
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.4 (9)      2010.g.maijs 

 

 

Sveicināti!  
Tik gausi un negribīgi nāk maijs, tā, it  

kā nespētu vēl izberzēt ziemas miegu no acīm.  

Ik pa brīdim dzelkšņains vējš noberž seju ar  

savām  ledainajām rokām. Tomēr debesis virs 

 mūsu galvām mirdz kā zils karogs un saule 

plaukst kā dzeltena puķe. Domājām, ka vizbu- 

lītes varēs noziedēt bez sala, bet atliek vien cerēt, 

ka ābeļziedi tiks pažēloti un nemirs agros salnu  

rītos. Neskatoties uz visu, šis ir visdarbīgākais  

laika periods visa gada laikā, jo liekas tā, kad tad, ja ne tagad? Lai arī 

visapkārt klīstošais rēgs – bezdarbs sajauc mūsu prātus, pēc savas patikas 

un bez žēlastības pārveido mūsu ikdienu līdz nepazīšanai, tas tomēr nav 

visuvarens. Dažkārt ir tā, ka slēpjamies aiz tā platās muguras, jo tā ir 

izdevīgi, bet tas tomēr neliedz mums darboties, neliedz sakopt savu 

apkārtējo vidi, tostarp mūsu mājokļus. Lai izslaucītu istabu, sakoptu savu 

sētu nav jāizdod nauda. Tā kā visu mūsu gaušanās iemesls par to, ka mums 

kaut kā pietrūkst, ir nepateicība par to, kas mums jau ir.  

Kad kokiem un krūmiem piedzimst pirmās lapas un pirmie 

pavasara ziedi veras kā brīnums, dodamies sakopt savu zemi. Kaut neliela 

daļa no tās kļūst tīrāka un acīm tīkamāka. Gandarīts jūtas gan liels, gan 

mazs. Kurš gan mūsu Latviju sakops labāk, ja ne mēs paši? Bet vai uz talku 

ierodas tie, kuri ceļa malās vienkārši kaut ko nomet, tie, kuri tā vai citādi ir 

bijuši bezatbildīgi un nodarījuši pāri dabai? Pirmajā mirklī, kad TV vai radio 

ziņās dzirdam skaitļus par savāktajiem gružu maisiem, izraisa izjūtas, kas 

liek domāt par mūsu čaklumu, bet vai tā galu galā nav mūsu bēdīgā 

statistika par to, cik cūcīgi dzīvojam? Daži jau pērnās kūlas dedzināšanu arī 

uzskata par savdabīgu talkas veidu. Latvijā tik populārā nodarbe 

pārņēmusi cilvēkus tā, ka tā jau kļuvusi par māniju. Prāts top priecīgāks 

vien tad, ja atrodas pa kādai vietai, kur atliek vien safrizēt sirmus kokus, 

atbrīvoties no uzbāzīgu krūmu puduriem vai iestādīt pa kādai glītai puķu 

dobei. 

Pavisam drīz būs tas gaišais mirklis, kad pļavas atmirdzēs tūkstoš 

sauļu priekā, mūs it visur sveiks pieneņu zeltainās sejiņas. Tas ir laiks, kad 

4.maijā atzīmējam Latvijas neatkarības atjaunošanas 20.gadadienu. 

Gribētos, lai šis datums mums nesaistītos tikai ar papildu brīvdienām, jo 

patiesībā tas simbolizē mūsu tautas vienotību un brīvību. Vēlu visiem 

paturēt sirdī un prātā galveno vērtību – savu Latviju!  

VITA BRAŽE 

 

 

Tā bērnu mūžs ir mātes rokām lemts 
No baltiem autiņiem līdz kāzu štātei. 
Un tālāk vēl. Tik žēl, ka to, kas ņemts, 
Mēs visu nevaram vairs atdot mātei. 

Mums visiem ir nepieciešamas mātes, mēs visi 
esam ienākuši šajā pasaulē, pateicoties viľām. Viľas ir 
mūsu eksistences dzīvības devējas, mūsu barotājas, 
aizstāves, uzmundrinātājas, tās, kuras ziedo sevi citu labā, 
rūpējās par citiem, viľas ir mīlestības un maiguma avots 
priekš mums.  

Kāda gan būtu pasaule bez viľām, bez mātēm?  
Mēs pauţam Jums, mūsu māmiľas, pateicību un cieľu 
par Jūsu noturīgo mīlestību, par milzīgo ietekmi, ar kuru 
Jūs esat ietekmējušas un turpināt ietekmēt mūsu pasauli. 
Mēs novērtējam un pateicamies Jums arī par to, ka tikai 
tur, kur atrodaties Jūs, atrodas patiesās mājas. 

Pāvilostas novada bāriľtiesa sveic visas 
novada māmiľas un novēl stipras un laimīgas 
ģimenes! 
 

Pāvilostas pilsētas 131. gadadienas svētki 

15. maijā 

10:00 Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss mini futbolā/pilsētas stadionā/ 

12:00 - 17:00 Pāvilostas bibliotēkā -  „Mākslas skolas dažādu gadu absolventu diplomdarbu izlase”  

13:00 Pāvilostas Evaņģēliski luteriskā baznīcā Gotlandes jauktā kora „Gothems Pastoratskōr” koncerts 

13:00 - 15:30 Dzintaru apstrādes darbnīca - Pāvilostas muzeja pagalmā 

14:30 Izstādes „Jūrā eju, jūrā brienu..." atklāšana - Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

18:00 Kultūras namā svētku koncerts „Te ir tā vieta, kur spārni mums aug” ar Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu 

piedalīšanos 

plkst. 22:00 Kultūras namā groziņ vakars kopā ar grupu „Novadnieki” /Sigulda/ /galdiņu rezervēšana līdz 14. maijam pa 

tālr.29366112/ ieeja Ls2,00 

16. maijā 

14:00 Pāvilostas Evaņģēliski luteriskā baznīcā Ekumēniskais dievkalpojums veltīts   Pāvilostas pilsētas svētkiem 

 

Autors Daniels Delijevs 
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DOMES ZIŅAS 
            Kārtējā novada domes sēde notika 29.aprīlī Vērgales pagasta 
pārvaldē. Sēdē nepiedalījās deputāts Uldis Kurzemnieks – darba dēļ. 
Darba kārtībā 35 jautājumi.    

1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos 
„Pāvilostas novada pašvaldības budţets 2010.gadam””. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir 
brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 

2. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada 
pārskatu. 

3. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami 
Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 

4. Apstiprināja politiski represētās personas statusa 
piešķiršanas komisijas nolikumu un izveidoja politiski represētās 
personas statusa piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: Jānis Vitrups, 
Alfrēds Magone, Uldis Kristapsons; Apstiprināja Pāvilostas novada 
pašvaldības darba kārtības noteikumus, dokumentu aprites kārtību 
Pāvilostas novada pašvaldībā, noteikumus par „Cerību balvas” 
piešķiršanu Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas skolēniem 
un Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumus. 

5. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības maksas 
pakalpojumu un suvenīru izcenojumus un Pāvilostas novada 
dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus ar 2010.gada 01.maiju.  

6. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas 
novada pašvaldības nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saľemšanu” projektu. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saľemšanas publicēt 
Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā 
vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. Tie 
stājas spēkā ar 2010.gada 15.jūniju. 

7. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 10 „Par 
pašvaldības zemes nomu Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos 
noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinuma saľemšanas publicēt Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
ar 2010.gada 15.jūniju. 

8. Samazināja diviem pirmās un otrās grupas invalīdiem par 
īpašumā esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, jo 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai 
iznomāts citām personām, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 
procentiem. Samazināja vienai fiziskai personai, kurai piešķirts trūcīgās 
personas (ģimenes) statuss, par īpašumā esošu zemi zem individuālās 
dzīvojamajās mājas, jo nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā vai iznomāts citām personām, nekustamā 
īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem.  

9. Piešķīra finansējumu šādā apmērā no pašvaldības budţeta 
koda Nr. 04.740- vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: Vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis” ēkas siltināšanas projekta 
apmaksai Ls 978,00 apmērā; Pāvilostas vidusskolai ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanas- jumta rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrādes apmaksai Ls 2867,70 apmērā;Līgai Baumanei- Eglītei 
ugunsgrēka seku likvidēšanai Ls 200,00 apmērā; Pāvilostas novadu 
dienu organizēšanai Ls 479,33 apmērā. 

10. Piekrita 2010.gada 7.aprīlī veiktajiem grozījumiem 
2001.gada 12.marta līgumā Nr. 97-001 starp Valsts kasi un SIA 
„Liepājas RAS” par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu un 2001.gada 
12,marta līgumā Nr.076-010 starp Valsts kasi un SIA „Liepājas RAS” par 
Ziemeļu Investīciju bankas piešķirtā aizdevuma izmantošanu un 
atmaksāšanu, kuros ir noteikts jauns galvojuma līguma saturs. 
 

11. Apstiprināja degvielas limitu Pāvilostas novada 
bāriľtiesas priekšsēdētājas vietniecei Baibai Blaubārdei- 20 l mēnesī. 

12. Deputāti atbalstīja biedrības „Bērnība azotē” darbību, 
nodeva  telpu Stadiona ielā 6, Pāvilostā 65 m2 platībā biedrības 
vajadzībām un pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
Uldi Kristapsonu parakstīt sadarbības līgumu ar biedrību „Bērnība 
azotē”.  

13. Nolēma neatbalstīt Liepājas Novada fonda sadarbības 
piedāvājumu un nepiešķīra līdzfinansējumu 5.projektu konkursam. 

14. Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamiem īpašumiem „Mušas“, Vērgales  pagastā, kuru īpašnieks 
Inta Ķīvīte pārdod SIA „Hagro“, „Dzērvenes“, Vērgales pagastā, kuru 
īpašnieks Tālivaldis Aniľš pārdod Ainaram Apfelbaumam, „Skarbas“, 
Vērgales pagastā, 1 ha platībā, kurš atdalīts no nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Vērgales pagastā ar nosaukumu „Saraiķu alkšľi“, kuru 
īpašnieks Vilnis Ernests Bibis pārdod  SIA „Skarbas“, „Angelikas“, 
Vērgales pagastā, 3,02 ha platībā ar kadastra Nr. 6496 005 0292, 
kurš atdalīts no nekustamā īpašuma „Birztalas“, Vērgales pag., kuru 
īpašnieks Ainars Zikmanis pārdod SIA „Lenkas Energo“. 

15. Apstiprināja SIA „Vērgales atpūtas bāze” 2009.gada 
pārskatu un SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 2009.gada 
pārskatu. 

16. Nolēma likvidēt SIA “Vērgales atpūtas bāze” un uzdot 
juristei sagatavot dokumentus SIA „Vērgales atpūtas bāze” 
likvidācijai. 

17. Pieľēma darbā Arni Vītoliľu par Pāvilostas novada 
pašvaldības policistu ar 2010.gada 05.maiju, nosakot 3 mēnešu 
pārbaudes termiľu un noteica 40 stundu darba nedēļu pie summētās 
darba laika uzskaites un darba algu Ls 224,00 mēnesī. 

18. Nodeva lietošanā no 2010.gada 01.jūnija līdz 
2010.gada 31.augustam Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo 
laivu māju Dzintaru ielā 1 Pāvilostas Serf Kluba vajadzībām un slēgt 
līgumu par laivu mājas izmantošanu. 

19. Apstiprināja 2010.gada 9. un 10.jūlija Zvejnieku svētku 
darba grupu šādā sastāvā: Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs, Silva Vārsberga - Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama vadītāja, Dace Bunka - Pāvilostas vidusskolas skolotāja, Ģirts 
Vagotiľš – Vagulis - SIA „ZEJA”Rietumu Krasts”” „Pavilosta Marina” 
vadītājs, Aivars Alnis - Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības 
pārzinis, Anita Šteinberga - Pāvilostas novada pašvaldības 
grāmatvede, Aldis Barsukovs - Pāvilostas novada pašvaldības sporta 
organizators, Aleksandrs Grafovs - apsardzes firmas SIA „Spīdola” 
Pāvilostas nodaļas vadītājs. 

20. Nolēma ar 2010.gada 01.septembri veikt grozījumus 
Pāvilostas novada pašvaldības štatu sarakstā un papildināt 
Pāvilostas novada sociālā dienesta sadaļu šādi: sociālais pedagogs 
0,5 štata vietas. Veica grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības 
tarifikācijā un papildināja ar 2010.gada 01.septembri Pāvilostas 
novada sociālā dienesta sadaļu šādi: sociālais pedagogs 5 dienu 
darba nedēļa, 20 stundas nedēļā. Atstāja spēkā apstiprinātās 
Pāvilostas novada pašvaldības bibliotēku vadītāju darba algas 
mēnesī.  

21. Atlika jautājumu par pateicību piešķiršanu uz Pāvilostas 
pilsētas svētkiem. Pateicības rakstus šogad pasniegs novembrī 
Valsts svētku svinīgajos pasākumos.  

22. Nolēma slēgt nomas līgumu par „Ziemupes stāvvieta”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads iznomāšanu ar Daigu Kadeģi, 
Dainu Vanagu, Lieni Mockuti, kurām viena kalendārā mēneša laikā 
jānodibina biedrība. 9 deputāti balsoja PAR, ATTURAS – 3 (Anna 
Brūkle, Uldis Kristapsons, Daina Vītola). 

23. Nolēma mainīt nekustamajiem īpašumiem Ābelītes un 
Akmeľkaļi, Sakas pagasts, Pāvilostas novads nosaukumus un 
piešķirt jaunprojektējamiem zemes gabaliem šādus nosaukumus:“ 
Butes”, “Brekši”, “Mencas”, “Līdakas”, “Vimbas”, “Zandarti”, “Nēģi”,  
Sakas pagasts, Pāvilostas novads.  
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24. Nolēma iznomāt Ainai POMERANCEI zemesgabalu ar kadastra 
Nr. 6496 004 0232 platībā 0,5 ha. Izbeidza ar  Vasiliju Savarinu noslēgto zemes 
nomas līgumu ar 29.04.2010 un samaksāt NĪN un nomas maksu par 
1.cetuksni.Izbeidza Agrim Pomerancim zemes nomu uz platību 5,0 ha ar 
29.04.2010. atstājot nomā 0,6 ha. Izbeidza ar Gaļinu Kosľikovu zemes nomu uz 
platību 9,99 ha ar 29.04.2010. atstājot nomā 0,01 ha. Izbeidza ar Druvaldi 
Freimani, Ritu Šihovu, Raivo Melbergu zemes nomas līgumu ar 29.04.2010 un 
samaksāt NĪN un nomas maksu par 1.cetuksni. Noslēdza ar Andi Muiţnieku 
zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemesgabala ar kadastra Nr. 6486 
004 0113 platība 5,8 ha. Noslēdza ar Leldi Putnu zemes nomas līgumu uz 
pieciem gadiem uz zemesgabala ar kadastra Nr. 6496 004 0098 platība 2,5 ha. 

25. Veica nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas pārrēķinu 
pašvaldībai piekrītošam zemes lietojumam Ganiľi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Izbeidza zemes nomas līgumu un anulēja nomas maksu Nr 105 
Gunāram Ansonam uz pašvaldībai piekrītošo zemes lietojumu Liepas, Jānim 
Jēkabsonam uz pašvaldībai piekrītošo zemes lietojumu Pļavnieki, nomas maksu 
Nr.89 Arnim Mizēnam uz pašvaldībai piekrītošo zemes lietojumu Arľi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma izlikt Vērgales pagasta pārvaldes telpās 
redzamā vietā zemes lietojumus, kas pieder pašvaldībai un kuri ir iznomājami. 

26. Izstrādāja zemes ierīcības projektu īpašumam „Jūsmas”, kadastra 
Nr. 64960060229, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Pēc zemes ierīcības 
projekta izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu 
atdalītajam zemes gabalam. 

27. Noteica zemes platību 69972kvm kapu teritorijai, piederību un 
piešķīra adresi Prieţu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, ēkai (kapličai). 
Zemes vienība piederoša un piekrītoša pašvaldībai. 

28. Piekrita nekustamā īpašuma „Dadţi” sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienības, atdalītai zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu „Dadzīši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.  

29. Atcēla Pāvilostas novada domes 29.10.2009. lēmumu Nr.8 - 24 
punktu un nolēma atdalīt no nekustamā īpašuma LAŠI, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads 2. zemes gabalu un piešķirt nosaukumu SKALBES, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. Noteica nekustamā īpašuma mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

30. Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda neizīrētu 
dzīvokli Nr. 7 „Saliena”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Pēc ierakstīšanas 
zemesgrāmatā privatizācijas komisijai sagatavot dokumentus par publiski 
privatizācijai piedāvātu neizīrētu dzīvokli 

31. Nolēma mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Ostmalas 
iela 16, Pāvilostā, Pāvilostas novads, nosakot tam zemes lietošanas mērķi  - 
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.  

32. Apstiprināja detālplānojuma īpašumam „Brīzes”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā 1. redakciju par galīgo redakciju. 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 .  

33. Anulēja Tomasam Šķilam, Dzintrai Šķilai, Kasparam Šķilam 
sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sakas ielā 6 dz.12, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā.  

34. Apstiprināja Pāvilostas novada kapsētu noteikumus. Apstiprināja 
līguma par kapavietas rezervēšanu pamatformu. Noteikumus publicēt 
pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

35. Dome izskatīja Fonda Cilvēks cilvēkam valdes priekšsēdētāja 
Jāľa Brieţa 15.04.2010. iesniegumu par atļauju jaunbūvējamo pirti Cīruļu ielā 6, 
Pāvilostā reģistrēt Zemesgrāmatā uz fonda vārda, kā arī uzklausīja J.Brieţa 
viedokli. Sēdē pie minētā jautājuma izskatīšanas piedalījās pašvaldības juriste 
Argita Jaunsleine. 

Nākamā komiteju sēdes plānotas 2010.gada 25.maijā. 
Nākamā domes sēde plānota 2010.gada 27.maijā. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

 

Jautājumi pašvaldībai 

1. Kāpēc Strantes ciemā  un tikai tur tiek piemērots tik 
liels nodokļu atvieglojums  - 90% apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļu summas? 
Pēc Sakas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanas ciemu 
teritorijās pakāpeniski būs mainīti lietošanas mērķi. 2008. gada 
18. decembrī Sakas novada domes sēdē Strantes ciemā 
lietošanas mērķi ir sakārtoti un, kā jau jūs zināt, visi savos 
iesniegumos izteica vēlēšanos, lai uz viľu īpašumu ir apbūve 
(dzīvojamo māju vai komercapbūve), līdz ar to zemes gabalu 
kadastrālā vērtība pieauga. Pāvilostas novada dome, lai 
Pāvilostas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem neuzliktu maksāt 
paaugstinātu nekustamā  īpašuma nodokli un, ievērojot likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punktu 
(nedrīkst pārsniegt iepriekšējā taksācijas gadā aprēķināto 
nodokļa apmēru vairāk kā par 25 %), izdeva saistošos 
noteikumus. 
2. Vai līdz pilsētas svētkiem tiks sakārtoti nesakoptie 
privātīpašumi Pāvilostā, īpaši Dzintaru ielā? Kurš risina šos 
jautājumus pilsētā? 
Pašvaldība jautājumu par Pāvilostā esošo īpašumu uzturēšanu 
kārtībā risina kopā ar pašvaldības policiju.  Par ēku, būvju vai 
ţogu neuzturēšanu kārtībā pašvaldības policija var sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolu.  Ja īpašums netiek 
sakārtots līdz tūrisma sezonas sākumam, šogad līdz 
15.05.2010., pašvaldība nosūta brīdinājuma vēstuli īpašniekam. 
Vēstulē tiek norādīts termiľš, līdz kuram ir īpašums jāsakārto, 
bet, ja īpašnieks pats nevar nodrošināt īpašuma sakārtošanu, 
tad pašvaldība var nodrošināt īpašuma sakārtošanu. Par 
veiktajiem darbiem pašvaldība piestāda rēķinu īpašniekam. 
3. Cik Pāvilostā ir sētnieku un kādi ir viľu darba 
pienākumi? Lūdz nosaukt  katra sētnieka kopjamo teritoriju. 
Pāvilostas pilsētā darbu veic 3 sētnieki, kuri apkopj zonas no 
muzeja līdz kultūras namam, no 50-gades parka līdz domei un 
no domes līdz Liepājas- Ventspils krustojumam. Regulāri no 
zaļās zonas, ietvēm un braucamās daļas novākt atkritumus 
konteineros. Sētnieku pamata darba pienākums ir  uzturēt 
kārtībā gājēju celiľu un zaļo zonu, ziemas mēnešos regulāri 
attīrīt ietves no sniega un nokaisīt ar smiltīm, kā arī ziľot darba 
devējam par konstatētiem (afišu stabu, atkritumu urnu, u.c.) 
bojājumiem. 
4. No kurienes tiek vesti akmeľi molu remontam 
Pāvilostā? 
Laukakmeľi tiek vesti no vietējo zemju īpašniekiem.  
5. Kad tiks sakopti Pāvilostas 100- gades un Upesmuiţas 
parki? 
Parku pamatsakopšana ir pabeigta, bet ikdienas kopšana 
turpinās. No Upesmuiţas parka tiks izvesti celmi un nozāģēti 
zari, kuri traucē. 
6. Vai pludmalē tiks uzstādīti soliľi, jaunas atkritumu 
tvertnes, ģērbtuves, tualetes?  
Pludmalē atkritumu urnas tiks uzstādītas, arī ģērbtuves.  
Tualetes ir pieejamas Kalna ielas laukumā un laukumā pie 
muzeja.  
7. Kad Pāvilostas pilsētā būs vajadzīgā daudzumā un 
pieklājīgas atkritumu tvertnes?  
Ir plānota vairāku atkritumu tvertľu uzstādīšana. 
8. Par saistošajiem noteikumiem Nr.4 par būvnodevām  
kas, kāpēc jāskaľo, kam vajadzīgs projekts un kas ir tad, ja, 
piemēram, ţogu uzceļ bez saskaľošanas u.t.t. 

Būvnodevas daļēji veido Būvvaldes finanšu līdzekļus, 
kuri sastāv no divu veida ienākumiem.  1 daļa- pašvaldības 
iemaksas, 2 daļa- neliela, bet nauda kas ienāk no būvnodevām.  
Ar mērķi atslogot pašvaldības budţetus pašvaldību vadītāji 
lēma, ka lielāks svars ir jāliek uz sociālo sfēru un mazāk ir 
jāatbalsta tie, kas vēlas būvēt. (turpinājums 4.lpp.) 
 

http://www.pavilosta.lv/
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(turpinājums no 3lpp.) 

Sakas pagastam, Vērgales pagastam un Pāvilostas 
pilsētai ir kvalitatīvi izstrādāti apbūves noteikumi, ar kuriem var 
iepazīties pašvaldībā vai arī interneta mājas lapā www.pavilosta.lv. 
Bez šiem dokumentiem ir Būvniecības likums un MK vispārīgie 
būvnoteikumi.  

Tehniskais projekts nav vajadzīgs: 
- vienkāršotai renovācijai- ēkas iekšējai pārbūvei, neskarot 

nesošās konstrukcijas; 
- fasāţu vienkāršotai renovācijai - fasādes siltināšanai, 

krāsošanai, jumta seguma materiāla nomaiľai, logu nomaiľai.  
Vienkāršotas renovācijas veikšanai ir jāizstrādā apliecinājuma 

karte. Ir jāmeklē projektētājs, kas izstrādā karti, paraksta to un 
iesniedz Būvvaldē. Būvvalde katrā atsevišķā gadījumā izskata šīs 
apliecinājuma kartes un pieľem lēmumu. 
- vienkāršotai rekonstrukcijai- ēkas funkcijas maiľa bez 

jebkādas pārbūves.   
Piemēram, neapdzīvotas telpas vienkāršota rekonstrukcija 

frizētas vajadzībām.  
- Mazēkas lauku apvidū (Sakas un Vērgales pagastos) – 

ēkas izskats un novietojums ir jāsaskaľo Būvvaldē. 
Parasti iedzīvotāji vēršas būvvaldē un uz vietas izrunā, kā ir jāveic 
saskaľošana. Šobrīd ļoti populāri ir pirkt gatavas mājas, un tām 
parasti ir pieejams projekts, attēli ar mājas platību.  

Ţogs ir jāsaskaľo ar Būvvaldi, ja tas ir vērsts pret ielu vai 
pret publisko laukumu. Ţogs, kurš robeţojas ar blakus īpašumu, ir 
jāsaskaľo tikai ar kaimiľu. Laukos - ja ţogs ir pret publisku telpu, 
piemēram, pret Liepājas - Ventspils autoceļu, jāsaskaľo ar 
Būvvaldi. Bet ir vietējās pašvaldības apbūves noteikumi, un tur ir 
viss atrunāts, kādam ir jābūt un jāizskatās ţogam. Apbūves 
noteikumi ir novada nozīmes likums.  

Par apbūves noteikumu neievērošanu var sastādīta 
administratīvo pārkāpumu protokolu. 

Mūsu novada iedzīvotājiem ir jāgrieţas Liepājas reģiona 
novadu būvvaldē, Dīķu ielā 10, Liepājā. Galvenais arhitekts J. 
Grundbergs t: 63427582, Būvvaldes vadītājs būvinspektors A. 
Vaivars t: 63423011, fakss: 63424351.  

Pieľemšanas laiki: pirmdien  9.00  - 12.00, trešdien 
10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00. 

 

VAI TU ZINI 
 Lauku atbalsta dienests  atbalstījis visus septiľus Pāvilostas 

novada domes iesniegtos projektus.  

 Pāvilostas ostā uzsākti padziļināšanas darbi, kuri izmaksās Ls 
75 000. 

 Krājbankā uz % noguldīti Ls 42 000, kas paredzēti ES projektu 
līdzfinansējumiem, kas sastāda 25% no pašvaldības budţeta. 

 Mākslas skolu šogad beidz četri audzēkľi no Vērgales, viens 
no Pāvilostas. Mācības skolā notiek līdz 31.maijam. 

 No 15.maija Pāvilostas novadpētniecības muzejs pāriet uz 
vasaras darba laiku.  

 20.maijā  Pāvilostas un Vērgales sešgadnieki dodas 
ekskursijā uz Kalveni. 

 Notiek aktīvi darbi projekta „Vērgales pagasta 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas atjaunošana un 
izbūve Vērgales, Ziemupes, Ploces un Saraiķu ciemos” 
ietvaros. Plocē un Vērgalē darbi jau sākušies. Maija mēnesī 
tie sāksies Ziemupē. 

 Maijā tiks uzsākts Vērgales kultūras nama jumta remonts 
projekta „Vērgales kultūras nama jumta rekonstrukcija” 
ietvaros. 

 

4.jūnijā plkst.14.00   
VĒRGALES KULTŪRAS NAMĀ 

IEDZĪVOTĀJU  SAPULCE  

- 
„PIRMAIS GADS PĀVILOSTAS 

NOVADĀ” - 
tikšanās un radošas sarunas ar Pāvilostas novada 

domes deputātiem. 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iepriekš 

sagatavot interesējošos jautājumus un iesniegt 

rakstveidā Vērgales pagasta pārvaldē vai telefoniski – 
63490836, lai deputāti varētu sagatavot atbildes. 

Kursēs autobuss pa maršrutu Ziemupe – 

Saraiķi – Ploce – Vērgale.  

Sekojiet afišām, esiet atsaucīgi! 

 

Latvijā jauns labdarības projekts 
„Labiedarbi.lv” izsludina 

projektu pieteikumu konkursu 
2010. gadam 

Labdarības portāls Labiedarbi.lv, kas veidots sadarbībā ar 
SMScredit.lv un Draugiem.lv, aprīlī uzsāk ilgtermiľa labdarības projektu, 
lai finansiāli atbalstītu un veicinātu Latvijas iedzīvotāju personīgās 
attīstības un profesionālās izaugsmes iespējas. 

Labiedarbi.lv ir interaktīvs projektu konkurss, kurā var 
piedalīties vai līdzdarboties ikviens interneta lietotājs. Tā ideja ir 
nodrošināt iespēju talantīgiem, apdāvinātiem, ideju bagātiem, 
apľēmīgiem un uz izaugsmi orientētiem Latvijas iedzīvotājiem viegli 
un ātri saľemt finansiālu atbalstu viľu individuālo mērķu 
sasniegšanā.  

Viens projektu pieteikums var pretendēt uz līdz pat 2000 Ls 
lielu finansiālu atbalstu. Kopējais konkursa ikmēneša finansējuma 
fonds ir mainīgs no 5000 līdz 6500 Ls (un vairāk1), kas dod iespēju 
atbalstīt vidēji 5 projektus ik mēnesi (50 līdz 70 projektus gadā). 

Labiedarbi.lv atbalsta:  
 Talantu, dotību un prasmju attīstīšanu; 
 Radošu ideju realizēšanu un sapľu piepildīšanu; 
 Jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas; 
 Radošus, izglītojošus un sportiskus pasākumus; 
 Izglītības ieguves un turpināšanas iespēju meklējumus. 
Projektu konkurss norisinās divās kārtās: 

Pirmajā kārtā tiek vērtēta pieteikumu atbilstība konkursa nolikuma 
prasībām un kritērijiem (http://www.labiedarbi.lv/lv/konkursa-nolikums/). 
10 labākie pieteikumi tiek izvirzīti konkursa otrajai kārtai, kas ir 
bezmaksas publiska balsošana portālos Labiedarbi.lv. un Draugiem.lv. 
Balsošana abos portālos ir sinhronizēta - neatkarīgi no tā, kurā portālā 
apmeklētājs nobalso par projektu, saľemto balsu skaits automātiski 
skaitās kopā un ir identisks abos portālos. Balsot un sekot līdzi balsojuma 
rezultātiem var 24 stundas diennaktī.  

Projektu konkursā var piedalīties bērni, jaunieši un pieaugušie 
bez vecuma ierobeţojuma un bezpeļľas organizācijas. Interesenti 
pirmajam projektu konkursam var pieteikties jau šodien, elektroniski 
aizpildot pieteikuma formu portālu www.labiedarbi.lv sadaļā „Iesniedz 
projektu” vai www.draugiem.lv.  

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.labiedarbi.lv/lv/konkursa-nolikums/
http://www.draugiem.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 29.04.2010. sēdē Nr. 4, lēmums Nr. 4§   

PĀVILOSTAS NOVADA KAPSĒTU 
NOTEIKUMI 
Vispārējie noteikumi 

1. Kapsētas paredzētas Pāvilostas novada iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu 
apbedīšana iespējama, saľemot kapsētas uzturētāja atļauju, iepriekš to saskaľojot. 
2. Kapsētu uzturētāja pienākums ir kapličas, iekšējo ceļu un celiľu, koplietošanas 
laukumu, sētu, solu uzturēšana un remonts, ārpus kapavietu esošo apstādījumu un koku 
kopšana, teritorijas labiekārtošana, atkritumu izvešana. 
3. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas 
apliecību vai izziľu. 
4. Kapsētas uzraugs ierāda kapavietu un vienojas par apbedīšanas laiku. 
5. Par kapličas izmantošanu un atvadu ceremonijas ilgumu jāvienojas ar kapsētas 
uzraugu. 
6. Izdevumus par apbedīšanas pakalpojumiem sedz mirušā piederīgie. 
7. Bezpiederīgo apbedīšanai kapsētā tiek ierādīts speciāls sektors. 
8. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīţa, 
saľemot kapsētas uzturētāja un sanitārā dienesta atļauju. 
9. Jaunus apbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma 
(atsevišķos gadījumos šo termiľu var samazināt līdz 15 gadiem). 
10. Kapsētā par katru aizľemto kapa vietu jāveic vienreizēja samaksa Ls 5,- apmērā. 
11. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētu tikai pieaugušo pavadībā. 

Kapavietu uzturētāju pienākumi un tiesības 
1. Kapavietu uzturētāju pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 
kapavietu un regulāri to kopt. Ja 3 gadus pēc kārtas kapavieta netiek kopta, tā tiek atzīta 
par neuzraudzītu un tiek anulēta, iepriekš par to paziľojot kapavietas uzturētājam. 
2. Kapavietas uzturētājam saskaľā ar vispārējiem noteikumiem ir tiesības būt 
apglabātam ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt  savus piederīgos. 
3. Ģimenes kapavietu uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas uz noteiktu laiku – 20, 30 
utt. gadiem, par ko tiek noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētas uzraugu. 
4. Līgumu var pagarināt trīs mēnešu laikā pēc iepriekšējā termiľa beigām. 
5. Tiesības uz kapavietu iegūst piederīgie tādā kārtībā, kādu nosaka spēkā esošā 
likumdošana. 
6. Kapavietas uzturēšanas tiesību mantiniekam kapavietas uzturēšanas līgums 
jāpārreģistrē uz sava vārda. Atsevišķos gadījumos kapavietas uzturēšanas tiesības var 
iegūt arī iepriekš. 

Kapu kopšana 
1. Kapavietu uzturētāji kapus var kopt paši vai arī slēgt līgumu ar Pāvilostas novada 
pašvaldības kapsētas uzraugu par kapu kopšanu. 
2. Kapavietas noţogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot nepiemērotus 
materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus, plastmasas u.c. izstrādājumus). 
3. Kapavietas apmales, kas norobeţo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm 
augstumu. 
4. Krūmi, kas norobeţo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 50 cm. Tos nedrīkst 
stādīt aiz kapavietas robeţām. 
5. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā kapsētās izvietotajās 
atkritumu tvertnēs vai norādītajās atkritumu izgāztuvēs. 

Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 
1. Bez kapsētas uzturētāja atļaujas aizliegts no kapsētas izvest vai restaurēt kapsētas 
pieminekļus vai to elementus. 
2. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts: 
2.1. ievest dzīvniekus; 
2.2. pārvietoties ar velosipēdiem, motocikliem, slēpēm un tml.; 
2.3. braukt ar automašīnām, izľemot gadījumus, kad tiek izsniegta kapsētas uzturētāja 
atļauja; 
2.4. piegruţot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus; 
2.5. izcirst vai stādīt kokus un krūmus bez kapsētas uzturētāja atļaujas; 
2.6. bez kapu uzrauga atļaujas kapsētu teritorijās izlikt ziľojumus; 
2.7. postīt kapsētu aprīkojumus ( sētas, solus, ēkas, piemiľas plāksnes u.c.). 
3. Kapu kopšanas un iekšējās kārtības noteikumu neievērošana ir administratīvi 
sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu 
līdz Ls 20,-. 

Kapličas izmantošana 
1. Kapliča izmantojama sēru pasākumiem un mirušo novietošanai līdz apbedīšanas 
brīdim. 
2. Kapliču drīkst apmeklēt ar kapsētas uzrauga atļauju. 
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APSTIPRINĀTS 
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NOTEIKUMI 
par „Cerību balvas” 

piešķiršanu  
Pāvilostas vidusskolas un 

Vērgales pamatskolas 
skolēniem 

„Cerību balva” tiek piešķirta Pāvilostas 
vidusskolas 5. – 12. klases un Vērgales pamatskolas 5.-
9. klases skolēniem par augstu zināšanu apguves līmeni 
(8,5 -10 balles). 

Mērķis. 
Veicināt pozitīvu motivāciju mācību darbam un 

stimulēt augstu mācību sasniegumu prestiţu skolā.  
Balvas saľemšanas nosacījumi. 

 Mācību gada vidējai atzīmei skolēnam ir jābūt 
8,5 balles un  augstāk. 

Balvas piešķiršanas kārtība. 
1. Mācību gada noslēgumā no klases sekmju ţurnāla 

klases audzinātājs(-a) aprēķina katra skolēna 
mācību sasniegumu gada vidējo vērtējumu. 

2. Klases audzinātājs(-a) iesniedz skolas direktores 
vietniecei mācību darbā skolēnu sarakstu, kuru 
gada vidējā atzīme atbilst balvas saľemšanas 
nosacījumam. 

3. Skolēnu sekmju rezultāti tiek izvērtēti mācību gada 
noslēguma skolas Pedagoģiskās padomes 
(turpmāk tekstā PP) sēdē. 

4. Balvai PP sēdē izvirzīto skolēnu sarakstu direktores 
vietniece mācību darbā sagatavo un iesniedz 
Pāvilostas novada domei. 

5. Dome izskata apbalvošanai izvirzīto skolēnu 
sarakstu un domes sēdē pieľem lēmumu par 
skolēnu apbalvošanu. 

6. Balvas apmērs: 
6.1.  5.–7. klašu skolēniem tiek piešķirti 20 lati katram, ja 

vidējā atzīme ir 9 -10 balles (atbilstoši PP sēdes 
lēmumam); 

6.2.  8.-9. klašu skolēniem tiek piešķirti 30 lati katram, ja 
vidējā atzīme ir 9 -10 balles (atbilstoši PP sēdes 
lēmumam); 

6.3.  10.–12. klašu skolēniem tiek piešķirti 60 lati katram, 
ja vidējā atzīme ir 9-10 balles (atbilstoši PP sēdes 
lēmumam); 

6.4.  5.-7. klašu skolēniem tiek piešķirti 10 lati katram, ja 
vidējā atzīme ir 8,5 - 9 balles(atbilstoši PP sēdes 
lēmumam); 

6.5.  8.-9. klašu skolēniem tiek piešķirti 15 lati katram, ja 
vidējā atzīme ir 8,5 - 9 balles(atbilstoši PP sēdes 
lēmumam); 

6.6.  10.-12.klašu skolēniem tiek piešķirti 30 lati katram, 
ja vidējā atzīme ir 8,5 – 9 balles (atbilstoši PP sēdes 
lēmumam). 

Balvas pasniegšana. 
 Balvu pasniedz skolas mācību gada 
noslēguma svinīgajā līnijā. 
 Balvu ieguvēji parakstās „Cerību balvas” goda 
grāmatā 
Finansējums. 
 Finansējums balvām tiek piešķirts no 
Pāvilostas novada pašvaldības budţeta līdzekļiem 
neparedzētajiem gadījumiem. 
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APSTIPRINĀTS Pāvilostas novada domes 29.04.2010. sēdē Nr. 4., 4§ 

PĀVILOSTAS NOVADA  
APBALVOJUMU NOTEIKUMI 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Noteikumi nosaka Pāvilostas novada apbalvojumu dibināšanas, 

piešķiršanas kārtību. 
2. Pāvilostas novada apbalvojumi ir šajos noteikumos noteiktie tituli un 

to atribūti: 
2.1. tituls GODA NOVADNIEKS ir augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, 

ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā; 
2.2. tituls GADA NOVADNIEKS ir Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par 

nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 
saimnieciskajā un privātuzľēmuma darbā par konkrētu periodu.  

2.3. tituls GADA SPORTISTS ir Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par 
nozīmīgiem sasniegumiem sportā. 

2.4. tituls JAUNIETIS NOVADAM ir Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir 
jaunietim par devumu novadam. 

2.5. PATEICĪBU ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu piešķir, 
atzīmējot jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti augstākie 
Pāvilostas novada pateicības apliecinājumi. 

3. Tituli  GODA NOVADNIEKS, GADA NOVADNIEKS, GADA SPORTISTS, 
JAUNIETIS NOVADAM vai PATEICĪBAS piešķiršana nerada apbalvotajiem 
priekšrocības. 

4. Pāvilostas novada apbalvojumu aprakstus, zīmējumus un ar tiem saistīto 
atribūtiku izvērtē Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta 
komiteja un apstiprina Pāvilostas novada dome. 

5. Pāvilostas novada apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir : 
5.1. GODA NOVADNIEKS; 
5.2. GADA NOVADNIEKS; 
5.3. GADA SPORTISTS; 
5.4. JAUNIETIS NOVADAM; 
5.5. PATEICĪBA. 
6. Naudas balvas, atribūtu un apliecinājuma rakstu izgatavošanas izdevumus 

sedz pašvaldība. 
Tituls GODA NOVADNIEKS un tā atribūti 
7. Titulu piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pāvilostas novada 

labā. Nopelni Pāvilostas novada labā, par kuriem piešķir titulu  GODA 
NOVADNIEKS, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan 
atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta 
darbība. 

8. Titula GODA NOVADNIEKS atribūts ir  apliecinājuma raksts (A4 formātā). 
Tituls GADA NOVADNIEKS un tā atribūti 
9. Titulu GADA NOVADNIEKS piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem 

nopelniem Pāvilostas novada  labā par konkrētu periodu (t.i. iepriekšējo 
gadu). 

10. Tituls GADA NOVADNIEKS tiek piešķirts divām personām- vienai personai 
no Vērgales pagasta administratīvās teritorijas, vienai personai no Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas administratīvās teritorijas.   

11. Titula GADA NOVADNIEKS atribūts ir apliecinājuma raksts (A4 formātā). 
Tituls GADA SPORTISTS un tā atribūti 
12. Titulu GADA SPORTISTS piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem 

Pāvilostas novada  labā par konkrētu periodu (t.i. iepriekšējo gadu). 
13. Tituls GADA SPORTISTS tiek piešķirts divām personām- vienai personai no 

Vērgales pagasta administratīvās teritorijas, vienai personai no Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas administratīvās teritorijas.   

14. Titula GADA SPORTISTS atribūts ir apliecinājuma raksts (A4 formātā). 
Tituls JAUNIETIS NOVADAM un tā atribūti 
15. Titulu JAUNIETIS NOVADAM piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem 

nopelniem Pāvilostas novada  labā par konkrētu periodu (t.i. iepriekšējo 
gadu). 

16. Tituls JAUNIETIS NOVADAM tiek piešķirts divām personām- vienai 
personai no Vērgales pagasta administratīvās teritorijas, vienai personai no 
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas administratīvās teritorijas.   

17. Titula JAUNIETIS NOVADAM atribūts ir apliecinājuma raksts (A4 formātā). 
 

 

PATEICĪBA 
18. Pateicību izsaka (piešķir) ar Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētāja rīkojumu, atzīmējot jubilejas vai 
sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti Pāvilostas 
novada augstākie apbalvojumi. Tā atribūts ir Pateicības 
raksts (A4 formātā). 

Izvērtēšanu veic Pāvilostas novada domes izglītības, 
kultūras un sporta komiteja 
19. Komitejas sēdes sasauc komitejas priekšsēdētājs. 
20. Komitejas sēdes protokolā fiksējama sēdes darba 

kārtība, pieľemtie lēmumi un balsošanas rezultāti. Ja 
balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas 
priekšsēdētāja balss. Sēdes protokolu paraksta 
komitejas vadītājs un komitejas locekļi. 

21. Komitejas sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu 
saturs nav izpauţams. 

22. Novada domes kancelejas vadītāja katram Pāvilostas 
novada apbalvojumam ved reģistru ar atsevišķu 
numerāciju.  

23. Komiteja ir tiesīga pieprasīt un saľemt no valsts un 
pašvaldību iestādēm, kā arī no citām juridiskajām 
personām bezmaksas informāciju par apbalvošanai 
ieteiktajām personām. 

24. Komiteja, ja nepieciešams, pieaicina konsultantus. 
PĀVILOSTAS NOVADA APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 
UN PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
25. Ierosinājumus par apbalvošanu ar Pāvilostas novada 

apbalvojumiem Domei var iesniegt: 
25.1. līdz katra gada 20.oktobrim  GADA NOVADNIEKS, 

GADA SPORTISTS, JAUNIETIS NOVADAM; 
25.2. līdz 20.aprīlim GODA NOVADNIEKS, 
25.3. līdz 20.oktobrim un 20.aprīlim PATEICĪBAS 

apbalvojumam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
26. nevienam nav tiesību izvirzīt sevi Pāvilostas novada 

apbalvojumu saľemšanai. 
27. GODA NOVADNIEKS un PATEICĪBU iesaka novada 

domes deputāti, un jebkura persona ir tiesīga ieteikt 
apbalvošanai ar Pāvilostas novada apbalvojumu citu 
personu, vēršoties ar rakstisku ierosinājumu Pāvilostas 
novada domē. 

28. apbalvojumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 
piešķir Pāvilostas novada dome, pamatojoties uz 
izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu. 
Apbalvojumu paraksta  Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs, un tas tiek apstiprināts ar Pāvilostas 
novada pašvaldības zīmogu. Apbalvojumu maketu un 
aprakstu apstiprina Pāvilostas novada domes izglītības, 
kultūras un sporta komiteja. 

29. Personas ierosinājumā par apbalvošanu ar apbalvojumu 
norāda: 

29.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, 
ieľemamo amatu vai nodarbošanos; 

29.2. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina 
apbalvot ar Pāvilostas novada apbalvojumu; 

29.3. iesniedzēja priekšlikumu (anketa pielikumā); 
29.4. iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu un 

dzīvesvietu vai iesniedzēja juridiskās personas 
nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. 

30. Ierosinājumam  par personas apbalvošanu ar 
apbalvojumu GODA NOVADNIEKS jāpievieno vismaz 
10 (desmit) citu personu atsauksmes par apbalvošanai 
ierosināto personu. 

31. Apbalvošanai ar Pāvilostas novada apbalvojumiem 
kandidatūras neizvirza pēc personu nāves. Ja 
apbalvotais miris laikā pēc apbalvojuma piešķiršanas 
līdz tā pasniegšanas dienai, apbalvojumu pasniedz 
attiecīgās personas piederīgajiem. (turpinājums 7.lpp.) 

 



                                         

Turpinās Pāvilostas ūdenssaimniecības 
sakārtošanas būvdarbi ERAF projekta ietvaros  
 Kā jau iepriekš tika informēts, 2009. gada oktobrī Pāvilostas 
Vecpilsētā tika uzsākti ūdenssaimniecības sakārtošanas būvdarbi ar  
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā, II 
kārta” ietvaros. Projekts paredz 2,5km esošo ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukciju un 4,5km jaunu tīklu izbūvi, kā arī kanalizācijas 
sistēmas paplašināšanu par 0,25km Šneidera laukumā.  
 Ľemot vērā šī gada bargo ziemu un to, ka ielu braucamajās 
daļās zeme bija sasalusi pat līdz 50-60cm dziļumā, no pagājušā gada 
decembra beigām līdz šī gada marta beigām rakšanas darbi tika 
pārtraukti. Tajā pat laikā janvārī tika ieraktas uzskaites akas 30 ūdens 
patērētājiem, neskatoties uz stipro salu un auksto laiku, jo zem sniega 
segas zemes sasalums bija minimāls. Šobrīd darbi ir atsākušies ļoti 
aktīvi un darbus veic SIA „Grobiľas SPMK” divas brigādes. Šogad jau 
sakārtots ūdensvada posms Smilšu ielā no Lejas ielas līdz Klusai ielai, 
Klusā ielā no Smilšu ielas līdz Dzintara ielai, kā arī Brīvības ielā no 
Lejas ielas līdz Klusai ielai, pilnībā sakārtota Sporta iela un pa 
posmiľam Šneidera laukumā, Lejas un Kalnu ielās. Šobrīd ir atlikuši 
apmēram 28% no plānotajiem ūdenssaimniecības sistēmas 
rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbiem. Tas liecina, ka 
kopējais būvdarbu laika grafiks tiek ievērots un būvdarbi tiks nodoti 
ekspluatācijā šī gada vasarā. 

 
Atgaisotājakas montāţas darbi Klusajā ielā 

 
 

Sākotnēji sagatavojot projekta pieteikumu tika plānots, ka kopējās 
projekta izmaksas, tajā skaitā kā attiecināmās, tā arī neattiecināmās 
izmaksas, lai īstenotu prioritāro investīciju programmu, būs 743040 
lati. Veicot iepirkuma procedūras un noslēdzot līgumus ar būvnieku, 
autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, 
projekta izmaksas sastāda 300115,66 lati. No tām 248376,58 lati ir 
attiecināmās izmaksas, 51739,08 lati – neattiecināmās izmaksas. 
Ľemot vērā, ka saskaľā ar 2008. gada 28. jūlija Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr.606, maksimālās attiecināmās izmaksas uz vienu 
apdzīvotu vietu projektā ir 351402 lati, projektam ir izveidojusies 
attiecināmo izmaksu pārpalikuma rezerve 103025,42 lati. Pašvaldības 
aģentūra „Pāvilostas komunālais uzľēmums”  un Pāvilostas novada 
pašvaldība ir pieľēmusi lēmumu izmantot attiecināmo izmaksu rezervi 
un, saskaľā ar SIA „Firma L4” izstrādāto tehniski ekonomisko 
pamatojumu, šī projekta ietvaros īstenot ilgtermiľa investīciju 
programmas otrās prioritizācijas pakāpes komponentes – esošā 
notekūdeľu attīrīšanas ietaišu kompleksa demontāţu, jaunu 
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu un galvenās kanalizācijas sūkľu 
stacijas būvniecību. Lai īstenotu šo ilgtermiľa programmas daļu, 
šobrīd ir sagatavota un iesniegta nepieciešamā dokumentācija 
tehniski ekonomiskā pamatojuma akcepta papildinājuma saľemšanai 
Vides ministrijā un noslēgtā līguma grozījumiem Centrālajā finanšu un 
līgumu aģentūrā. Kā arī jau notiek darbs pie esošā notekūdeľu 
attīrīšanas ietaišu kompleksa demontāţas, jaunu notekūdeľu 
attīrīšanas iekārtu un galvenās kanalizācijas sūkľu stacijas 
būvniecības darbu iepirkuma dokumentācijas gatavošanas. 

Ieguldījums Tavā nākotnē! 
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(turpinājums no 6.lpp.) 

32. Apbalvojumu atkārtota piešķiršana; 
32.1. titulu GODA NOVADNIEKS personai piešķir tikai vienu reizi; 
32.2. titulu GADA NOVADNIEKS, GADA SPORTISTS, 

JAUNIETIS NOVADAM par jauniem nopelniem jau apbalvotai 
personai var piešķirt vairākkārt; 

32.3. PATEICĪBU personai var piešķirt atkārtoti. 
PĀVILOSTAS NOVADA APBALVOJUMU PASNIEGŠANA UN 
NĒSĀŠANAS KĀRTĪBA 
33. Pāvilostas novada apbalvojumus (izľemot Pateicības rakstus) 

pasniedz: novembrī (Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 
pasākumā), maijā (Pāvilostas pilsētas dzimšanas dienas 
pasākumā). 

34. Apbalvojumus pasniedz Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
vai cita persona tā uzdevumā. 

35. Personas, kurām piešķirti tituli GODA NOVADNIEKS, GADA 
NOVADNIEKS, GADA SPORTISTS, JAUNIETIS NOVADAM un 
to atribūti, ierakstāmas Goda grāmatā. 

Priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 

Paziņojums 

Kā zināms, kopš pagājušā gada 6.oktobra norisinās pilsētas 
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbu 2.kārta, kuru laikā 
Brīvības, Dzintaru, Vītolu, Viļľu, Tirgus, Lejas, Kalna, Klusās, Sporta, 
Smilšu un Avotu ielās  nomaina ūdens maģistrālās un pievadcaurules, 
kā arī katram patērētājam pie īpašuma robeţlīnijas uzstāda 
kontrolaku ar jaunu ūdensskaitītāju un noslēgkrānu. Darbi rit straujā 
tempā un tuvojas brīdis, kad jauno ūdensvadu sistēmu uzpildīs ar 
ūdeni. Veco patreizējo ūdensapgādes tīklu t.s. „vecajā Pāvilostā” 
plānots ekspluatēt līdz 15.jūlijam. Līdz tam visiem patērētājiem 
jāpārslēdzas pie jaunajiem ūdenspievadiem. 

Sīkāka informācija- 
PA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 

Direktors Gatis Brēdiķis  
tel.63498238, 26412942 

 

 
Ugunsbīstamais periods 

mežos 

Lai arī pavasaris šogad vēls un auksts, ugunsbīstamais 
periods meţos ir klāt. Kā katru gadu, arī  šopavasar vairākās vietās 
mūsu novadā uzdarbojušies kūlas dedzinātāji. Par laimi uguns meţus 
līdz šim nav skārusi. 

Saļienas un Vērgales torľos,  kā katru gadu, arī šovasar 
deţūrē ugunssargi, sakarā ar remontu un ierobeţotajiem līdzekļiem 
pašreiz nenotiek deţūras Sakas tornī. Aicinu iedzīvotājus būt 
saprotošiem un informēt tuvāko torni vai meţniecību par nodomu 
dedzināt gruţus vai citādi radīt dūmus, lai velti nemaldinātu 
deţurantus un meţsargiem nebūtu lieki jātērē degviela, braucot 
noskaidrot dūmu izcelsmi. Tas neattiecas uz lietainām dienām vai 
agrām rīta stundām. 

Tālrunis Vērgales ugunsnovērošanas tornī  27841461, 
Saļienas tornī  27842778, meţniecībā  63498518, mans mobilais 
telefons 27017501. 

Meţzinis ANDRIS ZAĻKALNS 
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 Autore Monta Priedola 

Par Sakas upes 

krasta apbūvi 

 Jautājums par laivu māju būvniecību 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 2E vēl nav izlemts. 
Iedzīvotāju neapmierinātība ar būves vietas 
izvēli un apjomu, kā arī pamatotie iebildumi 
detālplānojuma izstrādes gaitu ir apturējuši. Kā 
jau iepriekš rakstījām, tad 2009.gada 
17.decembra sēdē deputāti pieľēma saistošos 
noteikumus Nr.33, kas paredzēja laivu mājas un 
piestātni būvēt, samazinot plānoto būves 
apjomu par 30%. Uz atkārtotiem iebildumiem 
noreaģēja Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrija un savā 25.02.2010. vēstulē 
lūdza pašvaldību minēto lēmumu pārskatīt. 
Dome marta sēdē atcēla saistošos noteikumus 
Nr.33 (17.12.2009.) un uzdeva izstrādātājam 
SIA „Projekti un vadība” pilnveidot 
detālplānojumu atbilstoši norādījumiem.  

Pāvilostas iedzīvotāju parakstītas 
vēstules, kurās viľi izsaka iebildumus par 
minēto būvniecību Sakas upes krastā, februārī 
tika nosūtītas arī Ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim un Valsts prezidentam Valdim 
Zatleram.  V.Dombrovskis lūdzis atbildi sniegt 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai. Š.g. 16.aprīlī pāvilostniece Anna 
Kalniľa saľēmusi atbildi no Valsts prezidenta 
kancelejas. Citēju: „Atbildot uz Jūsu pasta 
vēstuli, kas Valsts prezidenta kancelejā 
saľemta 2010.gada 26.februārī, vēlos informēt, 
ka Valsts prezidents Valdis Zatlers savu viedokli 
par laivu piestātnes būvi Sakas upes krastā 
pauda vizītes laikā Pāvilostā š.g. 4.martā. 
Sarunā ar Pāvilostas novada vadību Valsts 
prezidents uzsvēra, ka attiecībā uz Sakas 
upes krasta apbūvi ir maksimāli jācenšas 
sabalansēt pilsētas attīstības intereses – 
nodrošinot kultūrvēsturiskās apbūves, 
ainavas un vietas savdabības saglabāšanu 
un vienlaikus dodot iespēju attīstīt 
perspektīvu uzľēmējdarbību. Ļoti būtisks 
šajā kompromisa risinājuma meklēšanā ir 
dialogs starp projektos iesaistītajām pusēm 
un situācijas skaidrošanu novada 
iedzīvotājiem. Vēlos Jums pateikties par 
Valsts prezidentam adresēto vēstuli, kas 
deva iespēju jau pirms vizītes Pāvilostā 
uzzināt par novada iedzīvotāju rūpēm un 
centieniem.” 

Pēc detālplānojuma pilnveidošanas, 
ar to atkārtoti būs jāiepazīstina iedzīvotāji, tātad 
atkal jārīko sabiedriskā apspriešana. Tiem, 
kurus šis jautājums nav atstājis vienaldzīgus, 
būs iespēja atkārtoti paust savu viedokli. 
Savukārt, tiem, kuri ir noskaľoti skeptiski un 
saka, ka paust savu viedokli ir bezcerīgi, jo tāpat 
neviens to neľem vērā, gribu optimistiski 
apgalvot, ka neatlaidīgi un kopā pauţot savu 
viedokli varam arī par savu pārliecību pastāvēt 
un gūt rezultātus. Neviens jau nav pret 
būvniecību. Iebildumi ir pret būves apjomu un 
vietas izvēli.  

MARITA HORNA 
 

Pāvilosta – tik tālu un ne soli tālāk! 

Raksts ar šādu virsrakstu publicēts ASV latviešu laikrakstā „Laiks”. To publicējusi 
kāda ārzemju latviete Ingrīda Bite, kura pirms diviem gadiem vasarā šeit pavadījusi vairākas 
dienas. „Caur Pāvilostu neviens nebrauc, jo ceļš uz to pusi ved tikai līdz Pāvilostai”, saka 
autore. Tāpēc arī tāds virsraksts.  

Maijā Pāvilosta svin savu 131.dzimšanas dienu. Daţādi veramies savā pilsētā. 
Cits saka, ka te viss ir vecs un noteikti kas jāmaina. Cits priecājas par savu dzīves vidi un 
ikdienas pelēcībai ar prieku piejauc arī citas krāsas klāt. Bet kā uz mums raugās cilvēki no 
tālienes? Citāts no minētā raksta: „Pirms tiekam pie jūras, labajā pusē ceļam parādās 
Pāvilostas vecpilsēta. Taču nevajag iedomāties vecpilsētu, kādu pazīstam Rīgā, Liepājā vai 
Cēsīs, tā ir pavisam citāda. Pasakainas, vecas vienstāva vai divstāvu koka mājelītes. Katrai 
ir koka aizvirtľi, daţām priekšdurvju lievenīši un koka kāpieni. Dārziľi ap mājiľām nelieli, 
bet apkopti un zemu koka sētu un košuma krūmu ieskauti. Daţas mājas ir manāmi 
neatjaunotas, bet izskatās joprojām apdzīvotas. Citas rūpīgi atjaunotas un pat paplašinātas, 
izmantojot vietējos materiālus, un tāpēc nemaz neatšķiras no oriģinālo mājiľu stila. Viena 
otra gan atjaunota ne ar videi tik draudzīgiem materiāliem, tomēr salabota un apdzīvota. 
Pastarpām arī acīm redzami neapdzīvotas vai tādas, kuru īpašniekiem nav bijušas tik 
čaklas rokas. 

Staigājot pa ieliľām, rodas šarmants veclaicīgs iespaids – it kā te būtu skatāma 
kādas vēsturiskas filmas aina vai pat Brīvdabas muzejs miniatūrā. Katrā ziľā acis mielojas 
skatoties un sirds iepukstas straujāk, saprotot, ka šeit ir kaut kas vienreizīgs; kaut kas no 
Kurzemes krasta vēstures – dimants dzintara krastmalā! 

Nekad mūţā nekur nebijām redzējuši pelēkās kāpas. Katru dienu uz jūru staigājot, 
brīnījāmies par šīs kāpas īpatnībām, neapzinoties tās retumu Eiropā. Tie nav baltās kāpas 
pauguriľi, tas ir līdzens smilšu nosēdums, kas rada īpašu vidi putniem un augiem. Te varētu 
pavadīt mūţību, dokumentējot maz redzēto floru un faunu. Kaut manam vīram ir īpaša 
interese par šādām dabas parādībām, jūra tomēr mūs vilka  uz pludmales pusi. Gājām 
garās pastaigās pa citu pēdu nemītām smiltīm. Klusi staigājot, dabas neskartais skaistums 
mums ļāva atpūsties labāk nekā jebkāda joga vai meditācija. 

Sava ceļojuma laikā apmeklējām gan Liepāju, gan Ventspili, bet vakaros, 
nogrieţoties no lielā ceļa uz Pāvilostu, jutāmies tā, ka iebraucam atkal „mājās” kā Dieva 
azotē. (…) 

Jebkurai apdzīvotai vietai ir vēlama jaunbūve un ekonomiska attīstība. Taču tai 
nav nozīmes, ja tiek atļauts graut tieši to (resp. pelēko kāpu un vecpilsētas rajonu), kas 
iecerētajam dotu iespēju komerciāli izdoties. Ar likumiem aizsargājot un saudzējot 
Pāvilostas vecpilsētu, īpaši skaisto ostas rajonu pie moliem un apkārtējo pelēko kāpu, mūsu 
paaudzei ir izdevība radīt nākamām audzēm kaut ko patiešām pamatos vērtīgu un 
ekonomikai ienesīgu. Ir pēdējais laiks apzināties, ka nepiemērotu daudzstāvu būvattīstību 
vajadzētu atļaut tikai tik tālu un ne soli tālāk! 

MARITA HORNA 
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palīdzības un sistēmas monitoringa nodaļas vecākā referente 
Maruta Pavasare, pašvaldība var lūgt arī izziľas, kas 
apliecina ienākumus, kuri pašvaldībā nav pieejami 
elektroniski, kā arī tā var būt bankas izdruka vai citi 
pamatojuma dokumenti. Lai piešķirtu trūcīgā statusu, 
novērtējot cilvēka materiālo situāciju, tagad vairs neľem vērā 
cilvēka parādsaistības. Turklāt pašvaldība saistošajos 
noteikumos var noteikt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, 
par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu 
summu, aprēķinot vidējos ienākumus. Izvērtējot materiālo 
situāciju, pašvaldības neľem vērā dzīvokļa vai mājas iekārtu, 
apģērbu, sadzīves priekšmetus, bērna piederumus, kā arī 
lauksaimniecības inventāru - zemkopības rīkus, tehniku, 
lopus un citu kustamo mantu, uz kuru saskaľā ar tiesību 
aktiem nevar vērst piedziľu pēc izpildu dokumentiem. Tāpat 
neľem vērā arī vienu garāţu, vienu automobili, ja tas 
ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī katram 
ģimenes loceklim vienu velosipēdu, motociklu, motorolleru 
vai mopēdu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā. Vienlaikus 
katrai pašvaldībai ir savi kritēriji attiecībā uz personas 
īpašumā esošu zemi, meţu, ēkām - tas jānoskaidro 
pašvaldībā. 

„Aprēķinot vidējos ienākumus, pašvaldības 
sociālais dienests ienākumu apmēru samazina par to 
summu, kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam.” 

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās 
vidējie ienākumi mēnesī katram ģimenes loceklim pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1. janvārī 
valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra. 
Tā kā puse no minimālās algas šobrīd ir 90 lati, tad, 
piemēram, četru cilvēku ģimeni var atzīt par trūcīgu, ja tās 
ienākumi ir Ls 90 x 4 = 360 lati mēnesī (neto) vai mazāk. Lai 
saľemtu trūcīgā statusu, nedrīkst piederēt naudas līdzekļu 
uzkrājumi (vairāk par 180 latiem uz personu ģimenē) vai 
vērtspapīri. Ģimenei drīkst piederēt nekustamais īpašums vai 
tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs 
un viľa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder 
iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo 
ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder 
cits nekustamais īpašums. Trūcīgajam nedrīkst būt noslēgts 
uztura līgums; viľš nesaľem ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai 
neatrodas ieslodzījumā. Ja trūcīgā statusu iegūt vēlas 
nestrādājoša persona, tai obligāti ir jāreģistrējas 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam vai darba 
meklētājam, izľemot Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 37. panta otrajā daļā minētos gadījumus. 
Proti, šis likums nosaka, ka Nodarbinātības valsts aģentūrā 
nav jāreģistrējas personai, ja tā ir: invalīds, kas saľem 
invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu; sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna 
kopšanas periodā; viens no bērna invalīda vecākiem; 
persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību 
klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības 
iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā. 

(turpinājums 10.lpp.) 

Sociālās ziņas 

AKTUALITĀTES 

 Aprīļa mēneša divās sēdēs ir izskatīti 9 GMI pabalsta piešķiršanas gadījumi, 4 GMI 
pabalsta pārtraukšanas gadījumi, 5 GMI pabalstu pārrēķini, 4 vienreizēja pabalsta 
piešķiršanas gadījumi. Pabalsti piešķirti par kopējo summu Ls 937,74.  Deviľām 
mājsaimniecībām aprīlī  izdalītas elektrības dāvinājuma kartes. Elektrības 
dāvinājuma kartēm ir  pagarināts izlietojuma termiľš. Mūsu novada  iedzīvotājiem ir 
piešķirtas papildus kartes. Tagad kartes var iegādāties ne tikai trūcīgie iedzīvotāji, 
bet arī tie,  kuri ir ar sociālā dienesta izziľu apstiprināti  maznodrošinātie iedzīvotāji. 
Pie sociāliem darbiniekiem Vērgales pagasta pārvaldē un Pāvilostas pilsētas domē 
tiek aicitāti minētās kategorijas iedzīvotāji, kuri vēl nav izmantojuši šo iespēju. Karti 
iespējams saľemt tikai vienu reizi! 

 Šogad Labklājības Ministrija ir ievērojami samazinājusi Eiropas Savienības pārtikas 
pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem. Šīs pakas tomēr daudziem bija ievērojams atspaids 
ģimenes budţetā. Sociālie darbinieki aicina iedzīvotājus(kuriem ienākumi uz 1 
cilvēku ģimenē ir zem Ls 165), izmantot  akcijas „Paēdušai Latvijai” piedāvājumu. 
Lai šo piedāvājumu saľemtu, ir jāgrieţās pie sociāliem darbiniekiem aizpildīt anketu. 

 Mūsu novada nepilngadīgajiem bērniem ir iespēja izmantot psihologa 
bezmaksas konsultācijas. Vecākiem interesēties pie sociālajiem darbiniekiem. 

 Atgādinājums iedzīvotājiem! Iedzīvotāji, kuriem ir veselības problēmas un bieţi 
iznāk ārstēties slimnīcās, lūdzu laicīgi griezties sociālajā dienestā un nokārtot 
izziľas par atvieglojumiem.  
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Kā saņemt trūcīgā statusu 

Lai saľemtu trūcīgā statusu, cilvēkam jādodas uz pašvaldības sociālo dienestu 
un jāiesniedz iesniegums. Būs jāaizpilda arī noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija. 
Deklarācijā jānorāda ģimenes (personas) ienākumi par pēdējiem pilniem trim kalendāra 
mēnešiem: ienākumi no algota darba; valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti; atlīdzības 
un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas); valsts sociālie pabalsti; stipendijas, 
kompensācijas, uzturlīdzekļi; atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais 
materiālais atbalsts; par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim - 
ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības; kā arī citi deklarējamie ienākumi. 
Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas. Par ienākumiem nav uzskatāmi un deklarācijā 
nav jānorāda Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā minētie 
ienākumi. Proti, šis likums nosaka, ka līdz 2011. gada 31. decembrim, novērtējot klienta 
materiālos resursus, par ienākumiem neuzskata bērna kopšanas pabalstu, piemaksu pie 
bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalstu par dvīľiem vai vairākiem vienās 
dzemdībās dzimušiem bērniem; pirmos 50 latus no vecāku pabalsta; piemaksu pie 
ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; bērna invalīda kopšanas pabalstu; pabalstu 
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; pabalstu ar celiakiju slimam bērnam; pabalstu 
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās; 
bērna piedzimšanas pabalstu; apbedīšanas pabalstu; bezdarbnieka stipendiju 
profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī 
neformālās izglītības ieguves laikā. 

„Katrai pašvaldībai ir savi kritēriji attiecībā uz personas īpašumā esošu zemi, 
mežu, ēkām – tas jānoskaidro pašvaldībā” 

Vēl par ienākumiem netiek uzskatīti arī pašvaldības iepriekš izmaksātie 
sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas 
iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaľu rezultātā gūtais 
materiālais labums. Ja deklarācijas iesniegšanas laikā kādam ģimenes loceklim 
(personai) nav ienākumu, izľemot ģimenes valsts pabalstu, bet iepriekšējo triju kalendāra 
mēnešu laikā šīs personas vidējie ienākumi bija vienādi ar vai mazāki par attiecīgā gada 
1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru, novērtējot trūcīgā 
ienākumus un materiālo stāvokli, šīs personas ienākumus neľem vērā. Aprēķinot vidējos 
ienākumus, pašvaldības sociālais dienests ienākumu apmēru samazina par to summu, 
kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam. 

Katram - tikai puse minimālās algas 
Pašvaldības sociālais dienests pārbaudīs deklarācijā sniegtās ziľas, 

izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziľas par ģimeni (personu) vai 
pieprasot ziľas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām. Ja 
nepieciešams, sociālais dienests pieprasīs arī ziľas apliecinošus dokumentus un 
apsekos ģimeni (personu) dzīvesvietā. Kā skaidro Labklājības ministrijas Sociālās  



  

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES PĀVILOSTAS 

NOVADĀ 

7.JŪNIJĀ 
plkst. 10, pie k/s Vērgale – 1 darbnīcām; plkst.  15   Ziemupē; plkst.16   Saraikās 

Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu kombainiem, zāles novākšanas mašīnām Ls 11,00*, piekabēm Ls 8,00, 
**, speciālai tehnikai Ls 17,00 *** uz vietas inspektoram. Sīkāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Liepājā,  
Jūrmalas ielā 23 vai pa  tālruni 63425564. 
  Papildus informācija par aģentūras darbu un sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā www.vtua.gov.lv. 
* 9,20/TA/  +1,40/ atļauja par piedal.ceļu sat./ +0,40/komisijas nauda norēķinoties skaidrā naudā. 
** 6,20/TA/ +1,40/ atļauja par piedal.ceļu sat./ +0,40/komisijas nauda  norēķinoties skaidrā naudā. 
*** 15,20/TA/ +1,40/ atļauja par piedal.ceļu sat./ +0,40/komisijas nauda norēķinoties skaidrā naudā. 
Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales pagasta lauku attīstības speciālistes Rudītes Bērziľas , lai 
 saskaľotu apskates laiku, zvanīt pa tālruni 63490836 vai 29363898. 

21.MAIJĀ 
Sakas pagastā atkārtotā traktortehnikas apskate notiks plkst.10:00 pie Sakas pagasta pārvaldes. 
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(turpinājums no 9.lpp.)  

Izziľas derīgums un 
atjaunošana 

Pašvaldības sociālais 
dienests ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc iesnieguma 
saľemšanas pieľems lēmumu 
par iesniedzēja atbilstību 
trūcīgas ģimenes vai personas 
statusam. Ja viľi šim statusam 
atbilst, pašvaldības sociālais 
dienests izsniegs rakstisku 
izziľu. Ģimene (persona) tiek 
atzīta par trūcīgu, sākot ar tā 
mēneša pirmo datumu, kurā 
pieľemts lēmums par trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu. Ja vismaz viens no 
iesniedzēja pilngadīgajiem 
ģimenes locekļiem ir darbspējas 
vecumā, izľemot nestrādājošas 
personas ar invaliditāti, trūcīgas 
ģimenes (personas) statusu 
nosaka uz sešiem mēnešiem. Ja 
neviens no ģimenes 
pilngadīgajiem cilvēkiem nav 
darbspējīgs vai arī ja ģimenē ir 
cilvēks ar invaliditāti vai bērns, 
trūcīgo statusu nosaka uz 12 
mēnešiem. Beidzoties šim 
periodam, ģimenei vai cilvēkam 
var atkārtoti noteikt trūcīgā 
statusu, tomēr tas nenotiek 
automātiski - atkal ir jāraksta 
iesniegums un jāaizpilda 
deklarācija. 

„Ģimene(persona) tiek 
atzīta par trūcīgu, sākot ar tā 
mēneša pirmo datumu, kurā 
pieņemts lēmums par trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu” 

Ja laikā, kad pastāv 
trūcīgā statuss, būtiski mainās 
ģimenes (personas) materiālā un 
sociālā situācija, pašvaldības 
sociālais dienests var pieľemt 
jaunu lēmumu par ģimenes 
(personas) atbilstību statusam, ja 
tas nepasliktina ģimenes 
situāciju. Piemēram, ja tas nav 
izdarīts jau iepriekš, pašvaldība 
var noteikt ikmēneša 
kredītmaksājuma apmēru, par 
kuru sociālais dienests samazina 
ienākumu summu, aprēķinot 
vidējos ienākumus. Tomēr 
trūcīgā statusa pieprasītājiem 
jāsaprot, ka pašvaldībām šāda 
rīcība nav obligāta, un pat 
kaimiľu pašvaldību teritorijās šie 
nosacījumi var atšķirties. Izziľa 
par atbilstību trūcīgā statusam, 
kas izdota līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, ir spēkā 
līdz tajā norādītā termiľa 
beigām, ja vien ģimene 
nepieprasa no jauna izvērtēt tās 
materiālos resursus. 

Sociālā dienesta vadītāja  
ILDZE BALODE 

Izmantojiet pēdējo iespēju iegūt zemi īpašumā par 
samaksu lauku apvidos! 

Vēršam uzmanību, ka saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumu: 
- zemes izpircējiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam Valsts zemes dienestā iesniedza izpirkšanai pieprasītās zemes 
robeţu plānu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā, bet kuri vēl nav pieprasījuši lēmuma pieľemšanu par zemes 
piešķiršanu par samaksu, līdz 2010.gada 31.maijam attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā ir jāiesniedz 
iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu; 

Zemes izpircējiem, kuri līdz 2010.gada 31.maijam Valsts zemes dienestā iesniegs iesniegumus lēmuma par zemes 
piešķiršanu īpašumā par samaksu pieľemšanai un saľems pieprasīto lēmumu, līdz 2010.gada 30.decembrim jānoslēdz 
zemes izpirkuma  līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. 
- ja zemes izpircējs līdz 2008.gada 1.septembrim ir veicis priekšapmaksu par izpērkamo zemi, bet  zeme vēl nav 
uzmērīta, zemes izpircējiem tikai līdz 2010.gada 31.augustam ir tiesības iesniegt izpirkšanai pieprasītās zemes robeţu 
plānu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par 
samaksu;  

Vēršam uzmanību, ka, nokavējot šos termiľus, zemes izpircēji liegs sev iespēju izpirkt pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi lauku apvidos! 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas centri: 

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI DARBA LAIKS 

Liepāja, Graudu iela 27, LV-3401Tālrunis: 63480670 Fakss: 63426765 
Saldus, Kuldīgas iela 84, LV-3800Tālrunis: 63822669 Fakss:63822660 
Kuldīga, Pilsētas laukums 2, LV-3300 Tālrunis: 63341544 Fakss: 63324065 
Talsi, Kareivju 7, LV3201Tālrunis: 63237601 Fakss: 63232349 
Ventspils, Vasarnīcu 20, LV-3601, Tālrunis: 63629615 Fakss: 63629600, E-
pasts: kurzeme@vzd.gov.lv 

Pirmdien 9:00-12:00, 14:00-18:00 

Otrdien 13:00-17:00 

Trešdien 9:00-13:00 

Ceturtdien 9:00-13:00 

Piektdien 8:00-12:00 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja INGA LIEPIĽA 

 

LLKIC MEŢA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRS rīko 

BEZMAKSAS SEMINĀRU meţa īpašniekiem PAR IZMAIŅĀM 

MEŢA UN NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ 
 

 

 

 

 

 

Seminārs notiks 26.maijā Pāvilostas novada domes sēţu zālē  
Sākums plkst. 10.30. Semināra 2. daļā – objekti dabā. Līdzi ņemsim: mežam piemērotu apģērbu un 

apavus, sava meža inventarizācijas lietu (ja vēlas individuālas konsultācijas), labu garastāvokli. Sīkāka 

informācija pa telefonu  29285111; 20222041 

 

 Izmaiľas meţa atjaunošanas noteikumos 

 ES līdzekļu piesaistes iespējas jaunaudţu 
kopšanai un instrumentu iegādei  

 Izmaiľas likumdošanā par kokmateriālu un 
cirsmu realizāciju 

 

 Individuālas konsultācijas meţa apsaimniekošanas 
jautājumos 

 Lauksaimniecības zemju apmeţošana – mistrojuma 
shēmas, stādīšanas paľēmieni  

 Jaunaudţu kopšana – pozitīvais un kļūdas (objekti dabā) 
 

http://www.vtua.gov.lv/
mailto:kurzeme@vzd.gov.lv
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KULTŪRAS ZIŅAS 
 22. maijā Pāvilostas pilsētas k/n sieviešu koris piedalīsies koru skatē 
Grobiľā.  
30. maijā Pāvilostas pilsētas k/n deju kolektīvi – 3. – 6. klašu, 5. – 9. klašu, 
vidusskolas, vidējās paaudzes deju kolektīvi piedalīsies deju svētkos „ Zem 
zilās debesu bļodas” Liepājā. 
5. jūnijā Pāvilostas pilsētas k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalīsies 
vidējās paaudzes deju svētkos Valmierā. 
5. jūnijā Pāvilostas pilsētas k/n sieviešu koris piedalīsies Kurzemes Dziesmu 
svētkos Dobelē. 

 

 

Ziņas no Pāvilostas bibliotēkas 

 
Grāmatu lasīšana dod jaunas zināšanas par bijušo, aktuālāko, 

izzināto, ievada cilvēku reālā un nereālā pasaulē. Aprīļa mēnesī Pāvilostas 
bibliotēkā atzīmēja dāľu pasaku meistara H.K.Andersena jubileju. Ar pasaku 
starpniecību bērnus veicinām lasīt un uzzināt pēc iespējas vairāk par 
rakstnieku un viľa darbiem. Atzīmējot rakstnieka jubileju, tika iestudēta 
pasaka „Augstlēkšanas sacīkstes”. Pēc tam bērni zīmēja, kurš pasakas 
varonis vislabāk patika, minēja mīklas un piedalījās rotaļās. Pasākumā 
piedalījās PII ”Dzintariľš” bērni ar audzinātājām un 1.kl. skolēni ar klases 
audzinātāju Agritu Valkašu.  

Paldies aktieriem: Vizmai Ģēģerei, Silvai Vārsbergai, Veltai 
Citskovskai, Initai Zingnikai, Sendai Būmertei un Mairitai Vītolai. 

 
Maija mēnesī bibliotēkā ir skatāma Pāvilostas mākslas skolas 

audzēkľu darbu izstāde  un „Pilis un muiţas Latvijā”  grāmatu izstāde.  
20. maijā notiks pasākums ar 3., 4.klases skolēniem un klases 

audzinātājām, tajā iepazīsim tuvāk Latvijas pilis un muiţas daţādos 
nostāstos, spoku stāstos, tuvāk iepazīsim Sakas - Upesmuiţas pili. 

Grāmatu izstāde ir eksponēta no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 
tajā apskatāmas 46 grāmatas. Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt šīs 
izstādes! 

MAIRITA VĪTOLA 

14.05.2010.- 18.06.2010. Pāvilostas bibliotēkā 

"MĀKSLAS SKOLAS DAŽĀDU 

GADU ABSOLVENTU 

DIPLOMDARBU IZLASE". 
Atvērta darba dienās no pl.10.00 - 18.00, 

15.maijā  no plkst. 12.00-17.00. Par tikšanos ar darbu 

autoriem sekot līdzi tālākai informācijai Pāvilostas 

mājas lapā vai afišām. 

 
30.aprīlis Vērgalē 

Ar koncertprogrammu ,,No pasakas ar dziesmu” 
Rīgas leļļu teātra „Tims” aktieri Juris un Zigis sveica 
visus Vērgales pašdarbniekus, sportistus un aktīvos 
cilvēkus 30.aprīļa atpūtas vakarā Vērgales kultūras namā.  

 
Sporta dzīves organizators Alfrēds Magone 

basketbolistiem pasniedza LEJASKURZEMES NOVADU 
SACENSĪBĀS BASKETBOLĀ nopelnītās zelta medaļas. 
Vērgale – 1 (Ģirts Magone, Dzintars Semenkovs, Sandis 
Kočetkovs, Intars Štālbergs, Edgars Sviklis, Reinis 
Štokmanis, Salvis Kovaļevskis, Modris Grīnvalds, Artūrs 
Freimanis, Gatis Ozols, Egons Aploks),Vērgale – 2 (Kristaps 
Kabiľeckis, Kaspars Kviesis, Guntis Reteris, Kristaps 
Jegoruškins, Dairis Semenkovs, Armands Sils, Andris 
Laumanis, Ģirts Laumanis, Lauris Pirktiľš, Agnis Šķipars, 
Vitālijs Savarins),  Vērgales sieviešu basketbola komanda 
(Natālija Ļeščova, Liene Kupalinska, Diāna Bikova , Māra 
Dţeriľa, Diāna Daize, Baiba Srodere, Gunta Kaire, Regīna 
Daize, Maija Šlanka, Liene Gūtmane).  

 Kultūras nama vadītāja Velga solīja 
pašdarbniekiem medaļas pasniegt nākamajā jubilejas gadā, 
bet šoreiz viľa visiem sportistiem, dziedātājiem un dejotājiem 
dāvāja pildspalvas ar Vērgales simboliku. Ar Rīgas zēniem 
bijām kopā visu vakaru, jo viľi spēlēja arī ballē un vadīja 
interesantas atrakcijas. 

VITA BRAŢE 
 

Jūras laivu nomas 

punkts Pāvilostā 

29. maijā plkst. 13.00 Jūras laivu jaunā 

nomas punkta atklāšana Pāvilostā, jahtkluba 

„Pāvilosta Marina” teritorijā. 

Visiem Jūras laivu viesiem šajā dienā 

dāvinās izklaides jūrā SitOnTop laivās pēc 

sirds patikas. Ja būs vējiņš – būs iespēja 

sēsties uz viļņa, ja nebūs – pavizināties 

mierīgā jūrā.  

Jūras laivas gaidīs ciemos mūsu 

draugus, draugu draugus un visus jūras 

laivošanas interesentus. 

 



  

Vai pagājušais vien ir skaists 
Tikai tāpēc, ka tas nenāks vairs. 
Nāks dienas, būs vēl skaistākas, 
Bet – ne vairs tās, kas bijušas. 

Vērgales senioru ansamblī 
„Vakarvējš” ir 12 dziedošie dalībnieki, 
kas ik sestdienu vai svētdienu pulcējas 
uz mēģinājumu. Dziesmu repertuārs 
plašs. Dziedam gan jaunas, gan arī 
pagājušā gadsimteľa 60, 70. gadu 
dziedātās dziesmas, klausītājiem 
tīkamas. 

Šinī gadā esam piedalījušies 3 
koncertos. Pirmais notika 26.martā pašu 
mājās „Sniegpulkstenītī”, izpildījām 2 
dziesmas. 10.aprīlī Durbē notika novadu 
ansambļu šāgada ieskaľas koncerts, 
kurā piedalījās Kurzemes novadu 
senioru ansambļi no Sabiles, Skrundas, 
Aizputes, Liepājas, Priekules, Nīcas, 
Grobiľas, Vērgales, Durbes. Kopējais 
dalībnieku skaits – 121. Katram 
ansamblim bija jāizpilda 2 dziesmas. 
Rīkotāju kolektīvs izvēlas vienu kopā 
dziedamu dziesmu. Šoreiz tā bija 
Durbes dzejnieces – komponistes 
sacerēta – „Dzīvot prieks”, kuru izpildīja 
visi dalībnieki. Noslēgumā apbalvoja 
ansambļu vadītājus. 

Mūsu ansamblim ir arī 
dziesmu draugi Kuldīgā – senioru 
ansamblis „Rumbiľas”, pie viľiem 
ciemojāmies 17.aprīlī. Bijām 3 ansambļi 
– Aizpute, Kuldīga, Vērgale. Katram 
kolektīvam bija jāizpilda 5 dziesmas. 
Kopīgi izpildījām A.Krūkļa un 
S.Maslovskas sacerēto „Mēs nākam pie 
jums ar dziesmu...” Pie klātiem galdiem 
ar dziesmām un dejām pavadījām 
dienu. Noslēgumā gides pavadībā 
apskatījām muzeju, redzējām, kā 
Ventas rumbā dejo vimbas. Mājup ceļš 
ar dziesmu vēlā vakara stundā. 

Dziedam par jaunību, kas 
nenāks vairs, 
Par mīlu, kas prom neiet... 

Arī Zemgalē ir ansambļi 
„Vakarvējš”. Vilcē – dziedošais, Vircavā 
– dejotāji. Trīs „Vakarvēji” pūtuši gan 
Vilcē, Vērgalē un Vircavā. Esam 
pazīstami no  2006.gada nogales. Viľas 
mūs Kurzemē atrada, un tā sākās mūsu 
draudzīgā tikšanās. Tikko no Vilces 
saľēmām ielūgumu, jo 15.maijā viľu 
ansamblim būs 15 gadu jubilejas 
koncerts. Jā, salīdzinot ar Vilci, mēs vēl 
esam jauni, mums tikai 9 gadiľi, un viss 
vēl priekšā... 

Tu nejutīsies viens, ja 
draugi ir tālumā! 
Mīļš paldies novada domei, kas atbalsta 
ar transportu, un arī šoferīšiem, kas mūs 
vizina tuvos un tālos ceļos! Paldies! 

Ansambļa „Vakarvējš” vārdā  
 VALIJA VILSONE 

 

DEJOTĀJU PANĀKUMI 

 
Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs pēc skates. Foto Mārīte Urkauska 

Ar prieku un gavilēm šogad tika sagaidīti deju skates rezultāti. Priecājās gan lielie, gan 
mazie. Vidējās paaudzes dejotāji priecājās par iegūto 3.vietu starp 6 deju kolektīviem E grupā un 
iespēju piedalīties vidējās paaudzes deju svētkos Valmierā. Mazie 3.-6. klašu dejotāji priecājās par 
iespēju dejot un pārstāvēt savu pilsētu Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Tikai mazliet 
veiksmes, lai tiktu uz lielajiem svētkiem, pietrūka 5.-9.klašu kolektīvam, tādēļ šie dejotāji ir palikuši kā 
rezerves kolektīvs.   

DAIGA CĀBELE 

4.maijs Vērgalē 

Auksts, drēgns un nemīlīgs atausa svētku rīts Vērgalē, taču, neskatoties uz to, neizpalika 
paredzētās aktivitātes. 

Jau agri no rīta Vērgales centrā sāka rosīties pirmie tirgotāji, kuri dienas garumā piedāvāja 
savu preci. Ļoti plašā izvēlē varēja iegādāties augļu kokus, stādus, rotas, drēbes, apavus, pašceptu 
maizi, gaļas izstrādājumus, medu u.c. 

Plkst.9.00 visus modināja pūtēju orķestris no Priekules, bet starplaikos par fona mūziku 
gādāja Aivars Laumanis. Izsolē bija iespējams izsolīt dzīvu modinātāju. No vietējiem mājraţotājiem 
bija iespēja iegādāties dzintara rotas, tamborētas dāvanu dozītes un glezniľas, bet kultūras namā bija 
apskatāma Katrīnas Pomerances fotoizstāde „Dvēsele ziedos”, kas reizē bija arī veltījums visām 
māmiľām Mātes dienā. 

Vērgales pamatskolas virtuvē no plkst.11.30 varēja nobaudīt pusdienas KOMPLEKSAIS 
PAVASARIS! Vēlāk Vērgales kultūras namā bija iespēja noskatīties M.Zīles lugu „Sunītis un viľa 
kauliľš” Pāvilostas k/n amatierteātra izpildījumā. Aktieru atraktīvais tēlojums skatītājos raisīja 
pozitīvas emocijas un kaut nedaudz sasildīja nosalušos skatītājus.  

VITA BRAŢE 
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16.aprīlī Pāvilostas kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs skatītājiem 
parādīja savu veikumu – J.Švarca četru cēlienu lugu „Sniega karaliene”. Uzvedums bija kā veltījums 
jubilejā diţajam pasaku stāstniekam H.K. Andersenam pēc kura pasakas motīviem uzrakstīta šī luga. 
Foto no kolektīva arhīva.  
 

 



 

  

Paldies visiem,  

kas piedalījās talkā! 

Lielā pavasara talka Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” ilga veselu nedēļu – no 19.- 24. aprīlim. 
Paldies visiem bērnudārza pedagogiem ,darbiniekiem un bērniem par aktīvu līdzdalību teritorijas 
sakopšanā, rotaļu laukumu un basaina atjaunošanā.   

Īpašs paldies vecākiem I.Kravecam, U.Čipānam, M.Akerfeldam, M.Grāvim, V.Pīragam, M.Šmitei, 
I.Meļķim, A.Sīpolam, I.Indriekusai, G.Vītoliľam, E.Skudrovskai, J.Dmitrijevam, un vectētiľam A.Sprudzānam, kuri 
ikdienas steigā atrada laiku un vēlmi pielikt roku pavasara uzpošanas darbos. 

Talkas nedēļā jaunākai grupiľai, kuru atvērām pērnā gada rudenī, praktiski no jauna iekārtojām rotaļu 
laukumu – ierīkojām divu veidu šūpoles, pārkrāsojām un sakārtojām nojumi un smilšu kasti, kā arī visai grupiľas 
rotaļu laukuma teritorijai apkārt uztaisījām glītu koka ţodziľu. Ţodziľa ierīkošanā vecākiem ļoti palīdzēja Valdis 
Mizēns, kas ar savu motorurbi  izurba bedres visiem ţoga stabiľiem. Lielais paldies viľam par to! 

Pateicību gribu izteikt arī kooperatīvam „Vērgale – 1” un it sevišķi Normundam Ozolam par atsaucību 
un sapratni sagatavojot rotaļu laukumam visas nepieciešamās koka un metāla konstrukcijas. 

Īpaši gribu pieminēt mūsu bērnudārza jauno saimnieku – Dmitriju Kiss, kurš, neskaitot savas darba 
stundas, veica visus talkas sagatavošanas darbus un rūpējās par darbu raitu norisi visas nedēļas garumā. 

Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi vēl turpināsies arī maija mēnesī. Gribam, lai mūsu bērni 
uzturas un rotaļājas sakoptā un labiekārtotā vidē!  
 

Izglītības ziņas 
Vai mēlīte 

drīkst 

atpūsties? 

Katrs cilvēks jau no bērnības 
zina, kas ir mēle un kur tā atrodas. Bet, 
vai mēs bieţi aizdomājamies cik svarīga 
loma mēlei ir mūsu ikdienā? Vai bez 
mēles būtu iespējams pilnvērtīgi uzľemt 
barību? Vai bez tās varētu veidot skaľas, 
vārdus un teikumus, izjust kā skan 
latviešu un citas valodas? Mēle ir viena 
no svarīgākajām mūsu organisma 
sastāvdaļām. Ar tās palīdzību mēs darām 
pašas par sevi saprotamas lietas – 
ēdam, dziedam un vienkārši runājam utt. 
.Jā, valodai ir tāds patīkams skanējums, 
ja tā rit raiti un bez problēmām. Bet, ja nu 
pēkšľi tā nav, un mēs pamanām, ka 
mūsu bērna valodiľa neraisās gluţi, kā 
gribētos, ja mēlīte nav tik lunkana, kā 
vajadzētu, ja bērns šļupst, stostās, 
runājot izbāţ mēli starp zobiem un varbūt 
nerunā nemaz? Ko tad darīt? Kā 
rīkoties? Var jau, protams, domāt, ka 
gan jau viss atrisināsies pats no sevis, 
bērns augs un iemācīsies runāt pats, var 
censties šo problēmu labot mājās, tomēr 
vislabāk ir doties pie speciālistiem 
(logopēda, psihologa, neirologa) un 
meklēt problēmas risinājumu kopīgi. Ir 
svarīgi palīdzību saľemt pēc iespējas 
ātrāk, jo bērns aug, un bieţi bērni, kuriem 
ir runas problēmas cieš no apkārtējo 
vienaudţu izsmiekla un zobgalības. 
Stostīšanās vai kāda cita smagāka runas 
problēma ir ne tikai nepatīkama, bet arī 
reāli traucē bērnam saprasties ar 
apkārtējiem. Vispirms uzziniet, vai 
izglītības iestādē, kuru apmeklē jūsu 
bērns, strādā logopēds, ja nē, tad 
meklējiet vistuvāk esošo logopēdu un 
griezieties pēc palīdzības! Ja bērns jau 
apmeklē logopēda nodarbības 
bērnudārzā vai skolā, tad 
painteresējieties, cik bieţi nodarbības 
notiek un kādas ir bērna sekmes? Īpaši 
gribētu likt aizdomāties tiem vecākiem, 
kuri uzskata, ka, ja jau bērns apmeklē 
logopēda nodarbības, tad logopēds jau 
visu izdarīs pats, bet, ziniet, ka ar 
nedaudzajām logopēda nodarbībām 
izglītības iestādē bērnam ir par maz un 
paralēli tām ir vajadzīga arī vecāku 
palīdzība un atbalsts. Sevišķi svarīgi ir 
iesākto darbu veikt regulāri un 
turpināt to arī vasaras periodā, jo 
citādi rudenī viss iesāktais būs jāsāk 
atkal no sākuma. Mēlītei un valodas 
korekcijai brīvlaiks nav vēlams. Ja nav 
iespējams nodrošināt bērnam regulāru 
speciālista pakalpojumu saľemšanu, tad 
mēģiniet apmeklēt vismaz vienu 
logopēda konsultāciju kopā ar bērnu, un 
logopēds pastāstīs, ko variet darīt paši 
saviem spēkiem. Tas nebūs sāpīgi, un 
arī laiks pavadīts kopā ar savu bērnu 
sniegs emocionālu gandarījumu. Lai 
darba spars un enerģija „čaklajām 
mēlītēm” un priecīgas vasaras brīvdienas 
bērniem kopā ar vecākiem! Lai veicas!  

Logopēde SANITA DUNKERE Vērgalē 
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VASARAS RADOŠĀS DARBNĪCAS VĒRGALES 

„KASTANĪTĪ” 

Kad skolā sāksies vasaras brīvlaiks, Vērgales bērnudārza „ Kastanītis” telpās šogad tiks 
atvērtas „Vasaras radošās darbnīcas”.   

Aicinām visus ieinteresētos mūsu pagasta bērnus vecumā no 6 – 10 gadiem maija  mēnesī  
atnākt  pieteikties pie bērnudārza vadītājas  un aizpildīt anketas par to, ko vēlētos  vasarā šajās darbnīcās  
darīt.   

„Vasaras radošās darbnīcas” būs atvērtas no 7.-11. un no 14.-18. jūnijam, no pulksten 9:00 
līdz 14:00, katra pa 5 dienām. Ar bērniem darbosies skolotājas S.Poriľa, L.Gulbe, D.Lapiľa un mūzikas 
skolotāja S.Tomase. Visi kopā gatavos daţādas skaistas lietas, zīmēs, dziedās, dejos, sportos, spēlēs teātri 
un vienkārši atpūtīsies. Katru radošo  nedēļu  noslēgsim  ar izstādi un noslēguma pasākumu, kur varēs 
piedalīties  arī  vecāki. 

Vecākiem, kuri gribētu, lai viľu bērni apmeklē šīs nodarbības, jānoslēdz līgums maija 
mēnesī ar Vērgales bērnudārza „Kastanītis” vadītāju un jāsamaksā 5,00 Ls / par pusdienām un 
materiāliem radošajiem darbiem/ līguma slēgšanas brīdī. 

Uz visiem jautājumiem, kas Jums, cienījamie vecāki, varētu rasties, labprāt atbildēšu. 
Ja vēlaties, varat mani sazvanīt - bērnudārzā – 63490847 vai mob. 29224893. 
Bez tam gribētu vēl atgādināt, ka aprīlis un maijs ir tie mēneši, kad sākam domāt par nākamo 

mācību gadu, komplektēt grupiľas. Ja kāds no vecākiem vēl nav savu bērnu pieteicis, bet rudenī 
gribētu, lai viľš apmeklē bērnudārzu, tad neatlieciet to uz rudeni, bet nāciet tagad! 

 
 
 

Vērgales bērnudārza  „Kastanītis” vadītāja 
 GAIDA AKERFELDE    

 

 

29.maijā Vērgales PII „Kastanītis” izlaidums. 
 

 
No sirds priecājamies par 3-6.klašu deju kolektīvu panākumiem un skatē izcīnīto iespēju piedalīties 

Dziesmu un Deju svētkos!  

24.aprīlī kolektīvs savu dejotprasmi demonstrēja tirgus apmeklētājiem Pāvilostā. Foto Agneta Mača 
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Ciemos pie „Saulītes” 

 2010. gada 29. aprīlī Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 5 - 6 
gadīgie bērni, kuri dzied ansamblī un dejo pirmsskolas 
deju pulciľā, kā arī pārstāvji no ansambļa „Burbulīši” 
kopā ar savām skolotājām Aiju Gertsoni un Ligitu 
Eihvaldi devās pieredzes apmaiľas braucienā uz 
pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte” Liepājā. Tā ir 
lielākā pirmsskolas iestāde Kurzemē. Tajā ir 18 grupas, 
kuras apmeklē ap 360 bērnu. Šajā iestādē darbojas 
vairāki ansambļi un deju pulciľi. „Dzintariľa” un 
„Saulītes” bērni kopīgi sniedza koncertu. Neparastu un 
pārsteiguma pilnu šo tikšanos darīja tas, ka liepājnieki 
uz koncertu bija atnākuši katrs ar ziedu pušķīti rokā un 
pāvilostnieki pēc uzstāšanās katrs saľēma 
pavasarīgus ziedus. Ļoti mīļi un patīkami.  
 Pāvilostas bērniem bija brīnišķīga iespēja 
ielūkoties Liepājas bērnu grupiľās un apskatīties 
gaumīgi iekārtotos rotaļu laukumus. 
 Pāvilostas „Dzintariľa” bērni „Saulītes” 
bērnus uz sadziedāšanos ciemos gaidīs rudenī.   

 
 

 

 Gaidāmie notikumi 
Pāvilostas PII 
„Dzintariľš” 

 27.maijā Pāvilostas bērnu 
dārzā ar koncertu viesosies 
Pāvilostas mūzikas skolas 
audzēkľi.  

 2010. gada 28. maijā 
plkst. 16.00 Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariľš” sešgadīgo bērnu 
izlaidums. Uz skolu nākamajā 
mācību gadā aiziet 11 audzēkľi. 

 Bērnu dārzs darbu turpina 
arī jūnijā, un, ja būs pietiekams 
bērnu skaits, arī pārējos vasaras 
mēnešus. 

Vadītāja  
MONTA PĒTERMANE 

 

 

 

 
7. maijā Pāvilostas kultūras namā pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” bērnu veltījuma koncerts mīļajiem vecākiem 

un citiem mīļajiem „Ziedu pilna pasaulīte, saules pilna dvēselīte.” Foto Marita Horna. 

Draudzības koncerta dalībnieki ar skolotājām A. Gertsoni un L. Eihvaldi. Foto M. Pētermane 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 

Pateicoties AS «Latvijas valsts meţi» un 
Dienvidkurzemes virsmeţniecības meţziľa Andra Zaļkalna 
gādībai, 20.aprīlī 11.klase kopā ar skolotāju Andri Paipu 
Zaļkalna meţā uzstādīja 50 putnu būrīšus un pārbaudīja, vai 
jau meţā esošie būri ir darba kārtībā.  

26.aprīlī pie 9. un 12.klases skolēniem viesojās 
pārstāvis no SEB bankas un informēja par kredītiem ar valsts 
vārdā sniegtu galvojumu, kredīta nodrošinājumu un kontu 
atvēršanas iespējām. Konts ir nepieciešams ne tikai kredītu 
pārskaitīšanai, bet arī stipendiju saľemšanai.  

28.aprīlī Pāvilostas vidusskolas 5.klase devās pie 
Vērgales 5.klases. Brauciena mērķis bija iepazīties ar 
vērgalnieku izstrādātajiem projektu darbiem, aplūkot 
ievērojamākos apskates objektus un savstarpēji 
sadraudzēties. 14.maijā skolēni no Vērgales dosies uz 
Pāvilostu.  

Pāvilostas vidusskola bateriju vākšanas konkursa 
rīkotājiem 6.maijā nodeva 74 kilogramus izlietoto bateriju. 
Kopvērtējuma dati vēl nav pieejami. Pagaidām stabilu 1.vietu 
ieľem Liepājas Katoļu pamatskola ar nodotiem 1138,8(!) 
kilogramiem izlietoto bateriju.  
 
 

Sestdien, 8.maijā, meţā pie lokatorkalniem notika LRAM 
Jaunsardzes centra Kurzemesa novada daļas rīkotās Dzintarkrasta kausa 
izcīľas sacensības, kurās piedalījās 20 komandas no daţādām Kurzemes 
reģiona vietām, tai skaitā Pāvilostas un Vērgales jaunsargu komandas. 
Kopvērtējumā Pāvilostas 413.jaunsargu vienība(Pāvilosta-1) izcīnīja II vietu, 
Vērgale-1 III vietu; Pāvilosta-2 ieguva IV vietu, Pāvilosta-3 ieguva IX vietu, 
Vērgale-2 XII vietu. 

8.maijā Liepājā notika RTU Liepājas filiāles Studentu pašpārvaldes 
rīkots konkurss "Informāciju Tehnoloģijas 2010", kurā tika aicināti piedalīties 
12.klašu skolēni un profesionālo vidusskolu audzēkľi. Mūsējais Rihards 
Teteris sīvā konkurencē ieguva 2.vietu un vērtīgu balvu – ārējo cieto disku. 

17.maijā uz svinīgu pieľemšanu Pāvilostas pilsētas domē dosies 
2009./2010.mācību gada olimpiāţu dalībnieki un viľu skolotāji.  
19.maijā skola aicina viesos topošos pirmklasniekus, lai iepazīstinātu ar skolu 
un nākamo klases audzinātāju, kā arī demonstrētu ārpusstundu nodarbībās 
apgūstamās prasmes. 

11., 12., 13., 18., 20., 25., 26., 27.un 31.maijs – zem katra no šiem 
datumiem slēpjas ieskaite vai eksāmens. Visiem veiksmi un gaišu prātu! 

12.klases skolnieces Sandra Bikova (skolotāja Ludmila Vasiļčika), 
kura piedalījās valsts krievu valodas olimpiādē un Monta Priedola (skolotājs 
Andris Paipa), kura piedalījās valsts olimpiādē vizuālajā mākslā - saľēmušas 
atzinību. 

DAIGA JĒKABSONE 
 



  

3.klases skolēni un „Cāļa ceļojums”. Foto Vita Braţe. 

Savukārt 9.aprīlī savu veikumu projektu nedēļas ietvaros rādīja 5. un 6.klases skolēni. 
5.klase – skolēni bija izvēlējušies referātu tēmas par Vērgales pagastu, lai izzinātu savas dzimtās 
vietas vēsturi. Daţas no tām „Ievērojami objekti Vērgales pagastā”, kur aplūkotas Vērgales, 
Ziemupes, Saraiķu baznīcas, Zaļmeţu un Vīnkalnu diţakmeľi, arī „Vērgales muiţas komplekss” un 
„Zvejniecības attīstība mūsu novadā”. 
6.klase – pētījums par suľu šķirnēm, sīkāk aplūkoti rotveileri., tēmas - „Trojas karš”, „Jūlijs 
Cēzars”. Interesants bija Karīnas pētījums par Akmensragu.   
16.aprīlī 7.,8., un 9.klase nodeva vērtējumam savu veikumu projektu nedēļas ietvaros. 
7. un 8.klase – tika iestudēta teātra izrāde „Sarkangalvīte un vilks”, kurā piedalījās 20 skolēni. 
Izrāde bija iestudēta angļu valodā, modernā izpildījumā. Lai visi varētu uzstāties, mainījās lomām. 
Skatuves noformējums – skolotāja Vija Jegoruškina. 
Projektu nedēļas ietvaros 7. – 9.klases skolēni piedalījās neklātienes konkursā „Ko tu zini par 
Lielbritāniju?” Konkursā 1.vietu ieguva Anna Dunkere. 
9.klase – veica pētnieciskos darbus par daţādām tēmām – ģeogrāfija, fizika, ķīmija, sports un 
attiecīgi par tām arī notika darbu prezentācijas. 

VITA BRAŢE 
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Vērgales 

pamatskolā 

projektu nedēļas 

noslēgums 

Vērgales pamatskolā no 22. – 
26.martam norisinājās projektu nedēļa. 
7.aprīlī 1. – 4.klašu skolēni pulcējās 
skolas aktu zālē, lai stāstītu un rādītu 
visu, kas paveikts šīs nedēļas ietvaros. 
Visu klašu piedāvātajos projektos pārsvarā 
dominē pavasarīgas tēmas. 
1.klase – projekta tēma „Lieldienas”. 
Projekta ietvaros tika izzināts viss par 
Lieldienu tēmu – tautasdziesmas, ticējumi 
un paraţas. Krāsotas olas, izgatavoti 
dekoratīvi cālīši, pavasarīgi apsveikumi. 
2.klase – projekta tēma „Pavasaris – 
putnu un Lieldienu laiks”. Otrklasnieki šīs 
nedēļas ietvaros bija izpētījuši visu par 
putnu būrīšiem, izklāstīja visu par to 
pareizu būvēšanu, par to iemītniekiem. 
3.klase – projekta tēma „Raibo darbu 
nedēļa”. Nedēļas ietvaros skolēni 
izgatavoja sedziľas, olu paliktnīšus, bet 
interesantākais bija uz tapetes veidota 
„filma” ar nosaukumu „Cāļa ceļojums”. 
4.klase – katrs skolēns pēc izvēles rakstīja 
referātus par daţādiem dzīvniekiem – 
haizivi, pingvīnu, tīģeri, zivju gārni, 
gepardu, dingo un lauvu. Katrs izgatavoja 
no aplikāciju papīra Lieldienu vistu. 

 

Mūzikas skola  

gatavojas jaunajam  

2010./2011. mācību gadam 

 Neskatoties, ka vēl nav noslēdzies  mācību gads, mēs aicinām 
vecākus ceturtdien, 27. maijā Mūzikas skolā uz  atvērto stundu no 
plkst.16.00- 16.40. Tajā sniegsim nelielu ieskatu skolas pastāvēšanas 
vēsturē, tradīcijās, ekskursijā pa klasēm un iegūsiet informāciju par 
iespējām jūsu bērniem apgūt kādu no mūzikas instrumentiem: klavierspēli, 
vijoļspēli, akordeona spēli vai trompetes spēli. 
Informēsim arī par  2010./2011. mācību gada jaunām izmaiľām  mācību 
programmās. 
     Plkst. 17.00  notiks jauno audzēkľu uzľemšanas konsultācijas 
(izmantojiet iespēju).  
     Pirmdien, 31. maijā plkst. 17.00 Mūzikas skolā uzľemsim audzēkľus 
2010./2011.mācību gadam sekojošās izglītības programmās: 

- klavierspēlē, 
- akordeona spēlē, 
- vijoļspēlē, 
- trompetes spēlē 

Vecākiem līdzi jāľem pase un  bērna dzimšanas apliecība. MĀCĪBU 
MAKSA- Ls 5,-mēnesī. Iespējama mūzikas instrumentu noma.  
 P. S. Arī tad, ja nevarēsiet apmeklēt Mūzikas skolu, tā būs atvērta 
priekš jums arī ikdienā no plkst. 14.00 un skolotāji satiekami jebkurā laikā. 

Pāvilostas mūzikas skolā absolventu izlaidums 21.05 

plkst.17.00 

INGA ŠNORE 

 

 

Pāvilostas vidusskolā 

13.05. plkst.16:00 skolas padomes sēde 
14.05. Atvērto durvju diena. Aicināti Vērgales pamatskolas 9.klašu 
skolēni, vecāki un citi interesenti. 
21.05. „Pēdējā zvana” pasākums 12.klasei 
28.05. Koncerts - konkurss „Ka tik skan!” un mācību gada noslēguma 
ballīte Pāvilostas kultūras namā 
29.05. plkst.9:00 Pēdējā mācību gada skolas diena, liecību 
izsniegšana, „Cerību balvas”  pasniegšana. 

Vērgales pamatskolas 

zālē 

21.05. plkst.12:00 Vērgales pamatskolas svētku pasākums 9.klasei 
„Pēdējais zvans”   
27.05. plkst.12:00 Vērgales pamatskolas „Nomināciju diena” 
 
 

Skolu absolventu 

izlaidumi 12.jūnijā 

Pāvilostas vidusskolas  aktu zālē - 
plkst.13.00 9.klašu absolventu izlaidums 

plkst.16.00 12 klašu absolventu izlaidums. 

Vērgales kultūras namā  
plkst.18.00 Vērgales pamatskolas 9.klašu absolventu izlaidums 

 



  
16                                                                                                                                                                                                                                  2010.gada maijs 
 

Talkas Pāvilostā un Sakā 
Talko pensionāru padome 

Pāvilostas pensionāru padomē nolemjam – Stembres kapsētas 
sakopšanas talku rīkot 15.aprīlī. Ar tā Kunga gādību esam veiksmīgi 
izvēlējušies īsti pavasarīgu, saulainu dienu. 
Līdz kapsētai  daţu minūšu brauciens domes busiľā, un darbs var 
sākties. Rīta cēliena putnu balsu koncertu nomaina sauso lapu čaboľa. 
Drīz veidojas kaudzīte pie kaudzītes. Pie lapu aiznešanas  čakli strādā 
domes norīkotie simtlatu jaunieši. Pēc vairāku stundu darba pērno lapu 
paklājs no kapsētas iznests. 

Lai zaļo zālīte, plaukst pirmie pavasara ziedi! Dievs, uzlūko 
mūsu labos nodomus un ar savu gaismu dari visu skaistu! 

LŪCIJA MATROZE 
 

 

Paveiktais... 

Talkas dienas rīts 23.aprīlī Pāvilostā nav patīkams – līľā 
lietus, un pūš negants vējš. Lai gan dome talku atceļ, tā tomēr 
notiek, jo pēc plkst.9.00 debesis noskaidrojas, un vēlāk talciniekus, 
kuri čakli strādā, pat saulīte apmīļo. 

Sakas pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar skolēniem 
izlīdzina savesto melnzemi un ierīko apstādījumus pie saieta nama, 
savāc atkritumus šosejas malā no pagastmājas līdz Sakas stacijai. 
Talkā piedalās 33 iedzīvotāji, kuri pēc talkas mielojas ar Sakas 
pagasta pārvaldes darbinieku sarūpēto skābeľu zupu. Zaļkalna 
meţu no atkritumiem attīra Pāvilostas pensionāri, domes un 
bibliotekas darbinieki. Viľiem talkā nāk arī komunālā uzľēmuma 
strādnieki. Ostā talko robeţsargi.  No piesdesmitgades parka izved 
sagrābtās lapas, un kultūras nama darbinieki attīra no pērnajām 
lapām kalna nogāzi un izved pamatīgu kravu nolietotā inventāra. 
Savukārt skolas ierīkotajā parkā Sakas upes līkumā pie peldētavas 
talko jaunā ciema iedzīvotāji. Pāvilostas vidusskola izzāģējusi 
pāraugušo akāciju dzīvţogu. Sakoptas un aprūpētas tagad izskatās 
arī pagājušajā gadā iestādītās liepas Dzintaru ielā.   

Sestdienā, 24.aprīlī, talka turpinājās. Zemūdens sporta 
federācijas aktīvisti sakopa jūras piekrasti no Akmensraga līdz 
Rudupei. (turpinājums 17.lpp.) 
 

Pelēkās kāpas modināšana 

Nu jau vairākus gadus pavasarī reizē ar sakopšanas 
pasākumiem simboliski  modinām pelēko kāpu. Jau 22.aprīlī kopā ar 
Latvijas Dabas fonda speciālisti Ievu Rovi veicām izcērtamo prieţu 
iezīmēšanu pašvaldībai piederošajā teritorijā, pirms tam to 
saskaľojot ar domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu. Talkotāji no 
nejaukā laika nenobijās, tāpēc ieplānotos darbus arī paveicām. Talkā 
piedalījās 8.klases skolēni – Annija Bērziľa, Līga Kreicberga,  Gita 
Pīrāga, Kristīne  Uzare, Dāvis Štokmanis, Kārlis Vītols, Miķelis Emīls 
Horna, Dabas aizsardzības pārvaldes un Liepājas reģionālās vides 
pārvaldes darbinieki, Dainis Vītols un Ričards Liepiľš ar 
motorzāģiem, Līva un Natālija Liepiľas. Nozāģētās priedes nodotas 
Pāvilostas komunālajam uzľēmumam pārstrādāšanai šķeldā. 
Savācām 6 maisus ar atkritumiem. 

 
Kristīne un Līga attīra kāpu no mazajām priedītēm. Foto Guna Grimsta. 
 

Uzziľai. 27.aprīlī Ministru kabinetā apstiprināja "Dabas 
lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus".  Prieţu izciršana turpināsies rudenī. 

Aizsargājot Eiropas nozīmes dabas vērtības, mēs varam 
paļauties tikai uz cilvēku apziľu, tāpēc lūdzam dabas liegumā: 

 Neplūkt augus,  

 Nelauzt un nezāģēt koku zarus, 

 Nekurināt ugunskurus un necelt teltis, 

 Nepārvietoties ar transportlīdzekļiem, tai skaitā velosipēdiem,  

 Nevest pastaigā suľus putnu ligzdošanas laikā, 

 Neļaut suľiem trenkāt savvaļas dzīvniekus un bojāt zemsedzi,  

 Neizmest atkritumus. 
MARITA HORNA 

  
 

Zaļās lietas 

Apgūst koku kopšanas prasmes 

Aprīlī Pāvilostā viesojās ļoti retas profesijas pārstāvis - 
kokkopis jeb arborists Uģis Šmits no Jēkabpils kopā ar saviem 
mācekļiem. Latvijā ir tikai pieci arboristi. Viľi zināšanas un sertifikātu 
ieguvuši Vācijā. Mācekļi  pie vidusskolas demonstrēja kā apkopt koka 
vainagu. Paraugdemonstrējumam tika izvēlēta liepa pie vidusskolas. 
Turpat vidusskolā U. Šmits pastāstīja skolēniem un citiem interesentiem, 
ka Latvijā šo profesiju iespējams apgūt Ērgļos, dalījās savās zināšanās 
kā pareizi izvēlēties stādāmo koku, kā to stādīt un vēlāk vismaz 5 – 6 
gadus regulāri kopt. Ja koku pareizi kopj pēc iestādīšanas, tad mazāk 
laika un darba prasa pieauguša koka zaru izzāģēšana. Viens no 
arborista pienākumiem ir nozāģēt koka nokaltušos un krusteniski 
saaugušos zarus. Tādi nenākot par labu kokam, jo, berzējoties citam gar 
citu, zaros var iekļūt infekcija. Gadoties, ka kokam ir divas galotnes un 
tad viena esot jālikvidē. Kokkopja  darbs nav viegls – cilvēkam ļoti jāmīl 
koki, jāpārzina fizika un jābūt labā fiziskā formā. Arboristi savu darbu veic 
ar daţādu rokas zāģu palīdzību. Neiztikt arī bez trepēm, pacēlājiem un 
alpīnistu cienīga ekipējuma, kad kokā jārāpjas ar speciālu virvju 
palīdzību. Vācijā arboristi esot ļoti pieprasīti, un klienti uz viľu 
pakalpojumiem gaida rindā vairākus mēnešus. Latvijā pēdējā laikā 
arboristu pakalpojumus pieprasa tieši privātpersonas.  

U. Šmits kritiski izteicās par mēģinājumiem kokus atstāt 
pavisam bez zariem, kā stabus. Šis process kokam nākot tikai par sliktu, 
un nekur Eiropā šāds paľēmiens netiekot pielietots. "Eiropā par to visi 
brīnās," novērojis arborists un nemāk atbildēt, ko ar šādiem kokiem darīt 
tālāk. Mūsu pilsētā tā ir bijusi ierasta prakse, ka kokam galotne ir 
jānozāģē. Liepas Celtnieku ielā šo nesaudzīgo frizēšanu nav izturējušas 
un tagad stāv ar izpuvušiem vidiem. Jācer, ka koki turpmāk netiks 
sacūkoti. Ir "slikta tendence", uzskata U.Šmits, ka zaļo zonu sakopšanas 
darbos piesaistīti simtlatnieki, jo viľiem neesot zināšanu par pareizu 
koku apzāģēšanu. 

 Daţas lekcijā noklausītas lietas: 
1) Pilsētas vidē pēc iestādīšanas izdzīvo vismaz divus metrus augsti koki 
ar stumbru seši centimetri diametrā. Sīkākus kokus iesaka stādīt 
privātīpašumos.  
2) Koku stādot, būtiski izplānot, vai pēc pāris gadiem tā lapotnei un 
zariem nekas netraucēs, piemēram, blakus esošās mājas vai elektrības 
vadi. 
3) Pirms ievietošanas bedrē koka saknes obligāti jāatdala kā vēdeklis. 
4) Ap iestādītajiem kokiem jāveido apdobe, lai mitrums turas un atbalsta 
mieti jāveido trīsstūrī.  
5) Nozāģēto zaru vietas nevajag aizkrāsot ar krāsu, jo koks pats sevi 
sadziedē. 

MARITA HORNA 
 
 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40150993&mode=mk&date=2010-04-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40150993&mode=mk&date=2010-04-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40150993&mode=mk&date=2010-04-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40150993&mode=mk&date=2010-04-27
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Lielā Talka Vērgales pagastā! 

23.aprīlī, neskatoties uz ne tik labajiem laika 
apstākļiem, daudz atsaucīgo un darbīgi noskaľoto devās 
sakopt sava pagasta teritoriju, tādejādi atbalstot un iesaistoties 
visā Latvijā rīkotajā Lielajā Talkā.  

Talkas dienā gan skolēni, gan pieaugušie darbojās savos 
apdzīvoto vietu centros. Atskatoties uz paveikto, ir gandarījums, jo 
padarīts ir daudz. 

Vērgalē. Pamatskolas skolēni un skolotāji sakopa 
Vērgales muiţas parku. Pārējie - ozolu jaunaudzi pie Vērgales 
centra.  

 
Talkas diena. Foto Jānis Vitrups 

Plocē. Tiek sakopta attālāka teritorija pie daudzdzīvokļu 
mājām, vākti atkritumi Liepājas – Ventspils šosejas malā. 

 
Talkas diena. Foto Jānis Vitrups 

Ziemupē. Uz talku bija ieradušies ap 40 talcinieku. Tika 
sakopta Ziemupes centra apkārtne, izzāģēti vecie koku zari, izcirsti 
krūmi. Pēc darba visi tiek cienāti ar gardu zupu, par kuru paldies 
Zaigai un Edgaram Kupliem. 
 
 
 

Aicinām seniorus uz tikšanos! 

Swedbank ir labs palīgs naudas lietu risināšanā un vienmēr 
rūpējas par saviem klientiem! Mēs gādājam, lai Jūs varētu ērti un izdevīgi 
saľemt pensiju,  ietaupīt, maksājot  par daţādām ikdienā nepieciešamām 
lietām, un justies droši, lietojot bankas pakalpojumus.  

Bankas pakalpojumus varēs saľemt vienkāršāk,  jo ir uzstādīts 
Vērgalē Swedbank bankas automāts. Līdz ar to mēs ne tikai, kā ierasts, 
būsim sastopami katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 9.30 līdz 10.30 
pilsētas domē, bet arī ikviens Vērgales iedzīvotājs ikdienā ātri un ērti varēs 
piekļūt savai naudai. 

Lai arī Vērgalē seniori zinātu par visām iespējām, ko sniedz banka un 
kuras var padarīt ikdienu ērtāku un izdevīgāku, aicinām Jūs uz tikšanos  ar 
Swedbank ekspertiem: 

 izstāstīsim, kā izvēlēties Jums piemērotākos bankas pakalpojumus;  

 informēsim, kā ietaupīt, veicot daţādus ikdienā nepieciešamos 
maksājumus, piemēram, samaksājot rēķinus; 

 parādīsim, kā lietot bankas pakalpojumus; 

 tikšanās laikā, uzrādot pasi, Jums būs iespēja atvērt kontu un  
pieteikties pensijas saľemšanai kontā (mēs nogādāsim iesniegumu 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ).  

 Gaidīsim visus interesentus, arī tos, kas šobrīd vēl nav izlēmuši, vai 
vēlas izmantot bankas pakalpojumus. Mēs izstāstīsim par visām 
bankas sniegtajām iespējām, turklāt Jūs varēsiet bez maksas saľemt 
izdevumu „Senioru Ceļvedis”, kas ļaus Jums iepazīties ar mūsu 
piedāvājumu. 

Tikšanās laiks: 
Datums: 13.05.2010 
Vieta: Vērgales kultūras namā 
Laiks: 11.00-12.30 
 

 
Talka Ziemupē. Foto Daina Vītola 

 
Talkas diena. Foto Jānis Vitrups 

Saraiķos. Talkā piedalās 32 talcinieki. Tiek savākti atkritumi ceļa 
malās: no centra līdz šosejai, no centra līdz „Lenkām”, no centra līdz 
Plocei. Talkas laikā Saraiķu bibliotēkā varēja dzert karstu tēju, bet pēc 
talkas ikviens varēja iestiprināties ar ceptiem kartupeļiem. 

VITA BRAŢE 

 

(turpinājums no 16.lpp.) Rīdzinieki, kuri Pāvilostu uzskata par savām 
otrajām mājām, izzāģēja vecos kokus un iestādīja to vietā jaunus, 
kopā ar laukuma nomnieku atjaunoja zaru pinumus pie skatu torľa 
Kalnu ielas stāvlaukumā.  

Talkas notikušas arī novada kapsētās. 
Pirms 4.maija svētkiem jaunu ietērpu ieguvusi sabiedriskā 

transporta pietura pie vidusskolas, kur izzāģēti  vecie krūmi un 
interešu kopas „Sārtene” dalībnieces kopā ar domes strādniekiem  
iestādījušas jaunus apstādījumus. 

20.aprīlī Pāvilostā tika vākti atkritumi pieteiktajās adresēs, 
kas atslogoja pilsētnieku rūpestus par atbrīvošanos no lielgabarīta 
nolietotām mantām. Ne katram ir iespēja tās nogādāt atkritumu 
poligonā, tāpēc bieţi vien šis tas nonāk tuvējā meţā. 22.aprīlī 
simtlatnieki veica jūras piekrastes tīrīšanu no strantes līdz ziemeļu 
molam Pāvilostā un salasīja vairākas kravas ar atkritumiem. Šajā 
pavasarī pēc saimniecības vadītāja A.Aļľa aprēķiniem savākti ap 70 
m3  daţāda veida atkritumi.  

Saimniecības vadītājs Aivars Alnis saka lielu paldies 
visiem iedzīvotājiem un novada viesiem, kuri pielikuši savu 
roku sakopšanas talkās!  

MARITA HORNA 
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DZĪVES BRĪŽOS 
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu, 
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā, 
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm, 
Pāri kā varavīksni!  

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos  
Sakas un Pāvilostas iedzīvotājus –  

Veltu Podkalni – 86  Mildu Rozenbergu - 82 
Nadeţdu Vītolu – 85  Edgaru Pīlēnu - 80 
Dzidru Jansoni – 84 Silviju Braţi - 70 
Mariju Miezīti – 84   Gunaru Glasmani - 65 
Lidiju Kreicbergu – 84 Renāti Bērznieci - 60 
Birutu Puriľu – 82  Rasmu Norveţu – 60 
Valdi Atvaru, Igoru Popkovu, Maritu Roliču, Vitāliju Lisovu, 

Aldi Bērziľu, Mārtiľu Matisonu, Vilni Arāju, Edgaru Dzintaru, Igoru 
Rūsiľu! 

Pilngadnieku – Valteru Zavecki!  
   

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus -  

Silviju Dārznieci – 86 Austru Eizengraudiľu - 85 
Dzidru Jansoni – 84 Mirdzu Dirnēnu - 83 
Ţani Melvagu – 80  Ivaru Balodi - 60 
Juriju Pilipu – 60  Viktoru Kļemaku - 60 
Ēriku Burkevicu, Irinu Kolpakovu, Marinu Sľiguru, Uldi 

Almani, Rigondu Balodi, Solvitu Krastiľu, Ritu Kaľoti, Viktoru 
Zujevu, Gunu Aploku, Lauru Ozoliľu, Elīzu Jegoruškinu, Zani 
Jankevicu, Kristu Kalēju, Salvi Kovaļevski! 

Pilngadniekus – Elīnu Skudrovsku un Andi Cielavu! 
 
 

SLUDINĀJUMI 
Piedāvāju friziera un manikīra pakalpojumus - matu griešana 

vīriešiem, sievietēm un bērniem, matu veidošana, krāsošana, 
balināšana, ilgviļľi, pērļu pieaudzēšana. Kā arī klasiskais manikīrs, 
skropstu un uzacu krāsošana.  Zvanīt Ingai Sakā 28890729. 
 

Izīrē māju Pāvilostā dzīvošanai uz ilgu laiku. Zvanīt 
26315595. 

 

Piedāvā apģērbu labošanas pakalpojumus (slēdzēji, 
atšūšanas un iešūšanas pakalpojumi, utt.)Tel.: 28624644 

 

Remontē elektromotorus, starterus un ģeneratorus auto un 
traktortehnikai. Izbraucam pie klienta. SIA „Maglet”, tālr. 29162122 
 

INFORMĀCIJA 
Juriste Argita Jaunsleine pieľems apmeklētājus Pāvilostas 

novada domē š.g.26.maijā plkst.10.00, pēc tam iedzīvotājus, pēc 
iepriekšēja pieraksta pieľems Vērgales pagasta pārvaldē. 
 

Pašvaldības policistu  Vērgales pagastā Arni Vītoliľu 

iespējams sazvanīt pa telef. 28679661 

 

Augstākās cenas par meţa 
īpašumiem. Samaksa tūlītēja. 

Tel.26343958, fakss 
63498155, e-pasts: 
latamezs@inbox.lv 

 

 

Sveicam  
Sintiju KĻAVU un Ritvaru  

KLEINŠMITU ar dēla RAITA piedzimšanu! 

 

MŪŽĪBĀ 

Vērgales pagastā 
ELVĪRA SERGEJEVA (25.04.1912. – 27.03.2010.) 
JŪLIJS ANDREJS PABĒRZIS (07.02.1937. – 29.04.2010.) 
 

 

 

Sveicam 

Ilzi PĒTERMANI un Jāni JAKOVELI kāzu dienā! 
Ievu TREIGUTI un Klāvu PĒTERMANI kāzu dienā! 

 

Reliģiskās ziņas  
Dievs caur Latvijas vasarsvētku apvienības bīskapa Jāľa 

Ozoliľkēviča svētību atver Pāvilostas visvecākajā brāļu draudzes 
dievnamā – tagad kultūras namā -  dievkalpojumus, kas notiek katru 
sestdienu plkst. 12.00. 

Informāciju var saľemt, zvanot pa tālr. 25908182. 
 

PATEICĪBAS 
Vēlētos izteikt lielu pateicību bērnu dārza audzinātājām  Aijai 

Gertsonei un Ligitai Eihvaldei par jauka un mīļa pasākuma 
sarīkošanu Māmiľdienā. Jūs esat ielikušas lielu darbu mūsu bērnos. 
Koncerts bija ļoti aizkustinošs un jauks. Sakām lielu PALDIES jums, 
mīļās meitenes! 

P.S. Paldies pārējām audzinātājām par palīdzību 
mēģinājumos un dekorāciju gatavošanā. 

Vecāku padome un vecāki 
 

Paldies Sakas pagasta skolēniem, viľu vecākiem un 
vecvecākiem, kuri 23.aprīlī  piedalījās pagasta sakopšanas talkā, 
paldies z/s “Celmiľi” vadītājam Guntaram Kreicbergam par ziedoto 
zālāju sēklu. 

Daiga Enkuzena 
 

Sakas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonds 
pateicas visiem, kuri palīdzēja Pavasara koncerta sagatavošanā, īpaši 
SIA „Kalniľmuiţa”. 
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