Vīgantes rokdarbu izstāde 

„VAĻASprieks mūža garumā”. 

1964.gadā Valija Vīgante ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Pāvilostā un strādāja gan 
Pāvilostas slimnīcā, gan ambulancē. Pāvilostas sabiedrībai Valija Vīgante zināma kā vecmāte 
Vaļa.  

Bet cik pazīstama rokdarbniece VALIJA ?  
Liela daļa cilvēku noteikti zina par Valijas aizraušanos un redzējuši viņas darinātos rokdarbus. 
Viņa jau no 5 gadu vecuma mācījusies adīt. Adāmadatu vietā izmantoti skaliņi. Mācījusies 
daiļamatniecības vidusskolā Rīgā, bet mācības pārtraukusi, jo ģimenei, kurā auga pieci bērni, 
nepietika līdzekļu dzijām.  

Pašmācības ceļā viņa apguvusi adīšanu, tamborēšanu, šūšanu. Ja Vaļai kāds 
raksts iepatīkas, tas tiek zīmēts  pat uz autobusa biļetes, sēţot autobusā un skaitot valdziņus. 

Nav saskaitāms, cik zeķu, cimdu, lakatu, šaļļu, dţemperu, jaku sadarināts un 
dāvināts saviem mīļajiem tuviniekiem, draugiem, paziņām un pat māksliniekiem.  

Izstāde, kas muzejā būs skatāma no 25.janvāra līdz 10.martam veltīta Valijai 
Vīgantei viņas 75. gadu jubilejā. 29. janvārī muzejā sumināsim jubilāri.  

Jūsu priekam tiks izrādīti daţādās  tehnikās darināti Vaļas rokdarbi.  
Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
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             Pagājušā gada pēdējā Pāvilostas novada domes sēde notika 
17.decembrī. Tajā izskatīja 20 darba kārtības punktus. Sēdē piedalījās 
vienpadsmit domes deputāti, tai skaitā Gatis Štokmanis piedalījās no 
15.darba kārtības punkta. Deputāti Indra Ziemele un Uldis 
Kurzemnieks sēdē nepiedalījās sava tiešā  darba dēļ. 
1. Deputāti vienbalsīgi  nolēma atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem: Ziemupes ielā 5, Saraiķi par 
labu Sanitai Pukai un Gunitai Lagzdiņai, „Meţamārtiņi“, Sakas 
pagastā par labu SIA „IFI Latvia“, „Ozoli“, Vērgales pagastā par labu 
Ivetai Reinholdei un Harijam Deičim, „Alksnāji“, Vērgales pagastā par 
labu SIA „Notera“, „Liepiņas“, Vērgales pagastā par labu SIA „Hagro“, 
„Mači“, Sakas pagastā par labu Andim Muiţniekam, „Norkusi“, 
Vērgales pagastā par labu SIA „Sabres“,  
2. Nolēma piedzīt no trīspadsmit nekustamo īpašumu 
īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma 
naudas bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Kopējā 
parāda summa Ls 4464. 
3. Pieľēma saistošo noteikumu Nr. 31. „Par Būvnodevu par 
būvatļaujas saľemšanu” projektu. Saistošie noteikumus pēc 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas tiks publicēti Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. Tie stāsies spēkā ar 
2010.gada 15.februāri. 
4. Nolēma daļēji apmaksāt mācību maksu par mācībām Latvijas 
Kultūras koledţā Ls 175,00 apmērā Vērgales bibliotēkas darbiniecei 
Ligitai Ginterei. 
5. Izskatot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšlikumu un 
pamatojoties uz noslēgtām vienošanām par dzīvokļa un zemes 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, izslēdza no Domes 
grāmatvedības bilances pēc stāvokļa uz 2009.gada 17.decembri 
dzīvojamās mājas, koplietošanas telpas, palīgēkas, neapdzīvojamās 
telpas un piesaistīto zemes gabalu īpašumos Tiltiņi un  Atvari Sakas 
pagastā. 
6. Desmit politiski represētām personām par 50 procentiem 
samazināja nekustamā īpašuma nodokli par zemi un individuālo 
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu 
īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus un netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. 
7. Noteica, ka turpmāk lauksaimniecības zemei nomas maksa 
būs 3 % no kadastrālās vērtības + 21% PVN. 
8. Nolēma ar 2010.gada 04.janvāri veikt grozījumus Vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” tarifikācijā sakarā ar 
jaunas grupiņas atvēršanu un 2010.gada budţetā piešķirt papildus 
finansējumu Ls 1542,00 apmērā uz 2010.gadu. 
9. Samazināja samaksu par zemesgabalu Avotu iela 13, 
Pāvilostā, ņemot vērā  nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus.  
10. Izveidoja Pāvilostas novada pašvaldības dzimtsarakstu 
nodaļu un vadītājas amatā iecēla Aiju Ozoliņu, bet nodaļas vadītājas 
vietnieces amatā Anitu Sprudzāni. Apstiprināja Pāvilostas novada 
dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. 
11. Piekrita nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Vērgales pagasts 
sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes vienībai 
piešķirot nosaukumu  „Liepēni”. Noteica īpašuma lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
12. Nolēma ar 2009.gada 01.decembri lauzt īres līgumu ar Jāni 
Penkoku par dzīvokļa Nr. 17 „Atvari”, Vērgales pagastā īri. Uz šo 
dzīvokli piešķīra īres tiesības Andim Citronam. 
13. Deputāti nolēma, ka būvniecības saskaľošanas procedūrā 
jāiekļauj prasība būvniecības darbības saskaľot ar AS „Sadales 
tīkli” Rietumu reģiona nodaļu, ja plānotā darbība paredzēta 
elektrisko tīklu aizsargjoslā. Par to tikusi informēta arī Liepājas reģiona 
novadu būvvalde. 
 
 

PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas novada dome informē, ka domes 17.12.2009. sēdē pieņemts 
lēmums nr.12, 15.§ par detālplānojuma apstiprināšanu:  

1. Apstiprināt detālplānojumu īpašumam Dzintaru ielā 2E, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā 1.redakciju par galīgo redakciju. 

2. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 33 “Īpašumu “Dzintaru 
ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

3. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieľemšanas 
publicēt laikrakstos “Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziľas” norādot, ka ar 
detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas 
lapā www.pavilosta.lv. 

 
Pāvilostas novada dome informē, ka domes 17.12.2009. sēdē pieņemts 

lēmums nr.12, 14.§ par detālplānojuma apstiprināšanu:  
1. Apstiprināt detālplānojumu īpašumam “Dīķīši”, Vērgales 

pagastā, Pāvilostas novadā 1.redakciju par galīgo redakciju. 
2. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 32 “Īpašumu “Dīķīši”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

3. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieľemšanas 
publicēt laikrakstos “Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziľas” norādot, ka ar 
detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas 
lapā www.pavilosta.lv. 

 
„Pāvilostas novada dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem nr.1148 "Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi" 2009.gada 26.novembrī ir pieņēmusi lēmumu 
(prot. nr.10, 16.§) par Pāvilostas novada Sakas pagasta nekustamo īpašumu 
„Ābelītes” un „Akmeņkaļi” detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr. 30 „Īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu. Ar 
izstrādāto detālplānojumu, var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un 
interneta mājas lapā www.pavilosta.lv”.  

 

14. Apstiprināja detālplānojuma īpašumam „Dīķīši”, Vērgales 
pagastā 1. redakciju par galīgo redakciju.  
15. Apstiprināja detālplānojuma īpašumam Dzintaru ielā 2E, 
Pāvilostā 1. redakciju par galīgo redakciju. Noteica, ka tehniskā projekta 
izstrādātājam jāņem vērā sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
14.12.2009. viedokli un domes deputātu komiteju sēdē atbalstīto 
priekšlikumu par laivu māju būvapjoma samazināšanu par 30 %. 
Balsojumā atturējās deputāts G.Brēdiķis. 
16. Piešķīra nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2010. 
gadam. 16 nēģu murdi sadalīti 13 zvejniekiem. 
17. Iznomāja zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limitu 
2010.gadā. Novadam kopā  piešķirti 5 reņģu stāvvadi, 1 zivju murds, 31 
lucīšu murds, 394 zivju tīkli, 110 reņģu tīkli, 9000 zivju āķi, 90 
akmeņplekstu tīkli, 44126 kg mencu kvotas. 
18. Atļāva noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz 
zemesgabalu Dziļņi, Vērgales pagastā 5,5 ha platībā.  
19. Papildināja un apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam ”Norkusi”, Vērgales pagastā un piešķīra 
divas jaunas  adreses atdalītajām daļām - „Rēderi” un „Enkuri”. 
20. Apstiprināja maksu par reklāmas izvietošanu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā: 
20.1.privātpersonu sludinājumi, apsveikumi- Ls 0,50 +PVN; 
20.2.individuālā darba veicēju sludinājumi - Ls 0,15 par cm2 +PVN; 
20.3.juridisko personu sludinājumi, paziņojumi- Ls 0,35 par cm2+PVN. 

Reizē ar šo lēmumu atcēla Pāvilostas novada domes 
26.11.2009. sēdes Nr. 10. lēmumu 11.§ “Par izcenojumiem informatīvajā 
izdevumā”, kurā atsevišķi nebija izdalīti individuālā darba veicēju 
sludinājumu izmaksas. 

Nākošā domes sēde notiks 2010. gada 28.janvārī plkst.14.00 
Vērgales pagasta pārvaldē. 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 

DOMES ZIŅAS 
 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes  2009.gada 29.okt. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 34§)  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2009. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 26 

PAR PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM 

Izdoti saskaľā ar MK 15.11.2005.noteikumiem Nr.85 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 6.punkts  un MK 19.12.2006.noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43.punkts 

1. Pabalsts audţuģimenei 
1.1. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 
1.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Pāvilostas novada bāriņtiesas 
lēmumu par bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar Pāvilostas 
novada bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audţuģimenes statuss un ar kuru ir 
noslēgts līgums par bērna(u) uzturēšanu. 
1.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audţuģimenē ievietotā(o) bērna(u) 
uzturēšanai ir Ls 120. 
1.4. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audţuvecākiem, kuri savu 
pamatdzīvesvietu deklarējuši Pāvilostas novadā, tiek izmaksāts vienam no 
audţuvecākiem audţuģimenes pienākumu veikšanai:  1.4.1. vienam bērnam 
– Ls 40 mēnesī; 1.4.2. diviem bērniem - Ls 80 mēnesī; 1.4.3. trīs bērniem - Ls 
120 mēnesī; 1.4.4. četriem bērniem - Ls 160 mēnesī; 1.4.5. pieciem bērniem 
- Ls 200 mēnesī; 1.4.6. sešiem bērniem - Ls 240 mēnesī; 1.4.7. septiņiem 
bērniem - Ls 280 mēnesī. 

 

2. Pabalsti bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 
kuri sasnieguši pilngadību 

2.1. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri 
sasnieguši pilngadību, ir pašvaldības sociālās garantijas pilngadību 
sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai 
un par kuriem Pāvilostas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 
ievietošanu ārpusģimenes aprūpē. 
2.2. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes 
aprūpe: 
2.2.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei; 
2.2.2. pabalsta apmērs ir Ls 175; 
2.2.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvesvietas izziņa. 
2.3. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes 
aprūpe audţuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā: 
2.3.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
2.3.2. pabalsta apmērs ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 
apmērā; 
2.3.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvesvietas izziņa. 
2.4. Pabalsts bērnam bārenim izglītības iegūšanai: 
2.4.1. pabalsts paredzēts ikmēneša izdevumiem: 
2.4.1.1. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar 
izglītības programmu un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu 
un par kuru Pāvilostas novada  bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 
ārpusģimenes aprūpi; 
2.4.1.2. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai 
koledţā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar 
studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 
apgūst studiju programmu un par kuru Pāvilostas novada bāriņtiesa 
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Pabalsta izmaksu 
aptur studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums 
nekavējoties informēt Pāvilostas novada domes sociālo dienestu, kurš 
izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem; 
2.4.2. pabalsta apmērs ir 50% no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās 
darba algas valstī  un tiek izmaksāts katru mēnesi līdz izglītības iestādes 
beigšanai; 
2.4.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvesvietas izziņa. 
Uz iesnieguma un klāt pievienoto dokumentu pamata pabalsti tiek 
izmaksāti ne vairāk kā par 3 (trim) mēnešiem. 
2.5. Pabalstu bērnam bārenim dzīvojamās telpas īrēšanai: 
2.5.1. pabalsts paredzēts bērnam bārenim dzīvojamās telpas īres maksas 
segšanai līdz laikam, kad bērnam bārenim tiek piešķirta dzīvojamā telpa; 
2.5.2. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās platības 
īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), izziņa no pašvaldības, ka bērns 
bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns ir reģistrēts pašvaldības 
dzīvokļu rindā dzīvojamās platības saņemšanai. 

3. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
3.1. Ja pilnībā tiek apmierināts pabalsta pieprasītāja prasījums pēc 
sociālās palīdzības, sociālais dienests informē sociālās palīdzības 
pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu. Ja netiek 
apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms 
vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek 
informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas 
kārtību. 
3.2. Ja sociālās palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar Pāvilostas 
novada sociālā dienesta pieņemto lēmumu, tas ir tiesīgs mēneša laikā no 
lēmumu paziņošanas brīţa  lēmumu apstrīdēt Pāvilostas novada domē 
likumā noteiktajā kārtībā . 
3.3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Sakas 
novada domes 2009.gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Par 
Sakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam”. 
3.4. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

PROJEKTI 

 

Saņemts Eiropas Savienības atbalsts 

Pāvilostas pilsētas ūdenssaimniecības 

sakārtošanai 

 2009. gada 26. oktobrī Pāvilostas pilsētas pašvaldības aģentūras 
„Pāvilostas komunālais uzņēmums” direktors Gatis Brēdiķis parakstīja ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līgumu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/018/013 par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Sakas 
novada Pāvilostas pilsētā, II kārta”. Projektu plānots īstenot līdz 2010. gada 
beigām un projekta kopējās izmaksas ir 300 115,66 lati, no kurām 
attiecināmās izmaksas ir 248376,57 lati. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums ir 211 120,08 lati, valsts līdzfinansējums 24 837,66 lati, bet 
pārējās izmaksas – pašvaldības finansējums. 
 Projekta ietvaros ir noslēgti trīs līgumi – ar SIA „Grobiņas SPMK”  
par ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbiem 294 
115,67 latu apmērā, ar būvuzraugu Juri Krastiņu par 2 000,00 latiem un ar SIA 
„Firma L4”  par autoruzraudzības pakalpojumiem 3 999,99 latu apmērā. 
 Projekta ietvaros Pāvilostas Vecpilsētas daļā tiks rekonstruēti 2,5 
km esošie ūdensapgādes tīkli un par 4,5 km tie tiks paplašināti. Šneidera 
laukumā tiks paplašināti kanalizācijas sistēmas tīkli par 0,25 km. Projekta 
rezultātā uzlabosies Pāvilostas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas 
vispārējais stāvoklis, vienlaikus samazinot vides piesārņojuma riskus. Pēc 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā, II 
kārta” realizācijas rekonstruētie un jaunizbūvētie ūdenssaimniecības tīkli, 
tīklos padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbildīs LR 
normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām, palielināsies ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pārklājums Pāvilostas pilsētā.  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 
 

PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada dome plāno noteikt Pāvilostas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai. Priekšlikumus un iebildumus lūdzam iesniegt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
līdz 2010.gada 19.februārim. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā 
termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.  
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SOCIĀLĀS ZIŅAS 

Sociālais dienests ziņo: 

Decembra mēnesī ir notikusi viena sēde, kurā 3 ģimenēm ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss 
un 6 ģimenēm piešķirts GMI pabalsts, 1 ģimenei mainīts pabalsta izmaksas veids, 1 personai piešķirts 
vienreizējs pabalsts. Kopējā pabalsta summa decembrī Ls 1186. 
 Uz šī gada beigām mūsu novadā 49 ģimenes (91 iedzīvotājs) ir atzītas par trūcīgām, t.i. 2,80% 
no kopējā iedzīvotāju skaita. Jāņem vērā fakts, ka šis procents ir mainīgs, jo darbaspējas vecuma 
iedzīvotājiem statusu piešķir uz 3 mēnešiem. 
 2009.gada decembra otrajā pusē arī mūsu pašvaldības sociālais dienests ir saņēmis Latvenergo 
dāvinājuma elektrības kartes, kuras tiek dalītas trūcīgo iedzīvotāju mājsaimniecībām. Uz pašreizējo brīdi ir 
izdalītas 8 kartes. 
 Lielu paldies jāpasaka Austrai Vagotiņai- Vagulei par dāsnajām dāvanām, kas noderēja 
daudzām novada ģimenēm. Paldies Sarkanā Krusta Liepājas nodaļai par dāvāto Merild kafiju 50 novada 
iedzīvotājiem un 20 ģimenēm ar bērniem sarūpēto bērnu apģērbu, rotaļlietām un pārtikas pakām no 
veikalu tīkla Rimi. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 

 Sociālā drošības tīkla atvieglojumi veselības aprūpes 

saņemšanai trūcīgajiem pacientiem 

 Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no visām pacientu iemaksām un pacientu līdzmaksājumu par operāciju, kas 
līdz šim bija 15 latu 

 Trūcīgie pacienti atbrīvoti no maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās’’, ja pa dienu ārstējas 
dienas stacionārā.   

 Valsts trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem apmaksās pilnā 
apmērā, ja izdevumi par valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus, bet 2009. 
gadā -12,5 latus  

 

 

Bāriņtiesa informē 

Civillikuma 179. pants 
nosaka, ka vecāku pienākums ir 
samērā ar viņu mantas stāvokli 
uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas 
uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns 
pats var sevi apgādāt. Pienākums 
gādāt par bērna uzturēšanu 
neizbeidzas, ja bērns nedzīvo kopā ar 
vienu no vecākiem vai abiem 
vecākiem.  

Parasti vecāks, kurš 
nedzīvo kopā ar bērnu, maksā 
uzturlīdzekļus tam vecākam, pie kura 
bērns dzīvo. Tomēr ne visos 
gadījumos iespējams iegūt 
uzturlīdzekļus no otra vecāka (nav 
darbs un nav pastāvīgi ienākumi, 
apzināti izvairās no uzturlīdzekļu 
maksāšanas). Kopš 2004. gada mūsu 
valstī darbojas Uzturlīdzekļu garantiju 
fonds bērna nodrošināšanai ar 
uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma 
par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde 
Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā 
atzīta par neiespējamu. Tas nozīmē, 
ka vecāks nosūta Uzturlīdzekļu 
garantijas fondam tiesas lēmumu par 
uzturlīdzekļu piedziņu un tiesu 
izpildītāja izziņu, ka nav iespējams 
piedzīt uzturlīdzekļus. Līdz šim 
Uzturlīdzekļu garantijas fonds 
maksāja uzturlīdzekļus tādā apmērā 
kā to bija noteikusi tiesa. Ar 2010. 
gadu Uzturlīdzekļu garantiju fonds 
uzturlīdzekļus izmaksās 
samazinātā apmērā. Proti: 
- bērniem līdz 7 gadu vecumam 
maksās 30 latus, bet ne vairāk par 
tiesas nolēmumā noteikto; 
- bērniem vecumā no 7 gadiem līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai 
turpmāk tiks maksāti 35 lati, bet ne 
vairāk par tiesas nolēmumā noteikto. 
Piemēram, ja tiesas spriedumā ir 
noteikta konkrēta uzturlīdzekļu 
summa 20 latu apmērā, tad bērnam 
tiks nodrošināts tiesas spriedumā 
noteiktais uzturlīdzekļu apmērs – 20 
lati, bet, ja tiesas spriedumā ir 
noteikta konkrēta uzturlīdzekļu 
summa 50 latu apmērā, tad bērnam 
atkarībā no viņa vecuma tiks 
nodrošināts uzturlīdzekļu apmērs – 
30 vai 35 lati. 

Valsts no 2010. gada 1. 
janvāra nemaksās uzturlīdzekļus 
par bērniem, kuri pastāvīgi nedzīvo 
Latvijā un kuriem nav deklarēta 
dzīvesvieta Latvijā. Tiek uzskatīts, 
ka persona pastāvīgi dzīvo Latvijas 
Republikā, ja tā Latvijā uzturas ne 
mazāk kā sešus mēnešus kalendārā 
gada laikā. Šaubu gadījumā personas 
pienākums būs pierādīt, ka tā 
pastāvīgi dzīvo Latvijā. 

 VELTA VAŠKUS 

No 2009.gada 1.oktobra trūcīgie pacienti varēs saņemt bezmaksas 
kompensējamās zāles arī to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai 50% 
kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% un 50% bija jāpiemaksā aptiekai pašiem. 
Kas jādara, lai saľemtu šādu atlaidi? 
1. solis Jākrāj čeki Iegādājoties kompensējamos medikamentus, ir jāsaglabā maksājuma 
dokumenti (kases čeks vai kvīts EKA čekam), kurā papildus norādīts pacienta personas kods 
un zāļu nosaukums, ko izsniegs aptiekā.  
2. solis Jāseko līdzi čeku summai, kas samaksāta kā līdzmaksājumu par zālēm Čeku 
summai par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā 
jāsasniedz 50 latus, vai no šā gada oktobra līdz 31. decembrim 12,5 latus! 
3. solis Jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti  

 „Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” kopija; 
 kases čeki, kvītis EKA čekam (oriģināli), kas apliecina maksājumu par kompensējamām 

zālēm;  
 iesniedzot dokumentus uz vietas, būs jāuzraksta arī iesniegums, ko palīdzēs izdarīt 

speciālisti. 
4. solis Jādodas uz veselības norēķinu centru pēc izziľas uz Veselības norēķinu centra 
teritoriālajām nodaļām (bij. VOAVA nodaļām) Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3 (6.ieeja) tālr. 67201282 
vai Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē. Pēc visu nepieciešamo dokumentu un 
iesnieguma iesniegšanas (var nosūtīt arī pa pastu) Veselības norēķinu centra teritoriālajā 
nodaļā, pacientam piecu darba dienu laikā tiks izsniegta speciāla izziņa (pēc pieprasījuma 
var tikt nosūtīta arī pa pastu). Ja izdevumi par kompensējamo medikamentu valsts 
nekompensēto daļu pārsniegs noteikto limitu, tad pārmaksāto naudas summu atmaksās 
pacientam, pārskaitot naudu uz pacienta bankas kontu. 
5. solis Ar izziľu jādodas uz aptieku un jāsaľem zāles bezmaksas Kad pacientam atkal 
nepieciešamas kompensējamās zāles, aptiekā kopā ar īpašo recepti jāuzrāda arī Veselības 
norēķinu centra izdotā izziņa un var saņemt zāles bezmaksas. 
SVARĪGI IEVĒROT! ATLAIDE UN ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS TIKAI UZ LĒTĀKAJĀM 
ZĀLĒM LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU GRUPĀ! Ja pacients izvēlas cita raţotāja zāles, kuras ir ar 
tādu pašu zāļu aktīvo vielu, bet dārgākas, tad starpība jāpiemaksā pacientam pašam. 

Sīkāka informācija: 
Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234 katru darba 
dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

Vērgales pamatskolā svin Ziemassvētkus 

 
Uzstājas 1. – 4.klašu koris. Foto: Vita Braţe 

 

Mūzikas skolas Adventa koncerti        

   

 
Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi pirms koncerta Pāvilostas baptistu dievnamā.  

Foto: no Mūzikas skolas arhīva 
 

 

6.klase – Sindija DUNAISKA,  
               Karīna VEŠŅAKOVA; 
7.klase – Anna DUNKERE; 
8.klase – Kalvis ALSEIKA,  
               Madara KLEINŠMITE;  
9.klase – Līvija ŪŠE. 
Koncertā dejotprasmi rādīja skolēni 

pa klašu grupām 1.,2.klašu, 2. - 4.klašu un 7. 
– 9.klašu skolēni, dziedātprasmi 1. – 4.klašu 
koris un arī skolēni atsevišķi pa klasēm. 
Vērgales kultūras nama skolēnu 
dramatiskais pulciņš spēlēja lugu 
„Sniegpārsliņa”, bet savdabīgu uzvedumu 
sniedza Bērnu ţūrijas 1., 2.klašu zēni, lasot 
O.Vācieša grāmatu „Mēnesim robs”. 
Koncerta izskaņā koris un viesi nodziedāja 
dziesmu „Sniedziņš”.     

VITA BRAŢE 

 

21.decembra pievakarē, kad 
ziema bija sevi pieteikusi pilnā krāšľumā 
un varenībā, Vērgales pamatskolas 
skolēni kultūras namā svinēja 
Ziemassvētkus un sniedza svētku 
koncertu. 

Svētku ieskaņā skolas direktora 
Ginta Jurika uzruna un vēlējumi 
Ziemassvētkos, bet paši labākie skolēni 
2009./ 2010. m.g. 1.semestrī no katras 
klases iededza svecītes svētku eglītē.  

1.klase - Adrians Henrijs 
GĒGERSONS; 

2.klase – Elīna LIBĶENA; 
3.klase – Saiva ZAUERE, 
               Laura PIRKTIŅA; 
4.klase – Annija ZIKMANE; 
5.klase – Evija BRIKMANE,  
               Aleta Betija ANIŅA; 

 

Atkal esam jauna gada sākumā. Gaisma ir 
sagaidīta, un mūsu sapņi un ieceres, ko vēlējāmies 
realizēt klusajā gaidīšanas laikā pirms mīļajiem 
Ziemassvētkiem, ir piepildījušies. Advents ir 
domāts, lai katrā sirdī iedegtos maza ticības svecīte.  
 Pirmajā un Otrajā Adventē, kopā ar Dieva 
vārdu Pāvilostas ev.baptistu un Sakaslejas 
Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi 
sniedza labdarības-ziedojumu  koncertu 
„Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”. Šī pasākuma 
rezultātā tika saziedoti Ls 105.00 sešiem Mūzikas 
skolas audzēkņiem, lai palīdzētu apmaksāt mācību 
līdzfinansējumu, tā aizdedzot viņos ticības svecīti 
gaišai cerībai, cilvēciskai Līdzcietībai un Mīlestībai. 
 Mūzikas skola sirsnīgi pateicas 
Pāvilostas ev.baptistu un ev.luteriskajai draudzēm 
un to mācītājiem D. Doroľinam, O. Freimanim par 
līdzcietību, atbalstu un dāsnumu. 

10.decembrī Mūzikas skolas audzēkņi 
apciemoja sociālās aprūpes centra iedzīvotājus, 
iepriecinot ar Ziemassvētku dziesmām!  

Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 

 

APBALVOTI  LABĀKIE 

2009. gada 8. decembrī  
Kuldīgā notika Kurzemes labāko 
jaunsargu apbalvošana, kurā  majors 
Ivars Krusts „Jaunsardzes Atzinības 
Zīmi” un apliecību pasniedza arī 
Pāvilostas jaunsargiem -  no jaunākas 
grupas Emīlam Miķelim Hornam un 
Kārlim Šēnam, no vecākās grupas  Agijai 
Meľģei.  

Pēc apbalvošanas mūs svinīgi  ar 
dziesmu „Es karā(i) aiziedams” sveica 
Kuldīgas vidusskolas 12.klases skolēni.  
Tad visi jaunsargi devās nelielā ekskursijā 
pa Kuldīgu. Bijām  „Kāršu” muzejā, kur 
atrodas ap 100 daţādiem kāršu 
komplektiem. Tad bijām pie Latvijas 
Zemessargiem. Viņi mums pastāstīja par 
savu darbu, par automašīnām, ko  
izmantotām savā darbā, par ieročiem un to 
glabātuvi, tikai ieročus diemţēl mums nebija 
iespējas apskatīt.  

Kaut gan laukā laiks bija vēss un 
jaunsargi pēc garās dienas bija noguruši, 
katrs tomēr smaidīja un bija gandarīts par 
pavadīto laiku un ieguvumu, jo šis 
apbalvojums mums katram ļoti daudz 
nozīmē. 

Un tādēļ gribam izteikt lielu 
pateicību mūsu instruktoram Kasparam 
Rudītim, kurš vienmēr mums palīdz un 
atbalsta. Viņš mūsos katrā veido  stingro 
raksturu un cīņas sparu. Un viņa labo darbu 
var ieraudzīt katrā no mums. Kaut arī 
apbalvoti tika tikai trīs paši labākie  
jaunsargi, domājam, ka, ja instruktoram 
būtu iespēja apbalvot mūs visus, viņš to 
noteikti darītu. Paldies Jums, instruktor! 

Jaunsargi: EMĪLS MIĶELIS HORNA,  
KĀRLIS ŠĒNS, AGIJA MEĽĢE 
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KULTŪRAS ZIŅAS 
 
 

 

Pāvilostas vidusskolas ziņas 

Noslēdzies 2009./2010. mācību gada. semestris. Izvērtējot  
mācību sasniegumus 1.semestrī, secinājām, ka 47 % no visiem 
skolēniem ir augsts un optimāls zināšanu apguves līmenis (6-10 
balles), bet 10% skolēnu ir arī kādā priekšmetā  nepietiekams zināšanu 
apguves līmenis (1-3 balles). Vidējā atzīme skolā kopumā ir 6.9, 
vislielākais prieks par 12.klases skolēniem, jo viņiem skolā ir 
visaugstākā vidējā atzīme – 7.61. 

Jaunajā gadā īpaši gribu apsveikt un pateikt paldies tiem  
skolēniem un viņu vecākiem, kuriem liecībā vidējā atzīme ir virs 8 
ballēm:  
1.klase – Keita Šakina, Samanta Sļesarenko, Adīne Gūtmane, Sanija 
Bērziņa 
2.klase – Mihaels Doroņins, Leo Kiričenko, Megija Bušmane 
3.klase – Daniels Delijevs, Krista Ziemele, Jānis Štokmanis, Mareks 
Ņikiforovs 
4.klase – Rūdolfs Priedoliņš, Edgars Ķipsts, Kristofers Pētermanis 
5.klase -  Anna Elīza Šēna, Kate Štokmane 
6.klase – Elvita Freidenfelde, Evita Jakovļeva, Kristaps Klaks, Andra Lanka,  
Itija Ozoliņa, Laura Stirna, Ija Tapiņa 
7.klase -  Terēze Cābele, Linda Ansone, Maiga Uzare 
8.klase  - Monta Kurzemniece, Sintija  Rešķe, Kārlis Vītols 
9.klase –  Anda Uzare, Ilze Ieva Vilne 
10.klase – Renāte Citskovska, Ivita Goguadze, Laine Šildere 
11. klase – Kristīne Hodakovska, Ilze Kalniņa, Beate Jance  
12. klase- Sandra Bikova, Agija Meņģe, Monta Priedola, Paula Sekača, 
Elīna Citskovska, Kristiāna Siliņa, Rihards Teteris 

Novēlu šiem un arī vēl citiem skolēniem pavasarī saņemt 
„Cerību balvu”! 

Ir sācies mācību olimpiāţu laiks. Priecājamies, ka mūsu 
skolas 12.klases skolēni ir izcīnījuši godalgotas vietas Liepājas rajona 
olimpiādēs – Sandra Bikova 1.vietu bioloģijā, bet Rihards Teteris 
ieguvis 3.vietu angļu valodā un uzaicinājumu startēt republikas 
olimpiādē. Paldies skolotājām I.Ozoliņai un I.Krastai par ieguldīto 
darbu, vēlam veiksmi arī turpmāk. 

Jaunajā gadā novēlu visiem skolēniem labas sekmes 
mācībās, vecākiem un skolotājiem izturību, radošas idejas un labu 
veselību! 

Direktores vietniece mācību darbā AINA JAKOVĻEVA 

 

IEDEGSIM ATMIŅU UGUNSKURU 

Iedēstiet dienu bezgalīgajā steigā saullēkta sarkanās rozes 
Par ceļrāţiem uz zināmo un nezināmo kapiem. 
Iedēstiet  par ceļrāţiem, lai mēs atcerētos, ka saista mūs 
viena kopēja dzīve – 
Viņiem jau izdzīvota, mums – vēl dzīvojama. 
Viedi un patiesi dzejnieka H.Skujas vārdi. Šoreiz attiecināmi 

uz kādu baisu notikumu, kas pirms 65 gadiem risinājies Pāvilostā. 
1944.gada rudenī kulmināciju piedzīvoja latviešu bēgļu 

došanās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. Līdz Otrā Pasaules kara beigām 
ilgotos Gotlandes krastus izdevās sasniegt vairāk kā 4500 cilvēkiem. 
Daļai no viņiem tas izdevās, pateicoties lietuviešu karavīriem. 

1944.gada jūlijā lietuviešu policijas 5.bataljons saņēma vācu 
karaspēka vadības pavēli pārņemt Baltijas jūras piekrastes apsardzi 
starp Ventspili un Pāvilostu. Uzdevums bija vērot jūras akvatoriju un 
ziņot par ienaidnieku kuģu parādīšanos, kā arī neļaut izbraukt 
civiliedzīvotājiem. Lietuvieši vācu pavēli nebija pildījuši un ziņojuši par 
bēgļu laivām, kas nogādāja bēgļus no Latvijas  Zviedrijā. 1944.gada 
decembrī vācieši apcietināja 20 karavīrus. Vairākas dienas pratināja un 
1945.gada 21.janvārī  septiņiem bataljona karavīriem nolasīja nāves 
spriedumu, kuru izpildīja Zaļkalna meţa malā. Tur ir arī viņu kopējā 
atdusas vieta. Zināmi  piecu nošauto karavīru vārdi – viršila 
Macijauskas, diţkareivis Sendrius, ierindnieki Salickas, Jonas 
Bašinskas un Krasauskas, divi nezināmi.  Vienpadsmit no 
apcietinātajiem karavīriem tika izsūtīti uz lēģeri.  

Lai atceramies, ka viss notiek nākamības vārdā un ka 
aizmirstība nebūt nav krāšņākais piemineklis nezināmajiem, 
zināmajiem, nākamībai. 21.janvārī atcerēsimies un pieminēsim viņus, 
kuri atdeva savas dzīvības, lai izglābtos un izdzīvotu daudzi citi.  

MARITA HORNA 
 

 

SVĒTKU PASĀKUMI Pāvilostā AIZVADĪTI 

 Par svētkiem runājot,   allaţ nozīmīgāks ir gatavošanās brīdis tiem. 
Kā viss būs, kā izdosies, vai svētku dalībnieki būs apmierināti?  Pāvilostnieki 
uz pilsētas centrālās lielās egles iedegšanu pulcējās 11.decembrī.  Kultūras 
namā mazie pašdarbnieki sniedza skanīgu un jauku koncertu ’’Brīnumu 
meklējot”,  ko kopā ar 1.-3.kl.dejotājiem un ansambli „Burbulīši” bija 
sagatavojušas pulciņu vadītājas Daiga Cābele un Aija Gertsone, iesaistot tajā 
arī dziedošo  Eināru Vārsbergu. Paldies koncerta vadītājiem Katei un 
Rihardam, kā arī Eināram, Gunai un mūzikas skolas meitenēm. Pēc egles 
iedegšanas pretī 2010.gadam ar cerībām un laba vēlējumiem  tika palaistas 
uguns laternas. Daudzi ko tādu redzēja pirmo reizi un bija pārsteigti. Šogad  
egle meţā nebija jāmeklē, jo  pilsētniekus un viesus priecēja  Martas Rolmanes  
dāvinātā svētku egle, par ko viņai liels paldies!  

Decembrī  vidējās paaudzes deju kolektīvs kā katru gadu  devās uz 
sadancošanu Tadaiķu k.n. Šoreiz koncerts izdevās liels un plašs, jo tajā  
piedalījās 15 Liepājas rajona deju kolektīvi un mūsējie parādīja sevi ļoti labi.  
 22.decembrī uz svētku egli  aicināja Pāvilostas bibliotēkas 
darbinieces. Lasītāji noskatījās Pāvilostas  kultūras nama mazo pašdarbnieku 
sagatavoto koncertu un  no Ziemssvētku vecīša  saņēma dāvanas.  Dāvana 
tika arī  Čaklākajai grāmatu lasītājai Sarmītei Ķipstei, kura 2009.gadā 
izlasījusi 149 grāmatas. Visčaklākā pagājušā gada bibliotēkas apmeklētāja 
izrādījās par Preses pētnieci nodēvētā Velta Vītola.  Vakara gaitā lasītāji 
cienājās ar pašu sarūpētiem gardumiem, minēja mīklas un spēlēja spēles. 
 25. decembrī kultūras namā notika Ziemssvētku balle, kurai 
priekšnesumus pusstundas garumā  bija sagatavojuši  amatierteātra aktieri un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs.  Atsauksmes ir labas, klātesošajiem mūsu 
uzstāšanās sagādāja prieku. Paldies pašdarbniekiem  par ieguldīto darbu un 
laiku. Deju starplaikos aktīvākie apmeklētāji  varēja piedalīties kultūras nama 
vadītājas Silvas Vārsbergas  sagatavotajās atrakcijās, kas izraisīja lielu 
jautrību. (turpinājums 7lpp.) 

 

 

VAI TU ZINI, KA  

 Celtnieki pabeiguši Sakas saieta nama izbūves darbus. Tā kā ēka netika 
nodota ekspluatācijā līgumā noteiktā termiņā, celtniekiem tas izmaksāja 
Ls1764. 
  11.janvārī tiks atvērts iepirkums un noskaidrots Pāvilostas Dienvidu un 
Ziemeļu molu rekonstrukcijas darbu veicēji. 
 Sakarā ar to, ka līgumā paredzētajā laikā, proti, 12.decembrī nebija 
nodota ekspluatācijā Veselības māja Pāvilostā, nauda bērnu laukuma 
ierīkošanai vecpilsētā „palaista vējā”, bet tas nenozīmē, ka netiks rakstīts jauns 
projekts, lai laukumu ierīkotu. 
 Tiek gatavoti šādi projekti iesniegšanai LAD ( Lauku atbalsta dienestā) 
finansējuma  saņemšanai: 1) atkārtoti projekts par Pāvilostas vidusskolas 
pakava bruģēšanu, 2) Vērgales kultūras nama iekštelpu remontam un 
elektroinstalācijas nomaiņai, 3) Ziemupes tautas nama remontam. 
 Būvniecības darbi Ulmales saieta namā turpināsies līdz š.g. martam.  
 Pāvilostā atjaunos Liepājas sporta skolas filiāli, sporta trenerim piešķirot 
0,33 slodzi. Plānota volejbola treniņgrupa. 
 Plānots piesaistīt arī futbola treneri no Liepājas, kas apmācītu novada 
jaunos futbolistus. 
 Pāvilostas pelēkajai kāpai izdots 2010.gada galda pārliekamais 
kalendārs. Kalendāra dizainu veidojis pāvilostnieks Aleksandrs Jeršovs. Tas 
nav nopērkams, bet tiek dāvināts visiem, kuri tieši vai netieši palīdzējuši 
nosargāt šo dabas teritoriju no apbūves un piedalījušies tās sakopšanā. 
Kalendāru, pirmkārt, kā dāvanu saņēmuši 24 Pāvilostas vidusskolas jaunsargi, 
skolēni un skolotāji, kuri piedalījušies daţādās ar pelēko kāpu saistītajās 
aktivitātēs. 
 Šajā mācību gadā Pāvilostas un Vērgales skolu skolēni aicināti piedalīties 
Sorosa fonda atbalstītā Jaunatnes programmas projektā, kurā plānotas šādas 
aktivitātes – skolēni iesaistās savas dzimtās vietas kultūras un dabas 
pieminekļu izpētē, tūrisma maršrutu izstrādē, ar ko iepazīstinās  savas skolas 
skolēnus un pēc tam blakus pagasta skolas skolēnus.  Tā, ciemojoties vienam 
pie otra, labāk tiks iepazīts gan novads, gan kaimiņu skolas. Aktīvākajiem 
skolēniem paredzēta ekskursija uz Embūtes dabas parku. 

MARITA HORNA 
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Aizvadīta jau ceturtā sezona ! 

 

 
Foto Liene Glezere. 

Ziemupes Ziemassvētku Vecītis, darbīgi rosoties un čakli strādājot, aizvadījis jau ceturto 
sezonu. Pirmā – 2006.gada ziemā pagāja Ziemupes tautas namā, bet pārējās trīs aizritējušas 
Ziemupes stāvlaukumā. Kad līdz gadumijai atlikušas vien dažas dienas, arī līdz Ziemassvētku Vecīša 
aktīvā darba gada beigām tikpat  un Ziemupes stāvlaukumā uz mirkli pierimušas bērnu čalas, uz 
sarunu aicināju Rūķi Rakstītāju – Lieni Glezeri, lai īsumā atskatītos uz paveikto.  

Cik cilvēku  pavisam šosezon apmeklēja Ziemassvetku vecīša ciematiņu?  
Šosezon Ziemupes stāvlaukumu apmeklēja apmēram 2000 apmeklētāju. Precīzi vēl to nevar pateikt, jo 
vel dažas dienas ciematiľš būs atvērts apmeklētājiem. Visvairāk ciemiľu šogad atbrauca no Rīgas, 
otrajā vietā atstājot Liepāju, trešajā – Ventspili, bet ceturtajā – Kuldīgu, Jelgavu un Saldu. Bija arī 
ciemiľi no Aizkraukles, Valmieras un citām Latvijas vietām. Bija jauki satikt atkal mūsu tuvākos 
ikgadējos viesus – Kapsēdes bērnudārza mazuļus un audzinātājas! Ļoti liels prieks bija par 
uzľēmējiem, kuri palīdzēja atbraukt pie Ziemassvētku Vecīša 25 Jelgavas bērnunama bērniem! 
Pārsvarā jau brauca bērni, taču ir patiess prieks par tiem pieaugušajiem, kuri mūsu ciematiľā kopā ar 
rūķiem un Ziemassvētku Vecīti rotaļu virpulī drosmīgi atgriezās bērnības sajūtās, kad sevišķi mīļi bija 
gan Ziemassvētki, gan omīte, opītis, gan kaimiľu tante, gan dzīvnieciľi. Manuprāt, šobrīd mums vajag 
kaut ko mīļu un sirsnīgu, mums ir vajadzīga brīvības sajūta, nepiespiesta atmosfēra, ārpus smokinga 
un perfekti gludām šlepēm. Ir jauki pabūt ārpus pierastiem svētku rāmjiem, tajā pašā laikā, baudot 
svētkus un fizisku un emocionālu brīvību. Un šeit, pie Ziemassvētku Vecīša, tas viss ir iespējams – 
jūra, mežs, klusums, miers un svētki...!  

Kādi bija interesantākie atgadījumi šajā sezonā! 
Par sniegu. Pirms Ziemassvētkiem tas vienu nakti sasniga ļoti daudz. Nu, protams, skaisti, taču pirmajā 
mirklī mūs pārľēma šausmas, kā tagad pastrādāsim!? Ķērāmies pie slotām, sniega lāpstām, un 
pamazām vien sākām darīt ierastos darbus, līdz pašus pārľēma svētsvinīga sajūta baltajā sniega 
klājumā. Vēl jāpiemin interesants starpgadījums, kad vienas ciemošanās pašā noslēgumā jau  
romantiskā tumsiľā kopā ar viesiem dziedājām karaoki, un pēkšľi –nodziest daļa apgaismojuma un 
pazūd apskaľošanai elektrība..! Iestājās neliels šoks, tomēr, pēc brīža atradām „vainīgo” kontaktu un 
dziedāšana turpinājās. Ja atceraties, pagājušajā gadā mums izbēga kaziľa un neatgriezās, mēs viľu 
atradām pasākuma noslēgumā 3 km no mājām. 

 

Tad šogad mēs saľēmām kāda 
izpalīdzīga cilvēka zvanu, ka uz ceļa redzama 
kaziľa, vai tikai nav no Ziemassvētku Vecīša 
ciematiľa?  

Paldies, laipnajam kungam, par laimi, 
mūsu kaziľa bija drošībā, bet saimnieku 
izbēgušajai neatradām un pašu kaziľu arī 
pazaudējām. 

Pats par sevi saprotams, ka darbu 
Ziemassvētku Vecīša ciematiņā ir daudz, tāpēc 
lasītājiem būtu interesanti uzzināt par tiem 
cilvēkiem, kuri ikdienā darbojas ciematiņā un 
tā vai citādi ir pielikuši savu roku šajā procesā. 
Man ir ļoti liels un patiess prieks, ka apkārt ir 
cilvēki, kam ir svarīga Ziemassvētku Vecīša ideja- 
patiesas sirsnības, cilvēkmīlestības un bērnišķīgi 
naiva brīnuma radīšanas ideja. Par sirsnīgo 
attieksmi gribu sacīt mīļu PALDIES daudziem 
darbīgiem ziemupniekiem un novadniekiem – 
Dagnijai un Lāsmai LEJĀM, Oksanai un Andim 
BLŪMIEM, Ingai PUTRAI, Dzintrai un Modrim 
BIBJIEM, Ģirtam BAUĻKALNAM, Laurim 
GLEZERIM, Sandai KOPŠTĀLEI, Andrim un 
Normundam GULBJIEM, Lienei ZAĻKALNAI-
PELNĒNAI, Andrim ZAĻKALNAM, Aldim 
STRAZDIĽAM, Veronikai un Dzintaram 
ZAMARĪŠIEM, Vilmai un Linardam GLEZERIEM, 
Zigrīdai un Jānim LĀČIEM, Raitim BRĒDIĶIM un 
Dainai VĪTOLAI!  

Īpašs PALDIES Pankūku Rūķiem Zaigai 
un Edgaram KUPLIEM, kuri ciematiľā radīja savu 
īpašo „pankūku rituālu”! Valdai un Vladimiram 
GŪTMAĽIEM par jauko frizēto, filmzvaigžľu vērto, 
kaziľu pāri, Marikai un Ārim GLEZERIEM par 
piemīlīgo trušu saimi, Naurim un Mārcim 
NOVADIEM par sadarbību sveču gatavošanā, 
Lolitai ŠLANKAI par burvīgajām apgleznotajām 
piparkūkām, Gatim BRĒDIĶIM un DRĪLIĽU 
ģimenei par Rūķa Ninnes māju! Šogad necerēti 
liela piekrišana bija Pankūku un Sveču mājai. 
Rēķinājām, ka šajā sezonā sveces tinuši gandrīz 
1000 apmeklētāju! 

PALDIES Liepājas leļļu teātra „MASKA” 
aktieriem Agitai un Pēterim TRUPIEM par 
sadarbību, Laumiľām no Valdemārpils par 
suvenīriem, Kitijai VEITAI par jaukajiem 
pašdarinājumiem, SIA VIA – S par iespēju iznomāt 
konteinermājas! 

Kā šosezon noritēja sadarbība ar 
„Latvijas Pastu”? 
Man bija divas ieceres: mākslinieces Margaritas 
Stārastes 95 gadu jubilejas gadā noorganizēt 
zīmējumu konkursu un izveidot īstu Ziemassvētku 
Vecīša ciematiľa Pastu. 

Un šogad, kad galīgi lielas cerības uz to 
neliku, izdevās ļoti jauka sadarbība ar Latvijas 
Pastu! 

Kopā noorganizējām zīmējumu 
konkursu, kuram ir tiešām liela „piekrišana”: esam 
jau saľēmuši 8352 apzīmētās pastkartes 
konkursam!  

Radījām iespēju tieši no Ziemassvētku 
Vecīša biroja nosūtīt apsveikuma pastkartes uz 
jebkuru vietu Pasaulē, kuru daudzi apmeklētāji arī 
izmantoja. Šo iespēju visvairāk izmantoja rīdzinieki 
un ventspilnieki.  

Mans vēlējums Jaunajā 2010.gadā? 
Novēlu visiem sajust savās sirsniľās labestību, 
labestību, labestību! Laimīgu Jauno gadu! 

Ziemassvētku Vecīša ciematiľu apmeklēja –  
VITA BRAŽE 

 

(turpinājums no 6.lpp.)  
29.decembrī kultūras namā Ziemassvētku vecītis apciemoja un ar saldumu pakām 

apdāvināja Pāvilostas un Sakas pašus mazākos bērnus  – tos, kuri vēl neapmeklē skolu un 
bērnus invalīdus. Tādu ir 103. Bērni kopā ar vecīti gāja rotaļās, bet pirms tam  noskatījās Liepājas  
vokālā ansambļa „Krāsainās notiņas” priekšnesumus.  

30.decembrī kultūras namā notika Pāvilostas kristīgo draudţu pasākums, kuru 
apmeklēja vairāk kā 40 iedzīvotāju. Pasākuma dalībnieki  stāstīja, ka garlaicīgi nebija, lai arī 
pasākums ilga četras stundas.  Fiziskas aktivitātes, atrakcijas mijās ar dziesmām  un dejām, pašu 
sagatavotiem priekšnesumiem, praktiskiem uzdevumiem, kristīgām uzrunām, videofilmas 
skatīšanos  un garšīgu cienastu. „Bija jautri, daudz ko uzzinājām par citām zemēm, jauki un 
saturīgi pavadījām laiku”, tā par pasākumu saka tā apmeklētāji. Paldies, pasākuma 
organizatoriem par rodošo izdomu un pūlēm, sagatavojot tik saturīgu pasākumu! 

MARITA HORNA 
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Prieki pašiem mazākajiem vērgalniekiem 

Vērgales kultūras namā 26.decembra rītā paši mazākie vērgalnieki 
tikās ar  Ziemassvētku Vecīti un Rūķu meitenēm Unu un Zandu.. Viņas iededza 
svētku eglītē svecītes, uzbūra konfekšu lietutiņu un visus iepazīstināja ar 
ansambli „Krāsainās notiņas”. Bija ļoti patīkami redzēt dziedošo bērnu vidū arī 
daudzus mazos vērgalniekus un ir prieks, ka vecāki atrod iespēju savus bērnus 
vest uz nodarbībām Liepājā. Kopā ar Ziemassvētku Vecīti visi gāja rotaļās, taču 
bērnu acis patiesi iemirdzējās brīdī, kad rokās nonāca svētku saldumu paciņa.  

Labu veselību bērniem un viľu vecākiem novēl  
Vērgales Ziemassvētku Vecītis! 

Vērgale dzied! 

Laiks skrien vēja spārniem.To noteikti varēja apliecināt tie 
vērgalnieki, kuri bija ieradušies uz dziesmoto pēcpusdienu Vērgales kultūras 
namā, lai paklausītos Noras, Ojāra un Arvja dziedātās dziesmās un kopā ar 
viņiem padziedātu mīļas un sen nedziedātas dziesmas. Kopā sanāksim un 
dziedāsim arī janvārī. Ja patīk dziedāt, piebiedrojies mums! Seko informācijai 
vai piezvani Velgai. 

VITA BRAŢE 

 
Svētki Ziemupē 

 
Top garšīgās piparkūkas. Foto: Daina Vītola 

Ceturtajā adventē 22.decembrī, ziemupnieki ieradās uz piparkūku 
cepšanu un eglītes iedegšanu. Ideja par piparkūkām vistiešākajā veidā tika 
nočiepta no Nacionālās bibliotēkas vadītāja Andra Vilka runas Kurzemes 
biblotekāru konferencē Liepājā.   

Par skaisto egli  paldies sakām rūķītim Andrim. Izgreznot to 
palīdzēja Dana un Jānis. Piparkūku cepšana sanāca jautra, smarţīga un 
garšīga, Piedalījās cepēji vecumā no 2 līdz 68 gadiem, mūsu pulciņā bija  arī 
2 vīrieši. 
Eglītes iedegšanas rituālā klātesošo bija vēl vairāk. Tēja, piparkūkas, 
karstvīns radīja jauku gaisotni. Lai iegūtu svecītes iedegšanas tiesības, tika 
teikti vēlējumi, skaitīti dzejoļi. Noskatījāmies Kaspara Gobas filmu „Piekraste”. 
Pie Ziemupes vecīša karaokes DVD mazie dziedāja Ziemassvētku dziesmas. 

Sakām paldies atnācējiem un vēlam šo svētku gaisotni paturēt 
jūsmājās un mūsmājās visu 2010 gadu! 

SKAIDRĪTE un DAINA, Ziemupes bibliotekāres 
 

Decembris Saraiķos 

5.decembrī vietējā uzņēmēja Ilma Ruduša savā kafejnīcā „ER-RA-
MI” rīkoja iedzīvotāju tikšanos ar deputātiem. Piedalījās novada domes 
priekšsēdētājs U.Kristapsons, deputāti - D.Vītola, G.Brēdiķis, V.Cielava.   

Tika spriests par laukuma pretī veikalam sakārtošanu, par tūrisma 
attīstību, par nākotnes perspektīvām. Pēc tikšanās deputāti apmeklēja Saraiķu 
bibliotēku, iepazinās ar telpām un uzklausīja mūsu vēlmes nākotnē. 

Savukārt 19.decembrī Ilma RUDUŠA visus aicināja uz egles 
iedegšanu Saraiķu centrā! 

No 16.-19.decembrim bibliotēkā tika rīkotas meistardarbnīcas 
„Dāvini no sirds!”, kuras notika Naudas plānošanas centra un valsts aģentūras 
„Kultūras informācijas sistēmas” rīkotās Ziemsvētku akcijas „Dāvini no sirds!” 
ietvaros. Šogad akcijas rīkotāji vērsās tieši pie Latvijas pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām, aicinot tās kļūt par šīs akcijas virzītājspēku, popularizēt to 
iedzīvotājiem un bibliotēkās rīkot radošās darbnīcas. Šīs akcijas mērķis bija 
rosināt iedzīvotājus arī taupības apstākļos neatteikties no dāvināšanas prieka, 
bet meklēt veidus un iespējas, kā dāvanas sagādāt ekonomiski un neiztērējot 
lielus līdzekļus, proti, pagatavojot tās pašu rokām. Mūsu bibliotēkā tika 
izgatavotas vairāk nekā 50 dāvaniņas. Paldies, visiem, kas piedalījās un arī 
tiem, kas atbalstīja! Daļu no mūsu darbiņiem varat aplūkot Naudas plānošanas 
centra mājas lapā www.vissparnaudu.lv. 

23.decembrī bibliotēkā tika dedzināta Ziemassvētku eglīte mazajiem 
lasītājiem. Kopā spēlējām spēles, pārrunājām visu, kas labs un ne tik labs 
noticis laikā no iepriekšējiem Ziemassvētkiem, cienājāmies ar piparkūkām, 
āboliem un tēju. 
   Gribas pateikt lielu paldies visiem ,kas man palīdzēja gan ikdienā, gan 
svētkus rīkojot - Sandrai ZAUEREI, Sarmītei NOVADEI, Dacei VARKALEI, 
Vitai CIELAVAI, Ainai ŠTEINBERGAI, Zigrīdai VARKALEI, Sintijai 
DUNAISKAI, RUDUŠU ģimenei. Liels paldies mazajiem lasītājiem un 
jauniešiem, kuri ir ļoti atsaucīgi un atbalsta visus bibliotēkā rīkotos pasākumus! 
Ceru uz jūsu atsaucību arī šogad. Lai panākumiem bagāts, priecīgs un 
veselīgs 2010.gads! 

Saraiķu bibliotēkas vadītāja INGŪNA KOPŠTĀLE 

 
 

Š g. 23. janvārī plkst. 22:00 Pāvilostas pilsētas k/n 

DISKOTĒKA 

ieeja: līdz plkst. 23:00 - Ls 1,50, pēc plkst. 23:00- Ls 2,00 
 

Š. g. 12. februārī  plkst. 18:00 Pāvilostas pilsētas k/n 

konkurss „POPIELA 2010” 

Dalībnieki aicināti pieteikties līdz š. g. 22. janvārim - Pāvilostas 
vidusskolā  aizpildot pieteikuma anketu, vai pie Pāvilostas 

pilsētas k/n vadītājas Silvas Vārsbergas. 

 

Apsveikumi 

         Visiem novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā novēlam - 
Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet vairāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību! 
                   /M. Laukmane/ 

Caur visu gaišo un labo, caur Cerību un Mīlestību vēlam visiem 
darbīgu un radošu 2010. gadu! 

Pāvilostas novada bāriľtiesas kolektīvs 
 
Godājamie Mūzikas skolas kolēģi, darbinieki,  

audzēkľi un vecāki! 
Sasniegumus,  radošas ieceres un izdošanos Jaunajā- 

2010. gadā! Lai valda miers un saticība, lai visiem ir laba veselība, 
lai izdodas izvērtēt paveikto, rast sparu un apņēmības jauniem 
darbiem! 
 Ticību tam, ko darāt,  Ticību tam, ko varat. 

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 

 

Ielūdz ,,Vērgales Kates” 

23.janvārī plkst.13.00 Vērgales kultūras namā pasniedzēja Evita 
Sundar no Tukuma stāstīs par bio, eko kosmētiku, ar ko tā atšķiras no dabīgās 
un ķīmiskās kosmētikas. Būs iespēja ne tikai iegūt teorētiskas zināšanas, bet 
arī praktiski padarboties pašām. Uzzināsim, kā mājas apstākļos gatavot 
veselīgus, smarţīgus, ikdienā lietojamus krēmus, acu ţelejas, losjonus( arī 
vīriešiem pēc skūšanās), eļļas- ādas, matu, sejas kopšanai, lūpu balzāmus, 
ķermeņa sviestus, smarţas, vannas bumbas, vannas sāli… Cena 
pagatavotiem smarţlabumiem no 0.70 sant. līdz 10.00Ls. Pieteikties līdz 
20.janvārim pie Velgas. Dalības maksa Ls 3.00 , ,,Vērgales Katēm” Ls1.00 

 

 
Daniels Delijevs, Pāv. m.sk.2.gr. 

http://www.vissparnaudu.lv/
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„Lai visi sapņi piepildās un svētku egle iedegas!” 

Īsti ziemīgs, ar sniegu, salu un vēju, bija 16.decembra rīts, kad lieli un mazi 
pulcējās Vērgales centrā, lai svinīgi iedegtu svētku egli. 

Kamēr bērnudārza „Kastanītis” audzēkņi kopā ar rūķu audzinātājām rotāja mazo centra 
eglīti, skolas bērni dziedāja eglītei dziesmiņu un dedzināja brīnumsvecītes. Jauku pārsteigumu 
sagādāja Ziemassvētku vecītis, kurš, braucot cauri Vērgalei, ieraudzījis lielo rosību centrā, atnāca 
paciemoties. Pēc tam ar diviem vilcieniľiem – vienam priekšgalā bija Ziemassvētku vecītis, otram 
Rūķis – visi devās pie lielās skolas egles. Arī šī egle ieguva gan rotājumus, gan dziesmu siltumu. 
Taču pēc kopīgi skaitītā desmit, deviņi, astoņi....u.t.t. mūsu centra eglē iedegās svētku lampiņas. 
Mēs lepojamies ar to, ka nu jau otro gadu desmitu pie skolas aug lielā egle, centrā savukārt otro 
gadu mūs priecē mazā eglīte, un tas ir zināms ieguldījums dabas aizsardzībā, lai katru gadu nav 
meţā jānocērt egle.    

VITA BRAŢE 
 
 

 

Īsu brīdi pirms 

 Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem 
Sakaslejas ev. luteriskajā baznīcā notika šogad jau 
otrais Sakaslejas ērģeļu fonda rīkotais koncerts, kurā 
piedalījās Latvijā labi pazīstami mūziķi dziedātāji 
Ance Krauze un Aivars Brīze, ērģelnieks Jānis Pelše 
, komponists un viens no ērģeļu fonda dibinātājiem 
Uldis Marhilevičs. Kopā ar māksliniekiem  uzstājās 
arī Sakaslejas ev. luteriskās draudzes ansamblis 
Gunas Vagotiņas-Vagules vadībā. Koncerta rīkotāji 
aizsāka jaunu tradīciju – katrā koncertā  aicināt  
uzstāties kādu no Pāvilostas mūzikas skolas 
jaunajiem talantiem .  Kā pirmajam  šāda iespēja tika 
dota  trompetistam Mārcim Freidenfeldam , kurš 
muzicēja kopā ar U.Marhileviču. 

Gaisotne koncertā bija ļoti īpaša. Tas 
pateicoties pirmssvētku noskaņojumam un cilvēku 
lielajai interesei. Dievnams bija ļauţu pārpildīts. 
Daudziem nācās koncertu skatīties un klausīties 
kājās stāvot.  Domāju, ka līdz nākamajam 
koncertam, kas notiks Lieldienās, organizatori būs 
padomājuši par papildus sēdvietām.  Koncertā 
pavasarī aicināti piedalīties ne tikai Pāvilostas  
mūzikas, bet arī mākslas skolas skolēni un 
mācībspēki.  Sakaslejas ērģeļu fonds saka lielu 
paldies  visiem  dāsnajiem ziedotājiem. Šoreiz,  
pateicoties ienākumiem, organizatori varēja  segt 
visus ar koncerta rīkošanu saistītos izdevumus. 

Paldies koncerta rīkotājiem par 
klausītājiem sagādātajiem patīkamajiem, siltajiem, 
gaišajiem un sirsnīgajiem  pirmssvētku mirkļiem!  

MARITA HORNA 

 

HELGA TARZIERE /dzim. REINŠTROMA/ 
/10.11.1928. – 30.12.2009./ 

Kad zemi apklāja baltā sniega sega un visi 
 ļaudis gatavojās Jaungada  sagaidīšanai, stāja  
pukstēt mūsu mīļās kolēģes, skolotājas, mātes un  
vecmāmiņas Helgas Tarzieres sirds. 

Helga Pāvilostā pavadījusi sava mūža  
lielāko daļu. 1949.gadā viņa, jauna un smaidoša,  
sāka strādāt skolā par 1.-4.klašu skolotāju.  
Vēlāk arī mācīja vācu valodu vecākajās klasēs.  
Vienmēr akurāta, prasīga gan pret sevi, gan  
audzēkņiem, gudra un radoša, ar augstu  
atbildības sajūtu pildīja katru pienākumu. Un  
to nebija mazums. Helgas sagatavotie skolēni  
rajona mācību olimpiādēs guva godalgotās vietas.  
Viņa mācīja bērniem skaisti norunāt dzeju, 
mācīja iejusties dažādās lomās teātra izrādēs,  
kas priecēja pāvilostniekus gadu no gada.  

Te, Pāvilostā, izsapņoti jaunības sapņi, dibināta ģimene, izaudzināts 
dēls. Te pagājušas rūpju un prieka pilnas dienas. Viņa bija arī laba un gādīga 
vecmāmiņa savām divām mazmeitām. 

Daudz brīvā laika veltījusi pašdarbībai – teātrim. Vairākus gadu 
desmitus Pāvilostas kultūras nama dramatiskā kolektīva izrādes gan ciematā, 
gan izbraukumos nebija iedomājamas bez Helgas līdzdalības. Viņa bija 
talantīga aktrise un režisore. 

Pēdējos gados Helgas dienas piepildīja grāmatu lasīšana un krustvārdu 
mīklu minēšana. Viņa turpināja apmeklēt kultūras pasākumus bibliotēkā un 
kultūras namā, brauca uz teātru izrādēm, piedalījās ekskursijās. 

Vienmēr moža, galanta, inteliģenta, saprotoša – tādu mēs, darba biedri, 
draugi, bijušie skolēni, paturēsim Helgu Tarzieri savās atmiņās.  
 
 

RELIĢISKĀS 

ZIŅAS 

Svētdien, 30.janvārī, plkst.14.00 

Vērgales ev.lut. baznīcā 

notiks labdarības akcija, koncerts  

„Manai baznīcai”.  
Akcijas mērķis – ērģeļu atjaunošanas 

darbi un elektroinstalāciju remonts. Ieeja – 
ziedojumi. 

 

Dievkalpojums Saraiķu ev.lut. 

baznīcā notiks 17.janvārī 

plkst.11.00. 
 

Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. 

baznīcā notiek katra mēneša otrajā un 

ceturtajā svētdienā plkst.14.oo un katra 
mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 

plkst.11.00. 
 

Dievkalpojumi Pāvilostas ev.lut. 

baznīcā notiek katru svētdienu 

plkst.14.00. 

 

 

Uzaicinājums! 

Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina pievienoties dziedāt gribošos topošajā 
Pāvilostas novada sieviešu korī un  jauktajā korī. 

Lai koris savu darbību uzsāktu ar š. g. 1. februāri, dziedātāji aicināti no visa Pāvilostas 
novada pieteikties līdz š. g. 26. janvārim pa tālr. 29366112, 63498264, vai personīgi pie kultūras 
nama vadītājas. 

Kora diriģenti:  

 Liene Breča – beigusi Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Mūzikas skolotājas 
specialitāti, pie prof. I. Valces. Vadītāja bijušā Liepājas rajona kultūras nodaļas korim 
„LIRA”, vadītāja sieviešu ansamblim Bārtā, Nīcas vidusskolas dziedāšanas skolotāja. 

 Renārs Juzups - beidzis Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Mūzikas skolotāja 
specialitāti, pie prof. I. Valces. J.Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas maģistra studiju 
programmā. Vadītājs bijušā Liepājas rajona kultūras nodaļas korim „LIRA”. Bērnu 
popgrupas  „Liepājas dzintariņš” vadītājs.  Liepājas p.i.i. „ Saulīte” mūzikas skolotājs. 

Pāvilostas pilsētas  k/n vadītāja SILVA VĀRSBERGA 
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Mob.t.26343958,  
fakss 63498155 

e-pasts:  
latamezs@inbox.lv  

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

 

Dzīves brīžos 

Nepalaid garām, bet dedz sevī  gaismu, 
Lai sirdij silts  gaišumu tiek. 
Neizdzēs sevī tos dvēseles mirkļus, 
Kaut ziema un sniegi snieg. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī 
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas  iedzīvotājus –  
Mariju Treiguti – 92  Valiju Vīganti - 75 
Irmu Lasi – 88  Jāzepu Skudru - 75  
Aneti Ozoliņu – 87  Hariju Grigorjevu - 70 
Viktoru Matisonu – 85 Edvīnu Unguru - 70 
Nelliju Ţernovoju – 84 Dzidru Zingniku - 70 
Alfonu Dreimani – 83 Ilgu Adamani – 70 
Valdi Vītoliņu – 65  Jozu Česnauski – 60 

Guntu Āboliņu, Ingrīdu Ubeiku, Arkadiju Ţuburu, 
Baibu Arāju, Ligitu Eihvaldi, Daigu Jēkabsoni, Edmundu 
Vinkleru, Ansi Hornu, Montu Vītolu! 

Pilngadnieci  Guntu Jakoveli! 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī 

dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Emīliju Bukševicu – 88  Annu Aresti - 88 
Fedosju Mantenieci – 87 Veltu Bētu - 84 
Hermīni Krūtmani – 82 Osvaldu Feodosovu - 81 
Arturu Vecvagaru – 75 Jāni Baušenieku - 65 
Māri Krauzi – 60  Miervaldi Jurberģi - 60 

Zaigu Kazbuķi, Gunāru Vīksnu, Daci Gričeli, Raiti 
Lieģi, Sindiju Pomeranci, Andi Blūmu, Reini Vaiči! 

Pilngadniekus - Anţeliku Grecku, Aneti 
Eizengraudiņu, Anniju Vētru, Dāvi Golovinu, Agiju Pūpolu, 
Edgaru Darondu, Aiju Bēliņu! 
 
 

Mūžībā  

Pāvilostā un Sakas pagastā 
Helga TARZIERE (10.11.1928.- 30.12.2009.) 
Dzidra NAIVERTE (29.07.1936.- 05.01.2010.) 
 

Vērgales pagastā 
IMANTS ALBERTS – ALBREHTS (6.04.1933. -  
28.12.2009.) 
 

ZINĀŠANAI 

No 2010.gada 1.janvāra Pāvilostas aptiekai mainīts darba laiks. Turpmāk arī 
ceturtdienās aptieka strādās no 9.00 – 16.00, kā citas darba dienas.  Iepriekš 
ceturtdienās aptieka strādāja līdz 18.00 vakarā, bet apmeklētāju bija maz, tāpēc 
izdarītas izmaiņas.  

 

Iedzīvotāji, kuri interesējas par sava īpašuma kadastrālo vērtību, var ar to 
iepazīties  interneta portālā  www.kadastrs.lv.  Neskaidros jautājumus, piemēram, to, 
kas nosaka īpašuma vērtības celšanos vai, kāpēc salīdzinot kaimiņa līdzvērtīgais 
īpašums novērtēts zemāk vai augstāk, varat noskaidrot, zvanot uz Valsts zemes 
dienesta Kurzemes reģionālo nodaļu Liepājā tel: 63480670. 
 

Juriste Argita Jaunsleine pieņems apmeklētājus Pāvilostas novada domē š.g. 
26.janvārī plkst. 1000 

 

30.janvārī  Priekulē notiek Veterānu sporta diena.. Visi, kuri vēlas tajā 
piedalīties, aicināti pieteikties pie sporta organizatora Alda Barsukova  pa tālr. 2 
9230995.  Dome braucienam piešķīrusi transportu.  
 

UZMANĪBU MAKŠĶERNIEKIEM! 
16.janvārī plkst.9.00 pie Vērgales centra dīķa notiks makšķerēšanas mači 
komandām. Sīkāka informācija pie Aivara SPRUDZĀNA tel.26393092;  
 

INFORMĀCIJA PENSIONĀRIEM! 
Tiem Vērgales pagasta pensionāriem, kuriem ir jāaizpilda gada ienākumu 

deklarācija un ir nepieciešama izziľa no VSAA par faktisko pensiju izmaksu 
2009.gadā, var interesēties pie VIZMAS ALSEIKAS līdz 10.februārim pa 
tel.63490836. 

 

VAI TIEŠĀM JUMS APNICIS DZĪVOT? 
Atgādinājums! Tiem novada iedzīvotājiem – kājāmgājējiem un 

riteľbraucējiem, kuri diennakts tumšajā laikā pārvietojas pa brauktuvēm bez 
atstarotājiem.  Pirmkārt, padomājiet par autobraucējiem, kuriem  var nākties ciest jūsu 
bezatbildības dēļ, otrkārt, padomājiet taču arī paši par savu drošību!   
 

 
 
 

UZMANĪBU! 

No 1.janvāra izmaiľas SIA „Duals” mikroautobusu kustības grafikā LIEPĀJA - 
VĒRGALE 
No Liepājas: 7:30; 13:00; 16:30; 
Sestdienās: 16:30; 
Svētdienās: 12:40; 16:30; 

Mikroautobuss maršrutā LIEPĀJA – PĀVILOSTA kursēs pēc līdzšinējā 
grafika. 
No Liepājas: 8:00; 11:00; 13:00; 18:30; 
Piektdienās: 7:00; 
Svētdienās: 8:00;14:00; 18:30; 

 

SVEICAM 

Sandu Arāju un Jāni Vīksni  
ar dēla RIHARDA piedzimšanu! 

  

PĀVILOSTAS NOVADA DOME izsludina konkursu uz 

Pāvilostas novada izpilddirektora vietu izglītības jautājumos 
Prasības pretendentam: 

- augstākā pedagoģiskā izglītība; 
- iemaņas darbā ar datoru 
- B kategorijas autovadītāja apliecība; 
- labas saskarsmes prasmes; 
- augsta atbildības sajūta; 
- vēlams svešvalodas zināšanas. 

Iesniedzamie dokumenti: 
- pieteikums konkursam; 
- CV; 
- Izglītības dokumenta kopiju. 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā līdz 2010. gada 22.janvārim plkst. 16.00. 

Informācija pie Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja U.Kristapsona 
pa telefonu 26566055. 
 

Apsveikums 

Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus, 
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, 
Veselību, kas ir visa mīļa, 
Dzīvesprieks, lai garām neaizslīd! 

Mīļi sveicam Arturu Albertu VECVAGARU 75 gadu 
jubilejā! 

Sieva un meita ar ģimeni 

 

 

No Vērgales: 6:50; 8:10; 13:40; 17:10; 
Sestdienās: 17:10; 
Svētdienās: 13:20; 17:10; 

 

No Pāvilostas: 9:00; 12:00; 14:00; 19:30; 
Svētdienās: 9:00; 15:00; 19:30; 
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