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Vainags 

no Latvijas  

saules 

Mūsu zemei  

tikai vienu reizi gadā,  

jūnijā, Saules ceļš tik plats un augsts. 

Pa to dienas aizspurdz kā apreibuši 

putni un tumsa naktīs netiek pie vārda. 

Pļavas, dārzi un lauki uzzied krāsu 

rotaļās. Un Jāņuzāles gaida to maģisko 

brīdi, kad kādas veiklas un vēlīgas 

rokas tās noplūks, ievīs vainagā, iesies 

pušķī, ar kuru iepriecinās kādu no 

daudzajiem mūsu Latvijas Jāņiem un 

Līgām. Mūsu senči ticēja, ka dabas 

dotā enerģija dod spēku un pasargā. 

Vai šodien tie liekas tikai māņi? Lauku 

sētās vēl joprojām ievēro tradīcijas un 

Jāņu dienā arī  mājas izpušķo.  Pīlādža 

zars aizsargājot mājas iemītniekus no 

ļauniem cilvēkiem, ozols  dod spēku. 

Ticēsim, ka tā arī ir, jo ticības spēks ir 

stiprākais no spēkiem. Tas mūsu tautai 

pašlaik vajadzīgs visvairāk. 

Vasaras saulgriežu laikā 

darināsim vainagus. Tie savus 

nēsātājus darot stiprākus, brašākus, 

veselākus. Ievīsim tajā ozollapu 

zaļumu un pļavu pīpeņu baltumu, arī 

pa kādai  vērmelei, madarai, pelašķim 

un bišu apdūktam āboliņam… Pļavās 

ir tik daudz brīnišķīgu zāļu!  Izaugušas 

Latvijas zemē, Latvijas saules 

apspīdētas. Katru no tām Dievs radījis 

ar savu neatkārtojamu izskatu, gluži 

tāpat kā cilvēkus.  

Vainags nav tikai 

godināšanas, sumināšanas simbols. 

Jāņu vainags – zāļu, ziedu, zaru vija, 

gredzens, aplis saulesgriežos var būt 

arī piemiņas zīme tiem, kuriem jūnijs 

pirms sešdesmit deviņiem gadiem 

atņēma sapņus un aizlauza spārnus.  

Ja mēs katrs uzpītu vienu vainagu 

visiem Jāņiem, Pēteriem, Ausmām, 

Valijām, Kārļiem, Arvīdiem…, kas bez 

kapa kopiņas un krusta zīmes apgūlās 

Sibīrijas plašumos, tad tā būtu pati 

košākā piemiņas rota. Vainags no 

pļavu ziediem, ozolzariem un Latvijas 

saules. 

Piemiņa jau arī iet pa apli. Kā 

jāņuguns no paaudzes paaudzē. 

Līksmus un raženus Saulgriežus! 

MARITA HORNA 

Š. g 23. jūnijā ielīgosim Jāņus  Pāvilostas Upesmuižas parkā 17:00 Pāvilostas pilsētas 

k/n amatierteātra izrāde V .Grēviņš „Gaisa grābekļi” Ieeja Ls 1,00, skolēniem Ls 

0,50, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bezmaksas 22:00 Disko nakts kopā ar DJ 

Klāvu un Matīsu no Kuldīgas  

 

23.jūnijā Līgo svētki ZIEMUPES STĀVLAUKUMĀ. 

 

Caur palsu miglu, jāņuzālēm, Kad līgo vakars pretī nāk, 

Sirds jautā dziesmu pilnai tālei-vai šonakt būs kas savādāk? 

Zied āboliņš, zied vilku vāles, Līdz zvaigznēm jāņugunis skrien, 

Nāk visa laba jāņuzāle Un zemi līgo dziesmā sien. 

    Klāt dabas viskošākais ziedēšanas laiks, kad visām zālēm piemīt dziedinošs spēks un 

cilvēks grib uzplaukt, ziedēt un baudīt šo īpašo brīdi. Palūkosimies apkārt un mēģināsim 

saredzēt savu dārzu un pļavu krāšņumu, savīsim vainagā puķes, lai jāņuzāļu smaržas mūs 

pavada visu vasaru. Ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē un kopā sanākšana 

Līgo vakarā ir viena no iespējām, ka vēl līdz šodienai turam godā tēvu tēvu Jāņu dienas 

tradīcijas. Kursim jāņugunis katrā sētā, kas ir mūsu zemes redzīgās acis, dziedāsim Jāņu 

dziesmas - kas ir mūsu zemes skaidrā valoda, bet uguns Vērgales parkā, lai ir kā karsta sirds 

un sniedzas Saulei pretī. Un tad visi kopā pavadīsim īsāko nakti - vasaras saulgriežus Vērgales 

muižas laukumā - zaļumballē.  

23.jūnijā plkst. 22.00 sāks skanēt danču mūzika, ko spēlēs grupa 

”Tandēms”. Novēlu visiem iedzīvotājiem mierā un saticībā jautri pavadīt Līgo vakaru un 

Jāņu dienu.   

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 

Jāņa diena, Jāņa diena, 

Kā mēs tevi sagaidām? 

Ar dziesmām sagaidām, 

Sējas darbus pabeiguši. 

Sveiciens Līgo svētkos! 

                       Pāvilostas novada pašvaldība 
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DOMES ZIŅAS  
27.maijā Pāvilostā notika kārtējā domes sēde. Sakarā ar atvaļinājumu 

tajā nepiedalījās deputāte Anna Brūkle. Darba kārtībā 29 izskatāmie 
jautājumi. 
1. Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada saistošajiem 
noteikumiem Nr.1, deputāti piešķīra finansējumu no pašvaldības budţeta 
koda Nr. 04.740 - vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: 
1.1. „Cerību balvas” piešķiršanai Ls 614,00 apmērā; sportistu un pedagogu 
apbalvošanai - Ls 46,00 apmērā; interešu izglītības konkursu uzvarētāju 
apbalvošanai - Ls 26,00 apmērā; skolu absolventu apbalvošanai - ziedu un 
suvenīru iegādei; olimpiāţu un konkursu uzvarētāju apsveikšanai - Ls 325,00 
apmērā; X Skolēnu dziesmu un deju svētku dalībniekiem- dienas naudu Ls 
1,00 apmērā katram dalībniekam dienā; apkures katla iegādei Sakas pagasta 
pārvaldei - Ls 871,00 apmērā; pamatkapitāla palielināšanai SIA „Vērgales 
komunālā saimniecība” traktora un tā aprīkojuma (lāpsta, slota) iegādei- Ls 
16 595,00 apmērā. 
2. Apstiprināja biļešu cenas Zvejnieku svētku pasākumam 2010.gada 10.jūlijā 
Pāvilostas pilsētā, Upesmuiţas parkā: pieaugušajiem Ls 4,00; pensionāriem - 
Ls 3,00; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem - bezmaksas (uzrādot to 
apliecinošu dokumentu). Apstiprināja arī maksu par autostāvvietas 
pakalpojumiem Pāvilostas pilsētas stadionā un Pāvilostas novada domes 
pagalmā Ls 2,00 diennaktī.  
3. Saimniecības vadītājam A.Alnim darba vajadzībām iegādāts 
mikroautobuss ar kravas kasti FORD Transit. Apstiprināja  automašīnas 
degvielas patēriņa normu - 11 l uz 100 km un maksu par transporta 
pakalpojumu sniegšanu - Ls 0,40/km tai skaitā PVN. 
4. Nolēma pārdot izsolē pašvaldības īpašumus: „Avoti”, Upsēde, Sakas 
pagasts, Dzintaru iela 97 dz.12, Pāvilosta,  „Vasarnieki 2” un „Vasarnieki  13”, 
Vērgales pagasts.  Pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi 
Kristapsonu pasūtīt īpašumu vērtējumu. 
5. Samazināja nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem par 
īpašumā esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, jo 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts 
citām personām, diviem  otrās grupas invalīdiem un divām personām, kurām 
piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss. 
6. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Santiņas”, Sakas pagasts, 
īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu 
bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 
7. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 
daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 2010.gada 21.jūnija līdz 
2010.gada 02.jūlijam. 
8. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamajiem 
īpašumiem: „Vīnkalni“, Vērgales  pagastā, par labu SIA „Lateira“,  „Līgotnes“, 
Sakas   pagastā, par labu Sanitai Ansonei.  
9. Apstiprināja suvenīru izcenojumus, ko var iegādāties Pāvilostas novada 
tūrisma informācijas centrā.  
10. Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus 
Pāvilostas novadā Vērgales pagastā „Vasarnieki 2”, kas reģistrēts Vērgales 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0016 7362 un, kas sastāv no 1 
neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību  0,3024 ha  mutiskā izsolē, 
nosakot tā nosacīto cenu Ls 9 000 un „Vasarnieki 13”, kas reģistrēts 
Vērgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0016 7397 un, kas 
sastāv no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību  0,1576 ha  mutiskā 
izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 5 600. Uzdeva Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam organizēt, rīkot augstāk minētā nekustamā 
īpašuma  izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus. Apstiprināja arī izsoles 
noteikumus. 
11. Dome izskatīja izpilddirektores izglītības un kultūras jomā Silvijas Lejas 
iesniegumu un nolēma slēgt līgumu ar Priekules novada pašvaldību par 
medicīniski pedagoģiskās komisijas funkcijas veikšanu. 
12. Sakai š.g. augustā aprit 780 gadi kopš tās dibināšanas. Deputāti pieņēma 
zināšanai pasākuma Sakai 780 programmu. Nolēma piešķirt finansējumu 
pasākuma organizēšanai Ls 581,00 apmērā no pašvaldības budţeta koda Nr. 
04.740 - vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem. 
13. Ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
Juridiskā departamenta direktores Kristīnes Jaunzemes sniegto skaidrojumu  
par nepamatotām un likuma prasībām neatbilstošām maksas reklāmas 

publicēšanām pašvaldību informatīvajos izdevumos vai laikrakstos, jo 
pašvaldības nav tiesīgas sniegt reklāmas pakalpojumus, nav pieļaujama 
turpmāka reklāmu ievietošana Pāvilostas novada informatīvā izdevumā.  

Dome nolēma atļaut Pāvilostas novada informatīvā izdevumā bez 
atlīdzības ievietot tikai Pāvilostas novada iedzīvotāju (deklarētā dzīves vieta 
Pāvilostas novads) vai Pāvilostas novadā reģistrēto komersantu (komersanta 
juridiskā adrese Pāvilostas novads) vai citu juridisku personu darba 
sludinājumus vai cita veida sludinājumus, kuri nesatur reklāmas pazīmes un 
saturu, nosakot viena sludinājuma izvietošanai maksimālo laukumu lielumu 
15 cm². 
14. Deputāti nolēma, ka jaunajam novadam ir nepieciešami vienojošie 
simboli – karogs un ģerbonis un apstiprināja Ideju konkursa nolikumu par 
Pāvilostas novada ģerboņa un karoga skiču izveidi (skat.4.lpp.). Līdz 
2010.gada 17.jūnijam izglītības, kultūras un sporta komitejai iesniegt 
priekšlikumus par konkursa darbu vērtēšanas komisijas sastāvu. 
15. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos noteikumus pēc 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saņemšanas 
publicēs Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izliks 
redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2010.gada 15.jūliju. 
16. Apstiprināja Pāvilostas novada sociālā dienesta stratēģisko plānu 2010.-
2015.gadam. 
17. Noslēdza zemes nomas līgumu ar Emīlu Lieģi uz pieciem gadiem uz 
zemesgabala ar kadastra Nr. 6496 006 0022, platība 4,0 ha. 
18. Piekrita nekustamā īpašuma „Gobas”, Sakas pagasts, kadastra 
Nr.64860060070, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes 
vienībai ar kadastra Nr.6486 008 0142 piešķirt nosaukumu  „Mazās Gobas”. 
19. Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Ernesti”, Sakas pagasts, 2. zemes 
gabalu un piešķirt nosaukumu „Matildes” un izstrādāt zemes ierīcības 
projektu īpašumam „Ernesti”. Noteica nekustamā īpašuma mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
20. Precizēja platību nekustamajam īpašumam Stadiona iela 7, Pāvilosta,  ka 
tā  ir 3913 ha. 
21. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Stellas”, Vērgales pagasts, kadastra Nr 
6496001 0441 zemes ierīcības projektu. Noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus zemes gabaliem „Stellas“ un „Ērģeles“ - tūrisma un 
atpūtas teritorija un aizsargājamā meţa teritorija. 
22. Nodeva izstrādāto nekustamā īpašuma „Birzes”, Vērgales pagasts, 
detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai un nolēma detālplānojuma izstrādātājiem uzdot materiālus par 
plānojuma 1.redakciju izvietot Vērgales pagasta pārvaldē un Ziemupes 
tautas namā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt Ziemupē. 
23. Apstiprināja detālplānojuma īpašumiem „Ūdri” un „Ūdriņi”, Vērgales 
pagastā, 1. redakciju par galīgo redakciju.  
24. Nodeva izstrādāto nekustamo īpašumu „Lagūnas” un „Kadagi”, Vērgales 
pagasts, detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai. Detālplānojuma izstrādātājiem materiālus par plānojuma 
1.redakciju jāizvieto Vērgales pagasta pārvaldē un Ziemupes tautas namā. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme jāorganizē Ziemupē. 
25. Ķīvīšu ielas 5, Pāvilosta, īpašnieki bija lūguši domi kompensēt no valsts 
zemēm zemi, kas nepieciešama ielas izveidošanai. Deputāti lūgumu 
noraidīja, jo pašvaldība nav pieprasījusi valstij piekrītošo zemi pašvaldības 
vajadzībām.  
26. Nolēma veikt nodokļa pārrēķinu par zemes lietojumu „Bērzoņi”, Vērgales 
pagasts. 
27. Noteica Pāvilostas pludmales zonējumu (skat. 3.lpp.) 
28. Piešķīra politiski represētās personas statusu Jurim Celmiņam. 
29. Pie deputātiem ar priekšlikumiem kā pagarināt tūrisma sezonu Pāvilostas 
novadā vērsās pāvilostnieks Ričards Liepiņš. Viņš piedāvāja attīstīt jaunus 
aktīvā tūrisma veidus, piesaistot finansējumu ar projektu palīdzību. Dome 
piekrita šim priekšlikumam un 7 deputātiem balsojot  – par, 4 – atturoties, 
pieņēma R.Liepiņu darbā domē par projekta „Pāvilostas novada tūrisms un 
attīstība” koordinatoru no 2010.gada 01.jūnija līdz 2010.gada 31.augustam. 
Noteica 3 stundu darba nedēļu pie summētās darba laika uzskaites un darba 
algu Ls 16,00 mēnesī. Projektu koordinatoram R.Liepiņam ikmēneša 
komitejas sēdē ir jāsniedz ziņojums par projekta darba gaitu.  

Nākošās komiteju sēdes plānotas 2010.gada 17. jūnijā . 
Nākošā domes sēde plānota 2010.gada 22.jūnijā Vērgales 

pagasta pārvaldē.  
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
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Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties 
uz domes 25.03.2010. lēmumu /prot.nr.3 p.15.§/ tiek 
nodota sabiedriskajai apspriešanai detālplānojuma galīgā 
redakcija īpašumam Dzintaru iela 2E, Pāvilosta. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 04.06.2010. 
līdz 02.07.2010. 

Ar detālplānojuma galīgo redakciju var iepazīties 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) katru 
darba dienu. 

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru 
darba dienu Pāvilostas novada domē vai SIA “Projekti un 
vadība”, Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, tālr. 63322601. 

Priekšlikuma iesniedzējam jānorāda: fiziskām 
personām – vārds, uzvārds, pastāvīgās dzīvesvietas 
adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese. 

Īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā detālplānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2010.gada 17.jūnijā 
plkst. 15.00  Pāvilostas novada pašvaldības zālē (2.stāvs), 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 

 

Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties 
uz domes 27.05.2010. lēmumu nr.5., 22.§ tiek nodota 
nekustamā īpašuma “Birzes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 16.06.2010. līdz 
16.07.2010.Ar detālplānojuma pirmo redakciju var 
iepazīties Vērgales pagasta pārvaldē un Ziemupes tautas 
namā katru darba dienu. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma 
grozījumu izstrādei var iesniegt Pāvilostas novada domē 
(Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales pagasta pārvaldē 
(“Pagastmāja”, Vērgales pag.) vai SIA “Projekti un vadība” 
(Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā), tālr. 63322601. 

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

Īpašuma “Birzes” detālplānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2010.gada 
8.jūlijā plkst. 15.00  Ziemupes tautas namā (“Tautas 
nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts). 
 

Pāvilostas novada dome informē, ka domes 
27.05.2010. sēdē pieņemts lēmums /prot.nr.5, 23.§/ par 
detālplānojuma apstiprināšanu:  

1. Apstiprināt detālplānojuma īpašumiem “Ūdri” un 
“Ūdriņi”, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 1.redakciju par galīgo 
redakciju. 
2. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 
13 “Īpašumu “Ūdri” un “Ūdriņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
3. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā 

pieņemšanas 
publicēt laikrakstos “Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, 
kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas” norādot, ka ar detālplānojumu var iepazīties 
Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

 
 

PAZIĽOJUMI Pāvilostas pilsētas pludmales zonējums 
 no Dienvidu mola uz Dienvidu pusi - ūdensmotociklu zona; 

 no Ziemeļu mola 200 m uz Jūrakmens pusi - zona sērfotāju apmācību 
veikšanai; 

 no 200m zonas sērfotāju apmācību veikšanai līdz Jūrakmenim - 
peldētāju zona. Šeit ir atļauta sērfotāju iebraukšana jūrā, netraucējot 
peldētājus; 

 no Jūrakmens 300 m uz Ziemeļu pusi – kaitotāju (pūķotāju) un sērfotāju 
zona. 

 

Gatavosimies konkursam! 

Pāvilostas novada pašvaldība plāno izsludināt konkursu 
„Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2010”. Konkurss oficiāli tiks 
izsludināts jūnija beigās (novada avīzē, mājas lapā www. pavilosta.lv), bet 
dārzi tiks apsekoti augusta sākumā. Visiem konkursa dalībniekiem tiks 
organizēta bezmaksas ekskursija augusta beigās.  

Šogad tiks vērtētas sekojošas nominācijas:  
- mākslinieciski praktiski veidojumi dārzā no koka un akmens; 
- vārti, vārtiņi, iebraucamais ceļš - mājas vizītkarte; 
- ūdens manā dārzā: ūdenstilpnes - baseini, dīķi, dīķīši, strauti, 

upmalas krasts..... 
Novada iedzīvotāji, kopiet savas sētas un esiet atsaucīgi konkursam ! 

VIZMA ĢĒĢERE 
 

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Lūdzu ierīkot vairāk soliņu pilsētas centrā. Vai tiešām par šo lietu tik 
daudz jārunā? Solu novietošana jāatjauno visās vietās, kur tie atradās 40 
gadu garumā. Lai deputāti labāk izprastu šo vajadzību, iesaku viņiem 
nebraukt tikai mašīnās, bet pamēģināt paiet pa pilsētu, paņemot uz saviem 
pleciem sāpošas muguras un nevarīgas kājas.  

 

Nesaprotu domes neiejūtīgumu un neinteliģenci, ievietojot 
laikrakstā „Kursas Laiks” līdzjūtību par Dzidras Grimstas aiziešanu mūţībā. 
Tāds bezpersonisks paziņojums, adresēts ne bērniem, ne piederīgiem, nav 
lasīts nekad. Aizgājēja tik daudz darbojusies pilsētas un iedzīvotāju labā, bet 
ne nekrologa, ne vārda pateicības. Kāpēc Grobiņas pilsētas dome savai 
bijušajai priekšsēdētājai O.Tarasovskai prata pieklājīgi pateikties? 

Pāvilostas iedzīvotāja M.MIEZĪTE 
 

Iedzīvotāju sapulce Vērgalē 

4.jūnijā Vērgales kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce. 
Īsu pārskatu par paveikto gada laikā un plānoto turpmāk sniedza Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un viņa vietnieks Jānis 
Vitrups. Sapulcē piedalījās vairāk kā 20 iedzīvotāji un deputāti A.Magone, 
G.Brēdiķis, G.Juriks. 

Šajā reizē iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Valsts policijas 
pārstāvi Jāni Betheru un pašvaldības jauno policistu Arni Vītoliľu, kuri 
pastāstīja par saviem darba pienākumiem un reizē arī aicināja iedzīvotājus 
būt aktīviem un sadarboties ar policiju. Tika uzdoti jautājumi.  
1.Par novietoto vagoniľu Ziemupes dabas liegumā, kas tur stāv jau ilgi, 
un ir novērots, ka liegumā tiek braukāts ar kvadracikliem un 
motocikliem. Uzdeva pašvaldības policistam apsekot Ziemupes dabas 
liegumu.  
2. Par Ziemupes kadiķu audzi, vai tā būs pieejama visiem? Kadiķu audzei 
apkārt būs ţogs, taču tā būs publiski pieejama, iepriekš to saskaņojot ar 
Dainu Vītolu. 
3. Vai tiks salabots ceļš posmā Ziemupe – Akmensrags? Vietās, kur 
izveidojušās bedres, tiks uzvesta grants. 
4. Kurš pagastā izlemj par tām teritorijām, kuras pļaujamas. Kāpēc to 
dara tikai Vērgales centrā? Pašlaik pļauj tikai viens pļāvējs. Ir grūti atrast 
cilvēku, kam varētu šo darbu uzticēt. Savukārt, ņemot šo pakalpojumu no 
Vērgales komunālās saimniecības, sanāk dārgi. Pakāpeniski tiek pļautas arī 
teritorijas ārpus Vērgales centra. 

VITA BRAŢE 
 

http://www.pavilosta.lv/
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Sociālās ziņas 
Maija mēnesī ir izskatīti 6 pabalsta piešķiršanas jautājumi par kopējo 

summu 262,63Ls. Deviņām novada mājsaimniecībām piešķirtas elektrības 
dāvinājuma kartes. 52 novada iedzīvotājiem piešķirtas trūcīgās un 
maznodrošinātās izziņas.  

ILDZE BALODE 
 
 

APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 27.05 .2010. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5., 14.§)    

IDEJU KONKURSA NOLIKUMA 
PROJEKTS PAR PĀVILOSTAS 

NOVADA ĢERBOŅA UN KAROGA 
SKIČU IZVEIDI 

I. Vispārīgā informācija 
1. Konkursu rīko Pāvilostas novada dome. 
2. Konkursa mērķis ir izveidot Pāvilostas novada ģerboni un 
karogu saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās 
daļas 7.punktu kā unikālu Pāvilostas novada atpazīstamības zīmi, 
kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un 
tradīcijas. 
3. Konkurss ir atklāts. 
4. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona. 
5. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 Pāvilostas  
novada ģerboņa un karoga skiču izveides variantus, taču katrs 
piedāvājums jānoformē atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. 
6. Katrs darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kuras priekšpusē 
jānorāda konkursa nosaukums, bet aizmugurē pretendenta 
nosaukums (fiziskām personām - vārds, uzvārds), adrese,  
e-pasts, telefons. 
7. Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša radītam. 
8. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2010. gada 26.jūlijs 
līdz plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. 
9. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa (pasta 
sūtījumam tiek ņemts vērā izsūtīšanas datums), netiek izskatīti. 
10. Termiņā iesniegtie konkursa darbi tiks reģistrēti speciālā 
reģistrā to saņemšanas secībā, bet uz to aploksnēm paralēli tiks 
atzīmēts to reģistrācijas kārtas Nr., datums un laiks. Aploksnes 
neatvērtā veidā tiks glabātas drošā vietā līdz to atvēršanai. 
Konkursa komisija līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim ziņas par 
saņemto piedāvājumu skaitu un piederību nesniedz. 
11. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz. Idejas tiks 
izmantotas Pāvilostas novada simbolikas izveidē. 
12. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildus 
informāciju par konkursa priekšmetu pretendenti var saņemt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, tālrunis 63498261, e-pasts: 
dome@pavilosta.lv . 

II. Informācija par konkursa priekšmetu 
13. Pāvilostas novada ģerboņa un karoga skiču izveidē 
nepieciešams ievērot ģerboņa un karoga izveidošanas 
pamatprincipus un „Ģerboņa likuma” prasības. 
14. Veidojot Pāvilostas  novada ģerboņa un karoga skices: 
a) par pamatu var tikt izmantots līdzšinējais Pāvilostas pilsētas 
ģerbonis un karogs, izmainot tā heraldiskās krāsas, izmainot vai 
pievienojot ģerboņa figūras vai ieviešot heraldiskus lauzumus 
(pavedienapmale, kantons, u.c.); 
b) var izveidot pilnīgi jaunu ģerboņa un karoga skices variantu. 
15. Pāvilostas novada ģerboņa un karoga skici vēlams veidot 
lakonisku, vizuāli un filozofiski viegli uztveramu un atpazīstamu, 
kas būtu universāli lietojama kā Pāvilostas novada 
atpazīstamības zīme. 
16. Ģerboņa un karoga skicei jābūt viegli izpildāmai daţādās 
tehnoloģijās (datordizains, gravēšana, apdruka, izšūšana u.c.) 
17. Ģerboņa un karoga skices izveidei izmantojami visi grafiskie 
un glezniecības līdzekļi. 
18. Katrs darbs iesniedzams A4 formātā.  
19. Datorgrafikas darbi iesniedzami gan A4 izdrukas formātā, gan 
diskā. 
20. Katrai ģerboņa un karoga skicei uz atsevišķas lapas 
nepieciešams pievienot klāt autora ģerboņa un karoga skices 
idejas pamatojumu (īsu aprakstu) par izvēlētajiem elementiem. 
21. Katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, vecums, 
kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis). 
 

III. Vērtēšana 
22. Konkursa darbi tiks izlikti publiskai apskatei no 2010.gada 02.augusta Pāvilostas 
novada pašvaldības zālē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 
plkst.18.00, kur iedzīvotāji varēs izteikt savu vērtējumu, balsojot par vienu no 
piemērotākajiem Pāvilostas novada ģerboņa un karoga skiču variantiem, kā arī, 
ievietoti Pāvilostas  novada mājas lapā  www.pavilosta.lv  
23. Konkursa darbus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprināta vērtēšanas komisija 
līdz 2010. gada 20.augustam. 
24. Konkursa komisija novērtēs katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības 
konkursa nolikumā noteiktām prasībām. 
25.  Pāvilostas novada ģerboņa un karoga skiču ideju vērtēšanas kritēriji: 
25.1. ģerboņa un karoga skices un idejas apraksta atbilstība Pāvilostas novada 
tēlam; 
25.2.  ģerboņa un karoga skices vizuālā pievilcība, uztveramība un atpazīstamība; 
25.3.  ģerboņa un karoga skices izmantojamības daudzpusība; 
26. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba atbilstību 
augstāk norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju – 10). 
Katram darbam piešķirtie punkti tiek summēti un dalīti ar vērtētāju skaitu, tādējādi 
nosakot katra konkursam iesniegtā darba atbilstību augstāk norādītajiem kritērijiem, 
kas tālāk tiek salīdzināti ar to punktu vidējo summu, kāda piešķirta pārējiem 
iesniegtajiem darbiem. 
27. Ja vairāki darbi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek ņemti vērā iedzīvotāju 
balsojuma rezultāti publiskās apskates laikā. 
28.  Vērtēšanas process tiks atspoguļots protokolā. 
 IV. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi 
29. Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto 
piedāvājumu, ja tas nepieciešams. 
30. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu 
apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts. 
31.  Konkursa komisijai ir tiesības pēc darbu izvērtēšanas: 
31.1.  noteikt konkursa uzvarētāju un piešķirt tam naudas balvu – Ls 50; 
31.2.  noteikt otru labākā darba autoru un piešķirt tam veicināšanas balvu; 
31.3. noteikt labākā darba autoru pēc publiskā balsojuma rezultātiem un piešķirt tam 
veicināšanas balvu.   
32. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu 
konkursu. 
33.  Konkursa komisijas pienākumi ir: 
33.1.  izskatīt un novērtēt komisijai iesniegtos darbus; 
33.2. lemt par komisijai iesniegto piedāvājumu atdošanu iesniedzējam bez 
izskatīšanas, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām. 

V.Rīcība pēc konkursa noslēguma 
34. Konkursa komisijai jāiesniedz konkursa uzvarētāja darbs Pāvilostas novada 
domei, kas apstiprina konkursa rezultātus.  
35. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas uzvarētāja darba skice tiks nosūtīta 
Kultūras ministrijai. Heraldikas komisija būs tā, kas izlems, vai iesūtītais 
priekšlikums ir atbilstošs, lai tiktu reģistrēts kā novada ģerbonis un karogs vai būs 
nepieciešamas kādas izmaiņas. 
36. Pēc konkursa noslēguma Pāvilostas novada dome sagatavo līguma projektu ar 
konkursa uzvarētāju par autora mantisko tiesību atsavināšanu un turpmākas 
sadarbības iespējām. Sagatavotais līguma projekts tiek saskaņots ar konkursa 
uzvarētāju un stājas spēkā pēc tā parakstīšanas. 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 
 
 

ZINĀŠANAI 

Sociālo darbinieci Artu Bunku Sakas pagastā iespējams sazvanīt 

pa telef.63453073. 

mailto:dome@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
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Biedrība „Bērnība azotē” 

Pāvilostā dzīvo daudz bērnu un viņu ģimeņu. Vieniem klājas 
labāk, citiem ne tik labi. Vieniem ir idejas, kā padarīt mūsu pašu dzīvi 
labāku, citiem ir apņēmība šīs idejas realizēt. Tāpēc no vienas mazas 
idejas par māmiņklubu, kur māmiņām satikties, aprunāties un iedzert kafiju, 
ir radusies biedrība ar nopietniem mērķiem un aktīvu darbību.  Biedrību 
nodibinājām mēs, divas mammas - Arita un Sanita. Mums abām ir bērni. 
Līdz ar to dibinājām biedrību ar mērķi veidot Pāvilostas novadā draudzīgu 
un kvalitatīvu vidi bērniem un viņu vecākiem.  

Līdz šim jau esam vienojušās ar pašvaldību par telpām 
bērnudārza ēkā. Šīm telpām ir nepieciešams remonts, kuru uzsāksim tikko 
kā būs atbalstīts projekts „Attīstības centra izveide un iekārtošana”. 
Plānojam arī, ka biedrība organizēs seminārus un lekcijas vecākiem par 
bērnu jautājumiem gan psiholoģijā, gan attīstībā un veselībā. Būs arī 
praktiskas fizioterapeita nodarbības. Vēl esam uzsākuši projektu „Bērnu 
rotaļu laukuma labiekārtošana” Jaunā ciemā, esošā rotaļu laukuma vietā. 
Vēl tikai idejas līmenī ir projekts „Kāpu zonas un pludmales labiekārtošana”. 
Būsiet pamanījuši, ka šobrīd ar bērnu ratiem nokļūt pludmalē ir gandrīz 
neiespējami. Tāpēc, sadarbojoties ar pašvaldību, esam iecerējušas 
labiekārtot piekļuvi pludmalei arī vecākiem ar mazajiem bērniņiem.  

Ar laiku domājam darboties visā novadā. Apzināsim arī novada 
pārējo apdzīvoto vietu vajadzības, kuras ir mūsu spēkos atrisināt.  

Esam apņēmības pilnas aktīvi darboties. Tomēr divatā mēs 
nevaram paveikt visu. Tādēļ, pārējie vecāki, esat laipni aicināti pievienoties, 
lai veidotu mums pašiem un  mūsu bērniem patīkamu vidi. Visus vecākus, 
kuri vēlas aktīvi darboties, lūdzam pieteikties pa tālr. 26349061 (Sanita),  
29373188 (Arita).      

Biedrības „Bērnība azotē” valdes locekle SANITA KRĒSLIĽA 

 

SPORTA ZIŅAS  
Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošā kausa turnīrā 

minifutbolā piedalījās  septiņas komandas. Spēlējot katra komanda 
ar katru, spēles rezultāti sekojoši: 1.vietā Cīrava  14.punkti, 2.vietā 
Aizputes pagasts 13 punkti, 3.vietā Medze 12 punkti, 4.vietā 
Dunalka 11 punkti, 5.vietā Pāvilosta 9 punkti, 6.vietā Grobiņas 
pagasts 3 punkti, 7.vietā Pāvilostas jaunieši 1 punkts  
Par turnīra labākajiem spēlētājiem tika atzīti: uzbrucējs Miks 
Ķemeris (Pāvilosta), saspēļu vadītājs Sandţers Tarvits (Dunalka), 
vārtsargs Indulis Seļevānovs (Grobiņas pag.). 

Liels paldies Z/S „Kaija” īpašniekiem Ivetai un Jānim 
Pētermaľiem par sagādātajām zivīm! 

ALDIS BARSUKOVS 
 

 

Pāvilostas novada 

pašvaldības policists 

Ar 2010.gada 5.maiju mūsu novadā darbu sāka 
Pāvilostas novada pašvaldības policists Arnis VĪTOLIĽŠ.  

A.Vītoliņš dzīvo Vērgales pagasta Saraiķu ciemā. 
Mācījies Kapsēdes astoņgadīgajā skolā, Liepājas 1.vidusskolā, ir 
beidzis Kauguru valsts policijas skolu. Darbs šajā sfērā nav svešs, 
jo iepriekš ir strādājis Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās, kā arī 
robeţapsardzes dienestā. 

Tā kā Pāvilostā pašlaik jau veiksmīgi darbojas apsardzes 
firma „SPĪDOLA” , tad pamatā pašvaldības policists darbosies 
Vērgales pagasta teritorijā, bet nepieciešamības gadījumā pa visu 
Pāvilostas novadu. Vienu reizi nedēļā, ceturtdienās A.Vītoliľš 
būs sastopams Vērgales pagasta pārvaldē no 9.00 līdz 12.00. 

Lai iedzīvotāji uzzinātu sīkāk par pašvaldības policista 
darbu, uz sarunu aicināju Arni Vītoliņu. 

Kādi ir pašvaldības policista darba pienākumi? 
Rūpēšos par kārtību un drošību, vadoties pēc Latvijas 

Republikas likumdošanas un Pāvilostas novada saistošajiem 
noteikumiem. Pašlaik manā darbā vairāk ir iepazīšanās process – 
jālasa likumu panti, jāiepazīstas ar darbu pašvaldībā, vārdu sakot 
jāapgūst daudz kas jauns. 

Jau tagad zinu, ka ļoti daudz laika aizņems jūrmalas 
apsekošana, esmu jau apsekojis atpūtas vietas, arī nelegālos kāpu 
piebraucamos ceļus, kur zemes īpašnieki nav veikuši nekādus 
pasākumus, lai nodrošinātu šo kāpu izbraukāšanu caur viņu 
īpašumu ejošajiem ceļiem. Bieţi notiks reidi pa pagasta teritoriju, 
apsekojot īpašumu sakoptību, vai tiek ievēroti dzīvnieku turēšanas 
noteikumi, jo jau tagad esmu novērojis, ka Vērgalē netiek ievēroti 
suņu turēšanas noteikumi.  

Ar ko sadarbosies pašvaldības policists? 
Visciešākā sadarbība būs ar Valsts policijas inspektoru 

Jāni Betheru, kā arī citiem policijas dienestiem. Pašvaldībā jau 
tagad man ir sadarbība ar bāriņtiesu un sociālo dienestu. 
Jānodrošina kārtību visos pašvaldības pasākumos. Sadarbība būs 
arī ar Vides pārvaldes inspektoru Robertu Bērziņu par piekrastes 
un kāpu zonas aizsardzību. Stingri vērsīsimies pret tiem, kas 
izbraukā kāpas, novieto transporta līdzekļus un kurina ugunskurus 
neatļautās vietās,  piegruţo kāpu zonu. Kopā ar zivju inspektoriem 
notiks makšķernieku un zvejnieku darbības kontrole. 

Ko vēlies pateikt iedzīvotājiem? 
Uzraudzīšu kārtību mūsu novadā. Nekādā gadījumā 

mans mērķis nav par katru cenu kādu sodīt, bet gan aicināt 
sadarboties un izprast likumu prasības! Lūdzu iedzīvotājus aktīvi 
piedalīties iedzīvotāju sapulcēs, kur vienmēr centīšos ņemt dalību 
un informēt par savu darbu. 

VITA BRAŢE 
 

Lai mums visiem jauka 

vasara 

Ir sācies skolēnu vasaras brīvlaiks, kad daudzi skolēni mājās 
paliek vieni. Vecākiem būtu nepieciešams pārrunāt ar saviem bērniem 
jautājumus, kas saistīti ar bērnu drošību. Svarīgi iemācīt saviem bērniem, 
lai pirms došanās ārpus mājas, bērni viľiem ziľotu, kurp un ar ko 
kopā plāno doties. Tāpat pieaugušajiem ar bērniem jāpārrunā, kā rīkoties, 
ja ir notikusi nelaime, kādos gadījumos kur meklēt palīdzību - doties pie 
kaimiņiem, zvanīt vecākiem vai nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un 
izsaukt operatīvos dienestus. 
 Mūsu bērni vasarā daudz laika pavada jūrmalā, gan sauļojoties, 
gan peldoties. Atgādināsim saviem bērniem, ka ir bīstami peldēties jūrā pie 
moliem un upē ostas teritorijā. Pieaugušajiem vajadzētu nevis kategoriski 
aizliegt iet peldēties, bet gan izskaidrot, kādi riski pastāv, neievērojot 
konkrētus drošības nosacījumus. Šo skaidrošanu vēlams veikt, minot 
konkrētus piemērus. Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās 
atbildības noteikumi nosaka, ka par peldēšanos bērniem vecumā līdz 
12 gadiem bez vecāku uzraudzības uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 
latiem. 
 Apsveicama ir bērnu nodarbošanās ar riteņbraukšanu, bet tikai 
nepieciešams ar bērniem nopietni izrunāt jautājumus par satiksmes 
noteikumu ievērošanu un drošību, braukājot pa ielām. 
 Ekonomisku apsvērumu dēļ daļa vecāku savus pirmskolas 
vecuma bērnus vasarā nevis turpina vest uz bērnudārzu, bet atstāj tos 
vecāko brāļu vai māsu uzraudzībā. Atgādinām, ka Bērnu tiesību 
aizsardzības likums nosaka, ka bērnus līdz septiņu gadu vecumam nevar 
atstāt bez pieaugušo uzraudzības, bet atstāt brāļu vai māsu uzraudzībā var 
tikai tad, ja viņi ir vecāki par 13 gadiem. Tā kā arī vasarā bērnu dārzs gan 
Pāvilostā, gan Vērgalē strādā, aicinām vecākus nopietni izvērtēt, vai tomēr 
arī vasarā labāk nebūtu uzticēt bērnu aprūpi bērnu dārza darbiniekiem. 
 Atgādinām, ka jaunieši līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo 
uzraudzības sabiedriskās vietās var uzturēties līdz  2200.  
 Lai mums visiem jauka un droša vasara! 

PĀVILOSTAS NOVADA BĀRIĽTIESA 



Vērgales pamatskolā apbalvo labākos 

27.maijā Vērgales pamatskolā Nomināciju diena, diena, kad mācību gadu noslēdzot, 
pedagogi atsevišķos mācību priekšmetos apbalvo labākos skolēnus.  

Šogad tika pasniegta arī „Cerību balva”. Izpilddirektore izglītības jautājumos Silvija Leja to 
pasniedza 2 Vērgales pamatskolas skolniecēm – Aletai Betijai ANIŅAI un Evijai BRIKMANEI. 

Par sasniegumiem atsevišķos mācību priekšmetos un olimpiādēs šogad tika apbalvoti 
sekojoši skolēni:  

Skolotāja I.Vanaga kā labākos nominēja 1.klases skolēnus – Henriju GĒGERSONU, Haraldu 
MUCENIEKU, Kristeru APLOKU. Skolotāja I.Razma nominēja kā labākos 2.klases skolēnus – Mārci 
NOVADU, Elvitu PETRAUSKU un krievu valodā Annu DUNKERI. Skolotāja G.Limberga nominēja 
3.klases skolēnus Lauru PIRKTIŅU, Viesturu KAŢI un mājturībā Aneti MUCENIECI. Skolotāja 
S.Freimane nominēja 4.klases skolnieci Anniju ZIKMANI un ģeogrāfijā Kalvi ALSEIKU. 

9.klases skolniece Līvija ŪŠE ieguva 3 nominācijas – matemātikā, bioloģijā un ķīmijā. Vēl tika 
nominēti sekojoši skolēni – Evija BRIKMANE matemātikā, Aleta Betija ANIŅA angļu valodā, Agnis 
VĪTOLIŅŠ sportā, Annija VAINOVSKA vizuālajā mākslā, Ingmārs DRULLIS mājturībā, Rihards 
VILEMSONS literatūrā un Madara KLEINŠMITE latviešu valodā. 

VITA BRAŢE 
 

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

Jauna sistēma un 

pieteikšanās kārtība 

Informējam, ka š.g. 12.maijā Ministru kabinets 
apstiprināja Ministru kabineta noteikumus „Kārtība, kādā no 
akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un 
dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai 
no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko 
lauksaimniecības produkcijas raţotājs izmanto 
lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meţa vai 
purva zemes platības apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes 
vai mellenes”. 
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas 
raţotājam piešķir iegādes daudzumu, kam piemēro dīzeļdegvielas 
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.  

Sākot ar š.g. 1.jūliju stāsies spēkā jauna sistēma1, kas 
paredz lauksaimniecības produkcijas raţotājiem atbrīvojumu no 
akcīzes nodokļa par iegādāto dīzeļdegvielu: lauksaimniecības 
produkcijas raţotāji varēs iegādāties dīzeļdegvielu no akcīzes 
preču noliktavām un degvielas vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības vietām bez akcīzes nodokļa, (tas nozīmē - ar 
akcīzes nodokļa atbrīvojumu).  

Turpmāk vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 
1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) rēķinās 100 litru 
dīzeļdegvielas par katru šīs lauksaimniecības produkcijas raţotāja 
atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes hektāru, kā arī par tādu meţa vai purva zemes hektāru, kur 
kultivē dzērvenes vai mellenes. 

Šogad, lai varētu pāriet uz jaunu sistēmu un lai saņemtu 
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 
2010./2011. saimnieciskajā gadā, lauksaimniecības produkcijas 
raţotājam līdz 5.jūlijam būs jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.  

Lai arī iesniegumu pieņemšanas termiņš ir 5.jūlijs un 
Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā tikai ar 1.jūliju, Lauku 
atbalsta dienests, pamatojoties uz Zemkopības ministra rīkojumu, 
uzsāks iesniegumu2 pieņemšanu pirms šo noteikumu spēkā 
stāšanās, lai lauksaimniecības produkcijas raţotāji pēc 
iespējas savlaicīgāk varētu saņemt lēmumu par piešķirto 
dīzeļdegvielas daudzumu un uzsākt dīzeļdegvielas bez akcīzes 
nodokļa iegādi.  
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Lauksaimniekiem, uzņēmējiem... 

Tā kā šogad notiek pāreja uz jauno sistēmu, tad par 2010./2011. 
saimniecisko gadu Lauku atbalsta dienests pieņems lēmumus šādā kārtībā: 

a) par dīzeļdegvielas piešķiršanu 40 litru apmērā uz platību3 līdz 2010.gada 
19.jūlijam; 

b) līdz 2010.gada 15.augustam par minētajā saimnieciskajā gadā atlikušā 
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.  
Šogad ir īpaša pārejas kārtība uz jauno sistēmu, tomēr turpmākajiem gadiem 

tiek paredzēts, ka, lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas 
iegādei, lauksaimniecības produkcijas raţotājs katru gadu no 1.maija līdz 1.jūnijam 
iesniegs Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu 
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kuram piemēro atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa. 

Lai pilnībā nodrošinātu akcīzes nodokļa atmaksu par 1.pusgadā iegādāto 
dīzeļdegvielu, tad par dīzeļdegvielu, kas 2010.gadā iegādāta līdz 30.jūnijam un par 
kuru veikta arī samaksa kārtējā gadā, līdz 2010.gada 15.jūlijam jāiesniedz 
pieprasījums par nodokļa atmaksu. Valsts ieņēmumu dienests veiks šo akcīzes 
nodokļa atmaksu līdz 2010.gada 15.augustam.  
---------------------------------------------- 
1- Jaunā sistēma paredz, ka lauksaimniecības produkcijas raţotājs (kurš, veic 
saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs) atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa varēs saņemt:  

a) par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura 
attiecīgajā gadā pēc stāvokļa 15.jūnijā ir deklarēta un apstiprināta vienotā 
platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par patstāvīgām pļavām un ganībām 
vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem. Lai saņemtu atbrīvojumu no 
akcīzes nodokļa par patstāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo 
zālāju apstrādāšanu, šajās platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam 
apstiprināto hektāru (atbilstoši valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” 
datiem pēc stāvokļa saimniecībā attiecīgā gada 1.jūniju); 

b) par tādas meţa vai purva zemes platības apstrādāšanu, uz kuras kultivē 
dzērvenes vai mellenes. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, šai 
platībai jābūt lauksaimniecības produkcijas raţotāja īpašumā vai lietošanā, ko 
apliecina kopā ar konkrētu iesniegumu iesniegta zemesgrāmatas apliecības 
kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (par vismaz 
trīs gadus ilgu laika posmu) un par šo platību Latvijas Augļkopības asociācijas 
izsniegta izziņa. 

2- pēc Ministru kabineta noteikumos dotās formas un varēs saņemt pie pagastu lauku 
attīstības speciālistēm Sakas pagastā pie Ainas Kreicbergas, Vērgales pagastā pie 
Rudītes Bērziņas kā arī Vērgales pagasta pārvaldē vai nokopēt Vērgales, Saraiķu, 
Ziemupes bibliotēkās. LAD mājas lapā www.lad.gov.lv. 
3 - platības, par kurām ir tiesības saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. 

 AINA KREICBERGA 

 

Pāvilostas vidusskolas 
12.klases abiturienti: 
Sandra Bikova, Elīna Citskovska, Toms 
Gertsons, Eva Grigorjeva, Signe Gruntmane, 
Agija Meņģe, Monta Priedola, Paula Sekača, 
Kristiāna Siliņa , Kristaps Stendze, Rihards 
Teteris, Gvido Tolks, Dagne Vaskopa. 

Klases audzinātāja Ludmila Vasiļčika. 
Pāvilostas vidusskolas 

9.klases absolventi Kristaps Ansons, Aivis 

Bērznieks, Oskars Bušmanis, Daniels 
Grasmanis, Ingus Grigorjevs, Romāns 
Grundmanis, Madars Kaţis, Agnese 
Kurčanova Kraģe, Ģirts Meņģis, Guntars 
Orna, Dairis Ozols, Anta Podziņa, Kristīne 
Podziņa, Megija Rešķe, Una Sekača, Kārlis 
Šēns, Anda Uzare, Ilze Ieva Vilne, Aiga 

Zeļenkova. Klases audzinātāja Dace 
Bunka. 

 



  

Par augstu zināšanas apguves 
līmeni 2010. gada „Cerību balvas” 

ieguvēji 
Pāvilostas vidusskolā: 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase Vidēja 
balle 

1.  Signe Gruntmane 12. 8,6 

2.  Agija Meņģe 12. 8,87 

3. Monta Priedola 12. 8,76 

4. Paula Sekača 12. 8,5 

5.  Kristiāna Siliņa 12. 8,66 

6. Rihards Teteris 12. 8,6 

7. Sandra Bikova 12. 9,64 

8. Kristīne Hodakovska 11. 8,71 

9.  Ivita Goguadze 10. 9,1 

10. Laine Šildere 10. 9,4 

11. Anda Uzare 9. 9,0 

12. Monta Kurzemniece 8. 9,3 

13. Maiga Uzare 7. 8,71 

14.  Terēze Cābele 7. 9,14 

15. Linda Ansone  7. 8,64 

16. Kristaps Klaks 6. 8,53 

17 Evita Jakovļeva 6. 8,69 

18. Andra Lanka 6. 8,69 

19. Itija Ozoliņa 6. 8,77 

20. Anna Elīza Šēna 5. 9,0 

21. Kate Štokmane 5. 9,0 

Vērgales pamatskolā: 

22. Aleta Betija Aniņa                           5. 9 

23. Evija Brikmane    5. 8.5 
Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 

noteikumiem par „Cerību balvas” piešķiršanu, šie 
skolēni pēdējā skolas dienā saņēma naudas balvas, kā 
arī Pāvilostas vidusskolas Atzinības rakstu. 

Izteikta pateicība par skolēnu sagatavošanu 
krievu valodas un literatūras 18. valsts olimpiādei un 
apbalvota ar IZM Atzinības rakstu Pāvilostas 
vidusskolas skolotāja Ludmila Vasiļčika. 

Izteikta pateicība par skolēnu sagatavošanu 
vizuālās mākslas 48. valsts olimpiādei un apbalvots ar 
IZM Atzinības rakstu Pāvilostas vidusskolas skolotājs 
Andris Paipa.  

Informāciju apkopoja: AINA JAKOVĻEVA 
un SILVIJA LEJA 
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Pieľēma šādus lēmumus:  
1. Uzsākt  „Zaļās klases” iekārtošanu skolas dienvidu pusē (nozāģēt siltumnīcai 
neizmantotās metāla konstrukcijas, piesaistot nodarbināto bezdarbnieku darbaspēku).  
2. Uzstādīt dabaszinātņu kabinetos aizmugurējo sienu aizsargplāksni. 
3. Rosināt vecākus sūtīt vēstuli uz IZM, vēršot uzmanību par mācību grāmatu 
augstajām cenām un augsto PVN likmi. 
4. Ieteikt ģimenes ārstiem atkārtoti reklamēt iespēju bērniem saņemt bezmaksas 
poti pret ērču encefalītu. 
5. Aktīvāk iesaistīt apsardzes firmu „Spīdola” cīņā ar skolēnu smēķēšanu skolas 
teritorijā. 
6. Novirzīt 2008. gada 9. klases ziedotos finansu līdzekļus bruģim skolas priekšā 
un vitrīnas skapja iegādei, ko novietos bibliotēkā un kurā izvietos jaunsargu izcīnītos 
kausus. 
7. Pārskatīt laika plānojumu projekta nedēļai skolēniem, kuri dzīvo ārpus pilsētas 
teritorijas. Proporcionālāk noteikt skolēnu skaitu katram skolotājam projektu nedēļā. 
8. Rosināt mūzikas skolas eksāmenus, ieskaites plānot ārpus vispārizglītojošās 
skolas mācību laika. 
9. Apspriest skolotāju deţūru nepieciešamību ēdamzālē. 
10. Pārskatīt skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

MARITA HORNA 

Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju godināšana 

17.maijā Pāvilostas novada dome aicināja uz svinīgo pieņemšanu  skolēnus un 
viņu pedagogus, lai  apbalvotu  par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos. Pasākumā 
piedalījās 1. -3. vietu ieguvēji starpnovadu (bijušā Liepājas rajona), Kurzemes reģiona un 
Republikas mēroga olimpiādēs no Pāvilostas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, 
Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas skolas.  Varam lepoties ar 
sasniegumiem, jo kopumā šogad apbalvoja 16  skolēnus. Klātesošos uzrunāja domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un katram olimpiāţu un konkursu  uzvarētājam un 
pedagogam  dāvināja  grāmatu un ziedu.  

Taču lielākais prieks  visiem bija par domes priekšsēdētāja dāvanu - ekskursiju. 
Visi olimpiāţu un konkursu uzvarētāji un viņu pedagogi dosies ekskursijā uz Ventspili. 

Pasākumā piedalījās arī izglītības iestāţu direktori un mācību pārziņi (direktoru 
vietnieki mācību darbā) . 
  Olimpiāţu uzvarētāju vārdā  runāja Sandra Bikova. Pasākumu ar  muzikālu 
sveicienu kuplināja Mūzikas skolas audzēkne Līga Kreicberga. Pasākums noslēdzās ar 
kopēju fotogrāfēšanos  un neformālām sarunām, cienājoties ar našķiem. 

 
Foto Silvija Leja 

Apbalvotie skolēni: Līvija Ūše, Aleta Betija Aniņa, Kalvis Alseika, Sandra Bikova, 
Rihards Teteris, Ilze Ieva Vilne, Anda Uzare, Kristīne Podziņa, Kristiāna Siliņa, Paula Sekača, 
Terēze Cābele, Monta Kurzemniece, Monta Priedola, Mārcis Freidenfelds, Itija Ozoliņa, 
Rūdolfs Priedoliņš. 

Skolotāji, kuri sagatavoja skolēnus olimpiādēm un konkursiem: 
Pāvilostas vidusskolas skolotāji: Inese Krasta,  Solveiga Ansone, Ludmila Vasiļčika, 

Ārija Paipa, Ilze Ozoliņa, Inta Vīgante, Anna Kaţe, Andris Paipa. 
Vērgales pamatskolas skolotāji: Vija Jegoruškina, Guna Laumane, Sigita Freimane. 
Mūzikas skolas skolotājs Gints Zabarovskis un Mākslas skolas skolotājas Ruta 

Ozola un  Inita Zingnika . 
Paldies skolotājiem un audzēkņiem par ieguldīto darbu! 

Izpilddirektore izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA 

 

SKOLAS PADOMES SĒDE 

 

2010. gada 13.maijā notika Pāvilostas 
vidusskolas padomes sēde. Tajā uzklausījām skolas 
direktores A.Ansones stāstījumu par galvenajiem darba 
virzieniem šajā mācību gadā. Mācību pārzine A.Jakovļeva 
pastāstīja par skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs 
un jauno elektronisko atzīmju sistēmu, ko cer ieviest 
jaunajā mācību gadā, proti, ka katrs vecāks varēs jebkurā 
brīdī iepazīties ar sava bērna atzīmēm internetā. 
Diskutējām par darba burtnīcām. Sākumskolas mācību 
programma ir sastādīta tā, ka grāmata un burtnīca viena 
otru papildina, tāpēc sākumskolā no burtnīcām atteikties 
nav iespējams. Pamatskolā daţi pedagogi ir izvērtējuši 
iespēju no darba burtnīcām atteikties.  Skolas lielākie 
ieguvumi šajā gadā tīri materiāli  ir aktu zāles remonts, 
zāles pļāvēja iegāde, virtuves telpas un mācību pārzines-
lietvedes kabineta remonts.  Vecāki ierosināja nākamajā 
gadā atrast līdzekļus kāpņu telpu remontam. Ir atbalstīts 
iesniegtais projekts par skolas pakavu un šajā vasarā ietve 
pie skolas  tiks nobruģēta un labiekārtota.  
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Mātes diena 

7.maijā Vērgales 
pamatskolas skolēni 
aicināja savas māmiľas, 
vecmāmiľas un 
krustmāmiľas uz Mātes 
dienai veltītu pasākumu. 

Jaunāko klašu 
skolēni vispirms ar savām 
mammām tikās kopējā 
pasākumā skolas zālē. Viņas 
kopā ar bērniem izspēlēja 
daţādas spēles, atjautības 
uzdevumus, centās iejusties 
skolēnu ikdienas dzīvē. Pēc 
tam Vērgales kultūras namā 
skolēni sniedza Mātes dienai 
veltītu koncertu, kurā ar 
dzeju, dziesmām un dejām 
sveica savas māmiņas. 
Koncertā uzstājās arī 
Vērgales pamatskolas 2. – 
4.klašu deju kolektīvs, kurš 
vasarā dejos X Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un Deju 
svētkos. Vērgales 
pamatskolas kolektīvs sveica 
ar ziediem un sirsnīgi 
pateicās Marijas Petrauskas 
vecmāmiņai par ieguldīto lielo 
darbu, jo viņa katram deju 
kolektīva dalībniekam uzadīja 
pa rakstainam zeķu pārim!   

VITA BRAŢE 
 
 

Pēdējais zvans Vērgales pamatskolā 

21.maijā, kavējoties atmiľās par aizvadītajiem 9 gadiem Vērgales 
pamatskolā, pirmklasnieku vadīti, devītie vēl reizi izstaigā Vērgales pamatskolas 
klases un gaiteľus.   

 
Pie skolas vecā ozola. Foto Vita Braţe 

Pirmā mācību stunda šajā dienā notiek pie skolotājas I.Vanagas, kura ir 
devītklasnieku pirmā audzinātāja. Savukārt no katras klases tiek saņemti apsveikumi, ziedi 
un laba vēlējumi eksāmenos. Skolas direktors Gints Juriks 9.klasei dāvina dzīvības koku, lai 
pēc gadiem tiekoties būtu pie kā visiem pulcēties un būtu ko apciemot. Izskan pēdējais 
zvans, visi skolēni dodas gājienā pa skolas apkārtni un 9.klases skolēni pie skolas vecā 
ozola smeļas spēkus un enerģiju turpmākajām gaitām. Veiksmi eksāmenos šogad vēlam 16 
audzēkņiem - 

Zanei ALMANEI, Kārlim BORUTO, Artemijam BORŠČUNAM, Kristīnei 
DARONDAI, Mikum FREIMANIM, Unai GAUSMANEI, Sandai KOPŠTĀLEI, Viesnai 
NOROVIČAI, Dāvim PIRTNIEKAM, Kasparam POMERANCIM, Normundam PUZIM, Elvim 
SILAM, Kristai SMIRNOVAI, Klāvam TREIBAHAM, Līvijai ŪŠEI, un Lienei VAINOVSKAI! 

VITA BRAŢE 

 

Bērnudārzā „Kastanītis” 

izlaidums 

29.maijā PII „Kastanītis” izlaidums. Sveikas 
bērnudārzam šogad saka 10 audzēkľi, kuri septembrī 
uzsāks skolas gaitas Vērgales pamatskolā –  

 
Jānis BLŪMS, Sanija Monta BRĒDIĶE, Toms 

ZABORS, Eva VĪTOLIŅA, Māris DARONDA, Dagnija 
GOLUBKOVA, Dins DARANDA, Elīna JĒKABSONE, Harijs 
VĪTOLS, Elīna MILTIŅA. 

Atvadoties no bērnudārza sešgadnieki sveica 
savas pirmās audzinātājas un bērnudārza darbiniekus. 
Ziedi, dziesmas un mīļi vārdi arī vecākiem un vecvecākiem. 
Savukārt vecāki bērnudārza kolektīvam dāvāja dzīvības 
kociņu, kuru visi kopīgi iestādīja bērnudārza pagalmā.  

Bērnudārza „Kastanītis” kolektīvs sešgadniekiem 
pasniedza svētku kliņģeri kā ceļamaizi turpmākajās gaitās! 

 
Izlaidumā kopā ar vadītāju G.Akerfeldi, auklīti B. Klāsēnu un 

audzinātāju L.Gulbi. Foto Vita Braţe. 

VITA BRAŢE 
 

Maija mēnesis bērnudārzā „Kastanītis” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viesojoties pie mums, Liepājas iecirkņa inspektores Sintija Varnovska un Ieva Dalke akcijas „Droša vasara” 

ietvaros pārrunāja ar bērniem situācijas uz ceļiem un uz ūdens. Interesants rotaļu elements - bērni pa grupiņām salika 
puzles, kurās attēloti daţādi satiksmes noteikumu pārkāpumi un pēc tam ar bērniem tos izanalizēja un noskaidroja, 
kāda ir pareizā rīcība. Lielu interesi bērnos izraisīja policijas trafarētā automašīna, kuru visi bērni gāja aplūkot pēc 
tikšanās. 

Bet šķiet, ka visjaukākā bija mūsu sešgadnieku un Pāvilostas PII „Dzintariņš” sešgadnieku draudzīgā 
ekskursija uz Rūķu muzeju Apriķos un Kalvenes zooloģisko dārzu „Cīrulīši”. Arī laiks bija izdevies lielisks. Kopīgi 
nolēmām šādu ekskursiju abu bērnudārzu sešgadniekiem iedibināt kā tradīciju. Mēs taču esam vienā novadā! 

Un, lūk, zied kastaņas un bērnudārzā „Kastanītis” ir izlaidums. 10 mūsu bērni rudenī vērs Vērgales 
pamatskolas 1. klases durvis. 

Lai viņiem veicas! Un, lai veicas visiem mums šajā  vasarā!  

Iestādes vadītāja  GAIDA AKERFELDE 
 

Aizvadīts mācību 
gada pēdējais mēnesis 
bērnudārzā „Kastanītis”. Tas 
bija notikumiem bagāts mūsu 
iestādes audzēkľiem. 

Sirsnīgi un jauki katrā 
grupiņā noritēja Mātes dienai 
veltītie pasākumi. Bērni savām 
māmiņām bija sagatavojuši 
apsveikumus, mīļas dziesmiņas 
un dzejolīšus. 

Paldies Evas Vītoliņas 
mammai par interesanto 
ekskursiju uz zemnieku 
saimniecību „Mucenieki” Durbē, 
kur redzējām vienu no lielākajām 
govju fermām bijušajā Liepājas 
rajonā. Tur bija interesanti ne tikai 
5 un 6 gadīgiem bērniem, bet arī 
skolotājām un auklītēm. 
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ČEHIJAS VĒSTNIEKS PĀVILOSTĀ 

30. aprīlī Pāvilostā ieradās Čehijas Republikas vēstnieks 
Tomaš Pštross ar izstādes „Leģendas pa Čehijas pilīm un 
cietokšņiem” prezentāciju.  
Vizītes ietvaros vēstnieks tikās ar domes priekšēdētāju Uldi 
Kristapsonu, apmeklēja ostas teritoriju, pludmali.  

Pāvilostas muzejā ar vēstnieku tikās Pāvilostas Mākslas 
skolas direktors Zigmunds Vilnis, bet  mākslas skolas skolēns Rūdolfs 
Priedoliņš un viņa mamma Inta ar vēstnieku tikās jau otro reizi. Pirmā 
tikšanās viņiem bija 2009. gada nogalē Čehijas Republikas vēstniecībā 
Rīgā, kur Rūdolfs saņēma atzinības rakstu par piedalīšanos konkursā.  

Ar muzikālu priekšnesumu Čehijas vēstnieku muzejā sveica 
Mūzikas skolas direktore Inga Šnore un skolniece Monta Kurzemniece.  

 
Foto Čehijas vēstniecības Kultūras atašejs Michal Korecky 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs novada iedzīvotājiem, 
pilsētas viesiem, tūristiem visu vasaru piedāvā apskatīt Zobenzivs 
ekspozīciju no Ziemupes un Pētera Jaunzemja fotoizstādi „Jūrā 
eju, jūrā bridu.” 

Atsauksme par izstādi „Skaisti, radoši, ļoti labi ataino 
Pāvilostas dvēseli. Rudīte”. 

Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
 

Man liekas, ka lidot protu... 

Jauka bija svētdiena - 15.maijs diviem Vērgales kultūras 
nama pašdarbības kolektīviem. Senioru ansambli „Vakarvējš” 
Pāvilostas busiņš ar šoferīti Arni aizvizināja uz Jelgavas novada Vilces 
pagastu, kur vietējam senioru ansamblim un mūsu labiem draugiem – 
„Vakarvējam” bija 15 gadu kopā dziedāšanas jubilejas pasākums.  

Mūs iepriecināja lielās Vilces kultūras nama pārvērtības pēc 
ļoti lieliem, vērienīgiem remonta darbiem. Viņi ir ieguvuši īstu kultūras 
pili. Svētku pasākumā piedalījās skolas moderno deju dejotāji, 
jaunizveidotā līnijdeju grupa, uzstājās draugi - dziedātāji no Rīgas, 
dejotāji no Vircavas, bija daudz daţādu apsveicēju, kas sumināja 
ansambli un tās vadītāju ievērības cienīgajā jubilejā. Pirmo daļu 
noslēdza ar ansambļu kopdziesmu un visi pasākuma dalībnieki pēc 
tam jauki pavadīja pēcpusdienu. Mēs tagad gaidām Jelgavas draugus 
no Vilces un Vircavas jūlijā pie sevis. 

Savukārt deju kolektīvs „Vērgalīte” Jelgavā piedalījās 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes deju kolektīva „Skalbe” 
organizētajā piektajā sadancī „Man liekas, ka lidot protu”. Pasākumā 
piedalījās 13 kolektīvi no visas Latvijas: Durbes, Viļāniem, Babītes, 
Limbaţiem, Ērgļiem, Suntaţiem, Tērvetes, Platones, Ozolniekiem, 
Jelgavas, kuros dejo kāds no „skalbēniem”. Mūsu gadījumā tas ir 
Gatis Štokmanis. 

Šogad sadancis sakrita ar Muzeju nakts pasākumu „Par tīru 
pasauli”, tāpēc tas labi sasaucās ar sadejošanās vadmotīvu - moţam, 
tīram un aktīvam garam un dzīvesveidam. Spītējot lietavām, 
sadancošana notika Jelgavas pils aulā. Koncertu noskatījās Muzeja 
nakts apmeklētāji. 

Pēc koncerta pulcējāmies pieņemšanā pie Kurzemes 
hercoga un hercogienes. Varējām izzināt pils noslēpumus, 
universitātes muzeja telpās aplūkot gan pastāvīgo ekspozīciju, gan 
speciāli veidoto – hercoga ūnikumu kolekciju. 

Vides filmu studija demonstrēja filmu „Skaņu gadalaiki”, aulā 
varēja vērot bilţu stāstu par pils vēsturi un LLU kā zaļāko augstskolu. 
Studentu pašpārvaldes aktīvisti aicināja spēlēt zaļo boulingu, kurā 
iekarsa ne vien jaunieši, bet arī pieaugušie. 

Kad satumsa, pils pagalmā uz sienām varēja vērot lāzeru 
šovu - gaismu spēles - daţādu krāsu un rakstu projekciju uz pils 
fasādi. Bet salijušie sildījās „Rūķīšu tēja” tējnīcā. 

 
VPDK „Vērgalīte” pieņemšanā pie Kurzemes hercoga un hercogienes 

Jelgavas pilī. 15.05.2010. Foto: M.Ališauskis 

Kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

KULTŪRAS ZIŅAS 

DEJOTĀJU AKTIVITĀTES 

30.maijā Vērgales kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Vērgalīte’’ un Vērgales pamatskolas 1.-4. klašu un 5.-
9.klašu deju kolektīvi, Pāvilostas k/n 3.-6.klašu, 5.-9.klašu, vidusskolas 
un vidējās paaudzes deju kolektīvi piedalījās X Skolēnu deju svētku 
ieskaņas koncertā „Zem zilās debesu bļodas” Liepājā, bet 4.jūnijā  
deju kolektīvs „Vērgalīte” un Pāvilostas vidējās paaudzes dejotāji 
devās uz Jāņa Daliņa stadionu Valmierā, lai piedalītos VII Vidējās 
paaudzes deju svētkos „Līklocis”. 

VELGA un DAIGA 
 

Muzeja nakts Vērgalē 

15.maija naktī plkst.23.00 Vērgales pagasta muzejā tika 
noorganizēts Muzeja nakts pasākums „Vērgales teikas sveču 
gaismā”. 

Mūs pārsteidza un visiem patika muzeja noformējums sveču 
un lāpu gaismās. Skolotāja Mirdza Sīpola vairāku gadu laikā 
apkopojusi teikas un daţādus nostāstus par Vērgali. To savos 
stāstījumos izmantoja Vērgales pamatskolas skolnieces Zanda 
Vērniece, Una Gausmane un Kristīne Daronda. Interesanti bija Dainas 
(A.Šnipkes meita) stāsti, ko savācis un stāstījis viņas tēvs. Arī viņas 
pašas atmiņas par piedzīvojumiem bērnībā, skolas un studiju gados. 

Skolotāja Ārija Poriņa stāstīja dzirdēto no savas 
vecmāmiņas par Meldijas tiltu. Uzmanību saistošas bija teikas 
daţādos variantos par Auderu bungātāju. Skolotāja Sīpola stāstīja, ka 
pētīt notiekošo Auderos braukuši zinātnieki no Rīgas, taču notiekošo 
izskaidrot nevarēja. Vērgalnieki ir minējuši, ka bungātājs varot 
atgriezties pēc 200 gadiem, ja vērgalgalnieki būšot skaudīgi, 
nenovīdīgi un ar citām sliktām īpašībām.  

Klausītāji bija ieinteresēti. Vērgale ir bagāta ar daţādiem 
notikumiem. Par daudziem no tiem mēs uzzinājām šajā vakarā. Mēs 
gribētu, lai tādus vakarus rīkotu atkārtoti. 

Vērgales pamatskolas skolnieces ANDA BRŪVERE,  
ZANDA VĒRNIECE 
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Pirmā skate Pāvilostas sieviešu 

korim 

Pavisam nesen Pāvilostā atkal darbību sāka sieviešu koris diriģentu 
Lienes Brečas un Renāra Juzupa vadībā.  

22.maijā Grobiņā koris piedalījās koru pārbaudes skatē. Šīs skates 
mērķis bija gatavoties Kurzemes Dziesmu svētkiem Dobelē, kā arī novērtēt koru 
mākslinieciskās iespējas. Skatē piedalījās septiņi kori -  4 jauktie un 3 sieviešu.  

 
 Pāvilostas sieviešu koris ieguva godpilno 1. pakāpes diplomu. Par to 

paldies diriģentiem un visiem koru dalībniekiem! 
Lai korim skaisti svētki Dobelē! 

Izpilddirektore izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA 

 

Satiekas kultūras darbinieki 

 
Sporta aktivitātes brīvā dabā. 

Ik gadu maija mēnesī kultūras darbinieki svin savus 
svētkus. Šogad svētkus atzīmējām 21. maijā novada ietvaros. Šo 
tradīciju maijā gribam saglabāt un turpināt, jo satikt kolēģus un 
dalīties pieredzē ir ļoti vērtīgi. 

Svinīgu uzrunu novada kultūras darbiniekiem teica 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, kā arī 
ikgadējo pasākumu organizatore Ilga Skābarde. 

Saule mūs lutināja un pēc svinīgā pasākuma devāmies 
baudīt mūsu dabas skaistumu. Protams, bija sarūpēti daţādi 
pārbaudījumi, piemēram, izstrādāt kultūras darbinieku devīzi, 
sporta aktivitātes u.c. Par muzikālo priekšnesumu un izklaidēm bija 
parūpējušies Vērgales folkloristi Maritas Kalējas vadībā. 

Paldies par atsaucību un atbalstu Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājam U. Kristapsonam, Vizmai Ģēģerei, 
Vērgales folkloristiem un vadītājai Maritai Kalējai. 

Pasākuma organizatores SILVIJA LEJA un MAIRITA VĪTOLA 

 

LIDIJAI GAITNIECEI – 90! 

28.maijā Vērgales kultūras namā pensionāru kopa 
„Novakares”, senioru ansamblis „Vakarvējš”, bijušie darba 
kolēģi no Vērgales pamatskolas un tuvākie draugi mīļi sveica 
ilggadējo Vērgales pamatskolas skolotāju, tagad liepājnieci 
Lidiju GAITNIECI 90 gadu jubilejā! 

Vēlam labu veselību un veiksmi mācoties angļu valodas 
kursos! 

 
Lidija Gaitniece kopā ar tuvākajiem. Foto Vita Braţe. 

VITA BRAŢE 

 

 

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs šogad organizē 
pasākumus „Novadu dienas.” Katru nedēļas nogali līdz pat augusta beigām 
sevi prezentēs kāds no novadiem. 26.jūnijā Liepājā  notiks Pāvilostas 
novada diena. Mūsu novada moto: „Visi vienā laivā”. Tajās sevi pārstāvēs 
novada uzņēmēji un pašdarbības kolektīvi no Pāvilostas un Vērgales. 
Pasākums notiek no plkst.11.00 līdz 15.00. Ar savu piedāvājumu 
iepazīstinās sērfotāju klubs, jahtu osta Pāvilosta Marina, Jūras laivas, z/s „ 
Lejas” no Rīvām, novada muzeji, z/s „Mārtiņi 2”, „Kalniņmuiţa”, Dzintars 
Zamarītis, Antras Kalējas šķelto klūdziņu darbnīca, z/s „Dārznieki” u.c.  

Pāvilostas mākslas skola mazos apmeklētājus aicinās piedalīties 
radošajās darbnīcās. Pie bērniem ciemosies arī Ziemassvētku vecītis no 
Ziemupes. Apmeklētājiem būs arī iespēja nobaudīt pašceptu maizi, 
kūpinātas zivis, sieru. 

Ja esat šajā dienā Liepājā, aicinām apmeklēt Pāvilostas TIC 
organizēto pasākumu! 

 MARITA HORNA 

Paldies, Māras Muiţnieces Rīgas Mākslas skolas 
audzēkľiem un pedagogiem, personīgi  Ingemārai Treijai – Čivlei 
par atsaucību un ieguldīto darbu sagatavojot laivu Pāvilostas novada 
dienai. Laivu grezno Pāvilostas novada ļaudis. 

Paldies, I/K „Jūras laivu kompānijai”, personīgi Mirtai 
Jansonei par piedāvājumu izmantot laivu novada popularizēšanai. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA TUMPELE 

PĀVILOSTAS NOVADA DIENA 

26.JŪNIJĀ LIEPĀJĀ 

 M
ar

ta
 K

al
ēj

a,
 m

.s
k.

2.
V

 g
ru

pa
 

PAZIŅOJUMS 
Sestdien, 19.jūnijā dome strādā 
no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 

 
Otrdien, 22.jūnijā dome strādā 
no plkst.8.00 līdz plkst. 15.00 
 

Dome slēgta no š.g. 23. līdz 
27.jūnijam 
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Reliģiskās ziņas 
Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā 20.jūnijā 

plkst.11.00.  
Vērgales ev.lut. baznīcā 27.jūnijā plkst.14.00 

dievkalpojums ar Vakarēdienu. 
 

19. un 20.jūnijā 
ATVĒRTO BAZNĪCU DIENAS 2010 

Pāvilostas evaľģēliskā baptistu draudzes baznīca ir 
to 42 Latvijas baznīcu skaitā, kuras pieteikušās piedalīties šajā 
pasākumā, ko organizē Baznīcēku atjaunošanas fonds. 

Divas dienas dievnamu durvis būs atvērtas visiem, kas 
ilgojas pēc Dieva miera un saskaņas, kas sen nav bijis sava vai 
savu senču baznīcā un grib to tagad aplūkot, katram, kam 
baznīca ir kas jauns, kā arī tiem, kas ciena mūsu zemes kultūru 
un arhitektūru. Draudzes uzposīs savus dievnamus un gaidīs 
viesus no tuvienes un tālienes, šajās dienās organizējot izstādes, 
koncertus, svētbrīţus, dievkalpojumus un citus pasākumus, lūgs 
par mūsu Valsti, sevi un saviem līdzcilvēkiem.  Visa informācija 
par pasākumu ir atrodama mājas lapā www.baznicekas.lv 

Pāvilostas evaľģēliskā baptistu draudzes baznīca 
būs atvērta: 

19.06.2010 - pēc pieteikšanās jebkurā laikā 
20.06.2010 no 9:00 - 14:00, kā arī pēc pieteikšanās 

jebkurā laikā 
20.06.2010 plkst.11:00-12:30 - dievkalpojums 

Kontaktpersona: Deniss Doronins t.63498351, t.26792857,  
e-pasts: pavilostas_ebd@inbox.lv 
 
 

DZIDRA GRIMSTA 
20.08.1927.- 19.05.2010. 

  

Šogad ziedonis atnāca savādāk  

Kā citus gadus. Brāzmaini un nežēlīgi.  

Saplauka ābeles. Saplauka cerībā lēni un  

viedi noziedēt un rudenī kā parasti nest 

 augļus. Negaidot atskrēja negants un  

straujš ziemeļvējš un nosaldēja ābelei  

ziedus… Vairs nav cerību …  

Tikai ābelei birst balti ziedi…  

Pašā pavasara ziedonī Mūžībā  

aizgāja mīļa un gādīga māte, uzticama un  

uzmanīga kolēģe, inteliģenta un spējīga vadītāja Dzidra Grimsta. 

Pāvilosta ir tā vieta, kur Dzidra  paveica  un piedzīvoja  to, ko Dievs 

viņai bija šajā saulē nolēmis.  Te Dzidra satika un iemīlēja zvejnieku 

puisi Heinrihu, dibināja ģimeni un izaudzināja dēlu Andri un meitu 

Gunu. Te, pateicoties viņas enerģijai un spējai uzņemties atbildību, 

paveica neskaitāmas labas lietas. 

1950.gada augustā pēc Rīgas feldšeru vecmāšu skolas 

beigšanas viņu nozīmēja darbā Pāvilostā. Pirmo uzdevumu – pēc gada 

atvērt slimnīcu ēkā, kura bija apšaubāmā stāvoklī, Dzidra paveica 

godam un 1951.gada 10.decembrī slimnīcu atvēra. Pateicoties viņas 

uzņēmībai un atbildības sajūtai, medicīnisko aprūpi saņēma arī Salienas 

un Ulmales puses iedzīvotāji. Līdz 1960.gadam Dzidra bija arī 

mazbērnu novietnes vadītāja. Desmit gadus strādājusi par slimnīcas 

rentgenlaboranti. Aktīvi piedalījusies sabiedriskajā dzīvē - bijusi 

ciemata deputāte, biedru tiesas priekšsēdētāja un Tautas tiesas 

piesēdētāja, revīzijas komisijas priekšsēdētāja, sanitārā ārsta palīdze, 

slimnīcas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja … 

Neskatoties uz daudzajiem darba pienākumiem un rūpēm par 

ģimeni, laiks tika atrasts arī pašdarbībai – dramatiskajā kolektīvā un 

sieviešu korī. 

1970.gadā Dzidra piekrīt dažus mēnešus pastrādāt par Izpildu 

komitejas priekšsēdētājas vietas izpildītāju un sagadās tā, ka šajā amatā 

nostrādā septiņus gadus. Viņa ir prasīga, izdarīga, inteliģenta un gudra 

vadītāja ar saimnieces ķērienu un visu redzošu skatu. Šo gadu laikā pāri 

Sakas upei pie slimnīcas izbūvē jaunu laipu, noasfaltē daļu no Dzintara 

ielas, Klusās un Celtnieku ielas, izbūvē Lašu, Parka un Krasta ielas, 

labiekārto ciemata skvērus, parkus, pludmali, atver pārtikas preču 

kiosku jaunajā ciematā, ievelk ūdensvadu vecajā Pāvilostas daļā, 

uzbūvē ēku pastam, kurā tagad mājvietu radusi Pāvilostas novada 

dome, ciemata vēsturisko centru atzīst par pilsētbūvniecības pieminekli. 

Labo darbu uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl… 

Apbrīnojama bija Dzidras Grimstas caursišanas spēja. Laikos, 

kad daudzi citi vadītāji palīdzību un atbalstu darbam meklēja pie tolaik 

vienīgās partijas, Dzidra, kura nekad nav bijusi nevienas partijas biedre, 

paļāvās tikai uz sava ciemata iedzīvotājiem un savu pārliecību par 

darāmā nepieciešamību. Varam tikai minēt, kur ārēji trauslajai sievietei 

bija drosme nostāties pret Pāvilostas kāpu smilts norakšanu stikla 

rūpniecības vajadzībām un noraidīt priekšlikumu par 

atomelektrostacijas izbūvi un Sakas upes iztaisnošanu.  

Pēc aiziešanas pensijā viņa darbojās pensionāru padomē un 

fanātiski turpināja cīnīties par slimnīcas un sanitārā dienesta 

saglabāšanu Pāvilostā. Viņas darbu un ieguldījumu medicīniskās 

apkalpošanas uzlabošanā Pāvilostā ievēro un 1995.gadā Dzidra Grimsta 

tiek apbalvota ar Ministru kabineta „Atzinības rakstu par pašaizliedzību 

un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā.” Viņas mūža 

veikumu novērtē arī pāvilostnieki un 2005.gadā nominē viņu titulam 

„Goda pāvilostnieks”. 

Jā, viņas vairs nav. Viņa palikusi savos bērnos, dziļas un 

paliekošas pēdas atstājusi savā pilsētā, siltas atmiņas savos līdzcilvēkos 

un tuvajos kaimiņos, gudras un inteliģentas sievietes iespaidu cilvēkos, 

kuri iepazina viņu darbā.  

Ies gadi un balts ābeļu lietus līs, 

Un sniegi sasnigs un izkusīs. 

Tikai atmiņas nezudīs… 

Pāvilostnieki 

 

 

Pilsētas svētkos 

godina ģimenes 

15.maijā Pāvilostas pilsēta svinēja savu 
131.gadadienu. No rīta notika sacensības minifutbolā (plašāka 
informācija 5 lpp.). Dienā Pāvilostas Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā skanīgu, pozitīvām emocijām piestrāvotu koncertu 
pilsētniekiem sniedza dzīvespriecīgie jauktā kora dalībnieki no 
Gotlandes (Zviedrija). Šī bija jau otrā reize, kad koris koncertē 
pilsētas svētkos. Bibliotēkā bija skatāma Mākslas skolas 
absolventu diplomdarbu izstāde, bet muzejā atklāta Pētera 
Jaunzemja foto izstāde un dzintara darbnīcā ikvienam bija 
iespējams izgatavot savu dzintara rotu. Vakarā kultūras namā 
koncertu sniedza Pāvilostas pašdarbnieki un pirmo reizi 
klausītājiem savu sniegumu rādīja atjaunotais sieviešu koris. Ar 
avīzes starpniecību gribu sirsnīgu paldies pateikt svētku koncerta 
vadītājiem – Agijai Meņģei un Eināram Vārsbergam! 

15.maijs bija arī Starptautiskā ģimenes diena. Pēc 
kultūras nama kultūrvēstures pulciņa vadītājas ierosinājuma 
kultūras nama vadītāja ar Pateicības rakstiem par aktīvu dalību 
pašdarbības kolektīvos sveica ģimenes, kurās visi no lielākā 
līdz mazākajam darbojas pašdarbības kolektīvos un uzstājas 
uz k/n skatuves. Tās ir Štokmaľu, Lazukinu, Janču, Cābeļu, 
Vagotiľu- Vaguļu un Eihvaldu ģimenes. Tāda ir arī k/n 
vadītājas Silvas Vārsbergas ģimene. 

Svētki jau nekad nebeidzas. Tie tikai mainās. Pašlaik 
kultūras nama pašdarbnieki gatavojas Līgo vakaram, lai atkal 
savus skatītājus iepriecinātu ar jaunu uzvedumu. Tiksimies 
nākamajos svētkos! 

MARITA HORNA 
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DZĪVES BRĪŽOS 

Asaras, smiekli un ziedi, 
Tiem pa vidu vijas tavs mūţs. 
Te tu raudi, te smejies, te dziedi, 
Vējš dienas kā ziedlapas pūš. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūnijā 
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus- 
Zelmu Stendzi – 94  Vilmu Kreicbergu - 81 
Dzidru Zveju – 87  Imantu Ģēģeri - 70 
Elizabeti Matisoni – 86 Velgu Kaminsku - 70 
Minnu Freimani – 84 Ausmu Ozolu - 70 
Gaidu Cibuku-Cubahu – 81 Andri Andrēju Ādamu Stendzi - 70 
Ligitu Lidiju Ģēģeri – 81 Almu Fišeri - 65 
Mildu Arbidāni – 80  Vizmu Ģēģeri – 65 

Mihailu Kiričenko, Anatoliju Ņečajevu, Egilu Spīguli, 
Marinu Melbergu, Jozu  Pukinski,  Māri Tilgali, Intu Kononovu, 
Sandri Arāju, Oskaru Zvirbuli, Elīnu Grīnu, Raiti Kreicbergu, Jāni 
Lejnieku! 

Pilngadniekus -  Agnesi Dmitrijevu, Līgu Kalniņu, Ilzi 
Kalniņu, Elīnu Lieljuksi, Matīsu Eihvaldu! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūnijā 
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Olgu Zīverti – 86  Veltu Bergsoni - 86 
Irmu Reineku – 84  Albertu Kviesi - 75 
Irmu Gūtmani – 75  Guntu Ledāju - 70 
Oļģertu Vainovski – 70 Andri Viesi - 65 
Jāni Ķeiseli – 65  Andri Jēci - 65 
Līgu Rungu - 60 

Ingrīdu Rumpi, Rigondu Pūpolu, Agni Ignātu, Agiju 
Šupstiku, Edmundu Barkus, Reini Upsavu un Baibu Kurmi! 

 
 

Zināšanai 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieņems 14.jūnijā. 
Iepriekš, lūdzu, pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 
 

Vērgales ambulances feldšere G.Kleinšmite dosies atvaļinājumā no 16.jūnija 
līdz 2.jūlijam. Savukārt ģimenes ārste, daktere S.Kaufmane plāno atvaļinājumu 
augusta mēnesī.  
 

Juriste Argita Jaunsleine pieņems apmeklētājus Pāvilostas novada domē 
š.g.06.jūlijā plkst.10.00, pēc tam iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta pieņems 
Vērgales pagasta pārvaldē. 

 
 
 

MŪŽĪBĀ 

Vērgales pagastā 
Anna ŠTEINBERGA (02.06.1915. – 22.05.2010.) 
Anna ŪŠE(02.02.1918. – 01.06.2010.) 
Pāvilostā un Sakas pagastā 
Milvija HORNA (15.03.1933.- 30.05.2010.) 
Ermīne Katrīne EĽĢELE (19.08.1926.- 24.05.2010.) 
Biruta BĒRZUPE (09.02.1933.- 29.05.2010.) 
Dzidra GRIMSTA (20.08.1927.- 19.05.2010.) 

 

  
 

SVEICAM 

Sveicam Savitu ŠLAMPI un Ģirtu  
GŪTMANI ar dēla RALFA piedzimšanu!  

Kristīni MŪRNIECI ar meitas PATRĪCIJAS  
piedzimšanu! 

Endiju PADREVICU ar meitas MADARAS 

piedzimšanu! 

 
 

SVEICAM  

Andu ROZENTĀLI un Andri  
KRŪZAMJAGI kāzu dienā! 

Mairitu BALTAISKALNU un Māri TUMPELI kāzu 
dienā! 

  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

Pateicības 

 Es vēlos izteikt lielu pateicību Agitai un Jānim Pētersoniem un Aldim 
Strazdiľam par viņu labsirdību un izpalīdzību man grūtā brīdī, aizvadot mammu 
kapu kalniņā. 

Miervaldis Cābelis 
 

Vēlamies izteikt lielu pateicību Inārai Niedrai un Jānim Puzuram par 
sniegto atbalstu un palīdzību gatavojoties bērnu izlaidumiem.  

Inta un Miervaldis  
 

Paldies par skaistajiem ziediem un atvadu vārdiem radiem, draugiem, 
Sakaslejas ev.luteriskajai draudzei un visiem, kuri bija atnākuši pavadīt pēdējā gaitā 
mūsu mammu Milviju Hornu. Paldies Pāvilostas novada domei par izteikto 
līdzjūtību. 

Dēls un meita 

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības 

pasākumu plāns 01.06. - 31.07.2010. 

01.06.-31.07. Izstāde „ Jūrā bridu, jūrā eju”, Pāvilostas novadpētniecības muzejā; 
01.06.-31.07. Māra Kreitenberga fotoizstāde „Ziemupe gaisa pastkartēs” Ziemupes  
TN; 
7.-11.06. un 14.-18.06. Vasaras radošās darbnīcas 6-10 gadus veciem bērniem katru 
dienu  no plkst. 9:00 – 14.00. Sīkāka informācija pie b/d vadītājas 29224893, Vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādē  „Kastanītis”; 
Skolu absolventu izlaidumi 12.06. plkst.13:00 Pāvilostas vidusskolas 9.klašu 
absolventu izlaidums, plkst.16:00 Pāvilostas vidusskolas 12.klašu absolventu 
izlaidums Pāvilostas vsk. aktu zālē, plkst.18:00 Vērgales pamatskolas 9.klašu 
absolventu izlaidums Vērgales kultūras namā; 
09.,10.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā 
24.07. Vērgales dziedošais „Vakarvējš” ielūdz draugus uz svētkiem „Dzintara jūra 
un kadiķi zied, vecie kurši dejo un dzied”, Ziemupes jūrmalā 
12.06. ZIEMUPES STĀVLAUKUMĀ plkst.15.00 cirks „BEZTEMATA”. 
Plkst.22.00 brīvdabas DISCO kopā ar DJ Artis Combs un DJ FENKY, ieeja Ls 1,50. 
 

Precizējums 

Š.g. maija informatīvajā izdevumā rubrikā VAI TU 
ZINI bija neprecīzs formulējums informācijai par pašvaldības 
finansēm. Precizētais teksts: „Krājbankā uz % noguldīti Ls 
42 470, kas paredzēti pašvaldības neparedzētiem izdevumiem, 
tai skaitā ES projektu līdzfinansējumam.  

 

Paldies, par jaukajiem gadiem... 
Zied ceriņi, cūkpienes...maija beigas, mācību gada beigas...un sākumskolas 

četru gadu maratona skrējiena finišs ir klāt! ...četri gadi...tie patiešām paskrējuši tik 
neticami ātri, ka brīnos es, brīnās ceturtklasnieki. Viens mirklis, viens zibsnis...Kā 
paātrinātā filmā garām paskrien kadri – ballītes, ekskursijas, pārgājieni...un četri  
1. septembri. Nu ceturtklasniekiem priekšā jau pavisam nopietnas mācību stundas, 
daudz vairāk informācijas. Būs vajadzīgs vairāk pacietības, uzcītības, patstāvības, 
darba, bet pamatā tam būs sākumskolas klasēs iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaņas. Saka, ka ikviens sākumskolas skolotājs savos audzēkņos ieraksta kaut ko 
savu. Es centos savos skolēnos veidot priekšstatus par lietām pasaulē, par 
pamatvērtībām dzīvē, par to, ka neviens cilvēks nav tikai balts vai tikai melns. Esmu 
mācījusi pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. 
        Mani jaukie, Made Jete, Edgar Ķ., Kristofer, Rūdolf, Edgar L., Ralf, Kārli, Helvij, 
Samanta, Kristīna Krista! Es no visas sirds esmu centusies novērtēt jūsu cilvēciskumu, 
labestību, izpalīdzību, zinātvēlmi, uzcītību, darbotiesgribu! Paldies Jums par to! Paldies 
arī klases vecākiem par atbalstu, sapratni un interesi! Es ticu, ka būsim draugi, jo mūs 
vieno tik daudz kopīgu atmiņu, un par jaukajiem sākumskolas gadiem vēstīs ziedošas 
ābeles! PALDIES! 

Sākumskolas skolotāja INTA PRIEDOLIĽA 
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