
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.1 (6)      2010.g.janvāris 

 

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

„LAI KĀZU MIRTES ZAĻO 

VIENMĒR!” 

Tas jau ir klāt! Ģimeľu vakars, kas smaržo pēc 
mīlestības un ziediem!   

6.martā plkst.20.00 Vērgales kultūras namā 
atkal skanēs kāzu valsis.  
  Precētie pāri un tādi, kuriem ,,papīri” nav 
galvenais, viľu bērni, radi un draugi mīļi aicināti kopā 
pavadīt mīlestības vakaru. Varbūt tieši šogad Jūsu ģimenei 
ir apaļa kāzu jubileja. Šajā vakarā ar dziesmām un dejām, 
atrakcijām un labu noskaľojumu būsim kopā ar Jāni Kalniľu 
no grupas ,,Roja”. Pieteikties un samaksāt dalības maksu, 
Ls 5.00 no personas līdz 22. februārim pie Velgas.  

 
Ikvienam ir iespēja noskatīties J.Streiča jauno filmu  

„Rūdolfa mantojums”. 

15.februārī plkst 13.00 un 18.00 Vērgales 
kultūras namā. Biļešu cena Ls 1,00. Sīkāka informācija pie 
Velgas pa telefonu 29189223; 

16. februārī plkst. 14:00 un plkst. 18:00 
Pāvilostas pilsētas k/n. Ieeja: Ls 1,00. 
 

„POPIELA” tiek pārcelta no š. g 12. 

februāra uz 5.martu Lūdzu, esiet atsaucīgi un piesakieties! 
Pieteikties personīgi pie Pāvilostas  k/n vadītājas Silvas 
Vārsbergas. 
 
20. februārī plkst. 22:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

GROZIŅVAKARS 

kopā ar dažādu paaudžu deju mūzikas grupām „PIEMARE”, 
„ABPUSĒJI”/ / Pāvilosta/, „ĻEMBASTS” /Aizpute/, 
 „4 KW” /Aizpute/, „TANDĒMS”, „JūRkANT”. Ieeja Ls 2,00 
/Galdiľu rezervēšana līdz 19. februārim pa tālruni 
29366112/ 

 

Ikgadējā iedzīvotāju 
sapulce Pāvilostā 

22.janvārī Pāvilostas k/n notika iedzīvotāju sapulce, kurā 
piedalījās vairāk kā 30  iedzīvotāju. Par gada laikā  paveikto un nākotnes 
plāniem stāstīja domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, pirms tam  
atbildot uz iesniegtajiem jautājumiem.  Iedzīvotāji jautāja par iespējamo 
pirts atjaunošanu vecajā Pāvilostā. Priekšsēdētājs apsolīja risināt šo  
jautājumu.  Jautāts tika arī par kapu paplašināšanu, jo pašreiz ir tā, ka 
bieži vien uzrok vecos apbedījumus. Kapus var paplašināt, jo tiem 
rezervētā 6,2 ha liela teritorija. Vai nav jākopj ietves pie īpašumiem? 
Ziemā tās jākaisa un jāattīra no sniega, vasarā jāpļauj zāle līdz ceļa 
braucamajai daļai. Vai lietderīgi  sausā laikā grēderēt pilsētas ielas, ja 
pēc tam  ielas ir akmeľainas?  Pēc ūdenssaimniecības projekta 
realizācijas tiks atjaunots grants segums  neasfaltētām ielām. Grēdera 
pakalpojumi izmaksā Ls 22 + PVN stundā. Vienā reizē kopējās izmaksas 
ir ap Ls 500 – 600 (Pāvilostas pilsētas teritorija + Sakas pagasta teritorija). 

Par nozīmīgākiem nākotnes plāniem.  Š.g. 11.janvārī  
noslēdzās konkurss, kurā izvērtējot piedāvājumu izvēlējās ostas 
rekonstrukcijas būvdarbu veicējus. Konkursā uzvarēja pieredzes bagāta 
un nopietna firma no Rīgas SIA „BMGS”  ar Ls 46 milj. gada apgrozījumu, 
kura mūsu ostā veiks darbus par Ls 474 000 + PVN. Pašvaldībai jāparedz 
līdzfinansējums Ls 50 000 apmērā. Apsekojot molus, speciālisti 
konstatējuši, ka zem tiem izskaloti pamatīgi caurumi. Dienvidu molam 
paredzēti apjomīgi betonēšanas darbi. Ziemeļu molu laukakmens 
krāvumu atjauno, bet betona daļu apliks ar betona plātnēm. Atjaunos arī 
abas signālbākas un izsmels 6000 kubikmetrus smiltis. Minētos  darbus 
uzsāks pavasarī. To izpildes termiľš ir 2010.gada augusts. Iedzīvotājiem 
atpūtas sezonā būs jārēķinās ar būvdarbu radītajiem trokšľiem. 

Maijā sāksies Zeltenes un Jūras ielas asfaltēšanas darbi. Kāpēc 
tieši šīs ielas? Tāpēc, ka ES finansējums bija paredzēts ostas 
infrastruktūras uzlabošanai un citu ielu ostas teritorijā mums nav. 

Atkārtoti tiek gatavoti  iesniegšanai projekti Pāvilostas muzeja 
jumta un logu nomaiľai, Pāvilostas kultūras nama fasādes siltināšanai, 
vidusskolas jumta nomaiľai. 

Lēni virzās Veselības mājas būvniecība. Būvnieki par laikā 
nenodoto objektu maksā soda naudu -  katra diena tiem izmaksā Ls 125.  
Pašlaik noteiktais termiľš ēkas nodošanai ekspluatācijā ir š.g. 8.marts. 
Kas notiks ar veco ambulanci? Tā tiks pārdota. 

Par 60% izpildīti Pāvilostas  ūdenssaimniecības projekta darbi. 
Lielākais darbs būs ielu asfaltēšana pēc ūdensvada pārslēgšanas.  
Plānots atjaunot asfalta segumu Dzintaru ielā no muzeja līdz domei, arī 
Klusajā ielā. Par Ls 50 000 rekonstruēs attīrīšanas iekārtas. Iespējams, ka 
pēc projekta realizācijas, proti, otrajā pusgadā celsies  cenas par ūdeni un 
kanalizāciju. Pāvilostā ir lieli ūdens zudumi. Starpība starp uzskaitīto  
ūdens patēriľu ūdenstornī un samaksāto  ir 34%. Jaunā uzskaites 
sistēma parādīs vai  vainīga ir vecā ūdensvada sistēma, kur  vērojamas 
noplūdes vai ūdeni kāds patērē par to nemaksājot. 

Februāra beigās tiks nodots ekspluatācijā Sakas saieta nams, 
kur iedzīvotājiem būs pieejamas dušas, veļas mašīna, drēbju apmaiľas 
punkts. Bērniem rotaļu istaba ar tenisa un novusa galdiem. Ulmales saieta 
namam jābūt gatavam 5.martā. 

MARITA HORNA 
 

 

Sandra BIKOVA M.sk.5.P grupa 

http://127.0.0.1:9634/open?file=C:\Program Files\Tildes Birojs 2005\Resources\i_pavilosta_p.JPG
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Domes ziņas 
    Pāvilostas novada domes 2010.gada pirmā sēde notika 28.janvārī Vērgales 
pagastā. 
    Tajā izskatīja 31 darba kārtības punktu. Sēdē piedalījās visi deputāti, 
izľemot Vitu Cielavu, kura nepiedalījās darba dēļ. Deputāts Alfrēds Magone 
darba dēļ atstāja sēdi pēc 4.1. jautājuma izskatīšanas. 
    1. Aizklāti balsojot 7 deputātiem PAR un 5 deputātiem PRET nolēma par 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru izglītības jautājumos pieľemt 
darbā Silviju LEJU ar 2010.gada 01.februāri.  
    2. Apstiprināja 2009.gada Pāvilostas novada pašvaldības budžeta izpildi. 
    3. Apstiprināja 2010.gada saistošos noteikumus Nr. 1 „Pāvilostas 
novada pašvaldības budţets 2010.gadam”. Saistošos noteikumus pēc to 
parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Pāvilostas novada pašvaldībā. 
    4. Izskatīja jautājumu par štatu sarakstu: 
    4.1. Atklāti balsojot 3 deputātiem PAR (G.Štokmanis, A.Magone, 
U.Kurzemnieks), PRET – 4 deputāti (U.Kristapsons, J.Vitrups, G.Brēdiķis, 
D.Vītola), ATTURAS – 5 (G.Juriks, A.Brūkle, A.Zaļkalns, I.Ziemele, V.Ģēģere), 
nolēma nepapildināt Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstu ar 
izpilddirektora štata vietu.  
    4.2. Vienbalsīgi apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu štatu 
sarakstu.  
    5. Izskatīja jautājumu par tarifikācijas apstiprināšanu: Apstiprināja 
Pāvilostas novada pašvaldības iestāţu tarifikāciju ar 2010.gada 1.janvāri. 
Izmaiľas Rīvas un Ulmales bibliotēku darbinieku tarifikācijā stājas spēkā ar 
2010.gada 1.februāri.  
    Noteica komisiju locekļiem stundu apmaksas likmi Ls 3,36 apmērā par 
piedalīšanos komisijas sēdēs.  
    No 2010.gada 01.janvāra: noteica novada domes priekšsēdētāja mēneša 
algas likmi Ls 672.- apmērā, novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
mēneša algas likmi Ls 605.- apmērā, novada domes deputātiem stundu 
apmaksas likmi Ls4,20 apmērā par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs 
(komisijās, darba grupās, valdēs u.c.), kā arī par citu deputāta pienākumu 
pildīšanu. 
    Apstiprināja šādas likmes Pāvilostas vidusskolas pedagogiem no 
2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam: izglītības iestādes 
vadītājs- Ls 528.-, izglītības iestādes vadītāja vietnieks- Ls 398.-, 
pagarinātās dienas grupas skolotājs - Ls 255.-, pedagogs ar pedagoģiskā 
darba stāžu mazāku par 5 gadiem - Ls 265,-, pedagogs ar pedagoģiskā darba 
stāžu no 5 līdz 10 gadiem - Ls 270.-, pedagogs ar pedagoģiskā darba stāžu 
lielāku par 10 gadiem - Ls 275.-, interešu izglītības skolotājs ar pedagoģiskā 
darba stāžu mazāku par 5 gadiem - Ls 245.-, interešu izglītības skolotājs ar 
pedagoģiskā darba stāžu no 5 līdz 10 gadiem - Ls 250.-, interešu izglītības 
skolotājs ar pedagoģiskā darba stāžu lielāku par 10 gadiem - Ls 255.-. 
    Apstiprināja kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta 
mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Pāvilostas novada skolās ar 
01.01.2010. un apstiprināja šādas tarifikācijas: Pāvilostas vidusskolas un 
Vērgales pamatskolas vispārējās un interešu izglītības pedagogu 
pārtarifikāciju; Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 
un  Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pedagogu 
pārtarifikāciju, Pāvilostas mūzikas skolas pedagogu tarifikāciju, Pāvilostas 
mākslas skolas pedagogu tarifikāciju. 
    6. Nolēma apstiprināt par Vērgales pagasta pārvaldes avansa norēķinu 
personu sociālo darbinieci Vizmu Alseiku. 
    7. Izskatīja jautājumu par maksas pakalpojumiem: Apstiprināja Sakas 
saieta namā šādus maksas pakalpojumus: maksa par dušas izmantošanu - 
Ls 0,50, maksa par veļas mazgāšanas automāta lietošanu  - Ls 0,50, maksa 
par veļas žāvētāja izmantošanu - Ls 0,50; No maksas atbrīvot: trūcīgās 
personas, uzrādot izziľu, bērnus līdz 16 gadu vecumam, invalīdus, uzrādot 
apliecību. Šos pakalpojumus bezmaksas minētās kategorijas var izmantot 
divas reizes mēnesī. Ja pakalpojumi nepieciešami biežāk, tad pārējās reizes ir 
par samaksu.     
    7.2. Sakarā ar to, ka finanšu komisijā bija saľemts priekšlikums par 
pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšanu novadā bez maksas, 
domes sēdē atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (G.Brēdiķis, A.Brūkle,  

V.Ģēģere, U. Kristapsons, J.Vitrups, A.Zaļkalns, I. Ziemele), PRET – 3 
deputāti (U.Kurzemnieks, G.Juriks, G.Štokmanis), ATTURAS – 1 (D.Vītola), 
nolēma pašvaldības  informatīvajam izdevumam „Pāvilostas Novada 
Ziľas” no 2010.gada 01.februāra tomēr atstāt spēkā iepriekš noteikto 
maksu Ls 0,10 apmērā. 
    8. Izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu: 
    8.1. Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu finansējuma piešķiršanai Emīlam 
Akerfeldam kā pašvaldības līdzfinansējumu dalībai Eiropas čempionātā 
boksā Latvijas izlases sastāvā, lūgt E.Akerfeldam iesniegt domei detalizētu 
izdevumu tāmi.  
    8.2. Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiľas novada domi un 
piešķirt finansējumu Ls 320,84 gadā Sporta skolas administratīvo izmaksu 
un direktora amata atalgojuma finansēšanai 2010.gadā un Ls 214,00 
apmērā par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koordinatora, tautas deju kolektīvu virsvadītāja un koru virsdiriģenta 
piesaistīšanai laika periodā no 01.01.2010. līdz 25.07.2010.  
    8.3. Nolēma piešķirt Elgai Maigai Romānovai sakarā ar ugunsgrēkā 
nodegušo māju vienreizēju finansiālu palīdzību Ls 250,00 apmērā no 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
    9. Nolēma atcelt Vērgales pagasta padomes lēmumu un nodeva 
dzīvojamo māju „Sīmaľi”, Vērgales pagastā privatizācijai. 
    10. Garantēja līdzfinansējuma piešķiršanu šādiem iesniegšanai 
sagatavotiem projektiem: LAD projektu konkursa aktivitātē 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” - „Pāvilostas vidusskolas 
teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija ”, kopējā summa Ls 11 996.-; „E. 
Šneidera laukuma labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma izveide 
Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā ”, kopējā summa Ls 12 526.-„ Hokeja 
laukuma rekonstrukcija Dzintaru ielā 107A, Pāvilostā”, summu vēl 
precizē,„Vērgales kultūras nama telpu rekonstrukcija”, kopējā summa Ls 
25015.- „Ziemupes tautas nama rekonstrukcija”, kopējā summa Ls 54492.-, 
„Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vērgales pagastā”, kopējā summa Ls 

29 000.-. Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbība: Atkārtoti iesniegt 

sadarbības projektu „Uzľēmējdarbība bez robežām”(„Entrepreneurship 
without borders”) kopā ar Priekules novada Virgas pagasta un Skodas 
pašvaldībām. Kopējā plānotā līdzfinansējuma summa EUR 27 576.-. 
    11. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada saistošos 
noteikumus Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu 2010.gadā” un nosūtīja atzinuma sniegšanai Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
    12. Nolēma samazināt 8 politiski represētajām personām par zemi un 
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu 
īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa 
summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā: Atteica samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 
īpašumu Silmači politiski represētai personai Miervaldim Gudēvicam, jo 
nekustamais īpašums tiek iznomāts citai personai.  
    13. Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem 
īpašumiem „Mežonīgais Krasts“, Sakas pagastā, kuru īpašnieks Raimonds 
Ansons pārdod Zitai Kronbergai, „Stenderi“, Vērgales pagastā, kuru 
īpašnieks Oskars Burovs pārdod SIA „Rugpieniu Kaimas“, „Mazvītoli“, 
Sakas pagastā, kuru īpašnieks Dainis Čapkovskis pārdod Guntai Freimanei, 
„Garozas“, Vērgales pagasts, kuru īpašnieks Anna Ūše pārdod  Teodoram- 
Mārtiľam Ūšim, „Māskas“, Vērgales pagasts, kuru ½ domājamās daļas 
īpašnieks Agris Ķaupelis pārdod  SIA „Kredītserviss.lv“, „Ģirti“, Vērgales 
pagasts, kuru īpašnieks Egils Lapinskis pārdod SIA „L Investīcijas“.  
    Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem 
īpašumiem, kuru īpašnieks SIA „Classen Properties” pārdod SIA 
„Hagro“- „Kūras“, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads- Ls 
39 585,00;„Dunduri“, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads- Ls 13 800; 
„Laipas“, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads- Ls 27 150; „Ievas“, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads- Ls 7 530,00; „Evas“, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads - Ls 60 660,00.  
    14. Apstiprināja 2010.gada 12.janvāra pirmās Pāvilostas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu ielā 8 dz.1, Pāvilostā, izsoles 
rezultātus, ka Ļusja Gudkova nosolīja nekustamo īpašumu Priežu ielā 8 
dz.1 Pāvilostā par Ls 500,00.  
    15. Pieľēma SIA Euro Building System atteikumu nomas līgumam, 
nomas līgumu pārtraukt ar 2010.gada 31.janvāri un uzdot juristei    
A.Jaunsleinei veikt likumā paredzētās darbības parāda Ls 958,16 
atgūšanai. 

 (turpinājums 3.lpp.) 
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(turpinājums no 2.lpp.) 

    16. Nolēma Pāvilostas novadam piešķirto mērķdotāciju Ls65284,00 
apmērā sadalīt šādu projektu realizēšanai: Pāvilostas novada Vērgales 
pagasta pamatskolas ēkas jumta seguma rekonstrukcijai- Ls 30 691,00, 
autobusa iegādei Vērgales pagasta pašvaldības skolēnu pārvadāšanai- Ls 
25 000,00, Pāvilostas novada Sakas pagasta Ulmales ciema „Saulrieti” 
veikala ēkas rekonstrukcijai par saieta namu (līdzfinansējums LAD 
projektam ELFLA „Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un ekonomikai”) - Ls 
9 593,00.  
    17. Akceptēja noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar Latvijas 
Pašvaldību savienību par Latvenergo dāvinājuma „Elektrības norēķinu 
kartes- 500 kWh” nodošanu trūcīgajām mājsaimniecībām. 
    18. Pieľēma Pāvilostas novada bāriľtiesas priekšsēdētajas Veltas 
Vaškus ziľojumu par bāriľtiesas darbību laika periodā no 01.01.2009. līdz 
31.12.2009.. 
    19. Apstiprināja izmaiľas Pāvilostas vidusskolas nolikumā. 
    20. Apstiprināja detālplānojuma grozījumus īpašumam „Lenkas”, 
Vērgales pagastā, 2.zemes vienībai 1. redakciju par galīgo redakciju. 
Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 3 „Īpašuma „Lenkas”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 2.zemes vienības izmantošanas un 
apbūves noteikumi".  
    21. Nodeva izstrādāto nekustamā īpašuma „Brīzes”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saľemšanai. Detālplānojuma izstrādātājiem materiālus par 
plānojuma 1.redakciju izvietot Vērgales pagasta pārvaldē un Ziemupes 
tautas namā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt Ziemupes 
tautas namā. 
    22.  Piekrita zemes lietojuma Baltmuižas ceļš, 64860030187, 
pievienošanu zemes lietojumam Valsts mežs Rīva, kadastra Nr. 6486 001 
0114 un piešķirt nosaukumu „Valsts mežs Rīva”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads.   
    23. Izskatīja Antras Gāliľas iesniegumu par zemes nomas līguma 
pārtraukšanu un nolēma izbeigt nomas tiesības ar 2010.gada 28.janvāri. 
    24. Piekrita nekustamā īpašuma Lielmārtiľi sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Granīti”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. 
    25. Nolēma zemes gabalu „Vērpetes”, Vērgales pagasts, nodot zemes 
reformai, jo Rihardam Andruško ir izbeigušās zemes lietošanas tiesības ar 
2010.g.28.janvāri.    
    26. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
„Saraiķu Alkšľi” un piešķīra adresi „Skarbas”. 
    27. Noslēdza zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz 
zemesgabaliem „Zaģīši” un „Lidas”, Vērgales pagasts. 
    28. Piekrita nekustamā īpašuma „Izdegas” sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos. Atdalītai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Dzērvenes”, 
Vērgales pagasts.  
    29. Noslēdza zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar Jāni 
Fridrihsonu, iznomājot zemes gabalu Cīruļu ielā 4, Pāvilostā.  
30. Noslēdza zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz šādiem  
zemesgabaliem Vērgales pagastā, nosakot nomas maksu 3% no 
kadastrālās vērtības: „Magoľi” – Alfrēdam Magonei, „Pļavnieki” un 
„Pelnēni”– Aivaram Jēkabsonam, „ Darondas” – Dacei Darondai, „Guntas” 
– Guntai Helmšteinai, „Ķunķi”– Ausmai Mirdzai Ķuľķei, „Brikši” un „ 
Spulgas”– Spulgai Aijai Petkus, „ Ūdenstornis Lauki” un „Ūdenstornis Oši” 
– kooperatīvai sabiedrībai „ Vērgale -1”. 
   Noslēdza zemes nomas līgumus uz desmit gadiem uz šādiem 
zemesgabaliem Vērgales pagastā, nosakot nomas maksu 0,5% no 
kadastrālās vērtības: „Ziedu iela 4”– Guntai Biteniecei, „Sniedzes” – 
Aivaram Jēkabsonam, „Draudzības ferma” – Ligitai Ginterei, „Bites” – 
Oļģertam Štībelim, „Mežkalni” – Skaidrītei Pomerancei, „Druvas” – Gunitai 
Helmšteinai. 
31. Uzdot juristei A.Jaunsleinei veikt darbības parāda ieguvei, sakarā ar to, 
ka divas personas nepilda noslēgto līgumu nosacījumus – viena par 
nenomaksāto nomas maksu, otra par neveikto uzturēšanās apmaksu 
ilgstošas aprūpes iestādē. Kopējā parāda summa Ls 2074. Gadījumā, ja 
parāds netiek atgūts izskatīt jautājumu par līguma laušanu. 
    Komiteju sēdes notiks 23.februārī Pāvilostā. Nākamā domes sēde 
plānota Vērgales pagastā 26.februārī plkst.14.00 
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Vai tu zini, ka 
 Ir  apstiprināts novada  pašvaldības budžets  2010.gadam. Finansiālā 

situācija, kā rāda skaitļi, ir stabila. Uz 2010.gada sākumu budţeta atlikums 
no 2009.gada sastāda  Ls 168 480.- . Plānotie ieľēmumi  - Ls 1 622726.-, 
izdevumi – Ls 1 705583.  Ls 68 000.- dome paredzējusi 
līdzfinansējumam dažādiem projektiem. Sastādot budžetu, prognozēts 
lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nodoklis par ēkām, lielākas dotācijas 
mākslas, mūzikas un vidusskolas pedagogu algām, brīvpusdienām  valstī 
noteiktām skolēnu grupām, kā arī lielākas iemaksas no izlīdzināšanas fonda. 

 Šajā gadā ievērojami samazinātas arī administratīvās izmaksas. 
Tagad, pēc budžeta pārstrukturizācijas, tās ir  43 lati uz vienu iedzīvotāju. 
Pagājušajā gadā tie bija 104,54 lati uz vienu iedzīvotāju. Tas tāpēc, ka pie 
šīm izmaksām bija pieskaiti arī izdevumi neparedzētiem gadījumiem un 
pašvaldības sešu autobusu uzturēšanai, kā arī 2009.gada Pāvilostas 
veselības un sociālā centra būvniecības izmaksas, salīdzinoši lielās 
Vērgales pagasta darbinieku algas, kas tagad izlīdzinātas ar bijušā Sakas 
novada darbinieku algām.  

 Novadam piešķirtais ceļu fonda finansējums ir tikai Ls 3500.- 
mēnesī. Tas sadalās šādi -  Sakas pagastam  Ls 476.-, Vērgales pagastam 
Ls 1037.-, Pāvilostai Ls 1987.- . Tāpēc dažviet nenotīrītie  novada ceļi  nav 
neizdarības , bet gan nepietiekamā finansējuma dēļ. 

 Lai pārliecinātos par domes 2009.gada 14.decembra sēdē 
apstiprināta detālplānojuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā atbilstību Pāvilostas 
pilsētas  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem LR Ministru 
kabineta noteikumiem, kuri nosaka teritorijas plānojuma izstrādāšanas un 
apstiprināšanas kārtību, arhitekts Gunārs Lūsis- Grīnbergs nosūtījis vēstules 
Vides , Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijai un sabiedrībai par atklātību „DELNA”. 
Papildus informācija par plānoto Sakas upes krasta apbūvi Pāvilostā lasiet 
nākamajā izdevumā. 

  Norit  darbs pie  tehniskā  projekta izstrādes Vērgales pamatskolas 
Jumta rekonstrukcijai. 

 Iesniegšanai Lauku  atbalsta dienestā ir  sagatavoti  projekti 
„Ziemupes tautas nama  rekonstrukcija” un „Vērgales kultūras nama  telpu 
rekonstrukcija”. 

 Ir  sagatavoti 2  projekti  par   ielu apgaismojuma  ierīkošanu 
Ziemupes centrā un Vērgales ciemā. 

 20. februārī  pie  Ilmas RUDUŠAS kafejnīcas  „Er – Ra - Mi” telpās 
notiks iedzīvotāju  sapulce, kurā varēs  iepazīties  ar Ventspils  SIA „T...T” 
ieceri būvēt  vēja  ģeneratorus  netālu  no  Saraiķu  centra. 

 Vērgalē  „TOP” veikalā, iespējams, ar marta otro pusi būs pieejams 
Swedbankas  bankomāts! 

 Tiek izstrādāts tehniskais projekts Pāvilostas mūzikas skolas ēkas 
jumta rekonstrukcijai. 

 12.martā  Pāvilostas novadā  tiek  organizētas  „Latvijas  
Avīzes” dienas. Pirms  tam  žurnāla „Agrotops ” veidotāji  tiekas  ar novada  
zemniekiem  Vērgalē. 

 Pēc mākslas skolas audzēkľu un viľu vecāku ierosinājuma skolēnu 
 darbi tiek eksponēti ne tikai mākslas skolas telpās, bet arī skolas logos un 
Pāvilostas bibliotēkā. 

 No 5.-7.februārim Rīgā notika starptautiskā tūrisma izstāde Balttour 
2010, kurā tiks prezentēts jaunizveidotais Pāvilostas novada buklets. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE un MARITA HORNA 

 

 
Mihaēls DOROĽINS M.sk.1.P gr. 



  

4                                                                                                                                                                                                                                2010.gada janvāris 

 
Informācija par atvieglojumiem un 

to piešķiršanas kārtību veselības 

aprūpes saņemšanai ar 100% vai 

50% atlaidi, ja ienākumi ir zem 120 

vai 150 latiem mēnesī 

No 30.janvāra spēkā stājas grozījumi 
Ministru kabineta veselības aprūpes organizēšanas 
un finansēšanas noteikumos, kas paredz paplašināt 
iedzīvotāju loku, kuri ir atbrīvoti no pacientu 
iemaksām un citiem līdzmaksājumiem, saľemot 
ārstēšanu.  

No pacientu iemaksām pilnā apmērā tiks 
atbrīvoti iedzīvotāji un viľu ģimenes locekļi, kuru 
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī. 
Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 150 
latiem mēnesī, tiks segtas pacienta iemaksas 50% 
apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās 
reizē veiktu ķirurģisku operāciju nepārsniegs 15 
latus. Iedzīvotāji, kuru ienākumu līmenis pēdējo 3 
mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī, kā arī 
jau esošie trūcīgie pacienti ar februāri varēs saľemt 
valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus 
ar 100% atlaidi, vairs nekrājot čekus, lai sasniegtu 
50 latu robežu par jau veiktajiem maksājumiem par 
zālēm, kā tas bija līdz šim. 

Lai saľemtu valsts apmaksātu veselības 
aprūpi, iedzīvotājiem, dodoties pie ārsta vai 
ārstējoties slimnīcā, būs jāuzrāda pašvaldības, 
kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu 
dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziľa, kas 
apliecina attiecīgo personu tiesības saľemt 
veselības aprūpes pakalpojumus vai 
kompensējamās zāles.  

Pašvaldības sociālais dienests izsniedz 
izziľu darbspējīgām personām uz trijiem mēnešiem 
un darbnespējīgām personām uz sešiem 
mēnešiem. 

Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu 
atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim (120 vai 
150 latu) atvieglojumu saľemšanai veselības 
aprūpē sociālais dienests pieľem, ľemot vērā 
normatīvajos aktos jau noteikto kārtību par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu.  

Lai šo izziľu saľemšanu padarītu pēc 
iespējas vienkāršāku gan pacientiem, gan 
pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un izvairītos no 
liela iedzīvotāju pieplūduma atvieglojumu darbības 
sākuma posmā, Veselības ministrija aicina katrai 
pašvaldībai piemērot jau pašvaldībā esošo sistēmu 
maznodrošināto statusa noteikšanai, attiecīgi izziľā 
atzīmējot: 

- „‟pacientu iemaksa un kompensējamās 
zāles bezmaksas‟‟, ja personas (ģimenes) ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 120 latu mēnesī; 

- „‟pacientu iemaksa ar 50% atlaidi‟‟, ja 
personas  

(ģimenes) ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latu mēnesī. 

Katra pašvaldība šo noteikumu izpildi var 
risināt individuāli, ľemot vērā savas iespējas un jau 
esošo palīdzības organizāciju maznodrošinātajiem 
pašavaldībā. Jāuzsver, ka šādi atvieglojumi ir 
būtiski arī pašvaldības līdzekļu ekonomijai, jo 
pašvaldības bieži sniedz iedzīvotājiem finansiālu 
palīdzību gan ārstēšanās apmaksai, gan 
kompensējamo zāļu iegādei. 

Sociālā dienesta vadītāja  
ILDZE BALODE 

 
 

SOCIĀLĀS ZIŅAS 

 

Sociālais dienests ziņo 

Sociālajam dienestam gada pirmais mēnesis ir bijis ļoti darbīgs. Ir notikušas divas sēdes, 
kurās izskatīti 42 jautājumi. 13 ģimenēm ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un GMI pabalsts, 22 
ģimenēm ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 personām piešķirts vienreizējs pabalsts, bet, 
pamatojoties uz sociālās palīdzības un pakalpojumu likumu, 3 ģimenēm ir atteikts GMI pabalsts. 27 
mājsaimniecības ir nokārtojušas elektrības dāvinājuma kartes. Pabalstos janvārī ir izmaksāti 
Ls1798,24. 

2009.gadā 47 ģimenēm (208 personām) ir piešķirts GMI pabalsts par kopējo summu Ls 
11 946 un 64 ģimenēm (253personām) ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Gada laikā 291 
personas ir saľēmušas cita veida pabalstus Ls 24 183. Gada pirmajā pusē Vērgalē un Sakas 
novadā vēl tika piešķirti dažādi pabalsti, jo nestrādājām ar vienotiem saistošajiem noteikumiem.  

Pašlaik kopējais aptuvenais novada iedzīvotāju skaits ir 3300. 
Saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārraudzību par 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem sociālam dienestam ir jāreģistrējas Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
Reģistrā. Tas būs dienesta galvenais uzdevums 2010.gadā.  

 
 

JŪS JAUTĀJAT     
"Vai ekspluatācijā ir nodots Aizsardzības ministrijas uzstādītais tornis jūras krastā 

un kādi ir elektromagnētiskā lauka mērījuma rezultāti?" Iedzīvotāji, kas vasarā sauļojas 
pludmalē, sūdzas arī par torľa radīto troksni. 

Atbild LR Aizsardzības ministrijas  MILITĀRI PUBLISKO ATTIECĪBU 
DEPARTAMENTA Preses nodaļas vadītāja Dace Ankipāne:  
1. Tehniskās novērošanas punkta būvniecība Pāvilostā ir pabeigta 2009.gadā un šogad 
objektu plānots nodots ekspluatācijā.  
2. Elektromagnētiskā jauda iekārtām ir zemāka par Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret 
nejonizējošā starojuma iedarbību normām, t.i., frekvencēs 2-300GHz nepārsniedz 10 W/m2, 
kas nerada negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un apkārtējo vidi.  

Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” slēdzienā par iespējamiem 
elektromagnētiskā lauka līmeľiem noteikts, ka „radaru sistēmas iekārtas radītais 
elektromagnētiskais lauks cilvēkiem pieejamās vietās nepārsniegs robežvērtības, kuras 
nosaka Eiropas Savienības rekomendācija „Padomes 1999.gada 12.jūlija rekomendācija 
elektromagnētisko lauku (0Hz līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību 
ierobežošanai” (1999/519/EC). 

Tehniskās novērošanas punktu novērošanas sektors ir vērsts tikai uz jūras pusi. 
Iekārtu tehniskie dati atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem šāda veida 
aprīkojumam.  

Mūsu rīcībā ir informācija, ka troksni tehniskās novērošanas punkti nerada. Mūsu 
darbinieki personiski ir devušies uz tehnisko novērošanas punktu apkārtni un par to 
pārliecinājušies. 
 

PALĪDZĒSIM SAVAM LĪDZCILVĒKAM! 

Aicinām visus vienoties kopējā palīdzībā LBB Liepājas nodaļas vadītājam, vērgalniekam, 
MĀRIM ROMĀNOVAM, kurš naktī uz 25.janvāri uguns nelaimē ir zaudējis savas mājas. Biedrība 
aicina veikt mērķziedojumu LBB kontā ar norādi ziedojums Mārim Romānovam. 
Ziedojumam nepieciešamie rekvizīti: Latvijas Biškopības biedrība, Reģ. Nr.40008003310, Latvijas 
Hipotēku un zemes banka, Norēķinu konts: LV34LHZB3000002382002, Mērķis: ziedojums Mārim 
Romānovam. 

Ja kāds vēlas palīdzēt savādāk, lūdzu, sazinieties ar LBB sekretāri – lietvedi Līgu Lapiľu 
–  Lapšinu pa tālr.: 25902500. 

 

PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada dome informē, ka domes 28.01.2010. sēdē pieľemts lēmums /prot.nr.1, 
20.§/ par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu:  

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus īpašumam “Lenkas”, Vēgales pagastā, 
Pāvilostas novadā 2.zemes vienībai (kadastra nr.64960020025) 1.redakciju par galīgo 
redakciju. 

2. Detālplānojuma grozījumu grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus 

izdot kā saistošos noteikumus nr. 3 “Īpašumu “Lenkas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 
2.zemes vienības (kadastra nr.64960020025) 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. 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Gatavojas deju 

svētkiem 

15.janvārī Grobiľā notika seminārs, 
kura ietvaros skolēniem bija iespēja 
sagatavoties X Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem.  

Iespēju izmantoja vairāki bērnu deju 
kolektīvi no Liepājas rajona. No Vērgales 
pamatskolas seminārā piedalījās 5. – 9.klašu 
deju kolektīvs un izpildīja deju „Rucavietis”. 

No Rīgas bija ieradušās divas deju 
pedagoģes – TDA „Dzintariľš” vadītāja 
O.Freiberga un I.Mažāne, kuras vēroja skolēnu 
dejotprasmi, kā arī strādāja ar bērniem, palīdzot 
sagatavoties deju svētkiem. Tika labotas kļūdas 
deju soļos, tika doti norādījumi par stājas 
uzlabošanu un ieteikti vingrojumi tās 
uzlabošanai, vērtēta soļu izpildes precizitāte.  

Vērgales pamatskolas deju skolotāja 
Sigita Freimane atzinīgi vērtē šo semināru, jo 
bērni ir sapratuši, pie kā vēl jāpiestrādā un kas 
jāuzlabo. Visas uzkrātās zināšanas noderēs 
19.martā skatē, kad komisija izvērtēs, kuri deju 
kolektīvi brauks uz X Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem. 

VITA BRAŢE 

 

Sveču diena bērnudārzā 

2.februārī, Sveču dienā, bērnudārzā „Kastanītis” pie vecāko grupu audzēkľiem 
ciemojās biškopis Nauris Novads, kurš ir arī prasmīgs vaska sveču darinātājs.   

 
Biškopis N. Novads māca bērniem gatavot vaska sveces. Foto Vita Braže. 

 

Bērni klausījās interesantu stāstu par bišu dzīvi. Par to, kā bites vāc medu, kāds ir tā 
ceļš līdz mūsu galdam. Biškopim bija arī īpašs stāsts par vasku. Bērni varēja aplūkot arī tādas 
vaska sveces, kuru pagatavošanā vispirms vasku izkausē un pēc tam lej speciālās formiľās. 
Paldies, Naurim Novadam, kurš katram bērnam Sveču dienā deva iespēju pagatavot savu 
vaska svecīti! 

VITA BRAŢE 
 

 
 

 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības  centra mājas lapā –  
www.llkc.lv  var iepazīties ar jauno Lauku lapu Nr.58 , kurā skaidroti jaunie 2010.gada nodokļi, kā 
arī info par platībmaksājumiem un cita informācija. Aicinām  lauksaimniekus atrast laiku un ar šo 
informāciju iepazīties. Atradīsiet atbildes uz daudziem šobrīd aktuāliem jautājumiem. Lai 
uzľēmējiem būtu iespēja ātrāk uzzināt aktualitātes, ir  iespēja bez maksas lasīt “Lauku Lapu “ 
savā e- pastā. „Lauku Lapa” ir ikmēneša informatīvs izdevums lauku uzľēmējiem par 
aktualitātēm, lauksaimniecības atbalstu, grāmatvedības, augkopības, lopkopības u.c. ar 
lauksaimniecību saistītām jomām. Lai  informatīvo izdevumu „Lauku Lapa” katru mēnesi saľemtu 
savā e-pastā, jāsūta teksts:“ „Lauku Lapa” manā e-pastā” uz e-pasta adresi 
Natalija.Iljina@llkc.lv.  
Pieteikumā jānorāda: 
1. Vārds, uzvārds. 
2. Iestādes (organizācija / zemnieku saimniecība / utt.) nosaukums, kurā strādājat. 
3. E-pasta adresi, uz kuru vēlaties saľemt ikmēneša izdevumu. 
Ar visiem "Lauku Lapas" numuriem varat iepazīties: http://www.llkc.lv/web/?id=400640 

 Vīngliemežu audzēšanas entuziasts kuldīdznieks Imants Vītoliľš ir izveidojis skolu, kurā 
apmāca vīngliemežu audzētājus un interesentus. Uz mācībām ir iepriekšēja pieteikšanās, jo vienā 
reizē tiek komplektēta grupa no 8-10 dalībniekiem. Lai pieteiktos un saskaľotu apmācību laiku, ir 
jāzvana Imantam pa tālr. 29209809 

Mācībās apgūsiet zināšanas par vīngliemežu sugām un to attīstības ciklu, audzēšanas 
tehnoloģijām, barošanu, voljēru ierīkošanu, kvalitātes kritērijiem. 

12.februārī plkst. 10.00  Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldē –  
Saldū, Viesnīcas iela 1, informatīvs seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiľām, kas 
attiecas uz lauku saimniecībām.  Semināru rīko Dienvidkurzemes reģiona Lauku attīstības 
birojs Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros. Vēl programmā Aktualitātes ES un Valsts atbalsta 
saľemšanā, Aktualitātes l/s dzīvnieku reģistrācijas kārtībā. Dalība seminārā ir bezmaksas. 
Pieteikšanās un kontaktinformācija: Lauku attīstības speciāliste Alda Puķīte tālr. 28630823; 
63822483 alda.pukite@llkc. 

Informāciju sagatavoja Lauku attīstības speciālistes AINA KREICBERGA, RUDĪTE BĒRZIĽA 
 

Varēs pieteikties 

vairākiem 

Zivsaimniecības fonda 

atbalsta pasākumiem 

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka 
no 5.februāra Lauku atbalsta dienestā (LAD) 
tiks sākta projektu pieľemšana atbalstam 
zivsaimniecībā trijos Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gada 
pasākumos: 
 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un 
zvejas rīku selektivitāte - no 2010.gada 
5.februāra līdz 2010.gada 15.decembrim; 
 Zveja iekšējos ūdeņos – no 
2010.gada 5.februāra līdz 2010.gada 5.marta; 
 Sociāli ekonomiskie pasākumi 
aktivitātē Kompensācijas zvejas kuģu 
apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc 
pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas-  no 
2010.gada 5.februāra līdz 2010.gada 
15.decembrim. 

Sīkāka informācija un pieteikuma 
veidlapas atrodamas Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv 
 

LAUKSAIMNIEKIEM, ZVEJNIEKIEM, UZŅĒMĒJIEM 
 

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 
 

http://www.llkc.lv/
mailto:Natalija.Iljina@llkc.lv
http://www.llkc.lv/web/?id=400640
mailto:alda.pukite@llkc.lv
http://www.lad.gov.lv/
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Skolas ziņas 

    Otrais mācību pusgads skolās sācies ar aktīvu dalību novadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Olimpiāžu organizēšanas kārtība šogad ir savādāka nekā iepriekšējos 
gados, kad par to norisi bija atbildīga Liepājas rajona izglītības pārvalde. Šogad 
olimpiādes organizēt jāuzľemas novadiem. Lielākā daļa olimpiāžu notiek Grobiľas  
un Aizputes novados. Pāvilostas novadā notika kulturoloģijas olimpiāde 
vidusskolēniem.  
    Pāvilostas vidusskolas skolēni ir piedalījušies 8 olimpiādēs, 2 no tām notika 
iepriekšējā semestrī – bioloģija un angļu valoda, kurās ieguvām godalgotas vietas. 
Rihards Teteris piedalījās Republikas angļu valodas olimpiādē, bet rezultāti vēl nav 
zināmi. Priecājamies, ka godalgotas vietas mūsu skolas skolēni ieguvuši gandrīz 
visās olimpiādēs. Biznesa ekonomiskajos pamatos 12. klases skolnieks Rihards 
Teteris ieguva 1. vietu, bet Sandra Bikova  atzinību.  Mājturībā un tehnoloģijās 
meitenēm  
9. klases skolnieces ieguva divas godalgas – Anda Uzare 1.vietu, Ilze Ieva Vilne  
3. vietu. Fizikas olimpiādē Sandra Bikova izcīnīja 3. vietu, bet Rihards Teteris 
atzinību.  Ar ļoti labiem rezultātiem latviešu valodas olimpiādē mūs iepriecināja 9. 
klases meitenes Ieva Ilze Vilne un Kristīne Podziľa , kuras ieguva 1. un 2. vietu.  
   Olimpiāžu maratons turpinās visu februāra mēnesi. Lai izdodas mūsu skolēniem arī 
turpmāk parādīt labas zināšanas un būt konkurētspējīgiem! Paldies par ieguldīto 
darbu priekšmetu skolotājiem, vecākiem par atbalstu un Pāvilostas novada domei par 
nodrošināšanu ar transportu, lai mēs varētu nokļūt uz Aizputi, Vaiľodi, Priekuli un 
Grobiľu. 

                          Direktores vietniece izglītības jomā  AINA JAKOVĻEVA 
 

2009./2010.māc.gada otrajā semestrī Pāvilostas vidusskolā 

darbojas 13 dažādi interešu izglītības pulciņi: 

Sporta spēles, Šūšana, Rokdarbi sākumskolā, Koris, Karjeras izglītība un 
Jaunie satiksmes dalībnieki, Skolēnu līdzpārvalde, Vispusīga fiziskā sagatavotība, 
Tūrisms un orientēšanās, Vokālais ansamblis 5.-7.kl., Vokālais ansamblis 9.-12.kl., 
Floristika, Informātika, Vēsture - debates. Iesniegtās pulciľu programmas izskatīja un 
 atbalstīja Pāvilostas novada interešu izglītības komisijas sēdē 4.janvārī. 

28.janvārī skolas pakavā rosījās vairākas meža pīles. Tagad 
ievērojams skaits pīļu uzturas simtu trešās mājas pagalmā. Lūdzam visus 
iedzīvotājus atcerēties – ja cilvēks ziemā ir sācis barot savvaļas putnus un zvērus, tas 
jāturpina darīt, kamēr iestājas siltāks laiks un putni, zvēri sev paši var sagādāt barību. 

Pāvilostas vidusskola ir viena no 118 Latvijas izglītības  

iestādēm, kura piedalās SIA „Zaļā josta”, A/S „BAO” un SIA „Latvijas  

elektrotehnikas apsaimniekošana” rīkotajā bateriju vākšanas konkursā!  

Jau šobrīd varam teikt lielu PALDIES veikaliem Top!Liedags un Top!Vagoniľš par  
atbalstu bateriju vākšanā!  

Konkursa mērķis ir rosināt jauniešus būt sociāli aktīviem sabiedrības 
pārstāvjiem, lai ar savu līdzdalību paradītu, ka no katra sabiedrības locekļa, tai skaitā 
arī skolēnu izpratnes un rīcības, ir atkarīgs, cik sakārtotā un veselīgā vidē mēs 
dzīvosim.  

Konkursa uzvarētāji (pirmo trīs vietu ieguvēji) saľems diplomus un vērtīgas 
balvas - sporta inventāru 100 Ls (bez PVN) vērtībā.  

DAIGA JĒKABSONE 

Mīļš paldies Jums, vecāki! 

  Cienījamie bērnudārza vecāki un Pāvilostas iedzīvotāji. Vēlējos Jums 
pateikties par saziedotām mantām un naudu Ziemassvētku akcijā „Iedegsim prieka 
uguntiľas mūsu bērnu sirsniľās”. Esmu tiešām ļoti gandarīta, ka šajā grūtajā laikā 
cilvēki mums varēja palīdzēt. Bērnudārzā katrā grupiľā arī tika ziedotas mantas un 
nauda. „Vāverēnu” grupiľai saziedoti 6 Ls un 1 spēle; „Rūķīšu” grupiľai 10 Ls un 5 
spēles; „Taurenīšu” grupiľai 15 Ls, 1 spēle, 1 manta un 1 grāmata, bet mazākajai 
„Saulīšu” grupiľai 1 spēle. 

Ar cieľu, PII „Dzintariľš” vecāku padomes vārdā AGNETA MAČA 
 
 Februārī pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” katrā grupiľā var 

aplūkot sveču izstādi, bērni gatavo priekšnesumus Valentīna dienas 

diskotēkai, kura notiks 12. februārī plkst. 9.30 un 16. februārī ar jautrām izdarībām 
atzīmēsim Meteľdienu. 

PII metodiķe, mūzikas skolotāja AIJA GERTSONE 
 
 

26.februārī Pāvilostas vidusskolas 23 
devītās klases skolēni uzaicināti ciemos pie Valsts 

Prezidenta Valda Zatlera.  Mūsu 

devītklasnieki ikgadējā laikraksta „Diena” rīkotajā 
konkursā „Kas notiek?” izcīnījuši 1.vietu un balvā jau 
saľēmuši „Dienas” gada abonementu skolai. Minēto 
braucienu plānots apvienot ar izstādes „Skola 2010” 
apmeklējumu Ķīpsalā. 

 

Vērgales pamatskolā „Bērnu 

žūrija” beidz darbu un apkopo 

rezultātus 

Sākot ar septembri, skolā savu darbu aktīvi 
uzsāka Bērnu žūrijas eksperti.  

Tas ir projekts, kas īpašu reklāmu neprasa. 
Tā kā labās ziľas izplatās ātri, īsā laikā vēlmi projektā 
iesaistīties izteica ap 40 skolēnu.   

Tiesa, šoreiz ekspertu vidū neviena no 
devītajiem, toties to vidū 100 % visi 4. klases skolēni. 
Bērnu žūrija nav tikai grāmatu lasīšana un vērtēšana, 
projekta ietvaros bibliotēkā uz vietas tiek organizēti 
dažādi radoši pasākumi, dažādas aktivitātes.  

1.klases skolēni pēc grāmatas „Vislabākās 
zāles ir smiekli” izlasīšanas ķeras pie būvdarbiem, un top 
Smieklu māja. Vieta, kur dakteris ārstē nevis ar zālēm, 
bet smiekliem. Kad māja gatava, sarodas no plastilīna 
veidoti personāži…. 

1.un 2.klases eksperti kopīgi veido, iespējams, 
Vērgales skolas vēsturē visgarāko zīmējumu… 
3. un 4.klases skolēnu izpildījumā grāmatai „Tatu un Patu 
iepazīst profesijas” top turpinājums. Jāatzīst, tas nav 
mazāk interesants par oriģinālu. Mūs atbalsta skolotāja 
M. Kalēja, un ekspertiem tiek arī pa kādam jautrākam 
muzikālam brīdim.  
 Bet, tā kā visvairāk ir tieši mazo lasītāju, pēc grāmatām ir 
garas rindas. Tiek pieľemts lēmums „Teo un Mūmīte” 
lasīt kolektīvi. Ideju atbalsta skolotāja I. Razma, un 
lasījumi var sākties. Lasījumiem mijoties ar sarunām, 
grāmatā tiekam līdz pusei. Otra puse gan jālasa katram 
pašam.  

 

Pirmklasnieki gatavo Smieklu māju. Foto I.Vanaga. 

 I.Vanagas vadībā 1.un 2.klases zēni - eksperti 
kopā ar Jāľa tēti Normundu iestudē O. Vācieša darbu 
„Mēness robs”. Šlopster - Klopsters mums ir tik atraktīvs, 
ka tiešām jāsāk baidīties - nudien, nāks un vēl notiesās 
sauli…Bet nekā. Atdāvinām viľam daļu no lielo bērnu 
Šlopster - Klopstera portretu gleznojumiem, un šis liekas 
mierā.  (turpinājums 7.lpp.) 
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Labdarības koncerts Iļģu pansionātā 

 
Dejo „Vērgalīte”. Foto M.Ališauskis. 

16.janvārī Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Vērgalīte” 
Kristīnes Jaunbrūnas vadībā un Aigas Tiltiľas dziedošie Durbes vīri 
sniedza koncertu Iļģu pansionātā.  

Šī koncerta organizētājs bija Vērgales deju kolektīva dalībnieks 
Mārtiľš Linde no Durbes. Dziesmas, dejas un Mārtiľa lasītās sirds 
smeldzīgās dzejas rindas vienoja dalībniekus un klausītājus koncertā ,,Es 
mīlu šo zemi!”  

Deju kolektīva dalībniece GUNA LAUMANE 

 

Ir svarīgi piepildīt mirkli,  
jo tas ir mums dāvināts kopā ar dzīvību – 
šo Visuma lielāko balvu.  
Neatkārtojamu. Vienreizēju. Neatgūstamu. 

Lija Brīdaka 

 

Pāvilostnieces Valijas Vīgantes rokdarbu izstāde 
 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

no 27. janvāra līdz 10. martam 
rokdarbu izstāde 

„VAĻASprieks mūža garumā” 
Jūsu priekam tiek  izrādīti dažādās tehnikās darināti Valijas 
Vīgantes rokdarbi, kuri darināti pirms 60, 50, 40 gadiem līdz 
mūsdienām. 

                                              Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja IRINA KURČANOVA 

 
 

Pāvilostas bibliotēkā 

 
"Sveču liešanas prasmes 5.klases skolniecēm Katei Štokmanei un Annai Elīzai 

Šēnai ierāda bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola." Foto Marita Horna. 

 Februāra mēnesī apskatāma sveču izstāde ”Sveces, svecītes…” Izstādē 
izliktas 210 sveces un 10 svečturi. Paldies, par atsaucību! Izstāde apskatāma 
darba dienās no10.00.- 18.00. 

 Skatāmi Pāvilostas mākslas skolas audzēkľu darbi. 

 Bibliotēkā ir iegādātas jaunās grāmatas. Viena no tām ir jaunā 
Rimanta Ziedoľa grāmata „Jūras zemē Latvijā”, kurā viľš apraksta savas 
ceļotāja piezīmes izzinot jūras piekrasti no Nidas līdz pat Ainažiem. Protams,  
aprakstīts arī  par Pāvilostu un tās apkārtni, par zvejniekiem u.c.  

Iesaku šo grāmatu izlasīt ikvienam  novada iedzīvotājam!  
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 MEKLĒJAM PAGASTA BIBLIOTEKĀRU – 

GAISMAS NESĒJU! 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina konkursu 
uz gadskārtējo balvu „PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS” 
Ja uzskatāt, ka tieši Jūsu pagasta bibliotekārs ir „Gaismas nesējs” savā 
pagastā, tad aicinām par viľu pastāstīt arī mums, rakstot vēstuli uz adresi  
LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, vai uz e-pastu 
gaisma@gaisma.lv. Jūsu vēstules par savu pagasta bibliotekāru gaidīsim līdz 
2010. gada 8. martam. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 

KULTŪRAS ZIŅAS 
 

(turpinājums no 6.lpp.) Vidējo un vecāko klašu skolēni jau skaidri 
zina, ko grib - tradicionālo Bērnu žūrijas Nakts pasākumu. Nu ko? 
Tradīcijas jāciena, un decembrī 3.- 8.klašu eksperti atkal nakšľo 
skolā - sarunas, lasījumi, zīmējumi, loterija, spilvenu un citas cīľas 
…Klusums iestājas tikai uz rīta pusi. 

Palēnām tiek aizpildītas anketas, un aktivitāšu ziľā 
bibliotēkā iestājas nosacīts miers. Ja tā vispār var teikt par 
bibliotēku, jo klusuma tur nav gandrīz nekad. Bibliotēka dzīvo. 
..Aktuāls paliek jautājums: vai šogad arī projekts tiks atbalstīts? 
Vērgales bērni vēlas turpināt. …Bērni Vērgalē lasa. 

Paldies, Vērgales pagasta, Ziemupes un Saraiķu 
bibliotekārēm par sadarbību grāmatu iegādē un apmaiľā! 

Vērgales pamatskolas skolotāja IVETA VANAGA 

 

 
Marta KALĒJA  M.sk.2.V gr 

mailto:gaisma@gaisma.lv
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Ja gribam būt 

skaistas 

23.janvāra pēcpusdienā Vērgales 
kultūras namā pulcējās daţāda 
gadagājuma sievietes no Vērgales, 
Dunalkas, Grobiľas un Liepājas, lai tiktos 
ar pasniedzēju Evitu Sundar no Tukuma. 

Viľa atbrauca, lai pastāstītu un 
parādītu, kā top pamatkrēms, kas ir bio un 
eko kosmētika, pamācīja, kā mājas apstākļos 
pagatavot dabīgu un veselīgu kosmētiku. 
Nav vārdos izsakāms, kāds smaržu aromāts 
virmoja kultūras nama telpās. Dažas 
dalībnieces pašas sev pagatavoja dažādus 
smaržlabumus, taču tika izmantota arī 
iespēja iegādāties jau gatavu kosmētiku. 
Lekcijas starplaikā Zigrīda Manteja un 
Dzintra Zīvarte klātesošos iepazīstināja ar 
savu darba lauciľu – dažādām tējām un 
garšaugiem. 

Pēc nodarbības, rezumējot 
paveikto, varējām secināt, ka vērtīgāk ir pašu 
rokām pagatavot dabīgu kosmētiku, nevis 
pirkt veikalā tādu, kas dažkārt ir piesātināta 
ar dažādiem „nelabiem savienojumiem”. 

VITA BRAŢE 

 

INFORMĀCIJA 
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 

maksāšanas paziľojumu var saľemt 
elektroniski 

        Lai 2010. gada nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziľojumu saľemtu 
elektroniski, maksātājam ir jāreģistrē sava e-
pasta adrese portālā  
www.epakalpojumi.lv. 

Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs var: 

 iegūt informāciju par savu nekustamo 
īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās, 

 aplūkot un izdrukāt maksāšanas 
paziľojumus par saviem īpašumiem, 

 veikt nodokļa apmaksu par saviem 
īpašumiem vai arī apmaksu par citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašumiem, 

 iegūt informāciju par veiktajiem 
nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem 
īpašumiem Latvijas pašvaldībās, 

 iegūt citu noderīgu informāciju par 
nekustamā īpašuma nodokli. 
        Juridiskas personas elektronisko 
maksāšanas paziľojumu saľemšanai var 
pieteikties tikai klātienē pašvaldībā. 

 

 

No atmiņām paliek tik starojums maigs, 
Tā kā liedagā saulrieta pēdas, 
Tur, kur tu aiziesi, apstāsies laiks... 

          (B.Martuževa) 

LIENE ŠNIPKE 
(01.08.1934.–19.01.2010.)  

 
Pa baltām sniegpārslām, sudraba  

ledus kristāliem klātu taku tālajā Mūžības  
ceļā aizgājusi mūsu mīļā, darbīgā Liene... 

Liene Šnipke dzimusi Gudenieku 
pagastā, pamatizglītību ieguvusi Gudenieku  
pamatskolā, pēc tam absolvējusi Kazdangas 
 tehnikumu. Pirmā darbavieta bija Aizputes  
apriľķa komjaunatnes komiteja. 

Mīlestība atveda Lieni Vērgalē, Alfreda Šnipkes dāvāto kallu ziedu aizvējā 
kopš 1958.gada marta tika ritināts kopējais dzīves kamols. Ir izaudzināti trīs bērni, 
sagaidīti mazbērni un mazmazbērni. Vissmagākais, aizľemtākais dzīves laiks abiem ar 
dzīvesbiedru bija kolhozā „Ļeľina ceļš” – tiešajā darbā daudz pienākumu, liela atbildība, 
sabiedriskais darbs, dažādi pasākumi. Kolhozā Liene bija ciltslietu zootehniķe, Tautas 
kontroles vadītāja. Par izcilu darbu izpelnījās Nopelniem bagātās zootehniķes 
nosaukumu, apbalvota gan ar rajona, gan republikas Goda un Atzinības rakstiem. 

Pēdējos dzīves gados daudz savas enerģijas un laika veltīja Vērgales 
sabiedrībai. Strādāja Vērgales pagasta muzejā, veidoja dažādus projektus, organizēja 
un piedalījās ekskursijās un aktivitātēs, sakārtoja Alfreda savāktos un atstātos 
materiālus grāmatai „Vērgale laiku lokos 2”, kuru prezentēja 2006.gada 30.martā. 

Daudz ieceru un sapľu palika nepiepildīti.... Ir izskanējis skaista, darbīga 
mūža stāsts, kurš atstājis spilgtas, daudzkrāsainas, skanīgas atmiľu liesmas. Lai tas 
dod spēku un kļūst par iedvesmas avotu laikabiedriem tuvumā un tālumā. 

 

 

RELIĢISKĀS ZIŅAS 
Dievkalpojums Saraiķu ev.lut. baznīcā notiks 21.februārī plkst.11.00. 
Vērgales ev.lut. baznīcā paredzētais labdarības koncerts „Manai baznīcai” tiek pārcelts uz siltāku laiku. Sekojiet līdzi informācijai! 
 

 

Piemiņai un atcerei 

      Baltā un saltā  
25.janvāra pēc –  
pusdienā Pāvilostas 
 kultūras namā notika  
atceres pasākums  
„Atmiľu gaismā",  
kurā piedalījās vidus -  
skolas jaunsargi  un  
1991.gada barikāžu 
 dalībnieki. Skolēni 
 lasīja barikāžu  
dalībnieku atmiľas  
un dziedāja dziesmas, 
 kā arī noklausījās  
Kultūrvēstures izpētes 
 pulciľa dalībnieku  
stāstu par 1945.gada 
 janvāra notikumiem  
Pāvilostā, kad tika  
nošauti septiľi jūras krasta sargi – vācu armijā dienošie lietuviešu karavīri par to, ka ļāvuši 
civiliedzīvotājiem izceļot no Latvijas. Klātesošos uzrunāja arī  barikāžu dalībnieks Kaspars Rudītis 
un novada domes pārstāvis Andris Zaļkalns. Emocionāls un saviļľojošs bija jaunsargu lāpu 
gājiens līdz Piemiľas zīmei jūras krastā, kur aizdedzām sveču liesmas kritušo piemiľai. Paldies, 
jaunsargu vadītājam K. Rudītim, Silvai Vārsbergai, Daigai Cābelei, Dacei Bunkai, Eināram 
Vārsbergam, Matīsam Hornam, Dainim Vinkleram un skolēniem  par atsaucību un līdzdalību 
pasākuma sagatavošanā! 

MARITA HORNA 
 

 
Pie foto : „Lai jums nebūtu jāpiedzīvo barikāžu laiks!”, saviem audzēkľiem novēl  

jaunsargu vadītājs Kaspars Rudītis. Foto: Dainis Ģelzis. 

 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/


No š.g. 08.februāra 
Pāvilostas sporta zālē tiek organizēti 

basketbola treniņi 

 jauniešiem no 6.klases un  
vecākiem. Treniľi plānoti 2  
reizes nedēļā. Treneris –  
Alfrēds MAGONE 

Pieteikties un papildus informācija varat saľemt 
pie sporta organizatora Alda Barsukova, zvanot uz mob. 
tel. 29230995 
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 Sports 

Zemledus makšķerēšanas mači Vērgalē 

Salts 16.janvāra rīts, viens no visaugstākajiem šogad, taču tas 
nekavēja daudzus apľēmības pilnus un azartiskus makšķerniekus doties 
uz Vērgales centra dīķi, lai piedalītos gadskārtējās zemledus 
makšķerēšanas sacensībās. 

Šāda veida sacensības Vērgalē notiek jau sesto gadu, un tās organizē 
fanātiķi un optimisti - Aivars Sprudzāns un Mārtiľš Dēvics. Šogad sacensībās 
piedalījās 9 komandas, kas ir mazāk kā citus gadus. Pārstāvēta bija ne tikai 
Vērgale – arī Rīga Liepāja, Ventspils, Skrunda u.c. Zemledus makšķerēšanai 
starts tika dots pulksten 9.00, savukārt noslēguma signāls atskanēja 13.00, kad 
komandas savus lomus svēršanai iesniedza sacensību galvenajam tiesnesim.  

Sacensību rezultāti: 
1. „Pie Kuzmiča”, 10,162 kg; 
2. „Skrunda”, 9,544 kg; 
3. „Vērgale”, 8,279 kg; 
4. „Kaža & Ko”, 7,665 kg; 
5. „Pingvīni”, 5,8 kg; 
6. „Tvisteris”, 5,7 kg; 
7. „Vērgale 2”, 5,651 kg; 
8. „Ašuki”, 4,067 kg; 
9. „Liepājnieki”, 3,99 kg; 

Kamēr komandas uz ledus sacentās par lielāko lomu šosezon, malā 
tika gatavota speciālā zivju zupa, ar kuru pēc tam varēja iestiprināties ne tikai 
dalībnieki, bet arī visi interesenti un līdzjutēji. Sacensību dalībnieku vārdā lielu 
paldies jāsaka organizatoriem Aivaram un Mārtiľam, jo šis pasākums balstās uz 
viľu entuziasmu un dalībnieku interesi un atsaucību. Tāpat ne mazums pūļu 
ielikts, veicot visus priekšdarbus – sektoru iezīmēšana, āliľģu urbšana un zivju 
saķeršana zupas pagatavošanai! 

 
Paldies, arī zupas gatavotājam Aivaram Laumanim, jo šīs sacensības 

bez viľa gardās zupas nav pat iedomājamas!  
Nākamās zemledus makšķerēšanas sacensības notiks 6.februārī 

Vērgalē uz Vāveru dīķa! Sekojiet līdzi informācijai!  
VITA BRAŢE 

 

SPORTA DIENA 

Pāvilostas sporta zālē 27.02 un 

28.02. 
Tiek rīkotas Pāvilostas novada sporta dienas 

27.02.  Plkst. 10.00 ceļojošais kauss volejbolā 
Spēlēs laikā laukumā četri  vīri un divas sievietes. 

 Ceļojošais kauss zāles futbolā. 
28.02. Plkst. 10.00 Individuālo sporta veidu sacensības. 

 Galda teniss (vīri un sievas) 

 Novuss (vīri un sievas) 

 Zolīte (vīri un sievas) 

 Dambrete (vīri un sievas) 

 Šautriľas (vīri un sievas) 

 Basketbola soda  un trīspunktu metieni (vīri un sievas) 

 Jautrības un  veiklības stafetes. 
Sacensībās var piedalīties visi Pāvilostas novada 

iedzīvotāji , bez vecuma ierobežojuma. Reģistrēšanās 
sacensību dalībniekiem sacensību dienā līdz plkst. 10.00. 

Vajadzības gadījumā no Vērgales brauks autobuss. 
Sīkāka informācija pie sporta organizatora A.Barsukova pa 
telef. 29230995 

Lejaskurzemes novadu meistarsacīkstes 

basketbolā vīriešiem III. līga 
Pāvilosta : Gavieze 50:55, Pāvilosta : Bunka 56 : 35 
Nākamās spēles  

13.02. plkst. 10.30 Pāvilosta : Aizputes pilsēta, 
11.30 Pāvilosta : Aizputes pag. 

20.02. plkst. 10.30 Pāvilosta : Kings / Grobiľa 

Piejūras ceļojošais kauss zāles futbolā IV. 

posms  Cīravā. 

Spēļu rezultāti: Pāvilosta : Aizputes pag 1 : 4,Pāvilosta : 
Dunalka 2 : 3, Pāvilosta : Cīrava 5 : 4 

V. posms Dunalkā  

Spēļu rezultāti: Pāvilosta : Aizputes pag 2 : 2, Pāvilosta : 
Dunalka 2 : 1, Pāvilosta : Cīrava 2 : 2. 

ALDIS BARSUKOVS 
 

 
 

 

 

 

Aivita DIMA m.sk.1.P gr. 

 

Daniels DELIJEVS M.sk.2.P gr. 
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Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā  Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa 
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktores palīgs Vita Braže, 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 

Mūţa garumā esam svaros, 
Sevi katram kur pārbaudīt ļauts, 
Caur to labo vai slikto, ko darām, 
Mūţs kļūst sēnalas vai arī grauds. 
  /K.Apškrūma/ 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves  
jubilejās februārī dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Annu Ūši – 92  Almu Simsoni - 89 
Vilmu Magoni – 83  Rozāliju Putru - 83 
Katrīnu Jēkabsoni – 81 Viju Kronberģi - 80 
Veroniku Krugu – 75 Ellu Danieli - 70 
Voldemāru Mači - 65 
Birutu Šupstiku, Oskaru Zītaru, Andri Gulbi, Andi Citronu, 

Agitu Kleinšmiti, Initu Jēkabsoni, Jāni Dimantu, Gintu Vītoliľu, Nauri 
Vidopski! 

Pilngadniekus – Antu Freimani, Alisi Muntiľu, Sanitu 
Limbergu, Kristu Kurmi, Ilonu Šmiti, Līgu Strīķi! 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos 
Sakas pagasta  un Pāvilostas iedzīvotājus 

Sofiju Konovalovu – 91 Ausmu Niedru - 81 
Pauri Zofiju – 89  Ilonu Neimani - 81 
Evelīnu Bērzi – 86  Ernestu Lūku - 81 
Reziju Šeferi – 83  Lidiju Grīniľu - 81 
Lidiju Āboliľu – 82  Lūciju Girgensoni - 80 
Ilmaru Vagulānu – 82 Borisu Barsukovu - 65 
Birutu Freidenfeldi – 82 Ausmu Jūliju Šteinbergu - 65 
Jāni Reini – 82 
Ojāru Šteinbergu, Ingu Šnori, Ervīnu Podziľu, Armandu 

Podziľu, Zigmāru Ozolu, Mārīti Urkausku, Raivi Šteinbergu, Sintiju 
Meľģi, Kristīni Reini, Egiju Rogu! 

Pilngadniekus – Diānu Kundziľu, Kristīni Šilderi, Rihardu 
Tolku, Artūru Miezīti! 
 

Mūžībā 

Vērgalē  
Vilnis IGNĀTS (06.04.1958. – 12.01.2010.) 
Egils KISEĻEVS (23.07.1947. – 18.01.2010.) 
Liene ŠNIPKE (01.08.1934. – 19.01.2010.) 
Jānis Imants PENKOKS (06.07.1931. – 29.01.2010.) 
Valdis KLEINŠMITS (13.03.1932. – 30.01.2010.) 

Pāvilostā un Sakas pagastā 
Dzidra NAIVERTE (29.07.1936. - 05.01.2010.) 
Margarita PAVLOVA (22.01.1931. - 09.01.2010.) 
Līze Emīlija PĒTERMANE (24.07.1927. - 16.01.2010.) 
Alfreds BĒRZE (16.05.1929.- 20.01.2010.) 
Late KĀRKLIĽA (02.07.1917.- 26.01.2010.) 
Dzintra BIKŠE (02.11.1944. – 31.01.2010.) 
 

PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas komunālais uzľēmums nodrošina iedzīvotājiem 
elektriķa, santehniķa un metinātāja pakalpojumus. Interesēties pie 
uzľēmuma vadītāja Gata Brēdiķa pa telefonu 63498238, 26412942. 

 

Iedzīvotāji, kuriem nepieciešami skursteľslauķa 
pakalpojumi, aicināti pieteikties pie saimniecības vadītāja v.i. Aivara 
Alľa pa telefonu 26424920 līdz 01.martam. 
 

Iedzīvotājiem, kuri iedzīvotāju sapulcē lūdza informēt par 
Lattelecom jaunās televīzijas ierīkošanu, iesakām zvanīt uz 177 vai 
apmeklēt mājas lapu www.lattelecom.lv. 

 

Atgādinām, ka Vērgales pagasta iedzīvotājiem arī turpmāk 
būs iespēja tikties ar SWEDBANK klientu informācijas centra 
darbinieku katra mēneša otrajā trešdienā no plkst.9.30 – 10.30 
Vērgales pagasta pārvaldē. Iedzīvotāji varēs saľemt lielāko daļu no 
bankas pakalpojumiem, kā arī saľemt konsultācijas par bankas 
piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.  
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 
15.martā. Interesēties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 
 

„E.Gulbja Kurzemes laboratorija” katru otrdienu Vērgales 
ambulancē no 8.00 – 11.00 pieľems analīzes. Sīkāka informācija 
ambulancē pie Guntas Kleinšmites vai pa telefonu 63490739; 

Katru otrdienu no plkst.8.00 – 10.00 Pāvilostas ambulancē 
pie dr.A.Kalniľas var nodot asins analīzes. Asins ľemšana analīzēm, 
ja ir ģimenes ārsta norīkojums, maksā Ls 1. Pirmām kārtām tiek 
apkalpoti dakteres A.Kalniľas pacienti. Analīzes veic  E.Gulbja 
laboratorijā Kuldīgā. 

 

Vai zināji, ka kopš pagājušā gada Latvijā veic zarnu vēţa 
skrīningu (pārbaudi). Turklāt par brīvu.  Izmeklējums paredzēts gan 
sievietēm, gan vīriešiem pēc 50 gadu vecuma. Skrīnings domāts nevis 
tiem, kam jau ir sūdzības par savu veselību, bet tieši otrādi, - kuriem 
nav sūdzību par gremošanas orgānu sistēmu. Kas jādara? Jādodas 
pie savas ģimenes ārsta un jāsaľem tests, ko  var veikt mājas 
apstākļos. Pēc tam ģimenes ārsts fēču paraugā nosaka slēptās asinis. 
Vairāk par šo bezmaksas pārbaudi varat izlasīt 2010.gada 
15.janvāra ţurnālā Ievas Veselība Nr.2. 

 
 

 

 

Mob.t.26343958,  
fakss 63498155 

e-pasts:  

latamezs@inbox.lv  
 

SVEICAM 

Lieni un Gintu VAŠKUS ar dēla 
RIHARDA piedzimšanu! 
  

 Piedāvājam telpas dažādu svētku un  
pasākumu rīkošanai 

 Klājam galdus svinībām un bēru  
mielastiem (Cena no Ls 5 no personas) 

 Sagatavosim un uzklāsim galdu Jūsu izvēlētajā vietā un laikā! 
Sīkāka informācija pa tel. 643 98212; 29161533 

 

SLUDINĀJUMI 

Pārdod kartupeļus Ls 0,08 kg ar piegādi. Zvanīt 26302685 vai 
634 53645.  
 

Piedāvā  rezervēt vācu aitu suľu kucēnus ar teicamiem 
ciltsrakstiem. Ļoti skaisti vecāki: spēcīgas uzbūves, tumšu pigmentāciju, 
temperamentīgi, ar labiem panākumiem izstādēs un dresūrās. Gudri, 
uzticami mājas sargi un jautri rotaļu biedri bērniem. Abus vecākus 
iespējams apskatīt uz vietas. Jūsu draugs uz mājām varēs doties marta 
beigās, aprīlī un dzīvot laukā.. Tālr. 29256099. 
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