
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.2 (7)      2010.g.februāris 

 

 "Jaunsardze – šodien un rīt!" – tikšanās ar RJC Jaunsardzes 
departamenta vadītāju majoru Sergeju Čeveru. Iespēja aplūkot NBS 
ekipējumu, uzzināt aktuālu informāciju par NBS karavīru dalību 
starptautiskajās operācijās un iespējām dienēt NBS. Pasākuma 
vadītājs – Raimonds Bergmanis. 

 

11.00 – 15.00 

 "Būsim veseli" – "Veselības centrs 4" piedāvā veikt bezmaksas 
kaulu blīvuma masas mērīšanu (perifērā osteodensitometrija). 
Pacientus pieľems un konsultēs daktere Inese Legzdiľa.  

  "Modernās tehnoloģijas" – tiks demonstrēta "Lattelecom" 
interaktīvā TV un tās papildiespējas, piemēram, pārraiţu atkārtota 
noskatīšanās, karaoke.  Tāpat varēs novērtēt virszemes TV kvalitāti 
un pēc nepieciešamības uzreiz iegādāties virszemes TV dekoderu, 
kura cena ir Ls 39 ar PVN.  

 

15.00 Lielā izloze – balvās grāmatas, AS "Lauku Avīze" izdevumu 
abonementi, "Statoil" dāvanu kartes, trīs "Lattelecom" virszemes TV 
dekoderi – katrā pagastā pa vienam. 
 

Visu dienu par īpaši izdevīgām cenām varēs iegādāties visu 
izdevniecības 'Lauku Avīze" produkciju – grāmatas , tematiskās 
avīzes, ţurnālus.  

Atnāciet un paľemiet līdzi kaimiľu, būs interesanti! 
Mūs atbalsta: "Lattelecom", "Kolonna", "Veselības centrs 4" 
 
 
  

12. martā Pāvilostas vidusskolā  
no plkst. 11 līdz 16 

Organizē: "Latvijas Avīze", "Mājas Viesis", "Praktiskais 
Latvietis', "Agro Tops", "36,6°C" 
Programma:  
 
11.00 Dienas atklāšana. 
Tikšanās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski. Jautājumi un 
atbildes.  
 
13.00  – 15.00 Darbs interešu grupās: 

 "Skaistumkopšanas meistardarbnīca" – tikšanās ar 
uzľēmuma "Kolonna" skaistumkopšanas speciālistēm. 

  "Veselības skola" – vingrosim kopā ar veselības mākslas 
tautskolotāju Inesi Ziľģīti. 

 "Lieldienu rotājums savai mājai" – ātri pagatavojami 
mākslinieciski Lieldienu dekori no izpūstām olām un salmiem. 
Iesaka tautas daiļamata meistare Ausma Spalviľa no 
Jelgavas. 

 "Čivavas – mazie, sirsnīgie sunīši". Bērniem tikšanās ar vienu 
no pasaulē vismazāko suľu šķirľu – čivavas – pārstāvēm. 
Ciemos Latvijas Kinoloģiskās federācijas audzētāja Maija 
Ieviľa ar savām trim čivavām: Bekiju, Koleti un Oto.  

 

"Latvijas Avīzes" diena Pāvilostā 
 

„Pāvilosta ir rūpīgi audzēta pērle pie jūras” 

 

 Pāvilostas kultūras namā Valsts prezidentu Valdi Zatleru ar koncertu sveica novada jaunākās paaudzes pašdarbnieki. 3.-6.un 5.-9.klašu tautisko deju 
kolektīvi (vadītāja Daiga Cābele) un ansamblis Burbulīši (vadītāja Aija Gertsone) un vidusskolas meiteľu ansamblis ( vadītāja Dace Bunka). Foto Prezidenta 

preses dienests. 

Vairāk 2.lpp. 



Savā darba vizītē viesojoties Pāvilostā Valsts prezidents Valdis Zatlers Pāvilostas novada domē tikās ar novada uzľēmējiem un iestāţu vadītājiem. Foto: 

Prezidenta preses dienests 
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Tā pēc viesošanās Pāvilostā 4.martā izteicies Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. Pēc ostas apmeklējuma prezidents kopā ar 
Pāvilostas novada deputātiem ieturēja darba pusdienas kafejnīcā 
„Āķagals” un no sirds pateicās pavārei Dainai Vaskopai un pārējiem 
darbiniekiem par lieliski sagatavoto maltīti. Domes pārstāvji atzīmēja, ka 
Pāvilosta, lai arī ir viens no mazākajiem Latvijas novadiem, tomēr 
pierādījis, ka ir spējīgs izdzīvot un var būt piemērs attīstībai, neľemot 
kredītus, bet pārdomāti izmantojot Eiropas Savienības (ES) 
struktūrfondu sniegtās iespējas. Tāpat tika pārrunāti arī izglītības 
jautājumi, pievēršoties principa „Nauda seko skolēnam” ieviešanai 
novadā, kā arī interešu izglītības un bibliotēku attīstības iespējām 
Pāvilostas sabiedriskās dzīves saglabāšanai. Savukārt, runājot par 
uzľēmējdarbības attīstību, tika atzīmētas Pāvilostas lielās perspektīvas 
kokapstrādes jomā. Sarunas laikā Valsts prezidents ar gandarījumu 
novērtēja Pāvilostas novadā paveikto, tai skaitā ES struktūrfondu 
apguvē. Taču vienlaicīgi V.Zatlers aicināja novada pārstāvjus veikt 
ilgtermiľa plānošanu un pārdomāt novada attīstības jautājumus pēc 
2013.gada, kad ES struktūrfondi vairs nebūs pieejami.  

Pajautājām daţiem deputātiem, kādus jautājumus viľi 
pārrunājuši ar prezidentu. Piemēram, deputāts Andris Zaļkalns 
informēja prezidentu par situāciju, kāda no šī gada ieviesta valstī, kad 
ES piešķirto finansējumu, kas paredzēts meţa jaunaudţu kopšanai, 
valsts apliek ar nodokli, un paši īpašnieki vairs nevar to darīt, bet jāalgo  
licenzētas firmas. Deputāte Daina Vītola izteica vēlmi par asfaltētu ceļu 
uz Ziemupi, deputāte Vizma Ģēģere informēja gan par pašvaldības labo 
sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu, gan par birokrātisko projektu 
atskaišu sistēmu, ko vajadzētu vienkāršot. Deputāts Alfrēds Magone, kā 
sporta sfēras pārstāvis, vēlētos lielāku finansiālo atbalstu lauku sporta 
attīstībai. 

Pēc tam Pāvilostas novada domē Valdis Zatlers tikās ar 
novada uzľēmējiem un iestāţu vadītājiem un arī pārrunāja sasāpējušos 
jautājumus. Apjautājām arī daţus no tiem, kuri piedalījās šajā sarunā. 
Z/s „Gausēni” īpašnieks Jānis Cielava: 

„Esmu ļoti neapmierināts ar tikšanos, jo pārāk daudz no 
tikšanās laika aizľēma Pāvilostas vidusskolas direktore un pārējiem bija 
ļoti niecīgas iespējas uzdot interesējošos jautājumus.” 

 

1.jautājums par izglītības iespējām. Tuvākajā apkaimē 
nav iespējams iegūt lauksaimniecisko izglītību, tuvākā vieta ir 
Saulaines lauksaimniecības skola un Lauksaimniecības universitāte. 
Prezidentam atbildes nav. 

2.jautājums par to, ka jāmaina medību likums, jo novadā 
ir daudz meţu un meţa zvēri izposta sējumus. Prezidents jautā, ko 
darīt? J.Cielava: „Jābūt pareizai zvēru uzskaitei un jāļauj saimniekiem 
pašiem šaut zvērus, ja viľš ir mednieks, ja nē, tad pieaicināt 
kompetentus, ieinteresētus medniekus.” 

3.jautājums par to, ka piejūras lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm ir pārāk augsta kadastrālā vērtība. 
Prezidentam nav atbildes, šūpo galvu. 

4.jautājums par LAD, par to, ka neapgūst Eiropas naudas, 
bet tai pat laikā kritēriji, lai iegūtu šo finansējumu nav pārdomāti, jo tiek 
prasīts, lai būtu nomaksāts sociālais nodoklis Ls 750 par vienu 
strādājošo gadā. Savukārt likumā par pašnodarbinātiem ir prasība 
maksāt Ls 34 mēnesī, gadā apmēram Ls 500. Prezidents atbild, ka tas 
nav loģiski. 

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane: „Laika 
trūkums neatļāva uzdot prezidentam visus jautājumus. Tā kā notiek 
aktīva gatavošanās 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem, tad 
jautājums ir par to, ka Daugavas stadionā ir salīdzinoši maz skatītāju 
vietu. Konkrētas atbildes nav. Prezidents saka, ka pastāv iespēja vietu 
skaitu papildināt.” 

Piekrastes zvejniekus sarunā pārstāvēja Juris Blaubārdis, 
kurš prezidentam vaicājis par absurdo situāciju, ka vienkāršai zvejas 
laivai, lai izietu jūrā, jākārto neskaitāmi dokumenti, licences un 
saskaľošanas.  

 Ľemot vērā, ka tūrisms ir viens no Pāvilostas attīstības 
virzieniem, novada pārstāvji interesējās par valsts atbalstu tūrisma 
nozarei. Tāpat tika pārrunāta nodokļu politika valstī, īpaši uzsverot 
prognozējamības nepieciešamību nodokļu jomā. Noslēgumā Valsts 
prezidents atzinīgi novērtēja pašvaldības un uzľēmēju ciešo 
sadarbību Pāvilostā un uzteica vietējos pārstāvjus par konkrētu 
attīstības virzienu izvirzīšanu – ostas, tūrisma, zivsaimniecības un 
meţsaimniecības attīstība. 

 

 

„Pāvilosta ir rūpīgi audzēta pērle pie jūras” 

 



Kas notiek?  

 
 
 

Kā jau iepriekšējā avīzes numurā bija vēstīts, Pāvilostas vidusskolas devītklasnieki ikgadējā laikraksta „Diena” rīkotajā konkursā „Kas 
notiek?” izcīnīja 1.vietu  Kurzemes reģionā. 

26. februārī  mēs, 9.klase, kopā ar audzinātāju devāmies uz Rīgu, jo bijām ielūgti uz apbalvošanas ceremoniju. Rīts sākās 9:00 „Dienas” 
redakcijā – atklāšana, brokastis. Pēc tam bija ekskursija pa Latvijas Nacionālo teātri. 11:00 atgriezāmies „Dienas” redakcijā, kur mūs izvadāja pa 
tipogrāfiju. 

Dienas galvenais notikums bija viesošanās Prezidenta pilī un tikšanās ar prezidentu Valdi Zatleru. Tālāk mēs devāmies uz Eiropas 
Savienības māju, kur mums stāstīja par Eiropas Parlamentu.  

Pēcpusdienā visa klase devāmies spēlēt boulingu. 
Vakara noslēgums – konkursa apbalvošana – notika Swedbank galvenajā ēkā - „Saules akmenī.” Klase ieguva laikraksta „Diena” un ţurnāla 
”Ilustrētā Zinātne” abonementus visam 2010. gadam. Pēc apbalvošanas notika „talk – show” – diskusija, kurā mums bija iespēja iztaujāt cilvēkus, 
kuri kaut kādā veidā ir saistīti ar konkursa „Kas notiek?” anketas jautājumiem. Šovu vadīja Ufo un Fredis. 

Mūsu klase saľēma Swedbank īpašo balvu – dāvanu kartes no viesu nama „Kaķīši”(Siguldā), ko domājam izlietot maijā, atzīmējot Pēdējo 
zvanu. Diena bija ļoti gara un nogurdinoša, tomēr interesantu notikumu pilna. Mūsu uzvara pierāda, ka ir vērts piedalīties konkursos un būt aktīviem. 

9. klases skolniece Ilze Ieva Vilne un klases audzinātāja Dace Bunka 
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Pāvilostas kultūras namā Valsts prezidentu 
sagaidīja iedzīvotāji un īsu koncertu sniedza Pāvilostas 
jaunās paaudzes pašdarbnieki. Pēc tam Valsts 
prezidentam bija iespēja uzklausīt arī Pāvilostas novada 
iedzīvotājus, kas galvenokārt interesējās par lauku 
attīstību, kā arī par vēlēšanu likumdošanas izmaiľām 
valstī, pievēršoties arī deputātu atbildībai pret vēlētājiem 
un vēlētāju atbildībai pret valsti. Valdis Zatlers, runājot ar 
iedzīvotājiem, kā pirmo atzīmēja to, ka sen nav ticies ar tik 
pozitīvi noskaľotiem cilvēkiem kā Pāvilostā, un atzīmēja, 
ka pēdējā laikā, viesojoties ārvalstīs, ir saľēmis daudz 
pozitīvu komentāru par ekonomiskās stabilizācijas gaitu 
Latvijā. Valsts prezidents uzsvēra, ka tas ir visu Latvijas 
iedzīvotāju nopelns, un pateicās arī klātesošajiem. 
V.Zatlers atzina, ka viľam ir prieks uzzināt, ka Pāvilostā ir 
viens no zemākajiem bezdarba līmeľiem Latvijā, un 
aicināja arī šogad Pāvilostas iedzīvotājiem būt sīkstiem, 
pacietīgiem un aktīviem sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā, 
piedaloties Saeimas vēlēšanās. Prezidents informēja arī 
iedzīvotājus, ka panākta vienošanās ar Radio un TV 
padomi par apraides kvalitātes nodrošinājumu visā valsts 
teritorijā un iedzīvotājiem jāiegādājas tikai dekoderi bez 
papildus antenām. 

„Jūs esat unikāla pilsēta”, teica Valdis Zatlers, 
„viena mēneša laikā pie jums viesojas divas nozīmīgas 
valsts amatpersonas – Valsts prezidents un Ministru 
prezidents! Jums nav lielu rūpnīcu, nav lidostas, bet jums ir 
kas ļoti vērtīgs - tīra vide, jūra, pelēkās kāpas. Tik tīras un 
mierīgas vides Eiropā nav daudz. Un, ja man būtu 
jāizvēlas, kur pavadīt laiku pie datora, tad tas noteikti 

 

būtu Ziemupē, nevis Ľujorkā, kur internets ir lēns un velkas.” Prezidents no 
pāvilostnieka - Goda novadnieka Jāľa Ausmaľa saľēma uzaicinājumu atbraukt 
vēlreiz ciemos vasarā, lai iestādītu šeit koku, kā to jau darījuši Valsts prezidenti Vaira 
Vīķe Freiberga un Gustavs Zemgals. Prezidents to ar prieku pieľēma, piebilstot, ka 
šis ir jau trešais uzaicinājums. Atvadoties Valdis Zatlers vērsās pie iedzīvotājiem ar 
jautājumu: „Vai jūs ko ieguvāt no šīs sarunas?” Saľēmis apstiprinošu atbildi, viľš 
piebilda: „Es arī! Esmu šodien tā uzlādēts ar pozitīvo enerģiju, ka tagad varētu 
strādāt sešpadsmit stundas no vietas!”  

(Rakstā izmantota arī informācija no prezidenta preses dienesta 
sagatavotās informācijas www.prezidents.lv) 

MARITA HORNA un VITA BRAŢE 

 

Valsts prezidents V.Zatlers uzrunā Pāvilostas novada iedzīvotājus. Foto Prezidenta preses 

dienests 

Pāvilostas vidusskolas 9.klase vizītē pie Valsts prezidenta V.Zatlera. Foto Prezidenta preses dienests 
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DOMES ZIŅAS 
 Kārtējā novada domes sēde notika 26.februārī Vērgales pagastā, 
Ziemupes kultūras namā. Sēdē nepiedalījās divas deputātes - Indra 
Ziemele darba dēļ un Anna Brūkle - personīgu apstākļu dēļ. Darba kārtībā 
28 jautājumi. 
1. Apstiprināja  saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Pāvilostas 
novada pašvaldības budţets 2010.gadam””, par Ls 536,- palielināja sporta 
sadaļu, kas sastāda darba samaksu futbola pulciľa trenerim, kurš darbojas 
Pāvilostā, un par Ls 2293,- sakarā ar izmaiľām tarifikācijā Pāvilostas 
komunālā uzľēmumā. 
2. Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības štata 
sarakstā un ar  2010.gada 01.martu Pāvilostas novada pašvaldības 
aģentūras „Pāvilostas komunālais uzľēmums” atļaut pieľemt darbā  
strādnieku, nosakot viľam piecu dienu darba nedēļu un darba algu  Ls 1,18 
stundā pēc nostrādātajām stundām vai 0,38Ls/m3, un Vērgales sporta namā 
pieľemt darbā futbola pulciľa vadītāju, nosakot 5 dienu darba nedēļu ar 
stundu skaitu nedēļā – 20.  
3. Apstiprināja pašvaldības transporta izmantošanas izmaksas tarifus par 
1 km nobraukuma šādām automašīnām: Setra S 213 UL- Ls 0,60, 
Mercedes Benz 0303 - Ls 0,60,  Mercedes Benz 0614 - Ls 0,50, Ford 
Transit - Ls 0,40, VW Caravelle - Ls 0,35, VW Transporter - Ls 0,35,  Opel 
Vivaro - Ls 0,35. 
4. Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
Pāvilostas novadā Sakas pagastā „Sakas Novada Lauki”, kas reģistrēts 
Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0046 8237 un kas 
sastāv no 6 neapbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 16,28 ha 
mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 6200, pēc SIA „Latio” 
vērtējuma. 
5. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr.4 „Par Būvnodevu par 
būvatļaujas saľemšanu” projektu un atcēla iepriekšējos noteikumus Nr.31. 
Jaunos noteikumus publicēsim nākamajā izdevumā, kad būs saľemts 
atzinums no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas.  
6. Pārskatīja Ainaram Zikmanim aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 
un izsniedza precizētu nekustamā īpašuma nodokļa paziľojumu. 
7. Piešķīra finansējumu Vērgales iedzīvotājam Emīlam Akerfeldam 
dalībai Eiropas čempionātā boksā Ls 300,00 apmērā no pašvaldības 
budţeta neparedzētiem līdzekļiem. Atbalstīja Daces Bērznieces 
priekšlikumu par folkloras mūzikas ansambļa izveidi uz Pāvilostas mūzikas 
skolas materiālās bāzes un nolēma rezervēt finansējumu ansambļa 
vadītājas darba samaksai no 2010.gada 01.septembra par 8 darba stundām 
nedēļā. 
8. Apstiprināja 2010.gada 12.janvāra Pāvilostas novada pašvaldībai 
nekustamā īpašuma Prieţu ielā 8 dz.7, Pāvilostā izsoles rezultātus, ka 
Reinis Bistrovs nosolīja šo nekustamo īpašumu  par Ls 1 150,00.  
9. Apstiprināja Pāvilostas novada bukleta pārdošanas cenu Ls 0,50 
par vienu eksemplāru, tai skaitā, PVN 21%. Pašvaldības iestādēm 
prezentācijas vajadzībām, sastādot pieľemšanas - nodošanas aktu, par 
vienu bukletu Ls 0,20.  
10. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamajiem 
īpašumiem Sakas pagastā: „Diţpauķi” par labu Valentīnam Kokalim, 
„Meţberni“ par labu SIA „Ziemeļkurzemes MRS“ 
11. Apstiprināja Rīvas un Ulmales bibliotēku lietošanas 
noteikumus. 
12. Nolēma nodot izstrādāto nekustamo īpašumu „Ūdri” un „Ūdriľi”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads detālplānojuma 1.redakciju 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. Detālplānojuma 
izstrādātājiem materiālus par plānojuma 1.redakciju jāizvieto Vērgales 
pagasta pārvaldē un Saraiķu bibliotēkā. Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi organizēt Saraiķos. 
13. Atbalstīja biedrības „No idejas līdz attīstībai” darbību un 
nodeva  telpu Stadiona ielā 6, Pāvilostā 17,4 m2 platībā biedrības 
vajadzībām. Pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
U.Kristapsonu parakstīt sadarbības līgumu ar biedrību „No idejas līdz 
attīstībai”.  
 

14. Neatbalstīja SIA „Vēju Malēji” ieceri par vēja parka izbūvi uz 
zemes īpašumiem „Jaunmalēji” un „Lagzdiľas”, Vērgales pagastā, 
sakarā ar iespējamo vēju ģeneratoru ietekmi uz blakus esošiem 
nekustamiem īpašumiem un traucējumu blakus esošo zemes 
gabalu īpašnieku tiesībām un interesēm. 10 deputāti – par, pret – 
Jānis Vitrups. 
15. Deputāti izskatīja  SIA „T…T” valdes priekšsēdētāja Māra 
Dubra iesniegumu par 5 vēja ģeneratoru uzstādīšanu nekustamā 
īpašumā – Pāvilostas novada Vērgales pagasta „Nelsoni” un 
nolēma atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu.   
16. Dzīvokļu rindā uzľēma Lāsmu Piļķi. 
17. Deputāti, iepazinušies ar SIA „Energo K” pilnvarotās 

personas 
Kristīnes Purvlīces  iesniegumu par 2 vēja elektrostaciju 
uzstādīšanu nekustamā īpašumā –Vērgales pagasta „Leľķi”, 
nolēma atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināja J.Vitrupu.   
18.  Atcēla Sakas pagasta padomes 13.03.2002. sēdes protokola 
Nr.4 „ Par adrešu apstiprināšanu” un  Pāvilostas novada domes 
30.07.2009. sēdes protokola Nr. 3.36 „ Par adreses piešķiršanu un 
nosaukuma precizēšanu” lēmumus un  nekustamajam īpašumam 
ar kadastra Nr 6486 009 0132 un ēkām mainīja nosaukumu - 
Bērzu Gatve, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 
19. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam  
„Birztalas”, Vērgales pagasts, un pēc tā apstiprināšanas piešķirt 
nosaukumu atdalītajam zemes gabalam. 
20. Laboja kļūdu sēdes protokolā Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma 
„Saraiķu Alkšľi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un 
nosaukuma „Skarbas” piešķiršanu” 
21. Piešķīra adreses 6 transformatoru būvēm Pāvilostā un 
Vērgalē. 
22.  Piešķīra adresi dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai Sakas 
pagastā  –„Diţvēji”. 
23. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumus uz pieciem gadiem uz 
zemesgabaliem Pāvilostā,  Dzintaru ielā 125 platībā 504 kvm ar 
Emīliju Jembergu un Dzintaru ielā 109 platībā 661 kvm ar Dainu 
Jēkabsoni, Dzintaru ielā 125 platībā 840 kvm ar Agritu Zīveri.  
Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem ar Ilgoni 
Kleinšmitu, nosakot  nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības. 
24. Izbeidza zemes nomas tiesības ar 2010. gada 26.februāri ar 

Artu 
Bunku. 
25. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 5 „Par aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pāvilostas novadā” 
projektu. Pēc  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinuma saľemšanas tie tiks publicēti novada laikrakstā. 
26. Dzīvojamai ēkai - Grīľu valsts rezervāts, Sakas pagasts, 
mainīja nosaukumu uz -  Grīľi. 
27. Nolēma atcelt Vērgales pagasta padomes lēmumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu, jo pašvaldība ir 
pieľēmusi atkārtotu lēmumu par parāda piedziľu no personas, 
ľemot vērā par šo periodu pieaugušo parāda un kavējuma naudas 
summas daļu.  

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 
 
 
 

Dzimtsarakstu nodaļās sastādītie 

reģistri 2009.gadā 

 Sakas novada 
dzimtsarakstu 

nodaļā 

Vērgales pagasta 
dzimtsarakstu 

nodaļā 

Dzimšanas reģistri 20 9 

Laulības reģistri 11 6 

Miršanas reģistri  20 13 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renāte Citskovska, Pāvilostas mākslas skola 

Cienījamie nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāji! 

Iedzīvotāji ir saľēmuši paziľojumus par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokli 
(01.01.2010. – 31.12.2010.). Paziľojumos ir norādīts, ka nodoklis aprēķināts 
piemērojot likmi 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Taču laikrakstos tiek 
pieminēts fakts, ka Saeima atbalstījusi nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 
neapstrādātajai lauksaimniecības zemei. Tas nozīmē, ka jau šogad par to būtu 
jāmaksā 3% no zemes kadastrālās vērtības. Lūdzu paskaidrot, pēc kādiem 
kritērijiem, kad un kas izvērtēs vai zeme ir neapstrādāta lauksaimniecības zeme 
un kad tas būs zināms. 
Atbild novada zemes ierīkotāja Anna Brūkle:  

Gribu Jūs informēt par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem. 
Pašlaik NĪN vēl nav aprēķināts par daļēji apliekamajām ēkām, dzīvokļu īpašumiem 

(zeme + dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa), vienģimeľu dzīvojamajām mājām un NĪN objektiem, 
kuriem aprēķinātais nodoklis ir mazāks par pieciem latiem. 

Grozījumi NĪN likumā, kuri tika pieľemti 2009. gada 1. decembrī, noteic, ka no šā gada 
NĪN tiks aprēķināts arī par mājokli (māju vai dzīvokli). Tas nozīmē, ka papildus jāveic nodokļa 
aprēķins, kuriem ir apdzīvojamā platība.  

Tāpēc NĪN administrēšanas programmas izstrādātāji izmaiľas programmā veic 
pakāpeniski un arī NĪN aprēķināšanu iespējams veikt pakāpeniski.  

Vēl viens jaunums visiem NĪN maksātājiem ir portāls www.epakalpojumi.lv, kurā 
iespējams uzzināt aprēķināto NĪN, samaksāt to, iespējams samaksāt arī par citu personu, nosūtīt 
ziľojumu pašvaldībai un uzzināt jaunumus NĪN likumdošanā. 

Šajā portālā ir iespēja nosūtīt e-iesniegumu pašvaldībai, norādot savu e-pasta adresi, 
uz kuru turpmāk tiks nosūtīti NĪN maksāšanas paziľojumi, tādējādi ietaupot pasta izdevumus. E-
pasta adresi šobrīd var reģistrēt visi, kuriem ir īpašums Pāvilostas novadā, kaut arī NĪN aprēķins 
vēl nav veikts. Juridiskām personām iesniegums ar savu e-pasta adresi jāiesniedz rakstiski 
pašvaldībā, taču arī fiziskās personas var sūtīt rakstveida iesniegumus ar savu e-pasta adresi uz 
pašvaldību. 

Sākot ar 1. janvāri ir mainītas arī nekustamā īpašuma nodokļa likmes: 
a) zemei, nedzīvojamām ēkām, inţenierbūvēm - 1,5 % no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības (līdz šim bija 1%). 
b) dzīvojamām ēkām: 

-         0,1% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz  Ls 40 000; 
-         0,2% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz Ls 40 000, bet nepārsniedz Ls 75 000; 
-          0,3% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz Ls 75 000. 

2010.gadā tiek saglabāts arī nodokļa pieauguma ierobeţojums – tas nedrīkst būt 
augstāks par 25 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nodokļa apmēra pieauguma ierobeţojumu 
nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem. 

Likums arī nosaka minimālo nodokļa maksājumu – Ls 5 katram nodokļa maksātājam. 
Ja nodokļu maksātājam par visiem objektiem kopējā aprēķinātā nodokļa summa ir mazāka par Ls 
5, tiek piemērots minimālais NĪN maksājums – Ls 5.  

Ja dzīvokļa vai mājas īpašnieks vēlas savu īpašumu pārdot, vispirms pašvaldībā 
jāsaľem rakstisks apstiprinājums par to, ka nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi un 
jānomaksā nodoklis par visu 2010. gadu.  

No 2010. gada nodokļa maksātājiem ir papildus pienākums - iesniegt informāciju 
pašvaldībai par objektiem (to daļām), kas ar NĪN nav apliekami: 

a) iesniegt noteiktas formas paziľojumu par objektiem, kas ar NĪN nav apliekami, un to 
daļām līdz pirmstaksācijas gada 1.jūlijam un aktuālā informācija līdz taksācijas gada 1.janvārim; 

b) ja paziľojumu iesniedz pēc noteiktā termiľa, to izmanto NĪN aprēķinā tikai nākamajā 
taksācijas gadā; 

 c) paziľojumu var nesniegt: 
–        ja apstākļi kopš iepriekšējā paziľojuma nav mainījušies; 
–        fiziskās personas – par inţenierbūvēm, kas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā; 
–        valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības – par viľu īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošām 
inţenierbūvēm; 

–        lietotājs vai nomnieks – par valsts un pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā 
esošām inţenierbūvēm; 
–        par dzīvojamo māju palīgēkām. 

Un vēl viens norādījums, kas attiecas uz Vērgales pagastā esošajiem zemes 
īpašumiem, kas bija iznomāti savai zemnieku saimniecībai, piemājas saimniecībai vai kādai citai 
fiziskai vai juridiskai personai. NĪN šim zemes īpašumam tiek aprēķināts 1,5 % no nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības. Tāpēc lūgums informēt savas pārvaldes vadītāju vai zvanīt zemes 
ierīkotājai, lai varētu manuāli veikt nodokļa pieauguma ierobeţojumus. 

Ar cieľu,  zemes ierīkotāja A. BRŪKLE 
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Sveicināti! 
       Atkusnis.  
Kā nopūta pēc grūta  
darba, kā izlaušanās  
brīvībā. 
      Ja vēl pāris  
gadus iepriekš vārdu  
ziema  sarunās 
pieminējām tā starp  
citu, tad šogad tā ir  ieľēmusi tik pārliecinošas 
pozīcijas un guvusi tik lielu varu pār mums kā 
vēl  nekad. Termometrs laukā  aiz loga 
darbojAs kā mūsu izturības mēraukla, katru 
nakti nokāpjot par pāris grādiem uz leju, īpaši 
nelutinot mūs arī dienā. Katra diena sākAs ar 
leduspuķu smiekliem logu rūtīs, jo aizvadījām 
aukstāko ziemu pēdējo pārdesmit gadu laikā. 
Šogad savu otro dzīvi izdzīvoja skapju 
dziļākajos plauktos agrāk noglabātie biezie 
dţemperi, šalles, cepures... Arī slēpes, 
ragaviľas un slidas šoziem tika lietotas uz 
nebēdu. Vispriecīgākie par aizvadīto laiku 
pilnīgi noteikti bija bērni, jo viľiem tas 
saistīsies ar pikošanos, ar visaugstāko 
pakalnu, no kura traukušies lejā, un 
visdzīvespriecīgākajiem smiekliem par 
vienkāršu ievelšanos dziļā kupenā. Par 
ziemas pozīciju noturību un stabilitāti vēstīja 
māju pagalmos uzslietie sniegavīri. 
Iepriekšējos gados to majestātiskums noplaka 
jau drīz pēc to uzbūvēšanas, jo šiem vīriem 
nav jau nekāda joka lieta sacensties ar miglu, 
lietu un rietumu vēju. Taču šogad daţs labs 
cīnījās pat par iekļūšanu Ginesa rekordu 
grāmatā! Esam jau tā noguruši no ziemas, ka 
gribas pārmaiľas, tāpēc februārī jau prāts 
atsakās pieľemt ziemas klātbūtni, domas 
balansē starp stindzinošo baltumu un 
pavasara vēsmām. Nenoliedzami ir pienācis 
laiks, kad bezgala tīkamas ir lāsteku asaras 
pie māju jumtiem. Vēl ne reizi vien savos 
baltajos virpuļos mūs ieraus cīruļputenis, taču 
tas jau būs tikai ziemas pēdējais valsis viľas 
atvadu ballē. Meteľi aizvadīti, līdz ar to 
nosvinētas atvadas ziemai, un metamies tieši 
pretī pavasarim, jaunam dzīves posmam! 

VITA BRAŢE 
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VAI TU ZINI  
 Lai arī no valsts pašvaldība nav saľēmusi pilnībā 

prognozēto iedzīvotāju ienākuma nodokli un PFIF naudu, finanšu 
situācija pašvaldībā ir laba.  

 Lauku atbalsta dienests finansiāli atbalstījis 
pašvaldības iesniegtos projektus 1) „Pāvilostas vidusskolas 
teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija, ievērojot drošības pasākumu 
organizāciju ”, kopējā summa Ls 11 996,19; 2) „E. Šneidera laukuma 
labiekārtojums un bērnu rotaļu laukuma izveide”, kopējā summa Ls 
12 525,92; 3) „Stadiona rekonstrukcija- hokeja laukuma rekonstrukcija 
Pāvilostas novads Pāvilosta Dzintaru ielā 107A”, kopējā summa Ls 22 
101,68; 4) „Vērgales kultūras nama rekonstrukcija”, kopējā summa Ls 
25 015,00;  
5) „Ziemupes tautas nama rekonstrukcija”, kopējā summa Ls 
60 149,06; 6) “Vērgales un Ziemupes ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija”, kopējā summa Ls 35 707,10; 7) „Pāvilostas kultūras 
nama iekštelpu rekonstrukcija”, kopējā summa Ls 15 123, 02.  

 Ţurnāla „ Agrotops” marta numurā būs plašs raksts par 
Vērgales pagasta zemnieku saimniecībām. 

 Vērgales pagastam būs jauns 16 vietīgs autobuss. Aptuvenās 
izmaksas Ls 29 000, precizēsies iepirkuma procedūras rezultātā. 

 Aprīlī  Mākslas dienas ietvaros Pāvilostas mākslas skola rīkos 
audzēkľu darbu izstādes Pāvilostā un Vērgalē. 

 Latvijas 2. Ziemas Olimpiādē pirmo reizi piedalījās arī 
Pāvilostas novads. To pārstāvēja slēpotājs Svens Markss, izcīnot 
daţādās sporta disciplīnās vienu 4.un divas 5.vietas.  

 7.aprīlī plkst.9.00 Vērgalē un plkst. 13.00 Pāvilostā iestāţu 
vadītāju ikmēneša tikšanās. 

 Janvārī NVO „ Zemes draugi” pārstāve Guna Grimsta 
piedalījās Anglijas Latviešu apvienības Draudzīgā aicinājuma 75.gadu 
jubilejas pasākumos ar referātu par Pāvilostas pelēkās kāpas 
aizsardzības vēsturi un dabas aizsardzību Latvijas piekrastē piecās 
Anglijas pilsētās.  Guva tur plašu atsaucību. Rezultātā Eiropas 
latviešu laikrakstā „ Brīvā Latvija” un ASV latviešu laikrakstā „ Laiks” 
publicēts raksts par Pāvilostu un tās dabas un kultūrvēsturiskajām 
vērtībām. Raksta fragmentus lasiet nākamajā laikraksta numurā. 

 24.02.2010.saľemta atbilde no Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas uz arhitekta Gunāra Lūša – Grīnberga 
vēstuli par detālplānojumu Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā (laivu piestātne 
Sakas upes krastā), kurā teikts: „Izskatot 02.02.2010.g. ministrijā 
iesniegto detālplānojumu, konstatējām atsevišķu detālplānojumā 
noteikto teritorijas izmantošanas prasību neatbilstību Pāvilostas 
pilsētas teritorijas plānojuma AN 6.1 apakšnodaļā noteiktajam. Darām 
zināmu, ka ministrija ir lūgusi Pāvilostas novada pašvaldību atcelt 
2009.g. 17.decembra saistošos noteikumus Nr.33, veikt 
nepieciešamos precizējumus, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1148 
(06.10.2009.). 

 Pirms divdesmit gadiem 1990.g. 15.martā Pāvilostas ciemata 
Tautas deputātu padome pieľem lēmumu mainīt nosaukumu Pionieru 
laukumam un turpmāk to saukt  skolotāja un sabiedriska darbinieka 
E.Šneidera vārdā un Komjaunatnes ielu pārdēvē  par Tirgus ielu. 

 Pirms septiľdesmit gadiem - 1940.gadā arī bija neredzēti barga 
ziema ar lieliem puteľiem un salu. „ 10.martā bija tik briesmīgs 
putenis, kas apturēja vilcienus un braucējus”, savā hronikā raksta 
skolotājs E.Šneiders. „12.aprīlī upē sāka iet ledus. Arī jūrā tas 
sakustējās. Ledus bija pārklājis jūru vienmērīgā kārtā pa kuru gāja 
ļaudis, staigājot kilometriem tālu. Ap 22.aprīli vēl bija ledus kalni jūrā. 
Ap 1.maiju ceļā uz Alšvangu meţos vēl bija sniega plankumi. Viss 
pelēks, nekas neaug.”  

MARITA HORNA 

 

JŪS JAUTĀJAT 

Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
Vērotājs: 18. februāra pievakarē, apmeklējot domes ēku, 

skatos, sveša automašīna pieslēgusies domes garāţu elektrībai 
un lādē akumulatoru! Vai šādu pakalpojumu var veikt ikviens 
iedzīvotājs un cik tas  maksā? Vai šādi taupām pašvaldības 
līdzekļus? 
ATBILDE: Ja Jūsu transporta līdzeklim pie domes gadīsies šāda liksta 
un Jūs lūgsiet palīdzību, tad pašvaldība, ja būs iespējams, palīdzību 
neatteiks ( nerakstīts šoferu likums).  
1. 11.februārī interneta portālā ReKurZeme.lv  izlasīju, ka no 
iepriekšējā gada Pāvilostas novada pašvaldības kasē atlikuši 168 
tūkstoši latu. Ja ir tāds atlikums, kāpēc domes darbiniekiem 
2009.gadā bija jāiet bezalgas atvaļinājumos? Un vai visi to 
izdarīja? ATBILDE: Tā visa ir nauda, kas palika kā mērķdotācija un 
finansējumi mūsu novada ES projektiem. Šo naudu nedrīkst izmaksāt 
darba algās. Bezalgas atvaļinājumus izmantoja visi darbinieki (daţiem 
darbiniekiem bija darbnespējas periodi, kurus pašvaldība neapmaksā). 
2. Kad būs ielu apgaismojums Sporta ielā un E.Šneidera 
laukumā ? ATBILDE: Ar 2010.gada autoceļu fonda finansējumu 
nesolu, bet varbūt, ka izdosies. 
3. Ir zināms, ka š.g. 11.februārī daţi domes darbinieki devās 
izbraukumā. Kāds bija brauciena mērķis un kas to finansēja? 
ATBILDE: Pašvaldība atbalsta darbinieku piedalīšanos donoru 
kustībā, un šajā dienā domes darbinieki tika aizvesti uz asins 
nodošanu Kuldīgas slimnīcā, ko izdarīju pa ceļam uz Saldu, kurp 
braucu sakarā ar Pāvilostas ostas pārvaldes moļu projekta dokumentu 
iesniegšanu LAD.  
4. Kāpēc februārī nav sastādīts neviens protokols par netīrītām 
ietvēm un klaiľojošiem suľiem Pāvilostā? ATBILDE: Ietves 
iedzīvotāji tīra savu iespēju robeţās, protokoli nav sastādīti, bet ir 
izteikti brīdinājumi. 
5. Par kādu  policistu funkciju veikšanu piemaksā apsardzes 
firmas „Spīdola” darbiniekiem  un  cik mēnesī tiek sastādīti 
sabiedriskās kārtības neievērošanas un citu pārkāpumu 
protokoli?   
ATBILDE: Nepiemaksā neko. Ir mēneši, it sevišķi vasaras sezonā, kad 
ir ap 10 protokoliem, bet ir kā februāra mēnesī - neviens.  
6. Kāpēc nav uzstādīta ielu kaisīšanai paredzētā smilšu kaste 
Brīvības ielā Pāvilostā, kā to iedzīvotāju sapulcē solīja novada 
domes priekšsēdētājs?  ATBILDE: Ir pasūtīta smilšu kaste Jelgavas 
uzľēmumā, kur šādas kastes izgatavo, bet nav bijis brauciens uz to 
pusi.  
7. Kāpēc  domes transports tiek turēts pie šoferiem mājās, 
nevis domes garāţās? ATBILDE: Domes autobuss, kura vadītājs ir 
Jānis Ernstsons, tiek turēts mājās Upsēdē atbilstoši skolēnu 
pārvadāšanas grafikam, ja būtu ļoti liels sals un autobuss tiktu turēts 
domes garāţās, tad no rīta pirmos vestu skolēnus no Ulmales.  Vēl ar 
pašvaldības atļauju mājās tiek turēta automašīna Ľiva, autovadītājs 
Aivars Alnis, un automašīna Opel Vivaro, autovadītājs Egons 
Stankevičs. Šos transportlīdzekļus pašvaldība nevar nodrošināt  ar 
garāţām, bet degvielu no mājām līdz domes administrācijas ēkai pērk 
paši autovadītāji. 
8. Kur tiek vestas smiltis no ielām un kā tās vēlāk tiks 

izmantotas?  
ATBILDE: Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un paplašināšana Pāvilostas pilsētā” ietvaros darba 
veicējs SIA „Grobiľas SPMK” atbilstoši lokālai tāmei Nr. 2 veic  grunts 
darbus projektējamo tīklu zonā. 

No ielām smiltis ved nost tāpēc, lai pazeminātu ielu līmeni, 
lai lietus ūdeľi nenopludinātu iedzīvotāju sētas. Smiltis tiek vestas uz 
pagaidu atbērtni Dzintaru iela 105, Pāvilostā un tad, pēc 
nepieciešamības, viľas ved atpakaļ- smilts pamatnes ierīkošanai zem 
cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošanu virs cauruļvadiem, 
ietverot noblīvēšanu - 190,0 m3.  
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Apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu process ir atkarīgs no 
naudas daudzuma un no tās izmantošanas efektivitātes. Protams, 
pastāv iespēja pacelt tarifus, bet labāku rezultātu var panākt, racionāli 
ieguldot jau esošos līdzekļus. Veicot mājas energoefektivitātes 
pasākumus, piemēram, siltinot kāpľu telpas un bēniľus, var samazināt 
maksājumus par siltumenerģiju un atvēlēt vairāk naudas citiem 
darbiem, nemainot kopējās izmaksas. Var izvēlēties A/S, SIA, IU vai 
tēvoci N, kas veiks nepieciešamos darbus lētāk un kvalitatīvāk. Un tādu 
piemēru varu minēt daudz. Galvenais ir jāsaprot, ka tas nav 
neiespējami un ka neviens nesakārtos mūsu māju labāk par mums.  

Šī ziema – tā liecina sinoptiķu veiktā analīze - ir aukstākā 
pēdējo 15 gadu laikā. Neparasti aukstais laiks kļuvis par pārbaudījumu 
mūsu mājām. Rēķini par apkuri, ko iedzīvotāji saľēma, lika satrūkties 
daudziem, taču tagad, kad ir saľemti janvāra apkures rēķini, cilvēki 
vienkārši ir šokā.  Janvāris bija ļoti auksts – gaisa temperatūra noslīdēja 
zem -20 grādu atzīmes. Vidējā gaisa temperatūra janvārī sasniedza -10 
grādus (decembrī – 3 grādus). Tas būtiski sadārdzināja siltumenerģijas 
izmaksas. Jāľem vērā, ka Vērgalē neviena māja nav renovēta, un tas 
nozīmē, ka nākotnē situācija var atkal atkārtoties vai pat pasliktināties. 
Lai varētu nodrošināt visus ar vajadzīgo siltuma patēriľu, katlumāja 
saraţoja lielāko daudzumu siltumenerģijas visā katlumājās 
pastāvēšanas vēsturē. Gribas atzīmēt, ka sākumā katls nevarēja attīstīt 
maksimālo jaudu, jo automātika ir uzregulēta, lai taupītu siltumu. 
Izsaucām raţotājus un pārregulējām katla jaudu. Šī bargā ziema ļoti 
sāpīgi atsaucās uz tiem dzīvokļiem, kam ir daţādas tehniskas 
problēmas. Nesiltinātas sienas, veci logi, aizauguši radiatori. Papildus 
vēl konstatējām, ka siltummezglos cirkulācijas sūkľi vairs neattīsta 
vajadzīgo jaudu.  Visas nelaimes uzreiz. Patērējot  palielinātu   siltuma 
daudzumu, uzreiz ir sekas. Lieli rēķini par siltumu. Jāľem vērā fakts, ka 
paaugstinot dzīvokļos temperatūru par 1 grādu, siltumenerģijas patēriľš 
apkurei palielinās par 5 - 6% un rezultātā attiecīgi sadārdzinās apkures 
pakalpojums. Vidēji janvāra mēnesī siltuma patēriľš pieaudzis  par 30-
40%. Tāds liels siltuma patēriľš uz mūsu mazo apkures platību 
(Vērgalē 7400 kvm, Pāvilostā 14000kvm) ļoti sadārdzina apkures 
izmaksas.  

Cilvēkiem jāmācās taupīt. Negaidot uz brīnumu, aicinu 
iedzīvotājus jau tagad ķerties pie siltuma saglabāšanas. Aizlīmējiet logu 
spraugas, siltiniet durvis. Augšstāvā dzīvojošie – siltiniet griestus, bet 
māju galu dzīvokļu īpašnieki – sienas. Aiz radiatoriem pielīmējiet 
siltinātāju ar atstarojošu virsmu. Tas dos papildus 2-3 grādus siltuma.  

Siltums ir jāekonomē. Gribu paziľot, ka turpmāk siltuma 
padeve atgriezīsies siltuma ekonomijas reţīmā. Līdz ar to vienlaikus 
risināsim vairākus uzdevumus. Dzīvokļos kļūs vēsāks. Domājam, ka 
tas liks ķerties pie dzīvokļu siltināšanas. Turklāt samazināsies lielie 
rēķini par siltumu. Dome iedzīvotāju rēķinus neapmaksās. Kur lai 
mēs  ľemam vajadzīgo naudu māju renovācijai? Mājas pieder 
pašvaldībai un ir nodotas apsaimniekotājam tās apsaimniekot. Mājas 
tehniski un fiziski ir novecojušas, nav sakārtotas un nodotas tādā 
līmenī, lai varētu prasīt apsaimniekotājam pārrēķinus par komunālajiem 
pakalpojumiem. Stāvoklis ir tāds, kāds ir, un mēs varam tikai pieskatīt 
domes īpašumu un veikt mazus remontus.  Vispirms ir jābūt mājas 
iedzīvotāju vēlmei pašiem saimniekot savos īpašumos. Kopīgi ar 
pašvaldību un iedzīvotājiem rudenī  tika pārrunātas šīs problēmas 
daţādi risinājumi. Arī šobrīd tie tiek risināti. Māju vecākajiem būtu 
aktīvāk jāiesaistās šajā darbā. Problēma ir tā, ka visur nevar vienoties 
un izvēlēt šo mājas pārstāvi. Tas ir tuvākā laika uzdevums. Neviena no 
mājām šobrīd nevēlās uzľemties apsaimniekošanu. Vienā no sapulcēm 
ar mājas iedzīvotājiem nolēmām, ka jāmeklē papildus iespējas un 
iespējamo kopīgas programmas izstrādi visa dzīvojamā fonda 
renovācijai. Domes iecere ir, ka jāsagatavo katrai mājai tehniskā 
dokumentācija un rekomendācijas siltuma noplūdes un siltuma padeves  
disbalansa novēršanai. Par kādiem līdzekļiem šos pasākumus veikt, tas 
jau ir cits jautājums. Ja vēlamies, lai pēc 5 vai 10 gadiem dzīvotu siltās, 
sakoptās mājās, jāsāk rīkoties pašiem. Tas nav vienkārši, bet rezultāts 
ir tā vērts. 

SIA „Vērgales komunālās saimniecības” valdes loceklis  
IVARS LAPIĽŠ 

 
 

Būsim saimnieki savās mājās 

 

Dzīvojamo māju privatizācijas process Pāvilostas novadā 
praktiski ir beidzies. Privatizējot dzīvokļus, īpašniekiem radušies jauni 
pienākumi, jo īpašniekam pieder arī visas dzīvojamās mājas 
kopīpašuma daļas – kāpľu telpa, jumts, pagrabtelpas, ārsienas, 
komunikācijas un citi ar ēku saistītie elementi (tas ir noteikts dzīvokļa 
pirkuma līgumā un normatīvajos aktos). Privatizēto dzīvokļu 
īpašniekiem ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar īrniekiem, bet ir arī 
lielāka atbildība. Šīs tiesības un pienākumus precīzi nosaka likums „Par 
dzīvokļu īpašumu”. Dzīvokli tāpat, kā jebkuru īpašumu var pārdot, 
ieķīlāt, uzdāvināt, atstāt mantojumā. Tā vērtība lielāka, ja dzīvojamā 
māja ir sakārtota. Tāpēc ir svarīgi, ka dzīvokļu īpašnieki pilda vienu no 
saviem pienākumiem – organizē dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.  

Ir divi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas veidi, kurus 
nosacīti var saukt par konservatīvo un demokrātisko. Pirmais variants 
– katrs dzīvokļa īpašnieks atsevišķi slēdz dzīvojamās mājas 
kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar līdzšinējo 
mājas apsaimniekotāju. Saskaľā ar likumu „‟Par valsts un dzīvojamo 
māju privatizāciju” šāda līguma slēgšana ir obligāta. Otrais variants – 
dzīvokļu īpašnieki apvienojas kādā jaunā struktūrā un paši veic mājas 
apsaimniekošanu. Protams, katram veidam ir gan pozitīvais, gan 
negatīvais. Ja slēdzam līgumu ar apsaimniekotāju, pašiem nekas nav 
jādara. Var stāvēt malā un kritizēt apsaimniekotāju vai pašvaldību par 
izlauztām durvīm, nekrāsotām kāpľu telpām, nevienmērīgo siltumu 
mājās, nesakopto pagalmu utt. Turpretī, izvēloties alternatīvo 
apsaimniekošanas veidu, jārēķina un jādomā, kā naudu izlietot 
efektīvāk, jāmeklē lētāki un izdevīgāki varianti, jācīnās ar 
nemaksātājiem. Kļūdains ir uzskats, ka pašvaldība vai kāds cits 
atrisinās visas ar māju apsaimniekošanu saistītās problēmas. Tikai 
iespēju robeţās tie var ieguldīt savus līdzekļus citu personu īpašumā. 
Savukārt apsaimniekotājs var sniegt pakalpojumus tādā apjomā, kādā 
iedzīvotāji ir samaksājuši apsaimniekotājam (iekasētā un izlietotā nauda 
tiek uzskaitīta katrai mājai atsevišķi). Nenoliedzams ir fakts – jo lielāks 
uzľēmums, jo lielāki arī administratīvie izdevumi, kuri sasniedz līdz 30% 
no aprēķinātās īres un apsaimniekošanas maksas. Svarīgi ir arī citi 
faktori, piemēram, Vērgalē iedzīvotāju komunālo maksājumu parādi 
šobrīd ir sasnieguši 11 000 latu.  

 

PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz 
domes 26.02.2010. lēmumu nr.2, 12.§, tiek nodota 
nekustamo īpašumu “Ūdri” un “Ūdriľi”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, detālplānojuma pirmā redakcija 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 24.03.2010. līdz 
26.04.2010. 

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties 
Vērgales pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag., 
Pāvilostas novads) vai Saraiķu bibliotēkā (Dārza iela 1a, 
Saraiķi, Vērgales pagasts) vai SIA “Projekti un vadība” 
(Liepājas iela 1-1, Kuldīga). 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Pāvilostas novada domē vai Vērgales 
pagasta pārvaldē vai SIA “Projekti un vadība” katru darba 
dienu. 

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saľemt rakstisku 
atbildi, pieteikumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, 
uzvārds, personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; 
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese. 

 
 



 

Saraiķu ziņas 

20.februārī Saraiķu iedzīvotāji pulcējās 
kafejnīcā „ER-RA-MI”, lai paustu savu viedokli par 
SIA „T...T” ieceri būvēt vēja ģeneratorus netālu no 
Saraiķu centra, īpašumos „Akmeľlauki” un „Krūmi”. 

Teritorijas plānojumā šī zeme paredzēta 
ciemata apbūvei. Idejas attīstītāji gribēja to transformēt 
par tehniskās infrastruktūras zemi un būvēt piecus simt 
metru augstus vēja ģeneratorus, katru ar divu megavatu 
jaudu. 

Iedzīvotāju interese par šīm aktivitātēm bija ļoti 
liela, piedalījās aptuveni 50 cilvēku. SIA „T...T” valdes 
priekšsēdētājs Māris Dubra nokļuva īstās jautājumu 
krustugunīs. Iedzīvotāju nospiedošais vairākums bija pret 
ģeneratoru būvi tik tuvu ciemata apdzīvotajām vietām. 
Ciemiľu solījumi par jaunu darba vietu izveidi, tūristu 
pieplūduma nodrošināšanu u.c. nespēja vietējos 
pārliecināt par labu iecerētajam projektam. 

Saraiķos ir vēl pietiekami daudz no apdzīvotām 
vietām attālinātu zemju platību, kur būtu iespējams 
šādus projektus īstenot, nesastopoties ar iedzīvotāju 
iebildumiem. 

Sapulcē tika apsolīts, ka Pāvilostas novada 
pašvaldība nedos piekrišanu apbūves zemju 
transformēšanai par tehniskās infrastruktūras zemi 
īpašumos „Akmeľlauki” un „Krūmi”. Sapulcē piedalījās 
domes priekšsēdētājs U.Kristapsons, priekšsēdētāja 
vietnieks J.Vitrups, deputāte V.Cielava.  

Paldies, iedzīvotājiem par atsaucību un 
Rudušu ģimenei par telpām! 

Saraiķu bibliotekāre INGŪNA KOPŠTĀLE 
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Palīdzēsim meža zvēriem 

Šajā ziemā grūti klājas ne tikai mums, bet arī četrkājainajiem meţa 
iemītniekiem, jo īpaši stirnām. Jau tagad skaidrs, ka liela daļa stirnu pavasari 
nesagaidīs. Taču, pat zaudējot ¾ no stirnu populācijas, Latvijā būs vairāk stirnu nekā 
bija 2000. gadā. Gribu griezties pie iedzīvotājiem ar lūgumu – lūdzu, turēsim suľus 
piesietus! Jau novēroti vairāki gadījumi, kad suľi noplosījuši stirnas. Un pat, ja Jūsu 
sunītis stirnai neuzbrūk, tikai pabaida un patrenkā to, stirnai, kura ir sala un bada 
novārdzināta, tas var būt liktenīgi. 

Vairāki Pāvilostas iedzīvotāji iespēju robeţās piebaro stirnas, kā arī grieţas 
meţniecībā ar jautājumiem, ko un kā var un vajag palīdzēt. Piedāvāju Valsts meţa 
dienesta medību speciālistu skaidrojumus un rekomendācijas par šo tēmu:   

„Vai stirnām vajag palīdzēt piebarojot? Kā sugai, ko vēlas arī medīt, ir 
jāpalīdz, lai saglabātu saimnieciski nozīmīgu skaitu. Piebarošanu var veikt arī , lai 
apmierinātu savas ētiskās un estētiskās vajadzības.  

Kādu barību labāk izmantot? Vasarā kaltētas lapu (apses, kārkli, pīlādţi, 
vīgriezes, avenāji) slotiľas, ābolus, sīkus kartupeļus vai kartupeļu mizas, 
sasmalcinātas bietes, piemājas saimniecībā audzētus burkānus, kāpostu lapas, 
mazās devās skābsienu, auzas, apšu zarus. Stirnas gandrīz neēd stiebrzāles, izlasa 
daţādu augu lapiľas, āboliľa stublājus, pienenes u.c. Nepiemērots vēlu pļauts siens. 
Sākoties regulāriem atkušľiem, kā arī pavasarī līdz pat ziemas apmatojuma 
nomaiľai, ir vēlams arī sāls. 

Kā pareizi piebarot? Barība jāizvieto speciāli būvētās barotavās vai pēc 
iespējas izkliedēti, daudzās vietās. Sulīgā barība un spēkbarība (graudi) reizē jāliek 
ne vairāk kā 1 kg uz vienu dzīvnieku diennaktī.  

Ko nedrīkst darīt nekādā gadījumā? Aizliegts slimu vai novārgušu stirnu 
sagūstīt un turēt nebrīvē, ja nav speciālas šādai rīcībai izsniegtas atļaujas. Par 
nobeigušos, slimu, savainotu vai bezspēkā nonākušu atrastu medījamo dzīvnieku 
jāziľo tuvākai Valsts meţa dienesta reģionālai struktūrvienībai (meţniecībai vai 
meţsargam). Jāsaprot, ka šādos apstākļos visiem dzīvniekiem palīdzēt nav 
iespējams, bet informācija par dabiskās mirstības apjomu ir ļoti svarīga turpmākajai 
populācijas apsaimniekošanai.” 

Sakas meţniecības meţzinis ANDRIS ZAĻKALNS 

Sporta ziņas 
27. un 28.februārī Pāvilostas sporta zālē notika 

Pāvilostas novada sporta dienas. 

 Ceļojošais kauss volejbolā. Volejbola turnīrā piedalījās 
piecas komandas. Ceļojošo kausu izcīnīja komanda  „Saka” 
10 punkti, 2.vieta „Alejas” 9 punkti, 3.vieta „Dome” 5 punkti, 
4.vieta „Ingmārs Līdaka” 2 punkti, 5.vieta „Riekstiľi” 

Uzvarētāju komandā spēlēja Sintija Menģe, Agija 
Menģe, Ivars Horns, Einārs Vārsbergs, Gvido Bušmanis, Jānis 
Čanders. 

 Ceļojošais kauss zāles futbolā. Turnīrā piedalījās 
četras komandas. Ceļojošo kausu izcīnīja komanda „Švakie” 
6 punkti, 2.vieta „Sīkstie” 4 punkti, 3.vieta „Apinītis” 1 punkti 
(labākā vārtu attiecība), 4.vieta „Riekstiľi” 1 punkts 

Uzvarētāju komandā spēlēja Ēriks Bunka, Armands 
Podziľš, Zigmārs Siliľš , Miks Ķemeris, Dainis Vītols, Ģirts 
Lanka, Aldis Barsukovs . 

 Notika draudzības spēle starp Vērgales un Pāvilostas 
treniľu grupām zāles futbolā. Spēcīgāki ar rezultātu 5:4 bija 
Vērgales jaunie futbolisti. 

Individuālo sporta veidu diena : 
Šautriņas  Sievas: 1. vieta Dace Bunka, 2.vieta  Zaiga Uzare, 
3.vieta Airita Ozolniece, Pamatskolas grupa : 1.vieta  Anda 
Uzare. Vīri 1.vieta Andris Bērziľš, 2.vieta Zintis Vīgulis, 3.vieta 
Matīss Eihvalds. Pamatskolas grupa 1.vieta  Kārlis Vītols 
Basketbola soda metieni Sievas 1.vieta  Zaiga Uzare, 2.vieta 
Aivita Barsukova, 3.vieta Signe Gruntmane. Vīri 1.vieta Andris 
Bubens, 2.vieta Miks Ķemeris, 3.vieta Artis Zalonskis 
Pamatskolas grupa 1.vieta Ivo Jaunzems 
 
 

 

Novuss Sievas 1.vieta Anda Uzare, 2.vieta Zaiga Uzare, 3.vieta Beate 
Jance. Vīri 1.vieta Ģirts Lanka, 2.vieta  Dainis Vītols, 3.vieta Ēriks Bunka. 
Pamatskolas grupa 1.vieta  Kārlis Vītols 
Dambrete Sievas 1.vieta Aivita Barsukova , 2.vieta Airita Ozolniece, 
3.vieta Zaiga Uzare. Pamatskolas grupa 1.vieta Terēze Cābele. Vīri  1.vieta 
Zintis Vīgulis, 2.vieta Guntis Balodis, 3.vieta  Matīss Eihvalds. Pamatskolas 
grupa 1.vieta Miķelis Horna 
Galdas tenis Sievas 1.vieta Laila Priedola, 2.vieta Aivita Barsukova, 
3.vieta Zaiga Uzare. Vīri 1.vieta  Zintis Vīgulis , 2.vieta Uldis Kristapsons, 
3.vieta Andris Bērziľš. Pamatskolas grupa 1.vieta  Ingus Lazūkins 
Zole 1.vieta Jānis Zelgalvis, 2.vieta Sarmīte Zaļkalne, 3.vieta Dzintars 
Zamarītis 

Paldies visiem par atsaucību un piedalīšanos sacensībās! 
 

Lejaskurzemes novadu meistarsacīkstes 
basketbolā 

Vīriešiem III. līga 
Pāvilosta : Aizputes pag. 47:66; Pāvilosta : Aizpute 36:38; Pāvilosta : 
Kings/Grobiľa 38:56 

Pāvilostas basketbola komandai turnīrs ir beidzies, ierindojoties 
5.vietā. 

Komandā spēlēja Artis Zalonskis, Ansis Horna, Ivars Horns, Arnis 
Zalonskis, Mārtiľš Šēlis, Andris Dzenis, Mārtiľš Vērnieks, Einārs Vārsbergs, 
Māris Bergmanis, Andris Bubens. 
 

Piejūras ceļojošais kauss zāles futbolā. 
6.posms Cīravā 
Pāvilosta : Dunalka 1:0; Pāvilosta : Cīrava 2:1; Pāvilosta : Aizputes pag 1:6 
 

7.posms Dunalkā 
Pāvilosta : Dunalka 1:0; Pāvilosta : Cīrava 2:1; Pāvilosta : Aizputes pag 0:4. 

Sporta organizators  
ALDIS BARSUKOVS 
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Sociālās ziņas 

 
Bāriņtiesa atgādina 

Personu apliecinošu dokumentu likums nosaka, 
ka pilsoľa pase vai nepilsoľa pase ir obligāts personu 
apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, 
kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu. 

Ar 2004. gada 1. maiju persona pati dokumentus 
pases izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 
gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta 
izsniegšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna 
vecākiem, bērnam klātesot. Lai saľemtu pasi sakarā ar 15 
gadu vecuma sasniegšanu (ja personas rīcībā nav derīgas 
pases), jāiesniedz šādi dokumenti: 

 iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi;  

 dzimšanas apliecība, ja pasi saľem pirmo reizi; 
Dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu 

vecuma sasniegšanas. 
VELTA VAŠKUS 

 

Lauksaimniekiem, uzņēmējiem… 
 

IESPĒJA IEGŪT NAUDU 
SABIEDRISKAM LABUMAM 

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieľemšanas II kārtu Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās 
attīstības stratēģijas” šādām aktivitātēm un rīcībām: 

2. rīcība. Sociālo un sadzīves pakalpojumu pieejamības 
attīstība un esošo uzlabošana 

6. rīcība. Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana 
1. rīcība. Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika 

pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, 
vietu labiekārtošana un aprīkošana 

3. rīcība. Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbībai un 
attīstībai 

4. rīcība. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un 
centru izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana 

5. rīcība. Vietējo produktu (preču un pakalpojumu) 
attīstības veicināšana 

Projektu iesniegumu pieľemšana notiks no 2010.gada 
23.marta līdz 23.aprīlim. Projektu iesniegumi jāiesniedz 
biedrības „Liepājas rajona partnerība” birojā Otaľķu ielā 1, 
Grobiľā, LV – 3430. Sīkāka informācija pa tālruni 26595623 vai 
tālrunis/fakss: 63491806.  Projekta iesnieguma veidlapas ir 
atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.lrpartneriba.lv.  

Konsultāciju dienas un laiki projektu pieteikumu 
sagatavošanā: 9., 10., 16., 17., un 31. martā no 10.00 - 12.00 un 
13.00 - 15.00.  Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu 
inita.a@inbox.lv  

Lauku attīstības speciālistes RUDĪTE BĒRZIĽA un  
AINA KREICBERGA 

 

Lauksaimniecības atbalsta dienests (LAD) aicina platību 
maksājumu iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu (EPS). Lai kļūtu par EPS lietotāju, pretendentam 
vispirms jānoslēdz līgums "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu". Pēc līguma 
noslēgšanas pretendents iesniedz atbalsta iesniegumu, izmantojot EPS – 
elektroniski aizpildot iesniegumu formas par apsaimniekotajām  

Par EPS lietotāju var kļūt jebkurš atbalsta pretendents, kas izpilda 
šādas prasības: 

1. Reģistrēts LAD Klientu reģistrā saskaľā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.      

2.  Sagatavojis un parakstījis divus līguma eksemplārus "Par 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu" un nosūtījis pa pastu vai iesniedzis tos personīgi  Lauku 
atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei. 
Uzmanību!!! Līgumu paraksta paraksttiesīgā persona. Vienam klientam 
var būt tikai viens EPS lietotājs. 

3. Lauku atbalsta dienests piecu darba dienu laikā no līguma 
parakstīšanas reģistrēs EPS lietotāju un uz līgumā norādīto e-pasta adresi 
lietotājam nosūtīs lietotāja vārdu un sākotnējo paroli. Līguma otrs 
eksemplārs pretendentam tiks nosūtīts pa pastu uz pretendenta norādīto 
korespondences adresi. 
Līguma veidlapas atrodamas LAD mājas lapā www.lad.gov.lv  
 

Vērgales „KATES” 

aicina piedalīties akcijā! 

Ľemot vērā šībrīţa ekonomisko 
situāciju, aicinām iedzīvotājus palīdzēt ar pārtikas 
produktiem tiem, kuriem klājas visgrūtāk. 

17.martā, Vērgales kultūras nams 
atvērts visiem tiem, kuri var un vēlas palīdzēt 
līdzcilvēkiem. Pārlūkosim pagrabus, 
pieliekamos, ledusskapi... Varbūt jūs 
neizmantosiet līdz pavasarim dārzeľus, augļus, 
konservus, ievārījumus vai citas ēdamas lietas. 
Ľemsim pretī arī veikalā iegādātus produktus. 
Ilgāk uzglabājamus produktus varat atnest jau 
iepriekš. Sīkāka informācija pie Velgas – 
29189223! 
 

 

 

Eiropas komisija apstiprinājusi jauno 
"Bioloģiskā lauksaimniecība" logo - "Eiro- lapa" 
(zvaigznītes lapas formā uz zaļa fona). Atgādinām, 
ka ar 2010.gada 1.jūliju Eiropas savienībā raţotas 
vai pārstrādātas bioloģiskās lauksaimniecības 
produkcijas marķējumā ES logo jābūt obligāti! 

 

Sociālais 

dienests ziņo: 

 Februāra mēnesī 2 
sēdēs  izskatīti 42 jautājumi, 
kuros 27 novada ģimenēm 
piešķirts trūcīgās ģimenes 
statuss, 3 ģimenēm piešķirts 
vienreizējs pabalsts, 12 
ģimenēm piešķirts garantētā 
minimālā ienākuma pabalsts. 
Pabalsti piešķirti par summu Ls 
974,46. 
 Februāra mēnesī 28 
pašvaldības mājsaimniecībām 
piešķirtas elektrības dāvinājuma 
kartes. 

ILDZE BALODE 

No 8.aprīļa līdz 11.aprīlim izstāţu kompleksā “Rāmava” notiks 18. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, meţkopības un 
lauku celtniecības izstādē 

“PAVASARIS 2010” 
Pāvilostas novada lauksaimnieki un citi interesenti tiek aicināti apmeklēt izstādi. Brauciena orientējošie datumi 9. vai 10. aprīlis, 

līdzmaksājums Ls 2,00. Pieteikties līdz 1.aprīlim pie novada lauku attīstības speciālistēm Ainas Kreicbergas t. 26423492 un Rudītes Bērziľas 
t.29297390. 

 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://lrpartneriba.lv/site/?p=165
http://lrpartneriba.lv/site/?p=165
http://www.lad.gov.lv/
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Kultūras ziņas 

 

pastaigas pa meţa takām, šķēršļu trase, viesošanās pie kurmja lauku pagrabā, 
īpašas veselīga uztura programmas, lauku produktu iegāde, gatavošana pašu 
rokām, seno darbarīku izstāde un vēl... Sīkāk. +371 26231714, +371 28454105; 

 Tradicionālā prasmju skola – zivju kūpināšana. Katra mēneša otrajā 
sestdienā Pāvilostā ir iespēja iepazīties un pašam iemēģināt roku zivju kūpināšanā. 
Noslēgumā pašu kūpināto zivju degustācija. Sīkāk +371 63498276, +371 
29226273; 

 Aktīvā atpūta Bangās Ziemupē. Sporta spēles, volejbols, futbols, basketbola 
grozs, laiva makšķerniekiem, airu laiva četriem airētājiem, zveja jūrā, ūdas, nakts 
uz jahtas, izbraucieni ar jahtu 6 personām, 8 vietu dţips tūristu vajadzībām. Sīkāk 
+37129361019. 

Interese par novada tūrisma piedāvājumu izstādes laikā bija liela. Izstādē 
kopumā piedalījās 207(  217 – 2009.g.) dalībnieki no 25 valstīm – 126 ārvalstu un 
81 Latvijas kompānija. Izstādi trijās dienās apmeklēja 17 042 interesenti (16 765 – 
2009.g.).  

Jaunais buklets nopērkams Pāvilostas novada TIC, Ziemupes/Vērgales 
TIC un Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Vēlos pateikt lielu PALDIES visiem, 
kuri palīdzēja tapt Pāvilostas novada bukletam!  

Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA BALTAISKALNA   
 

 

Lauksaimniecības datu centrs 

informē,  
ka no janvāra ir jauns norēķinu konts. Visus 
maksājumus par krotālijām, krotāliju ieliekamajām 
stangām, uzskaites ţurnāliem, ganāmpulku un 
novietľu reģistrēšanu, par informācijas saľemšanu, 
izziľām un pārējiem pakalpojumiem maksāt kontā: 
 Rekvizīti:   Saľēmējs: Valsts aģentūra 
"Lauksaimniecības datu centrs" PVN maks. Nr. 
90001840100  
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs  
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000  
Ieľēmumu kods: 21499  
BIC kods: TRELLV22 

 
No 2010.gada 10.marta līdz 14.aprīlim 

Lauku atbalsta dienests izsludina  projektu 
iesniegumu pieľemšanu pasākumam  

„Tūrisma aktivitāšu 

veicināšana .” Projekta iesnieguma 

veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, 
kā arī sīkāka informācija ir atrodama mājas lapā: 

www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts. 

 

 
Mairita Baltaiskalna un Daina Vītola tūrisma izstādē „Balttour 2010” Foto: Vizma Ģēģere 

Pāvilostas novads veiksmīgi 

pārstāvēts  tūrisma izstādē – 

gadatirgū “Balttour 2010” 

No 5.- 7. februārim  Rīgā notika 17. starptautiskā 
tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2010”. Pāvilostas 
novadu tajā pārstāvēja Mairita Baltaiskalna, Daina Vītola un 
Irina Kurčanova. Izstādē pirmo reizi plašākam apmeklētāju 
skaitam tika prezentēts jaunais Pāvilostas novada buklets.  
Bukletā ievietotā informācija ir latviešu un angļu valodās. 
Tas aicina Pāvilostas novada viesus apskatīt un „izgaršot” 
daudzpusīgo tūrisma piedāvājumu novadā: velo maršrutu, 
apskates objektus, aktīvās atpūtas piedāvājumus, pirts 

priekus, naktsmītnes u.c. 

 

Pāvilostas novada buklets 

 Atpūta lauku sētā Lejas - Rīvās. Iespēja apgūt 
iemaľas zirgu iejūgšanā, izjādes ar zirgu, izbraucienus ar 
zirgu ratiem, kazas slaukšana, lauku dzīvnieku barošana. 
Piedāvājums maziem bērniem „Kā jūtas cilvēciľš laukos?”, 

 

2010.gada tūrisma 
izstādē kā jaunumi novadā tika 
piedāvāti:  

 Jūras kajaku un 
SitOnTop tipa laivas, hidrotērpu 
un cita specialicētā laivošanas 
apģērba un inventāra noma, 
apmācība – „Kajaku skola” 
šovasar būs pieejama 
„Pāvilostas Marina” jahtu ostas 
teritorijā. Sīkāk: 
 www.juraslaivas.lv, 
+37129464901; 

 

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES 

19.MARTĀ plkst.10.00 Pāvilostā, domes ēkas sētā, 9. APRĪLĪ 
plkst.10.00 Sakā, 26.MARTĀ Vērgales pagastā plkst. 10.00 pie  k/s „Vērgale 
– 1” darbnīcām;  plkst.  13.00   Ziemupē; plkst.14.00   Saraikās. 

Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu kombainiem, zāles 
novākšanas mašīnām Ls 11,00*, piekabēm Ls 8,00**, speciālai tehnikai Ls 
17,00*** uz vietas inspektoram. Sīkāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruni 3425564. Papildus informācija 
par aģentūras darbu un sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā www.vtua.gov.lv. 
* 9,20/TA/+1,40/ atļauja par piedal. ceļu sat. /+0,40/ komisijas nauda 
norēķinoties skaidrā naudā. 
** 6,20/TA/+1,40/ atļauja par piedal. ceļu sat. /+0,40/ komisijas nauda 
norēķinoties skaidrā naudā. 
*** 15,20/TA/+1,40/ atļauja par piedal. ceļu sat. /+0,40/ komisijas nauda 
norēķinoties skaidrā naudā. 

Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales pagasta lauku 
attīstības speciālistes Rudītes Bērziľas, lai saskaľotu apskates laiku. 
Zvanīt pa tālruni 63490836 vai 29363898. 

16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti var  
izmantot iespēju un apskates laikā kārtot  braukšanas eksāmenu traktora 
vadīšanas tiesību iegūšanai. Iepriekš pieteikties pie lauku attīstības 
speciālistēm. 

 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.juraslaivas.lv/
http://www.vtua.gov.lv/
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Sniegpulkstenis 

26.martā plkst.18.00 Vērgales kultūras namā 
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; 

 
4.aprīlī Vērgalē –  

,,LIELDIENU LUSTES” 

Agri no rīta - plkst .6.00 - visi mīļi aicināti 
piedalīties veselības skrējienā mutīti mazgāt, bet 
plkst.12.00 doties uz Vērgales centru, kur kopā ar Zaķi 
Garausi, kas dēj olas, svinēsim pavasara svētkus ar 
šūpošanos, olu meklēšanu un ripināšanu, pantāga 
cepšanu (neaizmirsti par svaigo olu!), iesim rotaļās un 
padejosim, jo notiks Zaķu karnevāls. (Zaķa atribūtika var 
būt apģērbā vai tikai Zaķa ausis, bet sejas rotājumu, kas 
līdzināsies garausim, varēs iegūt pārvērtību darbnīcā).   

Tiekamies raibo oliľu svētkos –  
Zaķene labākajos gados 

 

Tūrisma statistika 2009.gadā 

Kā liecina Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra apkopotie statistikas 
dati, 2009.gadā Pāvilostas novada TIC klātienē apmeklējuši 5552 interesenti. Piebildīšu, 
ka 2008. gadā apmeklētāju skaits bija 6734, 2007.gadā - 5306. No pagājušā gada TIC 
apmeklētājiem 2249 bija novada ļaudis, 2126 citur Latvijā dzīvojošie, un 1177 
ārvalstnieku. No tiem 507 ieradās no Vācijas, 382 no Lietuvas. Pagājušajā gadā bija 
ievērojami sarucis igauľu tūristu skaits, bet palielinājies itāļu tūristu skaits.  Visbieţāk 
Pāvilostas novada TIC ienākošie tūristi interesējas tieši par daţādiem jautājumiem, kas 
saistīti ar  Pāvilostas pilsētu - par atpūtas, izklaides,  nakšľošanas iespējām. Iedzīvotāji 
ieradās pēc novada informatīvā izdevuma, izmantoja internetu, noskaidroja autobusa 
kursēšanas grafikus, kā arī iepazinās ar naktsmītľu piedāvājumu, iegādājās suvenīrus 
vai izmantoja faksa, kopēšanas vai printēšanas pakalpojumus. Jautājumi Pāvilostas 
novada TIC tiek saľemti arī pa tālruni un e-pastu. Aizvadītajā gadā 317 interesentiem 
informācija sniegta pa telefonu, 42 pa e-pastu. 

2009.gadā Pāvilostas ostā pietauvojušās 253 jahtas (2008.gadā - 240). 
Visvairāk jahtu – 82- bija no Vācijas , 63 jahtas no Latvijas un 42 no Somijas.    

Nakšľot Pāvilostā 2009.gadā bija izvēlējušies 6984 tūristi, kuri šeit pavadījuši 
13376 cilvēknaktis ( t.i., viens tūrists  pavadījis 1,92 naktis). Sakas pagastā nakšľojuši 
884 tūristi un pavadījuši 3240 cilvēknaktis (t.i., 3,67 naktis).  Vērgales pagastā 
nakšľotāju skaits – 2650, cilvēknaktis 5096 (t.i., 1,92 naktis). Diemţēl, statistika par 
nakšľotājiem Vērgales pagastā par 2009.gadu nav pilnīga, tas skaidrojams ar to, ka 
novadu apvienošanās notika tikai 2009.gada jūlijā un ar lielu daļu Vērgales  naktsmītľu 
saimniekiem sadarbības līgums par statistikas sniegšanu  Pāvilostas novada TIC  stājas 
spēkā tikai ar šā gada 01.janvāri. 

Informāciju sagatavoja Pāvilostas novada TIC vadītāja 
 MAIRITA BALTAISKALNA   

 
 

 

Sveču dienas 

Pāvilostas bibliotēkā februārī - Sveču mēnesī  
- bija apskatāma sveču izstāde un nodarbībās apgūtas 
sveču liešanas prasmes. Atsaucība bija ļoti liela! 
Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolu, uz sveču liešanas 
nodarbībām uzaicinājām 5. un 6.klasi ar klases 
audzinātājām, kā arī ikvienu interesentu. Tika apmācīti 
30 sveču liešanas interesenti. 

Izstādē bija izliktas 235 sveces un svečturi un 
to  apskatīja 395 apmeklētāji. 

Paldies Pāvilostas iedzīvotājiem, kuri 
piedalījās sveču izstādes veidošanā un Initai Zingnikai 
par palīdzību nodarbību vadīšanā. 

MAIRITA VĪTOLA 
 

 
 Mairita Vītola 
 

Pāvilostas pilsētas k/n pašdarbnieku 

kolektīvu aktivitātes martā: 

6. martā Pāvilostas amatierteātris piedalījās Kuldīgas novada teātru 
salidojumā Vārmē.  

10. martā 3.-6., 5. – 9. klašu tautisko deju pirmsskates mēģinājums Tadaiķos. 
19. martā 3.-6., 5. – 9. klašu tautisko deju skate Tadaiķos. 
26. martā ansambļa „Burbulīši” piedalīšanās festivālā Vērgalē. 
21. martā plkst.14:30 Pāvilostas amatierteātris ar Ādolfa Alunāna lugas 

„Pašu audzināts” uzvedumu  piedalās reģionālajā Latvijas amatieru teātru iestudējumu 
skatē - Gada izrāde 2009, Liepājas Latviešu biedrības namā. Skatē vēl piedalās 
Liepājas, Saldus, Metalurgu Tautas teātri, Liepājas jauniešu teātra studija, Ventspils, 
Sabiles, Ugāles, Jaunlutriľu, Dundagas un Dunikas amatierteātri. 

19. martā plkst. 22:00 Diskotēka – ieejas maksa līdz plkst. 23:00 Ls 1,50, 
pēc plkst. 23:00 Ls 2,00./DJ DAINIS – DJ MATISS / Kuldīga/ 
25. martā Pāvilostas pilsētas k/n bērnu dramatiskā kolektīva izrāde „Sniega karaliene”. 
Ieejas maksa skolēniem Ls 0,50, pieaugušajiem Ls1,00. 

27. martā Pāvilostas amatieru teātris uzaicināts piedalīties Teātra dienās 
Priekulē. 

5. aprīlī plkst. 13:00 Pāvilostas pilsētas k/n Lieldienu pasākums 
 

Saraiķu bibliotēkā 

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis 
kļūst īsākas, līdz beidzot diena būs pastiepusies tikpat 
gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Paši jaukākie, 
gaišākie un saulainākie pavasara svētki. Kā tos 
sagaidīsim, kā atzīmēsim, atkarīgs tikai no mums 
pašiem. 

27. martā Saraiķu bibliotēkā tiks rīkotas 
meistardarbnīcas „Nāc nākdama, Liela diena!”. Kopīgi 
gatavosim telpu rotājumus Lieldienām, zīmēsim, 
līmēsim, veidosim darbiľus par Lieldienu tēmu. 

5.aprīlī, otrajās Lieldienās, kafejnīcā  „ER-
RA-MI” Lieldienu pasākums. 

Pie mums apsolījuši ierasties Vērgales k.n. 
bērnu dramatiskā pulciľa dalībnieki ar Lieldienām 
veltītu izrādīti, būs neliela izstāde no 
meistardarbnīcās tapušajiem rotājumiem un 
zīmējumiem, tradicionālā olu ripināšana un olu 
kaujas, šūpošanās lielajās šūpolēs! 

Visi mīļi aicināti, līdzi ľemot krāsainas olas 
un labu garastāvokli!!! 

Saraiķu bibliotēkas vadītāja INGŪNA KOPŠTĀLE 
 
 

             Atceroties 1949. gadu deportāciju, 25. martā plkst. 13.30 noliksim ziedus pie  

Piemiľas akmens politiski represētajiem 

Pāvilostas Simtgades parkā. Lūdzu sapulcēties tos, kam bijusi laime pārnākt, zināt un 
atcerēties.  

Plkst. 14.00 visi aicināti uz Māras Kaţociľas gleznu izstādes 
„Pie jūras” atklāšanu Pāvilostas muzejā. 

Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
Gleznotāja Māra Kaţociľa (1936.-1992.) beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju 

(1963.). No 1964. gada regulāri piedalījusies izstādēs. Gleznas tikušas regulāri 
izstādītas un glabājas daţādās kolekcijās Latvijā un ārzemēs.  

Trīsdesmit gadus garajā daiļrades ceļā māksliniece tiecās pētīt dzīves 
daudzveidību, cilvēku savstarpējās attiecības, saikni ar dabu un Visumu, risināt 
filozofiskās problēmas. Viľu piesaistīja garīgi bagātas un vīrišķīgas personības. Māras 
Kaţociľas gleznām raksturīga daudznozīmība, tēlainība, maģiskas noslēpumainības 
klātbūtne. 

Māra Anna Markēviča, mākslas zinātniece 
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Izglītības ziņas 

 

 

Bērnudārzā „Kastanītis” 

ciemiņi 

16.februārī Vērgales PII „Kastanītis” 
ciemojās robeţsargs Juris un viľa suns Denis. 

Denis ir 10 gadus vecs, dzīvespriecīgs un 
veikls suns, kurš lieliski izpildīja Jura dotās komandas. 
Vispirms tika demonstrēta daţādu šķēršļu pārvarēšana 
- rāpšanās pa trepēm, pārvarēti arī degoši šķēršļi. 
Bērnu aplausus un sajūsmu izpelnījās savdabīgā 
futbola spēle, kurā Denis viens cīnījās pret trijām 
bērnudārza audzinātājām. Robeţsargs Juris bērniem 
pastāstīja un nodemonstrēja, kā ar suľa palīdzību var 
atrast rūpīgi noslēptas narkotikas. Šoreiz par to 
slēptuvi Juris izvēlējās klavieres.  

Atvadoties bērni varēja samīļot Deni, bet 
bērnudārza vadītāja G.Akerfelde, sakot paldies par 
apciemojumu, uzdāvināja viľam maisiľu ar 
gardumiem! 

VITA BRAŢE 

 
 

Tiek atkal atmiņas no siržu akām smeltas, 

Un skaidrām lāsēm ziedu acīs krīt. 

Te kapakmeņu zeltā runā sāpes 

Par mīļajiem, kas tumsas dzīlēs mīt. 

25.marts - daudziem tūkstošiem cilvēku  ir sāpju, 

ciešanu un baigu atmiņu diena.  Piemiņas brīdis Vērgales 

kapos 25.martā plkst.11.00. Atceries! Piemini! Neaizmirsti! 

 

Smiekli un dejas Vērgalē! 

1.aprīlī plkst.19.00 Vērgales kultūras namā veselīga 
brīvā laika pavadīšana ar humora piedevu, jeb, vienkārši runājot,  
humora šovs ,,ZVAIGZNE Nr.5”- anekdotes, dziesmas un dejas.   

Tieši Tevi mēs gaidām, jo zinām, ka proti stāstīt anekdotes. 
Zvani Velgai (29189223) un piesakies līdz 29.martam! 

Bet tas nav viss. Turpinājumā vienreizējs notikums - 
,,Vērgales muzikantu salidojums”. Ballē spēlēs muzikanti, kas sevi 
tā sauc tagad, sauca pirms….gadiem un sauks uz priekšu – 
muzikanti no Vērgales. Maciľā tas radīs viena lata (pieaugušajiem) 
vai piecdesmit santīmus (skolas bērniem) lielu iztrūkumu. Ballē var 
ľemt līdzi groziľu, bet būtu ļoti jauki, ja pieteiksiet galdiľu agrāk.  

Vērgalnieki! Pārlūkojiet savus albūmus, varbūt bildēs 
varam atpazīt mūsu zēnus spēlējam pirms 30 vai 40 gadiem. 
Mēģināsim izveidot foto izstādi.   

Uz tikšanos, un pavisam nopietni, 1.aprīlī Vērgales 
kultūras namā (pirms jumta nomaiľas) –  

VELGA 

 
Meteņi 

Latviešu gadskārtā pēc seno laiku kalendāra Meteľus 
svin starp ziemas un pavasara saulgrieţiem. Izplatītākā 
Meteľdienas svinēšana ir septītajā otrdienā pirms Lieldienām.   

Galvenais notikums šajā dienā ir vizināšanās ar 
ragaviľām, pēdējo reizi visi iet ķekatās. Tāpēc Vērgales 
pamatskolas pirmklasnieki, sagatavojuši interesantas maskas, 
ragaviľas un nolūkojuši Vērgales centra visaugstāko pakalnu, 
izbaudīja daţādas Meteľu izdarības. Bērni sacentās, kurš tālāk 
aizbrauks ar ragavām, lielījās, par to, kas nu kuram ir vairāk, top 
lielākā sniega bumba un īsta sniegavīru pilsētiľa. 

Pēc Meteľdienas bērni uzzīmēja zīmējumus par šīsdienas 
iespaidiem, bet latviešu valodas stundā pirmklasnieki uzraksta savu 
pirmo domrakstu. Haralds: „Man patika mūzikas stundā dziedāt par 
Meteľiem. Ejot ārā pa ģērbtuves durvīm, no gaisa krita konfektes, 
tas bija forši un jautri!” Bet par to nav jābrīnās, jo folkloras avoti 
vēsta, ka jau senos laikos Meteľos no gaisa pīrāgi krituši! Savukārt 
Ieva raksta: „Man patika celt sniegavīrus, no gaisa krita konfektes. 
Nepatika, ka citi ar ragavām aizbrauc tālāk. Es gribētu, lai atkal būtu 
Meteľi!” 

VITA BRAŢE 
 
 
 
 

27.03, plkst. 21.00., Ziemupes TN groziņvakars   

„Pie ģimenes pavarda”28x 

Līdzi ņemiet nelielu dāvaniņu ar vēlējumu! Spēlēs grupa Tandēms. 
Ieeja Ls 6,00 no ģimenes. Pieteikties un samaksāt līdz 22.03 Dainai 
(29437166) vai Skaidrītei - Ziemupes b-kā (63453554).  Daţādu 
apstākļu sakritības dēļ Ziemupes ģimeľu vakars šogad notiks martā. 
Aiciniet līdzi draugu un radu ģimenes! Gaidīsim! 

Ziemupes TN vadītāja DAINA VĪTOLA 

 

Denim tiek dota komanda meklēt narkotikas! Foto Vita Braţe. 

 

Dejotprieks Pāvilostā 

Pāvilostnieki jau izsenis ir bijuši draugos ar deju. Pirmās ziľas par 
deju kolektīvu darbību ir no 1948.gada, kad nodibina pirmo deju kolektīvu, 
kurā gan dejo tikai meitenes. Gadu gaitā gan pieaugušo, gan bērnu un 
skolēnu deju kolektīvi sevi labi parādījuši gan skatēs, gan koncertos, 
piedalījušies Dziesmu un deju svētkos. Lai apkopotu visu šo informāciju un 
uzzinātu vēl daudz ko jaunu par deju vēsturi pilsētā, projektu nedēļā 
Pāvilostas k/n Kultūrvēstures izpētes pulciľa dalībnieces – Evita, Itija, Ija 
un Andra ciemojās pie bijušās deju skolotājas Veltas Citskovskas, apkopoja 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā iegūto informāciju un bijušā k.n 
direktora Jāľa Losāna stāstīto. 16.februārī nosvinējām arī Meteľus. Cepām 
pīrāgus un vizinājāmies ar ragavām no kalna. Nedēļa bija par īsu, lai veiktu 
visu iecerēto. Vēl priekšā tikšanās ar kādreizējo deju skolotāju Rasmu 
Gulbi, arī Daigu Cābeli, kura šobrīd deju soļus māca 5 deju kolektīvu 
dalībniekiem un tiksimies arī bijušajiem dejotājiem.  Ar apkopoto informāciju 
pulciľš gatavojas piedalīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem veltītajā konkursā” Mantojums”.   

Novēlam mūsu deju kolektīviem labus panākumus skatē, kas 
notiks 19.martā. Tad arī uzzināsim vai pāvilostnieki pārstāvēs savu novadu 
dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

Kultūrvēstures izpētes pulciľa vadītāja MARITA HORNA 
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PIRMSSKOLAS PEDAGOGI 

MĀCĀS 

Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” nupat 
noslēdzās interesanti kursi pirmsskolas skolotājām par tēmu „ Bērnu 
emocionālā audzināšana un attīstība”.  

Šos kursus vadīja psiholoģijas maģistre Sarmīte Štāle. Kursu laikā 
pasniedzēja ar klausītājām pārrunāja daţādas  ar bērnu audzināšanu un attīstību 
saistītas problēmas, kuras pedagogiem jārisina ikdienā savā tiešajā darbā. 

Ministru Kabineta noteikumi  paredz,  ka katram pedagogam 3 gadu laikā ir  
jāpilnveidojas  36 stundu kvalifikācijas celšanas kursos. Tad, lūk, šī bija tā iespēja par 
saprātīgu samaksu un netālu no mājām 17 pirmsskolas skolotājām  satikties, mācīties  
un  gūt jaunu pieredzi. Kursos piedalījās pedagogi  ne tikai no mūsu novada – mēs  
pašas - Vērgales PII „Kastanītis”  un  Pāvilostas PII „Dzintariľš”, bet arī no kaimiľu 
novadiem - Grobiľas novada  Medzes PII „ Čiekuriľš” un Aizputes  novada  Cīravas 
PII „Pīlādzītis”. Kursi saskaľoti ar Izglītības un Zinātnes ministriju, par ko liecina 
pirmsskolas skolotājām izsniegtās apliecības. 

Atliek vien novēlēt skolotājām iegūtās zināšanas likt lietā! 
Vērgales pagasta PII „ Kastanītis” vadītāja GAIDA AKERFELDE 

 

Atkal bērniem prieks 
Trešo gadu pēc kārtas Pāvilostas sākum - 

skolas un pirmsskolas bērni Kristīgās Misijas projekta 
"Vislielākā dāvana" ietvaros saľem dāvanas, kuras 
sagatavo ģimenes ārzemēs. Šajā gadā sūtījums pienāca 
no Amerikas. 

Tikt pie dāvanām nav tik vienkārši, kā sākotnēji 
liekas - aizbrauca, paľēma, atveda, iedeva. Lai dāvinātu 
prieku bērniem, ir jāiziet sareţģīts organizatorisks 
process. 

Bērnu neviltotais prieks un sajūsma, kolēģu 
sirsnīgais paldies un daţu vecāku paldies, sniedz 
gandarījumu par paveikto, dod spēku darboties un 
saprast, ka šīs rūpes nav bijušas veltas, ka paveiktais ir 
bijis vajadzīgs. 
     Paldies šoferim Egonam Stankēvičam par sadarbību 
un ieguldīto darbu dāvanu atvešanā no Rīgas. Paldies 
manai ģimenei par atbalstu, jo daudz sava brīvā laika 
nācās ziedot minētā projekta realizēšanai. 

skolotāja GUNITA DELIJEVA 
 

  

Darbīgās dienas 

pirmsskolas 

iestādē 

„Dzintariņš” 

 Februāra mēnesis Pāvilostas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” 
bijis daţādām aktivitātēm piepildīts. 
 Mēneša sākumā skolotājas ar 
vecāku palīdzību izveidoja interesantas 
sveču un svečturu izstādes katrā grupā, bet 
vēlāk – Margaritas Stārastes grāmatu 
izstādes. 
 4. februārī vecāko grupiľu bērni 
un pedagogi devās ekskursijā uz Pāvilostas 
bibliotēku, kur papildināja zināšanas par 
sveču dienu, ticējumiem, sveču liešanu un 
apskatīja sveču izstādi. 
 12. februārī – bērni jautrojās un 
demonstrēja iepriekš sagatavotus 
priekšnesumus Valentīna dienas diskotēkā.     

16. februārī – Meteľdienas 
aktivitātes, kur sportojām, dziedājām, gājām 
rotaļās un baidījām Meteni. Par to viľš 
bērniem iedeva „zelta naudiľu” un mazliet 
uzšļakstīja ūdentiľu, jo tad vasarā nekodīs 
odi un mušas. 
 22. februārī veselības rīts – „Vai 
tu zini, kas ir veselīgs uzturs?”, kur iestādes 
medmāsa Marina Tapiľa. pastāstīja, kas 
jāēd, lai bērni augtu veseli un stipri. Bērni 
varēja nogaršot daţādus dārzeľus, augļus 
un arī veselīgos našķus – rozīnes, riekstus, 
ţāvētas aprikozes un plūmes. Apbrīnojami, 
ka visi ēda visu un tomēr nesmādēja arī 
konfektes, kas tika stādītas priekšā kā 
neveselīgs produkts, kurš bojā zobus. 

 

26. februārī patīkams pārsteigums – Kristīgās misijas dāvaniľas, kuras nu jau vairākus gadus 
pēc kārtas priecē mūsu bērnus. Liels paldies par dāvaniľu sagādāšanu un arī interesanti 
noorganizēto pasākumu pirmsskolas skolotājai Gunitai Delijevai.  

Marta mēnesī organizēsim teātra nedēļu (no 22. – 26.), kad katra grupiľa, atbilstoši savām 
spējām, sagatavos mazu uzvedumu un parādīs to pārējiem. 

18.martā plkst.19.30 pie mums viesosies leļļu teātris ar izrādi „Rūķītis Kļiľķītis”. 
7.aprīlī piedalīsimies dziedošo bērnu konkursā „Cālis”, kas notiks Cīravā. 
Lai mums veicas! 

PII metodiķe AIJA GERTSONE 

 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
„Dzintariľš” izsaka pateicību SIA „IGA – 4„ vadītājam Gatim Štokmanim par ieinteresētību un 
atsaucību, SIA „IGA – 4” darbiniekiem un arī pašvaldībā nodarbinātajiem vīriem par drosmi 
kāpt uz pirmsskolas iestādes jumta, lai atbrīvotu to no biezā sniega slāľa, kurš kūstot sāka bojāt 
ne tikai noteku renes, bet arī iestādes sienas.  

Paldies, darbs bija gan grūts, gan bīstams! 
 

 Ziema šogad bijusi čakla un daudz sniega mums dāvājusi. 
Pavasarim tas būs jāizkausē. Plūdi būs lieli ne tikai upēs, bet arī uz ceļiem un taciľām, taču 
pastaigās jādodas tik un tā, jo tieši pastaigu laikā bērni atbrīvojas no telpās uzkrātās enerģijas un 
uzľem organisma attīstībai tik ļoti nepieciešamo skābekli. Tāpēc aicinām vecākus padomāt laicīgi 
par piemērotiem apaviem un apģērbu saviem mazuļiem.  

Vadītāja MONTA PĒTERMANE 

 

Bērni kopā ar audzinātājām jautrojās Valentīndienas disenītē. Foto: No pirmskolas izglītības iestādes 

„Dzintariľš” arhīva. 
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Vērgales 

pamatskolas ziņas 

12.februārī Vērgales pamatskolā 
notika sacensības basketbolā, kurās 
piedalījās arī Kapsēdes un Pāvilostas skolu 
komandas. Sadraudzības spēlēs pirmo vietu 
ieguva Vērgales skolas zēni, savukārt 
meiteľu komanda piekāpās Kapsēdes skolas 
komandai. 

2.pusgadā esam piedalījušies 
bioloģijas, vēstures, latviešu valodas 
olimpiādēs. Paldies skolniecēm – Līvijai Ūšei, 
Zanei Almanei, Madarai Kleinšmitei – par 
piedalīšanos olimpiādēs. Meitenes 
olimpiādēm gatavoja skolotājas Daina 
Magone, Inese Reľķe, Anda Blūmane. 

9.klases skolniecei Līvijai Ūšei 
atzinība bioloģijas olimpiādē. Gatavoja 
skolotāja Daina Magone un 3.vieta vizuālās 
mākslas olimpiādē. Gatavoja skolotāja Vija 
Jegoriškina. 

7.klases skolniece Anna Dunkere 
atzīta par vienu no labākajām domraksta 
autorēm, izvirzīta piedalīties 2. kārtā Talsos. 
Gatavoja skolotāja Inese Reľķe. 

5.klases skolniecei Aletai Betijai 
Aniľai 2.vieta matemātikas olimpiādē 
rajonā, bet 7.klases skolniekam Ingmāram 
Drullim matemātikas olimpiādē atzinība. 
Gatavoja skolotāja Guna Laumane. 

Informāciju apkopoja direktora vietniece 
ANDA BLŪMANE 

 

 

„Zvirbulis 2010” 

Februāra sākumā Vērgales pamatskolā norisinājās skatuves runas konkurss 
„Zvirbulis 2010”.    

Iesākumā tas norisinājās klasēs, lai izvirzītu labākos runātājus uz skolas konkursu. 
Skolas konkursā piedalījās 11 bērni:  
1.klase – Henrijs Adrians GĒGERSONS, Dāvis HELMŠTEINS; 
2.klase – Elīna LIBĶENA, Mārcis NOVADS, Dans SILS; 
3.klase – Dace DUNAISKA, Saiva ZAUERE, Agnis VĪTOLIĽŠ; 
4.klase – Agnese PINKULE, Maiga MEĻĶE, Annija ZIKMANE; 
No vecākajām klasēm netika izvirzīti kandidāti runas konkursam.   
Tā kā visi priekšnesumi bija savdabīgi un ļoti interesanti, tad ļoti grūti bija izvēlēties pašu labāko. 
Trešo vietu skolas mērogā izcīnīja pirmklasnieks D.Helmšteins, otro vietu dalīja M.Meļķe un 
S.Zauere, bet pirmo vietu ieguva otrklasnieki M.Novads un D.Sils. Taču rajona skatuves runas 
konkursā „Zvirbulis 2010” piedalīsies 2. klases skolnieks Dans SILS, kura sniegums tika 
novērtēts visaugstāk skolas daiļrunas konkursā. Konkursam viľu gatavoja skolotāja Inese 
Razma.  

VITA BRAŢE 

 

„Es mācēju danci vest, 
Līkumiņu līkumiem.” 

18.februārī Vērgales pamatskolas 2. – 4.klašu tautisko deju dejotāji skolotājas Sigitas 
Freimanes vadībā tika aicināti uz koncertu „Iedancojam deju svētkus” Cīravā. 

 
2. – 4.klašu dejotāji kopā ar skolotāju S.Freimani. Foto Iveta Vanaga. 

Atjaunotajā Cīravas kultūras namā dejas soli bez vērgalniekiem izmēģināja vēl 
Aizputes pagasta, Aizputes vidusskolas, Apriķu pamatskolas un Cīravas dejotāji. Koncertā tika 
atrādītas deju svētkiem sagatavotās dejas. Pasākums bija gan patīkams, gan noderīgs, jo 
19.martā būs lielā skate, kur dejotprasmi vērtēs diezgan barga ţūrija. 

Pēc uzstāšanās deju skolotāji pārrunāja par to, pie kā vēl jāpiestrādā, kas vēl jāuzlabo, 
lai varētu iegūt pēc iespējas augstāku vērtējumu. Savukārt bērniem tajā laikā bija iespēja kājas 
izlocīt disko ritmos. Liels paldies par jauko pasākumu Cīravas kultūras nama vadītājai! 

Vērgales pamatskolas skolotāja GUNTA LIMBERGA 

 

 

 

Karnevāls Vērgales pamatskolā 

12.februārī pēc ilgāku gadu pārtraukuma Vērgales pamatskolā notika karnevāls. 
Maskas šim vakaram bija sagatavojuši gan skolēni, gan skolotāji. Par izdomu un 

gatavošanos vakaram liecināja interesantie un daudzveidīgie karnevāla tērpi. Tēlos bija iejutušās 
Pepijas Garzeķes, Sarkangalvīte, bruľurupucis, pirāts, kaķi, cīruļi, čigāni, velniľi, tīģeris, kovboji 
un daudz citu personāţu. Ar savu klātbūtni mūs pagodināja arī princeses. Salīdzinoši drošs bija 
viens garausis, kurš nebūt nebija tik bailīgs kā zaķim pieklātos. Karnevālā piedalījās ap 30 
skolēnu maskās. Šoreiz netika vērtēta labākā maska, taču ikviens, kurš bija ieradies, tērpies 
maskā, saľēma pārsteiguma balvu – saldumus! 

VITA BRAŢE 
 
 

VECMĀMIŅU 

PĒCPUSDIENA 

Izlasījām vietējā avīzītē - 
Pāvilostas bērnudārzā vecmāmiľu 
pēcpusdiena! Interesanti! Varbūt mums arī 
pamēģināt!   

Un pamēģinājām arī! 25. februārī 
mums bija  5. un 6. gadīgo bērnu  vecmāmiľu 
rīts pie tējas tases. Pasākums izdevās  jautrs 
un sirsnīgs. Bērni bija sagatavojuši 
priekšnesumus vecmāmiľām, savukārt 
vecmāmiľas pastāstīja par savām brīvā laika 
nodarbēm un kavējās atmiľās pie bērniem 
dziedātām dziesmiľām, kuras tad arī kopīgi 
dziedājām. Bērniem vislabāk patika kopā ar 
vecmāmiľām iet rotaļās, bet vecmāmiľu 
sirdis aizkustināja bērnu darinātās papīra 
tulpes, ko viľas kopā ar skaļām bučām 
saľēma pasākuma noslēgumā. 

Lai arī ceļš todien bija ļoti slidīgs, 
viena otra vecmāmiľa bija mērojusi ceļu pat 
no Liepājas, Grobiľas un Durbes! Paldies  
visām  vecmāmiľām, kas bija ieradušās! 

Nu uz līdzīgu pasākumu 9. martā 
jāpošas jaunākās un vidējās grupiľas bērnu 
vecmāmiľām. Visas mīļās vecmāmiľas 
gaidīs karsta piparmētru tēja un daţādi 
pārsteigumi. 

Bērnudārza „Kastanītis” vadītāja  
GAIDA AKERFELDE 
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PĀVILOSTAS 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

2010. gada 26. februārī Pāvilostas vidusskolas 11. un 12. 
klases skolēni un pedagogi, Vērgales pamatskolas pedagogi brauca 
uz izstādi „Skola 2010”, kur bija iespēja uzzināt informāciju par sev 
interesējošajām augstākajām izglītības iestādēm. 

Tika piedāvāts ļoti daudz rakstisku informāciju, lai mājās 
varētu to sīkāk izpētīt. Skolēni bija ļoti apmierināti. Pēc izstādes 
apmeklējām izrādi „Priekules Ikars” Dailes teātrī. Sākumā lielākā daļa 
skolēnu protestēja pret izrādes apmeklējumu, jo šķita neinteresanta. 
Beigās daudziem ļoti patika.  

Diena izdevās, visi skolēni un pedagogi ar braucienu bija 
apmierināti.  

11. kl. skolniece EVA TAPIĽA 
12.februārī skolēnu līdzpārvalde, gatavojoties Valentīna 

dienai, rīkoja Pusīšu meklējumus un konkursu Saderīgais pāris. 
16.februārī pieci labākie pārīši pulcējās vidusskolas ēdamzālē pie 
kopēja un skaista svētku galda.  

Projektu nedēļā 4.klases skolēni audzinātājas I.Priedoliľas 
vadībā apguva marmorēšanu (iemērkšanas paľēmiens trīsdimensiju 
objektiem un plakanām virsmām), bet 5.-7.klases meitenes pie 
skolotājas B.Arājas nodarbojās ar pērlīšu vēršanu un rotu gatavošanu 
– pērļošanu. 4.klases veikums jau nedēļu aplūkojams skolas gaitenī, 
bet pašdarinātās rotas Pāvilostas vidusskolas lasītavā būs 
apskatāmas no 22.marta līdz 29.martam.  

24.februārī Pāvilostas un Vērgales jaunsargi devās uz 
slēpošanas kalnu „Lemberga hūte” Ventspilī. Inventāra un pacēlāja 
nomas maksa bija jāsedz pašiem, bet transporta izdevumus sedza 
Pāvilostas novada pašvaldība.  

3.martā sporta zālē risinājās rajona sacensības volejbolā. 
Piedalījās Grobiľas ģimnāzijas, Aizputes vidusskolas un Pāvilostas 
vidusskolas komandas. Mūsu komandas spēlētāja Beate vēlāk 
atzina: „Mēs zaudējām visiem, kuriem vien bija iespējams zaudēt...” 

5.martā Pāvilostas vidusskolas skolēni prezentēja skolotāja 
Z.Vīguļa vadībā izstrādāto projektu nedēļas darbu – basketbola 
sacensības, kurās piedalījās Pāvilostas vidusskolas un Vērgales 
pamatskolas komandas. Pāvilostas komanda „Riekstiľi” septiľu 
komandu konkurencē izcīnīja 1.vietu. 

DAIGA JĒKABSONE 

Vizi, vizi, Metenīti! 

 
 Balto pārslu virpulī, dziļo sniegu kupenās, straujo vēju brāzmās 

atvizēja Meteľi – robeţlaiks starp ziemu un pavasari. Kalendārs vēstīja, ka 
šogad Meteľi svinami 16. februārī, bet 17. februārī seko Pelnu diena.  

No 15. līdz 19. februārim skolā notika Projektu nedēļa. Mēs, 5.– 
9.kl. latviešu val. un krievu val. skolotājas, šoreiz nolēmām savu 
kopprojektu veltīt gan latviskajiem Meteľiem, gan krievu Masļeľicai.  

Masļeľica ir krievu tautas tradīcija – ziemas aizvadīšana, kad 
svin gaismas un siltuma spēku uzvaru pār aukstuma spēkiem. Tie ir raibi, 
plaši svētki, kad ļaudis jautri pavada laiku. Svētku nosaukums cēlies no 
vārda „ maslo” (sviests), jo šajās dienās pēc pareizticīgo baznīcas 
kanoniem drīkstēja ēst ļoti daudz sviesta, bet nedrīkstēja ēst gaļu, lai 
cilvēka organisms labāk varētu sagatavoties Lielajam gavēnim. Masļeľicu 
svinēja visu nedēļu.  

Arī mūsu kopprojekta katra diena bija piepildīta ar kādu notikumu 
– tika gan zīmēts, krāsots, meklēta informācija gan latviski, gan krieviski, 
veidota kolāţa, kā arī uzmeistarota salmu lelle Masļona, kura pēdējā 
projekta dienā rituāli sadedzināta, gan tika ceptas gardas pankūkas! 

Vienu dienu veltījām pārgājienam pa sniegoto meţu līdz jūrai. 
Pie „Kurzemes sētas” atpūtas vietā kurinājām ugunskuru, cepām desiľas, 
sildījāmies jautrās rotaļās. Netika aizmirsti arī meţa zvēriľi, viľiem 
„dāvinājām” līdzatnestos našķus – ābolus, burkānus, kartupeļus un 
sieniľu. Novēlējām mazākajiem „ brāļiem” pavasari sagaidīt silti un garšīgi! 
Bet bērni turpināja izbaudīt dziļās kupenas, gludo un stāvo slidkalniľu, 
ragutiľu priekus un sniega piku spēku. 

Projektā piedalījās 6.klases skolēni – Laura, Elvita, Mareks, 
Kristaps, Rihards, Arvis un Gatis, 8.klases skolniece Sintija un 9.klases 
skolnieks Madars. Meitenes bija čaklākas rakstītājas un pankūku cepējas, 
bet puiši – zīmētāji, līmētāji, ragaviľu vilcēji. 

Sakām lielu PALDIES skolas virtuves saimniecēm Initai, Ilzei un 
Rudītei par atļauju rīkoties gar plīti, cepot ľammīgās pankūkas un vārot 
smarţīgi veselīgo tēju! 

Bērnu atsauksmes – „Mums viss ļoti patika, daudz uzzinājām, 
patika šļūkt no kalniľa, pikoties, ugunskurs meţā, cept desiľas, 
fantastiskā salmu lelle Masļona...! Arī nākamgad gribam kaut ko līdzīgu!”  

                    Krievu val. skolotāja LUDMILA VASIĻČIKA 

  Latv. val. skolotāja ANNA KAŢE 

Panākumi olimpiādēs 

        Februāra mēnesis Pāvilostas vidusskolas dzīvē bija bagāts ar 
panākumiem novada olimpiādēs. Mūsu skolēni piedalījās ģeogrāfijas, 
9.-12.klašu vēstures, politikas un tiesību, 5.-8.klašu matemātikas, 
vizuālās mākslas  novadu olimpiādēs, kā arī 12.klases skolēns 
Rihards Teteris aizstāvēja skolas godu republikas biznesa 
ekonomisko pamatu olimpiādē un 9.klases skolniece Anda Uzare 
republikas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. 

Novada vēstures olimpiādē iegūtas divas 1.vietas - Anda 
Uzare un  12.klases skolniece Kristiāna Siliľa, 2.vietu ieguva  
12.klases skolniece Paula Sekača. Paula izcīnīja  arī 2.vietu politikas 
un tiesību olimpiādē. 5. -8.klašu matemātikas olimpiādē 3.vietu 
ieguva 7.klases skolniece Terēze Cābele, bet vizuālās mākslas 
olimpiādes dalībnieces Monta Kurzemniece no 8.klases un Monta 
Priedola no 12.klases atgriezās mājās ar 1. vietas diplomiem, viľas 
abas tālāk startēs arī republikas olimpiādē. Paldies, skolotājiem par 
ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus olimpiādēm! 
        No 15. - 19.februārim skolā norisinājās projektu nedēļa. 
Skolēniem šajā nedēļā  bija iespēja ārpus mācību programmas pētīt 
un praktiski veikt uzdevumus, kas viľiem interesē. Vidusskolēni 
strādāja pie zinātniski pētnieciskā darba. Sākumskolas skolēni 
interesantus darbus izstrādāja savu klašu audzinātāju vadībā. 
Turpinās projektu nedēļas darbu prezentācija un izvērtēšana. 

 Informāciju sagatavoja direktores vietniece  
AINA JAKOVĻEVA 

 



 

Tūrisma firma TRAVEL –CC  (“cilvēks ceļojošais”) aicina doties šādos 

ceļojumos no Liepājas: 
 

30. marts  - VECRĪGAS ŠARMS UN JŪGENDSTILS, Cena: 12.00 LVL 
(transports, gids) 
3. un 4. aprīlis IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI, Cena: 40.00 LVL 
4. aprīlis LIELDIENU ZAĶA MEKLĒJUMI KURZEMĒ, Cena: 12.00 LVL 
 
 

LIELĀ ZIEDU PARĀDE  HOLANDĒ 20.04. -  26.04. 2010 
Cena: 260 LVL (visas naktis viesnīcā ***).  

 

PAVASARĪGĀ PĒTERBURGAS MOZAĪKA MAIJA BRĪVDIENĀS 
30. 04. – 4.05.2010, Cena: 125 LVL 
 

ZIEMEĻPOLIJAS PILIS UN KANĀLI 10. 06 – 13.06.2010, Cena:125 LVL 
 

Informācija:  Tirgoľu iela 15/17(ieeja no Kungu ielas), Liepāja, tel. +371 
63423311, +371 27015004.  
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DZĪVES BRĪŽOS 
Martā dzeguzes nekūko 
Tikai sniegs skaita pēdējās dienas, 
Tāpēc cilvēki domā par dzīvi, 
Kurā sapņi un darbi un elpa 
Peld kā palu ūdeņi brīvi. 
Martā dzeguzes nekūko, 
Vēji šūpo pūpoliem galvas. 
Pie krūtīm to pūkas pieliec 
Kā visskaistākās mūža balvas. 
(A.Vējāns) 
 

Sveicam nozīmīgās jubilejās martā dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus – 
Maiju Blaubārdi – 86  Austru Veroniku Mazuri - 82 
Emiliju Mildu Jukovicu – 85  Aldonu Vēsmu Vilkasti - 82 
Melaniju Veinbergu - 84   Jāni Putnu – 83 
Ādamu Albertu Urnu – 82  Jāzepu Kautiľu - 80 
Leonu Beneti – 81   Frīdu Siliľu – 75 
Ainu Bērziľu – 65 

Agritu Kalniľu, Ludmilu Vasinu, Ingusu Bridānu, Veltu 
Vaskopu, Marutu Bušmani, Andri Jaunskungu, Robertu Putniľu, 
Mariku Afanasjevu, Kristīni Eihvaldi, Andri Jaunbērzu, Montu 
Pētermani, Initu Zalonsku,Ģirtu Mūrnieku, Uldi Melbergu, Jāni Šulcu, 
Daci Darkevicu, Mārtiľu Stankēviču, Jāni Arāju, Āri Kaţi, Miķeli 
Zariľu! 

Pilngadniekus -  Gvido Goguadzi, Valdi Leimani, Beati 
Janci, Pīteru Pētermani! 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Mirdzu Nelsoni – 92   Mildu Gaiķi – 85    
Voldemāru Bētu – 84   Osvaldu Vasku - 80 
Veltu Kaľoti – 70   Dzintaru Apini - 70 
Veltu Ansoni – 65   Druvaldi Freimani - 60 
Valdu Skrupshu – 60  Edgaru Kuplo - 60 
Vizmu Alseiku, Ināru Jēkabsoni, Ilgu Rangu, Inesi Razmu, Sanitu 
Mucenieci, Gintu Gravu, Lindu Novadi, Līgu Lodi, Uldi Veidamani! 

Pilngadniekus – Alisi Komarovsku, Katrīnu Pomeranci, 
Mārīti Bibi! 

 

Sveicam  
Kristīni Tamuţi un Aivaru Galecki  

ar meitas ALMAS ELĪZAS piedzimšanu un  
 

Sintiju Lejnieci un Andri Laumani  
ar dēla EDGARA piedzimšanu! 

 
 

 

PATEICĪBAS 
Pateicamies Ritvaram ZĪTARAM un Oskaram VĪTOLAM par 

ceļu regulāru attīrīšanu no sniega šajā sniegiem bagātajā ziemā!   
„Draudzības” mājas iedzīvotāji 

 

Aivars Kaţis pateicas Ilmāram Baltaiskalnam un Aināram 
Gāliľam PAR PALĪDZĪBU UGUNSGRĒKA, kas izcēlās no bojāta 
dūmvada, APDZĒŠANĀ, 3.03.2010. ģimenes mājā Parka ielā - 20, 
Pāvilostā ! 
 

Reliģiskās ziņas 
Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā notiks 21.martā 

plkst.11.00. 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI 
Pāvilostas baptistu baznīcā 
Pashās Mielasta vakara dievkalpojums – Zaļā Ceturtdienā, 1.aprīlī 
18.00 
Ciešanu Piektdienas Krusta Ceļa apceres dievkalpojums – 2.aprīlī 
pl.14.00 
Kristus Augšāmcelšanās Svētrīts – svētdien, 4.aprīlī pl.7.00 
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums – svētdien, 4.aprīlī 
pl.11.00 
 

INFORMĀCIJA 
Juriste Argita Jaunsleine pieľems apmeklētājus Pāvilostas 

novada domē š.g.16.aprīlī plkst.10.00, pēc tam iedzīvotājus, pēc 
iepriekšēja pieraksta pieľems Vērgales pagasta pārvaldē. 

  

 Pērku padomju laika motociklus. Zvanīt 20223660. 
 

No 22.marta Pāvilostas komunālais uzľēmums piedāvās 
iedzīvotājiem izmantot dušas pakalpojumus. 
 

Firma lēti pārdod minerālmēslus. Zvanīt 29492271. 
 

Mob.t.26343958,  
fakss 63498155 

e-pasts:  

latamezs@inbox.lv   

Mūžībā 

Pāvilostā 
Jefrosiľja DROGINA (05.06.1929.- 28.02.2010.)  

Vērgales pagastā 

MARIJA NOVADE (17.12.1914. – 14.02.2010.) 
 
 
  

 

 

SVEICAM  
Ievu Bēliľu  un  

Āriju Striţnovu kāzu dienā! 
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