
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.3 (8)      2010.g.marts, aprīlis 

 

  

 

Aivita DIMA, m.sk.1.P gr. 

Talkas sākums plkst. 9.00.  Talkas koordinators A.Alnis (t.26424920) 
Norises vietas un atbildīgie: 
Sakas pagasta pārvaldē – apkārtnes labiekārtošana – Daiga Enkuzena 
Jūras krasta kopšana no Akmensraga bākas  uz Pāvilostas pusi – Aina 

Kreicberga. 
Lokatoru kalnu apkārtnes un jūrmalas kopšana no D mola uz 
Akmensraga pusi – Daiga Jēkabsone. 
Jūrmalas kopšana no Z mola līdz Zaļkalna mežam – Inta Vīgante un 
Marita Horna. 
Ostas sakopšana – robežsargi. 
Sakas upes krasts no TIC līdz zvejas piestātnei – Mairita Baltaiskalna, 
Inga Šnore. 
E.Šneidera laukums – Mākslas skola. 
50 – gadu parks un kultūras nama apkārtne – Dace Bunka un Silva 
Vārsberga. 
100 – gades parks – Baiba Arāja. 
Stadions – Aldis Barsukovs. 
Orgas krastu kopšana – mežsargi. 
Upesmuižas parks – Aivars Alnis. 
Torņa iela - Zaļkalna mežs – domes darbinieki. 
Zaļkalna meža mala – pensionāri. 
Novada kapsētās  - to uzraugi.  
Kalna ielas stāvlaukums. 

Atbildīgajām personām būs izsniegti gružu maisi. Darba cimdi gan 
šogad jāgādā pašiem talciniekiem. 

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEVIENOTIES JEBKURĀ NO TALKAS 
VIETĀM! 

Pulcēšanās Vērgales, Saraiķu un Ziemupes centros 
plkst.9.00! Talkas koordinatori:  Vērgalē – J.Vitrups, I.Lapiņš. Saraiķos – 
I.Kopštāle. Ziemupē – D.Vītola. Sīkāka informācija par talku pie 
koordinatoriem! 

 Arī 24.aprīlī jebkurš aicināts piedalīties Vislatvijas talkā. 
 

Tāpat ir ar cilvēciskajām attiecībām.  Apriet, aprunāt, pateikt 
ko ironisku, ko asu – tas ir cilvēku  dabā. Cik  sakām viens otram labas 
un jaukas lietas?  Padumji ir apgalvot: „Ko tad es tev uzbāzīšos ar savu 
laipnību, tu jau tāpat zini, ka esi izdarījis pareizi un labi!” Vai pareizāk 
nebūtu īstajā brīdī un vietā pateikt otram to labo, ko esam viľā 
saskatījuši. Skaidri, patiesi un tieši. 

  Patiesībā rokas nolaiţas bezspēcībā, uzklausot strādājošo 
stāstus par atstumtību, vienaldzību,  rutīnu,  kas  sagrauj darbinieku 
vēlmi radoši un ar pilnu atdevi veikt savu darbu. Ne mazums dzirdēts 
un lasīts, ka visvērtīgākais iestādei vai uzľēmumam ir motivēts 
darbinieks.  Kā motivējam savējos?  Ar to, ka stāstām viľiem, ka citur ir 
vēl sliktāk, ka labi ir kā ir un nevajag neko mainīt, ka vienam atļaujam 
vairāk kā otram?  Laikam jau to nesauc par motivāciju... 

Tā gribas, lai pavasarī, kad dabā viss mostas un atdzimst, 
savu sirdi un prātu  noskaľotu labiem darbiem, atklātiem smaidiem un  
uzmundrinošiem, patiesiem vārdiem.  To trūkumu nevaram norakstīt uz 
diţķibeles rēķina.  Tas neko nemaksā. Tam tikai ir cilvēka cieľas, 
uzmanības, līdzjūtības un cilvēkmīlestības vērtība. 

Meklēsim gaismu pavasarī un sevī!  
MARITA HORNA 

 
 

23.aprīlī Pāvilostas novadā  

Lielā Talka! 
 

PAVASARIS  
IR KLĀT! 
 

Garā, sniegotā un aukstā  
ziema ir prom. Šogad  tā bija īsta,  
kāda sen nebija redzēta un piedzīvota.  
Nu, skaisti!  

Tikpat īsts un jauks nāk pavasaris. Prieks par putnu skaļo 
un jautro vīterošanu agrās rīta stundās, prieks par katru jaunu asnu, 
kas izlien no zemes un sniedzas pretī saulei. Pavasarī cilvēks 
iegremdē rokas uzrūgušajā, uzirdinātajā augsnē, viľš vēro zemi, 
gadskārtējo  atdzimšanu meklēdams. Pats atplaukst kopā ar pirmo 
zaļumu, vēlāk ar zilo, dzelteno un  balto krāsu. Pavasarim pietrūkst 
sarkanās, to piemet vienīgi tulpes – kā degošus asins pilienus. 

Bet kā pietrūkst cilvēkiem? Kāpēc viľu dabā ir mūţīgā 
gaušanās. Arī ziema, lai cik laba būdama,  dabūjusi savu devu 
kritikas. Tagad lai saturās pavasaris! Lai cik gaidīts un skaists, arī 
tas nebūs visu izdarījis pa prātam.  

 

 

http://127.0.0.1:9634/open?file=C:\Program Files\Tildes Birojs 2005\Resources\i_pavilosta_p.JPG
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DOMES ZIŅAS 
Kārtējā novada domes sēde notika š.g. 25.martā Pāvilostā. Sēdē 

nepiedalījās deputāts Andris Zaļkalns, kurš bija atvaļinājumā. Deputāti 
izskatīja 35 jautājumus. 

1. Sakarā ar veiktajiem grozījumiem štatu sarakstā un darba 
samaksas noteikšanu, degvielas limitu piešķiršanu u.c. apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „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. Izskatīja Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas 
iesniegumus un piešķīra finansējumu šādā apmērā no pašvaldības 
budţeta koda Nr. 04.740 - vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: 
Pāvilostas vidusskolas 9.klasei transporta izdevumu segšanai 
ekskursijai - Ls 100,00; Pāvilostas vidusskolas 12.klasei izlaiduma 
muzikālā pavadījuma apmaksai - Ls 200,00; Vērgales pamatskolas 
9.klasei transporta ekskursijai un izlaiduma muzikālā pavadījuma 
izdevumu segšanai – Ls 250,00. 

3. Izdarīja izmaiľas štatu sarakstā, tarifikācijā un limitos. Štatu 
sarakstu papildināja ar ugunsdzēsēja amatu uz 0,35 slodzēm. Turpmāk 
par papildus samaksu izpilddirektore izglītības jautājumos Silvija Leja 
koordinēs arī novada kultūras namu un muzeju darbu. Savukārt par 
vecāko bibliotekāri par papildus samaksu novadā strādās Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola. Pāvilostas kultūras nama sadaļa 
papildināta ar divām jaunām štata vietām – kora vadītāju un 
koncertmeistaru, katru uz 0,5 slodzēm. Grozījumus izdarīja arī 
labiekārtošanas sadaļā, jaunajam saimniecības pārzinim Aivaram Alnim 
nosakot pilnu darba slodzi. 

Apstiprināja šādus degvielas limitus: Vērgales pamatskolas 
jaunsargu vadītājam Kasparam Rudītim - 40 l mēnesī; Pāvilostas 
kultūras nama  kora vadītājam Renāram Juzupam - 60 l mēnesī; 
Vērgales sporta nama basketbola pulciľa vadītājam Alfrēdam 
Magonem  - 25 l mēnesī. 

4. Apstiprināja šādus telefona limitus: Saraiķu bibliotēkas vadītājai 
Ingunai Kopštālei - Ls 7,50 mēnesī; ugunsdzēsējam Armandam 
Podziľam - Ls 5,00 mēnesī. Apstiprināja ugunsdzēsēju automašīnas 
degvielas patēriľa normu -  40 l uz 100 km un 0,37 l/minūtē - tukšgaitā 
darbinot ūdens sūkni. 

5. Nolēma piedalīties LEADER izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Savienības atbalstam, iesniegt projektu “Sociālās aprūpes 
punkta izveide Pāvilostas novada Ploces ciemā”, projekta kopējās 
izmaksas ~ Ls 15 000,00, un garantēt līdzfinansējumu. Garantēt 
līdzfinansējumu biedrības “Vērgalīte” projektam “”Vērgalīte” danci veda” 
Ls 930, 35 apmērā. Līdzfinansējumu garantēt no budţeta finansējuma 
projektiem. 

6. Samazināja nekustamā īpašuma nodokli divām  politiski 
represētām personām. 

7. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamajiem 
īpašumiem Sakas pagastā -  „Unguri“, kuru īpašnieks Slava Pencis 
pārdod Mārim Slanāram, „Granīti“, kuru īpašnieks Arnis Girgensons 
pārdod SIA „Kursa MRU“, „Smildziľi“, kuru īpašnieks Skaidrīte 
Budovska pārdod Uldim Kristapsonam.  

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
Šķēdes ielā 4, Saraiķi, kuru īpašnieks Marina Šutjko pārdod Raisai 
Vengerukai.  

8. Deputāti nolēma pārľemt Vērgales pagasta padomes biedra 
statusu Latvijas Piļu un muiţu asociācijā. 

9. Nolēma mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajiem īpašumiem 
Brīvības iela 22A un Brīvības iela 22, Pāvilostā,  nosakot abiem 
īpašumiem dalīto  zemes lietošanas mērķi, atbilstoši zemes īpašuma 
pašreizējai izmantošanai, proti, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
 

10. Nolēma piedzīt no viena novada nekustamā īpašuma īpašnieka 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 53,82 un nokavējuma naudu Ls 
10,08.bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

11. Tika izdarītas izmaiľas Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
nolikumā. 

12. Nolēma izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesībām par Ziemupes 
pludmales stāvlaukuma apsaimniekošanu. Apstiprināja noteikumus 
pludmales stāvlaukumu apsaimniekošanai. Noteica nomas maksu Ls 
300,00 gadā un nomniekam būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. 
Nomas tiesību pretendentiem līdz 2010.gada 20.aprīlim  jāiesniedz 
izskatīšanai Pāvilostas novada domē pieteikumu par stāvlaukuma 
apsaimniekošanu un apsaimniekošanas vīziju.  

13. Pārtrauca z/s Kaija zvejas rīku nomas tiesības uz 2 reľģu 
stāvvadiem ar 2010.gada 25.martu un  piešķīra tos SIA Santa VV ar 
2010.gada 26.martu.  

14. Pārtrauca zemes nomas līgumu ar Ģirtu Strautmani uz zemi 
„Vasarnieki” Nr.13, Vērgales pagastā ar 31.03.2010. Nolēma slēgt 
zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemesgabalu Dzintaru iela 
125 platībā 1000 kvm., Dzintaru iela 109a platībā 504 kvm., Pāvilostā 
un uz zemesgabala ar kadastra Nr. 6486 004 0023 platība 5 ha. 

15. Atcēla Pāvilostas novada domes 26.02.2010. sēdes protokola Nr.2 
21§ „ Par transformatoru būvju adresēm un nosaukumiem” lēmuma 
3.1.5. punktu un izteica to sekojošā redakcijā: „Zemes gabalam ar 
kadastra Nr. 6496 005 0280 piešķirt adresi Dārza iela 2A, Saraiķi, 
Vērgales pagasts.”  

16. Dome izskatīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
25.02.2010.vēstuli par detālplānojumu Dzintaru ielā 2E. Pamatojoties uz 
likuma Par pašvaldībām pantu un Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumu 76.2 punktu, nolēma atcelt Pāvilostas novada 
domes 2009.gada 17.decembra saistošos noteikumus Nr. 33 un uzdeva 
detālplānojuma izstrādātājam SIA „Projekti un vadība” pilnveidot 
detālplānojuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 1. 
redakciju, atbilstoši norādījumiem Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas vēstulē, un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju. 

17. Dome bija izskatījusi SIA „Rietumu elektriskie tīkli” valdes locekļa 
Armanda Cveigela iesniegumu par 2 vēja ģeneratoru būvniecību 
nekustamajā īpašumā – Pāvilostas novada Vērgales pagasta „Birzes” 
un atļāva uzsākt šī nekustamā īpašuma detālplānojuma izstrādi. 

18. Izskatīja SIA „Vēju Malēji” valdes locekļa Anrija Jankevica 
iesniegumu par vēja ģeneratoru izvietošanu elektroenerģijas raţošanai 
un ar tiem saistīto infrastruktūras būvju un objektu izvietošanai 
nekustamajā īpašumā – Pāvilostas novada Vērgales pagasta 
„Lagzdiľas” un atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi. 

19. Sakarā ar Andreja Pomeščikova pilnvarotās personas Valda 
Kalnozola  iesniegumu, kurā viľš lūdz sadalīt  zemesgabalu „Saules 
Pļavas”, Vērgales pagastā, dome atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi.  

20.  Sakarā ar SIA „Vēja sēta” pilnvarotās personas Valda Kalnozola 
iesniegumu par zemesgabala „Piejūras”, Vērgales pagasts, sadalīšanu, 
deputāti atļāva uzsākt   detālplānojuma izstrādi. 

21. Piekrita nekustamā īpašuma „Skaras”, Vērgales pagasts, 
sadalīšanai trīs atsevišķos īpašumos, atdalītajām zemes vienībām 
piešķirot nosaukumus  „Silāji”  un „Skalbes”, kuru nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.  

22. Piekrita nekustamā īpašuma „Bētiľi”, Vērgales pagasts, 
sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes vienībai 
piešķirot nosaukumu „Meţa Bētiľi”, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība. 

23. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Pauguri”, 
Vērgales pagasts. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt 
Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes 
gabalam. 
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Īpašumu “Ūdri” un “Ūdriľi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2010.gada 15.aprīlī plkst. 18.00  SIA “ER-RA-MI” (kafejnīca/ēdnīca) 
telpās Saraiķi, Dārza iela 1. 
 

Ar Pāvilostas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu Nr. 35§ 
atcelts Pāvilostas novada domes 2010.gada 26.februāra lēmums Nr. 4§ par 
nekustamo īpašumu „Sakas Novada Lauki‟‟ Sakas pagasts, Pāvilostas novads 
nodošanu atsavināšanai. Ľemot vērā augstāk minēto Pāvilostas novada dome 
paziľo par 2010.gada 6.maijā izsludinātās nekustamā īpašuma „Sakas 
Novada Lauki‟‟ Sakas pagasts, Pāvilostas novads izsoles atsaukšanu, kā 
rezultātā tā nenotiks. 

 

PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2010.gada 26.februāra 
sēdes protokola izrakstu Nr.2, 18.§, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde 
zemes gabalam „Leľķi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,  kadastra 
nr.6496 008 0037.  

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, izstrādātāja – Kristīne Purvlīce.  
Detālplānojuma mērķis – vēja elektrostaciju parka būvniecība īpašumā „Leľķi”. 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pēc vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu – Lauksaimniecības izmantošanas teritorijas. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales pagasta 
pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag.) katru darba dienu līdz 2010.gada 
29.aprīlim. Informācija pa tālruni – 22306619, Kristīne Purvlīce. 

 
Īpašumam „Piejūras”, Vērgales pagasts 

    Detālplānojuma izstrādātājs SIA „Līnijas“ paziľo, ka ar 2010. gada 25.marta 
sēdes lēmumu Nr.3 §19. ir uzsākta nekustamā īpašuma – Pāvilostas novada 
Vērgales pagasta „Piejūras”,  zemes vienībai ar kadastra Nr 6496 001 0356 
detālplānojuma izstrāde. Teritorijas plānotā izmantošana – retinātas apbūves 
dzīvojamās un rekreācijas apbūves zona. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Vitrups.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei 
norādītajā laika posmā, lūdzu, iesniegt SIA „Līnijas”, Apes iela 10-9, Rīga, LV-
1006 līdz 2010.gada 28.maijam. Tālrunis informācijai 29394527. 
 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 
25.03.2010. lēmumu nr.3, 16§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam 
“Birzes” (kadastra nr. 64960080058), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks J.Vitrups. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaľā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu – plānota retinātas ģimenes māju 
dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorija un mežsaimniecībā izmantojama 
teritorija. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales pagasta 
pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag., Pāvilostas novads) vai SIA “Projekti un 
vadība”, Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, katru darba dienu līdz 2010.gada 
18.maijam. 

 
Īpašumam „Saules pļavas”, Vērgales pagasts 

    Detālplānojuma izstrādātājs SIA „Līnijas“ paziľo, ka ar 2010. gada 25.marta 
sēdes lēmumu Nr.3 §18. ir uzsākta nekustamā īpašuma – Pāvilostas novada 
Vērgales pagasta „Saules pļavas”,  zemes vienībai ar kadastra Nr 6496 001 
0525 detālplānojuma izstrāde. Teritorijas plānotā izmantošana – retinātas 
apbūves dzīvojamās un rekreācijas apbūves zona. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Vitrups. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei 
norādītajā laika posmā, lūdzu, iesniegt SIA „Līnijas”, Apes iela 10-9, Rīga, LV-
1006 līdz 2010.gada 28.maijam. Tālrunis informācijai 29394527. 
 

24. Novada dome izskatīja IK „Marta-G” direktores Aivas 
Gūţas iesniegumu par  telpu nomu un nolēma iznomāt IK 
„Marta-G” telpas Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, ziedu 
tirdzniecības vajadzībām ar 2010.gada 01.aprīli. Noteikt 
nomas termiľu- līdz 2015. gada 31.martam. Uzdot juristei 
Argitai Jaunsleinei sagatavot telpu nomas līgumu. 
25. Piekrita nekustamā īpašuma „Saulgrieţi”, Vērgales 
pagasts, sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalītai 
zemes vienībai piešķirot nosaukumu  „Saules”, un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
26. Piekrita nekustamā īpašuma „Zemguļkristi”, Vērgales 
pagasts, sadalīšanai vairākos atsevišķos īpašumos, 
atdalītajām zemes vienībām piešķirot nosaukumus „Kristi” 
un „Zeimas”, un noteikt zemes lietošanas mērķi –  zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  
individuālo dzīvojamo māju apbūve - zemes kadastrālās 
vērtēšanas vajadzībām īpašumam „Laimiľi”, Vērgales 
pagasts. 
27. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Birztalas”, 
Vērgales pagasts, zemes ierīcības projektu, atdalītajam 
zemes gabalam piešķirot nosaukumu „Angelikas”. Noteica 
zemes platību 3909kvm un lietošanas mērķi -  
rūpnieciskās raţošanas uzľēmumu apbūve un piešķīra  
adresi zemes gabalam Stadiona iela 7, Pāvilosta. 
28. Precizēja zemes gabala platību Ernesta Šneidera 
laukums 2, Pāvilosta, kas ir 968 kvm. 
29. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam 
„Stellas”, Vērgales pagasts. Pēc zemes ierīcības projekta 
izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē.  
30. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam 
„Jorēni”, Vērgales pagasts. Pēc zemes ierīcības projekta 
izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē un 
piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam (vai lemt 
par pievienošanu īpašumam Nelsoni). 
31. Novada dome izskatīja VMD Dienvidkurzemes 
virsmeţniecības vēstuli ar ieteikumu par meţu iekļaušanu 
meţa aizsargjoslā ap pilsētu. Pamatojoties uz Aizsargjoslu 
likuma 11.pantu, kas nosaka, ka meţu aizsargjoslas ap 
pilsētām tiek noteiktas, lai nodrošinātu pilsētu 
iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai 
nepieciešamos apstākļus, kā arī lai samazinātu vai 
kompensētu pilsētu negatīvo ietekmi uz vidi un 
pamatojoties uz LR likumu „ Par pašvaldībām „ 15. pantu, 
iekļāva pielikumā norādītos meţa kvartālus  meţa 
aizsargjoslā ap pilsētu. 
32. Piekrita nekustamā īpašuma „Sakas Novada Lauki” 
sadalīšanai piecos atsevišķos īpašumos un atdalītajiem 
īpašumiem piešķīra nosaukumus- Muiţnieki, Gārľi, 
Cielaviľas, Zīlītes. 
33. Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 17.12.2009. 
sēdes Nr.12 lēmumu 20 „Par reklāmas izcenojumiem” un 
sludinājumus publicēt bez samaksas. Uzdeva juristei 
sagatavot vēstuli RAPLM ar lūgumu izskaidrot maksas 
pakalpojumu noteikšanu publikācijām pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas”.  
34. Atcēla domes sēdes 26.02.2010. lēmumu Nr.4 par 
izsludināto izsoli zemes īpašumam „Sakas Novada Lauki” 
Sakas pagasts.    

Komiteju sēdes notiks š.g. 27.aprīlī 
Pāvilostas novada domē. 

Nākošā domes sēde 29.aprīlī plkst.14.00 
Vērgales pagasta pārvaldē.  

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

 

PAZIĽOJUMI 
 



  

  APSTIPRINĀTI ar  Pāvilostas novada domes 28.01.2010. lēmumu  (prot. Nr. 1., 11§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 2010.gadā 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un  likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2010.gadā" 
nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem 
Pāvilostas novadā. 
1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Pāvilostas Novada Ziľas". 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
2.1. Pāvilostas novada dome (turpmāk - Dome) atkarībā no budţeta ieľēmumu izpildes var 
piešķirt atvieglojumus šādām nodokļa maksātāju kategorijām: 

Nodokļa maksātāju kategorija 
Nodokļa atvieglojums 

% no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas 

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem par īpašumā (valdījumā) 
esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, ja nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts citām 
personām 

50% 

2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar 
piemaksu nepārsniedz Ls 135,00 mēnesī, par īpašumā (valdījumā) 
esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, ja nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts citām 
personām 

50% 

2.1.3. fiziskām personām, kurām piešķirts trūcīgās personas 
(ģimenes) statuss, par īpašumā (valdījumā) esošu zemi zem 
individuālajām dzīvojamajām mājām, ja nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts citām personām 

70% 

2.1.4. zemnieku, piemājas s –bām un fiziskās personas,  kam zeme 
atrodas Strantes ciemā, kuriem mainīts lietošanas mērķis, 
pamatojoties uz teritorijas plānojumu, bet pašlaik zemi izmanto tikai 
un vienīgi lauksaimniecības vajadzībām  

90% 

 
3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saľemt nodokļa atvieglojumus 

3.1. Nodokļa atvieglojumus 2.1.1., 2.1.2. un  2.1.3.,.apakšpunktā minētās personas var saľemt 
par īpašumu, kurā viľi dzīvo, ja  deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novads. 
3.2. Nodokļa atvieglojumus var saľemt, ja nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 
iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem. 
3.3. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā 
"Pāvilostas Novada Ziľas". Iesniegumā juridiskai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskajai 
personai iesniegumam jāpievieno arī atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti. 
3.4. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu pieľem Dome pēc Domes 
Finanšu komitejas lēmuma. 

4. Iesniedzamo dokumentu saraksts 
Domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 2010.gadā" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktā  minēto personu 
iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti: 
- 2.1.1.apakšpunktā minētajām personām - invalīda apliecības kopija; 
- 2.1.2.apakšpunktā minētajām personām - pensionāra apliecības kopija vai Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras izziľa par pensijas apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izziľa par pensijas piemaksas apmēru; 
- 2.1.3.apakšpunktā minētajām personām – Pāvilostas novada pašvaldības iestādes "Pāvilostas 
novada  domes sociālais dienests" izziľa par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu; 
- 2.1.4.apakšpunktā minētajām personām -  pārbaudi veiks pašvaldības nozīmētais speciālists. 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.martā.  
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 NOTEIKUMI par 

Ziemupes pludmales stāvlaukumu 
apsaimniekošanu 

APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 
25.03.2010. lēmumu (prot. Nr. 3., 11§) 

1. PĀVILOSTAS NOVADA DOME: 
1.1. Nodod iznomāšanai pašvaldībai 
piederošo daļēji labiekārtoto zemes gabalu 
„Ziemupes stāvvieta”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
6496 001 0310, 9,53 ha platībā.  
1.2. zemes izmantošanas mērķis – 
iznomātās zemes apsaimniekošana 
(autostāvvietas un atpūtas vietas 
uzturēšana, mazumtirdzniecība, atpūtas 
pasākumu organizēšana, ievērojot LR 
normatīvos aktus). 
2. NOMNIEKS: 
2.1. Par teritorijas iznomāšanu 
„Nomnieks” maksā nomas maksu 300,00 
LVL gadā un nekustamā īpašuma nodokli. 
Pāvilostas novada dome ir tiesīga nomas 
līguma termiľa laikā izskatīt jautājumu par 
nomas maksas izmaiľām. 
2.2. Ievēro pastāvošos likumdošanas 
aktus par uzľēmējdarbību, novada 
saistošos noteikumus, kā arī novada 
teritorijas plānošanas un apbūves 
noteikumus. 
2.3. Nodrošina iznomātajā teritorijā, kā arī 
pludmalē pie tās: 
- sanitāro tīrību un apkārtnes sakoptību 
(tai skaitā atkritumu savākšana, izvešanu 
par saviem līdzekļiem); 
- sabiedrisko kārtību; 
- krasta un zemsedzes aizsardzību; 
- ugunsdrošību; 
- teritorijas labiekārtojuma elementu 
(tiltiľu, ģērbtuvju, tualešu, ēku, kāpľu 
informācijas stendu) saglabāšanu. 
3. Iznomāto teritoriju „Nomnieks” var 
izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem tā 
„Nomniekam” piešķirta saskaľā ar novada 
domes lēmumu un nomas līgumu. 
4. Nomas termiľš – 5 gadi. 
5. Pretendentiem līdz 2010.gada 
20.aprīlim Pāvilostas novada pašvaldībā 
iesniegt pieteikumu par stāvlaukuma 
apsaimniekošanu un apsaimniekošanas 
vīziju. 

 
 Par Ziemupes pludmales 

stāvlaukuma 
apsaimniekošanu 

Pāvilostas novada dome izsludina 
pieteikšanos uz nomas tiesībām par 
Ziemupes pludmales stāvlaukuma 
apsaimniekošanu. 

Nomas tiesību pretendentiem līdz 
2010.gada 20.aprīlim  iesniegt izskatīšanai 
Pāvilostas novada domē pieteikumu par 
stāvlaukuma apsaimniekošanu un 
apsaimniekošanas vīziju.  
 
 



  

APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 25.02.2010. sēdes protokols Nr. 2., 5§  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

„PAR BŪVNODEVĀM PAR 
BŪVATĻAUJAS SAĽEMŠANU 

PĀVILOSTAS NOVADĀ” 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 15.punktu, un Latvijas Republikas 

likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.panta 10.punktu 

2. 1. Nodeva ietver PAU saľemšanu, projekta izskatīšanu un akceptu un būvatļaujas 
saľemšanu vienam objektam 

 OBJEKTS PRIVĀT-
PERSO-

NAS 

JURIDIS-
KAS 

PERSO-
NAS  

1.1. Individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, 
renovācijai un restaurācijai lauku saimniecībās       Ls 80,-  Ls 80,- 

1.2. individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiľu jaunbūvēm, 
individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, 
renovācijai, restaurācijai 

 Ls 240,- Ls 440,- 

1.3. saimniecības ēku, garāţu, u.c. palīgceltľu 
jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 
un dārza mājiľu jaunbūvei, rekonstrukcijai un 
renovācijai lauku saimniecībās 

       Ls 80,-  Ls 80,- 

1.4. saimniecības ēku, garāţu, u.c. palīgceltľu 
jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 
un dārza mājiľu jaunbūvei, rekonstrukcijai, 
renovācijai 

Ls 200,-  Ls 320,- 

1.5. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek 
skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas 
maiľu 

Ls 40,- Ls 80,- 

1.6. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas 
nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiľu Ls 100,- Ls 140,- 

1.7. ēku fasāţu vienkāršota renovācija  Ls 30,- Ls 60,- 

1.8. ēku vienkāršota renovācija  Ls 20,- Ls 40,- 

1.9. Inţeniertīklu vienkāršota renovācija, rekonstrukcija Ls 40,- Ls 60,- 

1.10. Tehniskās shēmas saskaľošana Ls 40,- Ls 60,- 

1.11. inţenierkomunikāciju (iekšējo) izbūvei, 
rekonstrukcijai  

Ls 20,- Ls 40,- 

1.12. inţenierkomunikāciju (ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai  Ls 80,-  Ls 120,- 

1.13. teritoriju labiekārtošanai, ţogu izbūvei un 
rekonstrukcijai 

 Ls 40,-  Ls 80,- 

1.14. stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un 
būvju izgatavošanai 

 Ls 80,- Ls 200,- 

 INŢENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVES   

1.15. Sakaru un elektrokabeļu ieguldīšana   

1.15.
1. 

līdz 100 m 
Ls 60,- Ls 170,- 

1.15.
2. 

no 100 m līdz 500 m 
Ls 120,- Ls 240,- 

1.15.
3. 

no 500 m līdz 1500 m 
Ls 140,- Ls 440,- 

1.15.
4. 

virs 1500 m 
Ls 240,- Ls 840,- 

1.16. Pārējo inţenierkomunikāciju būves Ls 120,- Ls 200,- 

1.17. Transporta komunikāciju būves Ls 120,- Ls 220,- 
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  ELEKTROSTACIJU 
BŪVES 

  

1.1
8. 

Elektrostacijas (elektrību 
raţojošās būves) : 

  

1.1
8.1. 

ar maksimālo 
elektrisko jaudu 
līdz 30 kW 

Ls 50,-  Ls 50,- 

1.1
8.2. 

ar maksimālo 
elektrisko jaudu 
līdz 999kW 

Ls 480,-  Ls 480,-  

1.1
8.3. 

Ar maksimālo 
elektrisko jaudu 
no 1000kW līdz 
1999kW 

Ls 880,-  Ls 880,- 

1.1
8.4. 

ar maksimālo 
elektrisko jaudu 
virs 2000kW 

 Ls 1600,-  Ls 1600,-  

 HIDROBŪVES   

1.1
9.1 

Ūdenstilpľu būvniecība, 
rekonstrukcija 0,10 ha - 
0,20 ha 

Ls 30,- Ls 40,- 

1.1
9.2 

Ūdenstilpľu būvniecība, 
rekonstrukcija 0,20 ha - 
1,00 ha 

Ls 50,- Ls 90,- 

1.1
9.3 

Ūdenstilpľu būvniecība, 
rekonstrukcija 1,00 ha – 
5.00 ha 

Ls 100,- Ls 140,- 

1.1
9.4 

Ūdenstilpľu būvniecība, 
rekonstrukcija 5,00 ha 
un vairāk 

Ls 300,- Ls 340,- 

1.2
0.1 

Melioratīvā būvniecība 
līdz 5 ha 

Ls 30,- Ls 30,- 

1.2
0.2 

Melioratīvā būvniecība 
virs 5 ha 

Ls 50,- Ls 50,- 

 KOMERCAPBŪVE   

1.2
1. 

Jauna sabiedrisko, 
darījumu, raţošanas un 
noliktavu ēku būve 

Ls 180,- Ls 320,- 

1.2
2. 

Šīs kategorijas ēku 
paplašinājumi un 
palīgēkas 

Ls 60,- Ls 160,- 

1.2
3. 

Šīs kategorijas ēku 
atsevišķu telpu vai telpu 
grupu pārplānojumi, 
remonti u.taml. 

Ls 60,- Ls 120,- 

1.2
4. 

Cita veida būvniecība, 
t.sk. torľi un masti virs 
18m 

Ls 140,- Ls 420,- 

 ĒKU NOJAUKŠANA   

1.2
5. 

Dzīvojamās ēkas Ls 30.- Ls 80.- 

1.2
6. 

Saimniecības un 
raţošanas ēkas 

Ls 60,- Ls 200,- 

 
2. 40% no nodevas par būvatļaujas saľemšanu maksā 
pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saľemšanas 
būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% no nodevas maksā, 
saľemot būvatļauju.  

1. 3. Liepājas reģiona novadu būvvalde, reģ. Nr. 
90001892719 ir pilnvarota iekasēt šajos 
noteikumos noteiktās būvnodevas par būvatļaujas 
saľemšanu Pāvilostas novadā. 

(turpinājums 5lpp.) 



  
(turpinājums no 4lpp.) 

3. 4. Noteikti šādi atvieglojumi: 
4.1. no būvnodevas tiek atbrīvoti pašvaldība; 
4.2. no būvnodevas tiek atbrīvoti pašvaldības uzľēmumi, kur 

100% kapitāldaļas pieder pašvaldībai;  
4.3.  politiski represētas personas izľemot 1.18. p. un 1.21.p 

līdz 1.24.p. gadījumos;  
4.4. 1.1 līdz 1.13  noteiktos gadījumos  maznodrošinātie 
iedzīvotāji, uzrādot pašvaldības izziľu tiek noteikta 50% 
atlaide; 
4.5. 1.1 līdz 1.13 noteiktos gadījumos, ja īpašums  vai ēka ir 
personas pēdējos 12 mēnešus pamatdeklarētā dzīves vieta 
saľem 50% atlaidi; 
4.6. 1.19.1p.un 1.19.2. p gadījumos, ja ūdenstilpne tiek 
izbūvēta pie personas pēdējos 12 mēnešus pamatdeklarētās  
dzīvesvietas saľem 50% atlaidi;  
4.7. Ja personai ir piemērojami 4.4.p. un 4.5.p. minētie 
atvieglojumi, tad personai piemēro kopīgo 70% atlaidi. 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.aprīlī   
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APSTIPRINĀTI 
ar Pāvilostas novada domes 25.02.2010. 

  sēdes protokols Nr. 2., 26 §  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 

„Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu 
audzēšanai Pāvilostas 

novadā” 
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 

1. No 2010.gada 15.aprīļa Pāvilostas novada  teritorijā  ir 
aizliegts audzēt jebkādus  ģenētiski modificētos kultūraugus.  
2. Aizliegums Pāvilostas novada teritorijā audzēt jebkādus  
ģenētiski modificētos kultūraugus  ir beztermiľa. 
3. Saistošie noteikumi Nr.5 darbojas Pāvilostas novada  
robeţās. 
4. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas” un stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām”45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 

Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.aprīlī   
 

 

Sociālais dienests ziņo 

Martā ir izskatīti 52 jautājumi. ĢMI pabalsts ir piešķirts 21 ģimenei 
un 22 ģimenēm ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Vienai ģimenei ir veikts 
GMI pabalsta pārrēķins, trijām ir pārtraukta pabalsta izmaksa, piecām 
ģimenēm ir piešķirts vienreizējs pabalsts. Pabalsti piešķirti par kopējo 
summu Ls 1077,28. Divdesmit vienai  novada mājsaimniecībai ir piešķirtas 
elektrības dāvinājuma kartes. 

Paldies Agnetai Mačai par ziedoto bērnu apģērbu. 
 

Sociālais dienests saľēmis iedzīvotāju jautājumu: „Vai visiem 
novada sociālajā dienestā strādājošajiem sociālajiem aprūpētājiem ir 
atbilstoša izglītība?” 

Atbildu: „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 
42.pants  Personas, kurām ir tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību nosaka: Tiesības sniegt 
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo 
palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeľa profesionālo augstāko 
izglītību sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības 
sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc 
tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības iestādes beigšanas, kura 
īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas). 

Novada sociālajā dienestā strādā 3 sociālie aprūpētāji, taču 
nevienam no viľiem nav atbilstošas izglītības.  

ILDZE BALODE 

 

Rūdolfs PRIEDOLIĽŠ, m.sk. 2.P gr. 

5. Regulēt satiksmi nelaimes gadījumu laikā. 
6. Veikt reidus malu zvejniecības ierobeţošanai Sakas upē. 
7. Sadarboties ar Valsts policiju. 
8. Pēc pieprasījuma sniegt atskaites domei. 
9. Jāatbild par paša pieľemtajiem lēmumiem, par citu savā darbībā 

skarto cilvēku drošību. 
10. Sadarboties ar Pāvilostas novada domes administratīvo komisiju, 

kā arī ar pašvaldības iestādēm. 
11. Veikt citus amata pienākumus saskaľā ar Pāvilostas novada 

domes priekšsēdētāja rīkojumu. 
 
 

IZMAIĽAS PAŠVALDĪBAS POLICIJĀ 
Pāvilostas un Sakas pagasta bijušais pašvaldības policists  

Aivars Alnis no 1.aprīļa strādā par saimniecības pārzini. 
Pāvilostā pašvaldības policista funkcijas  turpmāk veiks tikai 

apsardzes firma „Spīdola” , ko varat sazvanīt pa tālr.29242320. 
Domes priekšsedētājs U.Kristapsons pārpratuma dēļ bija sniedzis 
nepareizu atbildi iepriekšējā izdevumā par policistu darba apmaksu. Ik 
mēnesi par pašvaldības policistu funkciju veikšanu apsardzes firmai „ 
Spīdola” dome algās kopā izmaksā Ls 605 un atmaksā degvielu - 100l. 
Tāpēc atrunai, ka policistiem nav degvielas, lai nokļūtu izsaukuma 
vietā, nedrīkstētu būt. Iedzīvotāji var iepazīties ar policistu darba 
pienākumiem. 

PAŠVALDĪBAS POLICISTA AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS 
1. Nodrošināt likumu, administratīvo un saistošo noteikumu 

ievērošanu Pāvilostas novada teritorijā. 
2. Rūpēties par sabiedrisko kārtību. 
3. Sargāt pilsoľus un mantu no pretlikumīgas rīcības. 
4. Veikt darba pienākumus saskaľā ar pašvaldības policijas 

nolikumu. 

 
 

AICINA DARBĀ 
Pāvilostas novada pašvaldība aicina pietiekties darbā uz Vērgales 

pagasta pašvaldības policista amatu.  
Pretendentiem pieteikumu un CV iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, 

Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 līdz 2010.gada 20.aprīlim.   
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Lauksaimniekiem, uzņēmējiem... 

Par  2010. gada lauksaimniecības skaitīšanu  
2010. gada aprīlī Latvijā tiks uzsākta lauksaimniecības skaitīšana un lauksaimnieciskās 

raţošanas metoţu apsekojums, kas tiks veikts saskaľā ar ES likumdošanu. Lauksaimniecības 
skaitīšana tiek veikta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtā 
informācija ir nepieciešama, lai objektīvi pamatotu jauno tiešo maksājumu finansējuma pārdales 
kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par tiešo maksājumu izlīdzināšanu. 

Lauksaimniecības skaitīšana tiks uzsākta aprīlī un turpināsies līdz septembra vidum. 
Ir paredzēts aptaujāt 90 tūkst. lauku saimniecības, tai skaitā no 20 tūkst. saimniecībām tiks iegūta 
informācija par saimniecībās pielietotajām lauksaimnieciskās raţošanas metodēm.  

Lauksaimnieki, kuri, pildot pieteikuma formas, konsultēties ar LLKC novadu lauku attīstības 
speciālistiem, vienlaicīgi varēs viľiem iesniegt lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo informāciju.  

Lauku saimniecības, no kurām informācija netiks iegūta pavasarī, LLKC intervētāji 
apmeklēs un veiks intervijas jūlijā un augustā saimniecībās uz vietas, kā arī līdz septembra vidum 
CSP telefoninterviju dienesta intervētāji aptaujās lauku saimniecības pa tālruni.  

Sākot ar jūliju, būs iespēja aizpildīt lauksaimniecības skaitīšanas anketu elektroniski CSP 
mājaslapā. 

Atbilstoši Valsts statistikas likumam lauksaimniecības skaitīšanas laikā iegūtai informācijai 
tiks nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un saimniecību. Iegūtie 
dati tiks izmantoti tikai statistiskiem nolūkiem kopsavilkumu veidošanai, datu grupēšanai un 
lauksaimniecībā notiekošo procesu analīzei Latvijā un reģionos. 
ESIET ATSAUCĪGI! 
 
 

Par akcīzes nodokli 
Dīzeļdegvielu zemnieki varēs iegādāties no akcīzes preču noliktavām vai degvielas 

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās. To paredz valdībā atbalstītā koncepcija par 
akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu. 
Par koncepcijas īstenošanu atbildīga būs Zemkopības ministrija (ZM). 

Kompensācijas dīzeļdegvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem par zemnieku 
iegādāto dīzeļdegvielu no 2010.gada 1.jūlija administrēs Lauku atbalsta dienests (LAD). Tiks 
samazināts administratīvais slogs lauksaimniekiem, jo nav jākrāj samaksu un darījumu apliecinošie 
dokumenti par dīzeļdegvielas iegādi.  

Kā pamatproblēmas sistēmas ieviešanai ZM min jaunu funkciju LAD, tādēļ akcīzes nodokļa 
atmaksas par lauksaimnieku iegādāto dīzeļdegvielu degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem 
procesa sākumposmā var kavēties. Limitu dīzeļdegvielas iegādei nevarēs saľemt tie 
lauksaimnieki, kas nav deklarējušies platību maksājumiem LAD. 

Atvieglojumu var saľemt tikai par tādu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
apstrādi, kas ir pieteikta vienotā platību maksājuma saľemšanai saskaľā ar normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
tiešā atbalsta shēmas ietvaros, vai atbalstu var saľemt par patstāvīgām pļavām un ganībām 
vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem, ja nodrošināts minimālais liellopu blīvums vismaz 
0,2 liellopu vienības uz vienu atbalsta tiesīgo hektāru. Saľēmējam ir jābūt reģistrētam kā 
nodokļu maksātājam. 

Maksimālais garantētais platības apjoms, par kuras apstrādi var saľemt atbalstu vienā 
gadā, ir 800 000 hektāru. LAD izvērtēs atbalsta iesniegumus. Ja pieprasītais atbalsts pārsniegs 
programmai pieejamo finansējumu, atbalstāmais dīzeļdegvielas apjoms tiks proporcionāli samazināts. 

Nodokļa atvieglojums būs 223 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela 
veido 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpuma procentus no kopējā naftas produktu daudzuma, 164 lati par 1000 
litru, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpuma procentus no kopējā naftas 
produktu daudzuma. 

Atvieglojuma apjomu maksimāli vienā kalendārā gadā rēķina - 100 litru dīzeļdegvielas par 
katru pretendenta atbalstam deklarēto hektāru. 

LAD piešķirs pretendentiem dīzeļdegvielas limitu un ievadīs informāciju par pretendentam 
piešķirto dīzeļdegvielas limitu vienotajā datu bāzē, kas pieejama LAD, Valsts ieľēmumu dienestam, 
akcīzes preču noliktavām, degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem. 

ZM jau tuvākajā laikā izstrādās atbilstošus normatīvos aktus un veiks nepieciešamos 
grozījumus esošajā likumdošanā, lai jau no šā gada 1.jūlija sāktu darboties jaunā akcīzes nodokļa 
atmaksas kārtība lauksaimniekiem.  
 
 
 

Kūlai – NĒ! 
Pavasaris Latvijā ir viens no 

ugunsbīstamākajiem periodiem, kad ik 
dienas tiek reģistrēts liels daudzums kūlas 
ugunsgrēku. Tajos izdeg zeme, sadeg 
ēkas, gūst apdegumus vai pat iet bojā 
cilvēki. Statistika liecina, ka kūlas 
ugunsgrēki sākas tajā brīdī, kad sniegs ir 
nokusis un kad jaunā zāle ir pāraugusi 
kūlu. Šis laiks drīz būs klāt. 

Ikvienas personas pienākums ir 
nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai 
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. 
Objekta teritoriju sistemātiski vajag attīrīt 
no degt spējīgiem atkritumiem, bet ap 
ēkām 10 metru plata josla jāatbrīvo no 
sausās zāles un nenovākto kultūraugu 
atliekām. Vēl zemes īpašniekam 
jānodrošina, lai objekta teritorijā nenotiktu 
kūlas dedzināšana. Par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos, uzliek 
naudassodu fiziskajām personām no 
100 līdz 500 latiem, bet juridiskajām 
personām – no 500 līdz 2000 latiem,  un 
līdz 500 latu naudassods un 15 
diennakšu arests draud tiem, kas šogad 
atkal gribēs piešķilt uguni pērnajai zālei 
jeb kūlai.  

Kūlas ugunsgrēku dzēšana ir 
fiziski smaga un pat bīstama 
ugunsdzēsējiem - nav ūdens un 
piebraucamo ceļu, tiek lauzta tehnika, 
braucot pāri arumiem un grāvjiem. 
Ugunsdzēsējiem jāstrādā garas stundas 
tiešā uguns tuvumā un stipros dūmos, 
izmantojot sauso dzēšanas paľēmienu 
(roku rīkus, slotas). Ir dienas, kad 
izsaukumi uz ugunsgrēkiem sasniedz 300 
parasto ap 30 izsaukumu vietā.  

VUGD aicina ikvienu palīdzēt 
mazināt kūlas dedzināšanas neprātu. 
Nededziniet paši un neļaujiet dedzināt 
citiem! Ja ugunsgrēks tomēr izcēlies - 
nezaudējiet laiku un nekavējoties 
izsauciet Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu pa tālruni 112! 

 

ES tiešie maksājumi  

ir ikgadējs finansiāls atbalsts 
lauksaimniekiem, lai šo atbalstu saľemtu 
nepieciešamās kartes un pieteikuma 
veidlapas varēs saľemt no 14. aprīļa 
Vērgales un Sakas pagastu pārvaldēs. 
Sīkāka informācija pie  lauku attīstības 
speciālistēm Ainas KREICBERGAS un 
Rudītes BĒRZIĽAS. 

Materiālus sagatavoja  
 AINA KREICBERGA  

 un RUDĪTE BĒRZIĽA 
 

Nākamā traktortehnikas apskate Vērgales pagastā notiks  7.jūnijā. 

 



  

RADOŠĀS DARBNĪCAS VĒRGALES 
BĒRNUDĀRZĀ „KASTANĪTIS” 

Aizvadītas Lieldienas, un strauji tuvojas vasara. Tā nāks ar zināmām 
pārmaiľām bērnudārza „ Kastanītis” dzīvē. Esam plānojuši divas radošās 
darbnīcas piecu dienu garumā. 

Nu jau vairākus gadus vasaras sākumā Vērgales bērnudārzā strādāja tikai 
viena deţūrgrupiľa jūnija mēnesī un pārējās telpas nodeva SIA „ Vērgales atpūtas 
bāze” rīcībā, lai organizētu bērnu nometnes. Mūsu bērnu vecāki anketās 
apliecinājuši, ka šovasar viľiem vajag, lai jūnija mēnesī darbojas jaunākā un vidējā 
grupiľa, bet jūlijā vidējā grupiľa - kā deţūrgrupiľa. 

Pasliktinoties finansiālai situācijai, daudzi vecāki no pilsētas vairs nesūta 
savas atvases uz nometnēm, tāpēc šogad aicinām mūsu pagasta bērnus  vecumā no 
6 – 10 gadiem  uz  „Vasaras radošām darbnīcām”, kur mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotājas  S.Poriľa, L.Gulbe, D.Lapiľa un mūzikas skolotāja  S.Tomase  
kopā ar bērniem gatavos daţādas skaistas lietas, zīmēs, dziedās, dejos, sportos, 
spēlēs teātri un vienkārši atpūtīsies.  
 
 

Izglītības ziņas 

 2010 gada 15. martā Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolā notika 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāţu Pūšaminstrumentu 
audzēkľu Valstas konkurss. Tajā bija sabraukuši 21 dalībnieki no Aizputes, Saldus, 
Skrundas, Liepājas un Pāvilostas mūzikas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 6. klases 
trompetists Mārcis Freidenfelds, skolotājs Gints Zabarovskis un  koncertmeistare 
Jeļena Doroľina. Mārča uztāšanās izcēlās ar pārliecinošu un mērķtiecīgu spēli, kura 
vainagojās ar iegūto II vietas diplomu.  
 Ţūrijas loceklis Jānis Retenais atzīmēja:”Ļoti laba skaľas kvalitāte, izprot 
skaľdarba raksturu, tehniski precīzs.” 
 Savukārt V Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu 
audzēkľu konkursā  24. martā Saldus mūzikas skolā M.Freidenfelds ieguva 
godpilno  III vietu, kas ir ļoti labs rādītājs. 
  17. marts Pāvilostas mūzikas skolas vijolniekiem atnesa ļoti nozīmīgu un 
interesantu pasākumu -  V Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu 
nodaļu audzēkľu konkursu „ SOL-RE-LA-MI.” Tajā piedalījās 36 dalībnieki no 
Ventspils, Aizputes, Skrundas, Saldus, E. Vīgnera Kuldīgas, Em. Melngaiļa Liepājas 
un Pāvilostas mūzikas skolām. Vijolnieku grupā bija vērojama īpaši spraiga 
konkurence. Atzīstami sevi apliecināja 1. vijoļspēles klases audzēkne Sanija Bērziľa 
un 2. vijoļspēles klases audzēkne Aivija Dima, skolotāja Daces Bērzniece un 
koncertmeistare Jeļena Doroľina. Abas audzēknes rādīja meistarību, skaľas kultūru 
un spēles dabīgumu, saľemot augstu novērtējumu. 
 Šādi pasākumi stimulē tālāko mūziķu izaugsmi. Galvenais, lai jaunajiem 
izpildītājiem nezustu spēlēt prieks, tad būs arī panākumi. 

Jānovēl arī tālāki radoši panākumi talantīgajiem izpildītājiem!  
     INGA ŠNORE 
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PANĀKUMI KONKURSOS 

 

Foto Inga Šnore. 

TEĀTRA DIENAS UN APRĪĻA JOKI 
 No 22. līdz 26. martam Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” norisinājās 
teātra dienas. Šajā nedēļā katras grupas bērni parādīja 
nelielu uzvedumu. Atzinība pedagogiem, kuri bija 
parūpējušies, lai uzveduma siţets būtu atbilstošs bērnu 
vecumam un spējām. Interesanti bija gan skatītājiem, gan 
mazajiem aktieriem. Stāstu par viltīgo lapsu uzvedumā 
„Kukulītis” varējām vērot 3 - 4 gadīgo bērnu grupas 
„Taurenīši” sniegumā.  

Uzkrātās pieredzes un gudrības nozīmi redzējām 
4 - 5 gadīgo bērnu grupas „Rūķīši” uzvedumā „Prāts 
vērtīgāks par spēku”. Šo uzvedumu varējām vērot arī 
Lieldienu ieskaľas koncertā Pāvilostas kultūras namā. 
  Kādas pārvērtības var pamanīt dabā, ja tikai 
esam uzmanīgi, vērotāji atklāja 1,5 - 3 gadīgo bērnu grupas 
„Saulītes” uzvedumā „Zem sēnītes”.  

Bet sirsnīgo stāstu ar laimīgajām beigām, kurā 
atklājas piemirstas draudzības spēks 6 gadīgo bērnu 
grupas „Vāverēni” priekšnesumā „Lācīša Rūcīša raibā 
diena” vēlreiz varēsim redzēt Māmiľu dienas koncertā. 

 
Vāveres Evita Skudra un Marta Zamarīte. Foto: Monta Pētermane 

Paldies, vecākiem par līdzdalību, sagādājot tērpus 
mazajiem māksliniekiem!  

Atsaucoties kultūras nama vadītājas 
aicinājumam, 1. aprīlī Pāvilostas kultūras namā 
pavasara un Lieldienu atnākšanu ieskandināja 

Pāvilostas pirmsskolnieki. (turpinājums 9.lpp) 

Radošās darbnīcas notiks no 7.-11. un no 
14.-18. jūnijam  no pulksten 9:00 līdz  14:00. Šajā laikā 
bērni sportos, radoši darbosies un paēdīs pusdienas. 
Vecākiem, kuri gribēs, lai viľu bērni piedalās šajās 
radošajās darbnīcās, 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 rastie, 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 un dariet  tagad. 

GAIDA AKERFELDE    
Vērgales bērnudārza  „Kastanītis” vadītāja 

 



2010.gada marts                                                                                                                                                                                                                                    9 

 

Bērnu seksualitāte 
Kad mēs domājam par pirmsskolas vecuma bērnu, 

bieţi nepievēršam uzmanību tam, kā viľš izjūt un izprot savu 
ķermeni. Šajā gadā strādājot ar 4 - 5 gadīgiem bērniem, aktuāla ir 
seksa tēma. Novērojam,  ka bērni ar lielu interesi seko visiem 
notikumiem, kas notiek tualetē; viľiem patīk skatīties uz citiem 
bērniem, kad tie iet uz tualeti; viľiem patīk būt kailiem, viľiem 
patīk skatīties uz tiem, kas ir kaili, viľiem patīk aiztikt citu bērnu 
ķermeľus, piemēram, spēlējot ”dakterus” , patīk iztēloties 
„bučošanos”, ”vīrus un sievas”. Ir svarīgi, lai vecāki neizrādītu 
pārsteigumu vai pārmestu bērniem. Vecākiem skaidri bez 
kaunināšanas jānosaka, kuri uzvedības veidi ir pieľemami un kuri 
nav. 

Mūsu meitenītes nostājas spoguļa priekšā un pielaiko 
kleitas, kurpes. Viľas noskatās, kā mammas krāsojas pirms 
došanās uz darbu. Viľas mācās būt sievietes. Viľas izzina savu 
seksualitāti. Es uzskatu, ka vecākiem par šīm lietām būtu jārunā 
arī mājās. Paľēmieni varētu būt šādi: 
   *atbildēt vienkāršā valodā uz bērna jautājumiem par 
seksualitāti, 
   *nesniegt bērnam pārāk daudz informācijas, ja viľš to nejautā, 
   *neizrādīt pārsteigumu, kad bērns uzdod jautājumu par 
seksualitāti, 
   *nekaunināt bērnu, ja viľš uzvedas seksuāli un runā par 
dzimumorgāniem, 
   *kontrolēt televīzijas raidījumus, lai bērns neredz vecumam 
nepiemērotu informāciju par seksu, 
   *ja vecāki redz, ka bērni tēlo seksuālas darbības, tad viľi ir 
mierīgi jāpārtrauc     un viľiem ir jāaizrāda to nedarīt. 
Turklāt, jāatceras- mazs bērns, runājot par „tādām lietām”, 
nejūtas neērti. Viľš to (kaunu, bailes, diskomfortu, agresiju) sajūt 
no vecākiem. Jo bērnam vecāki dod tieši tik daudz un tieši tādā 
kvalitātē, cik daudz un kādā kvalitātē tas ir pašos vecākos. Ja 
bērns negūs atbildes no saviem tuvākajiem, viľš tās meklēs citur. 
Tādā gadījumā jārēķinās ar to, ka šī „apgaismošana”, iespējams, 
būs šķība, greiza ,nepareiza. Aicinu vecākus aizdomāties par šo 
tēmu, kā mēs uzvedamies paši, tāds ir šis mazais „spogulītis”, 
kurš ir mūsu bērns. Būsim saprotoši pret sevi un savu bērnu. 

PII „Kastanītis” pirmsskolas skolotāja SANITA PORIĽA 

 „burties” pašam. Un, rādiet savu piemēru – lasiet vecāki arī  jūs 
grāmatas(nevis ţurnālus, laikrakstus).Ja bērns neredz, ka vecāki 
lasa, tad kur radīsies viľu interese? Meklējiet variantus-varbūt 
labāk rakstīt un tad lasīt, jo lasīšanas un rakstīšanas 
neatľemama sastāvdaļa ir fonemātiskā dzirde, kas būtu jāattīsta 
jau krietni agrā vecumā (maziem bērniem pirmā skaľu pasaule- 
kas sauca, vai tu dzirdēji utt., līdz vārda pirmās skaľas 
saklausīšanai, pēc tam pēdējā skaľa un tālāk jau katras nākamās 
skaľas sadzirdēšana). Ja jau skaľas dzirdam un varam nosaukt, 
tad varam arī uzlikt vai uzrakstīt burtiľus, bet šajā procesā 
svarīgi, lai būtu špikeris (redzami alfabēta burti ar bildītēm). 
     Šodien daudziem mājās ir dators. Nu tad – aiziet! Nespēlēsim 
datora spēlītes, bet mācīsimies burtus, rakstīsim, zīmēsim. Ļoti 
jauki, ja jūs, vecāki, izstrādātu mazus, nelielus darbiľus, kur 
vārdiem iztrūkst burti, teikumiem iztrūkst vārdi, kur bērns varētu 
domāt un salīdzināt. Un bērni šādus darbiľus darīs ar prieku, jo 
to devis viľu mīļais cilvēks- māmiľa vai tētis. 
    Ir daudz iespēju lasīt un radīt interesi par lasīšanu, jo apkārtne 
ir pilna un bagāta ar tekstiem: ceļu norādes, māju nosaukumi, 
virsraksti avīzēs, ţurnālos, titri televīzijā, katalogi u.c., tikai tie 
jāierauga. Tā ir mistiska grāmata bērnam, jo visur ir burti un 
nevajag nemaz sēdēt pie ābeces. Strādājiet ar bērnu vidē un 
viľam būs interesanti, tas sagādās prieku par to, ko viľš dara. 
Varbūt tieši šādā veidā varat iegūt kādu mīļu kopā būšanu ar 
bērnu, kas šodien tik bieţi vien pietrūkst. 

PII „Kastanītis” pirmsskolas skolotāja  LILITA GULBE 
 

(turpinājums no 8.lpp.) Par koncerta programmu rūpējās A. Gertsone, L. Eihvalde, 
E. Deviľa, līdzdarbojās G. Delijava un A. Stankeviča. Paldies, par pavasarīgo 
noskaľu! 

Lieldienas aizvadot, pirmsskolas bērni šūpojās, ripināja olas un ēda 
dzērvenes, kā tas Lieldienās pienākas. 

6.aprīlī Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 
skaľāko balsu īpašnieces - Elizabete Kiričenko, Rasa Lācīte un Marta Zamarīte 
piedalījās  dziesmu konkursā  „Cālis - 2010” Cīravā. Konkursā piedalījās 21 
dziedātājs no Liepājas puses novadiem.  
 

 
Ţūrija dalībniekiem piešķīra nominācijas. Elīza (pirmā no kreisās)  tika nominēta kā 

"Cālis dāmīte", Rasa bija "Skanīgākais cālis", Marta izpelnījās titulu "Sirsnīgākais cālis". 
Par panākumiem priecājas mūzikas skolotāja. Aija Gertsone.  

Foto: Mārīte Urkauska 

Aicinām pieteikties vecākus, kuru bērni ar 2010. gada 
1. septembri apmeklēs Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi 

„Dzintariľš". 
 MONTA PĒTERMANE 

 
Gabriēla Vagotiľa - Vagule, kuru konkursam bija sagatavojusi viľas mamma Guna, tika 

nominēta kā "Lieliskākais cālis" 2010.gadā. Foto: Ģirts Vagotiľš - Vagulis 
 

 

 
Bērns vēl nelasa, ko nu? 
     Kad mācību gads strauji tuvojas nobeigumam, aktuāls kļūst jautājums par 
to, ko nu lai dara ar bērniem, kuri kaut kāda iemesla pēc vēl īsti nav apguvuši 
lasītprasmi. Vispirms jāatceras, ka ne visi bērni pilnīgi vienādi attīstās pirmajos 
septiľos dzīves gados. Vienam bērnam interese par burtiem un lasīšanu rodas 
četru, piecu gadu vecumā, citam –tikai septiľos gados. Bet neviens bērns taču 
nav palicis lasīt nepratējos. Labi, ja līdzās atrastos pietiekami gudri un viltīgi 
pieaugušie, kas bērnu virzītu vēlamajā virzienā.  

No savas pieredzes zinu, ka ar varu neko nevar panākt, tāpēc 
jāmeklē cita pieeja. Un te būtu daţi ieteikumi vecākiem. Lasiet kopā, jo bērns 
varbūt vēl nejūtas drošs par savām zināšanām. Pielietojiet viltības, izmantojot 

kādu jauku bilţu grāmatu ar īsiem tekstiľiem, tas rosinās bērnu  
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Vidusskolas iesaistīšanās un 
pedagogu darbs ESF projektā 

Decembra avīzītes numurā informējām par vidusskolas 
pedagogu iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”. 
    Ir noslēdzies intensīvs darbs četru mēnešu garumā no 
novembra līdz februāra beigām, kuru laikā notika skolas astoľu 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pēc 
vienotiem projekta izstrādātiem kritērijiem uz otro kvalitātes 
pakāpi. Projektā piedalījās M.Rolmane, G.Benete, I.Arāja, 
I.Priedoliľa, I.Vīgante, L.Vasiļčika, A.Kaţe, Ā.Paipa. Lielu 
papildus darba apjomu ieguldīja skolas administrācija projekta 
realizēšanā. Skolotāju iesaistīšanās projektā bija brīvprātīga. 
Papildu motivācija bija arī materiālais atbalsts - iespēja viľiem 
saľemt mērķstipendiju.  
      Katram skolotājam vajadzēja  novērtēt savu darbu un 
meklēt veidus, kā padarīt savu pedagoģisko darbību radošāku, 
sistemātiskāku, mūsdienīgāku. Skolotājiem, kuri regulāri bija 
analizējuši skolēnu mācību sasniegumus savā mācāmajā 
priekšmetā un audzināmajā klasē, sava portfolio veidošana 
sagādāja mazāk pūļu.  Bija jāizvērtē iepriekšējo divu gadu darbs, 
taču izvērtēšanas sistēma šinī projektā atšķiras no skolas 
ikgadējā darba pašvērtējuma. 
      Skolotāja pašvērtējumā, kā arī no administrācijas puses 
punktu sistēmā tika izvērtēta katra pedagoga darbība piecās 
profesionālās darbības pamatjomās: mācību un audzināšanas 
darba plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu 
analīze; pedagoga ieguldījums skolēna individuālo spēju attīstībā 
un iespēju izmantošana skolēna vajadzību nodrošināšanā; 
pedagoģiskās darbības rezultātu analīze un darbības 
atspoguļojums; pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana; 
pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā. 
     Tika vērotas mācību stundas, analizēts audzināšanas 
darbs, notika skolas administrācijas individuāla saruna ar katru 
skolotāju, atzīmējot stiprās puses un sasniegumus, pofesionālās 
izaugsmes iespējas. Martā notika Pedagoģiskās padomes sēde. 
Jaunās izvērtēšanas ieguvumi: izvērtējot savu veikumu, pats 
skolotājs arī atrod savas darbības plusus un mīnusus, daudz 
izprotošāk un ieinteresētāk, pozitīvāk skatās uz skolas 
izteiktajiem priekšlikumiem un kopējiem skolas darbības 
mērķiem. Skolas vadība, veicot skolotāja profesinālās 
meistarības izvērtēšanu, ierauga vēl jaunas pozitīvās skolotāja 
darbības šķautnes, atrodot vispiemērotākos uzdevumus skolotāja 
ieguldījumam kopīgo mērķu īstenošanā.  
     Projekta dokumentācija tika nosūtīta Izglītības un 
Zinātnes  ministrijas projekta vadības grupai otrās pedagoga 
profesionālās kvalitātes pakāpes piešķiršanai. 

Pāvilostas vidusskolas direktore  AINA ANSONE 
 
 
 

IZGLĪTĪBAS  IESTĀŢU 
 PALĪGS UN  
KOORDINATORS      

Novadu reforma  ienesusi  
neskaitāmas izmaiľas pašvaldības  
ikdienā. Viena no tām notikusi arī  
izglītības jomā. Ja pirms reformas  un 
 līdz pagājušā gada nogalei par izglītī –  
bas darba koordinēšanu rūpējās  
Liepājas rajona izglītības pārvalde, tad  
ar šo gadu novadiem vajadzēja lemt,  
kā šo darbu turpināt. Citviet kā papil –  
dus pienākums tas uzticēts skolu  
direktoriem. Ir  novadi, kur darbā  pieľemts  izglītības darba speciālists. 

Arī Pāvilostas novada deputāti nolēma, ka jāveido jauna štata vieta 
- izpilddirektors  izglītības jautājumos. Ar š.g. 1.februāri šajā amatā strādā 
Silvija Leja. Viľas darba kabinets atrodas  Pāvilostas domes ēkas otrajā 
stāvā. Silvija Leja ir uzaugusi Sakas pagastā, mācījusies Pāvilostas  
astoľgadīgajā skolā, ieguvusi pedagoģisko izglītību Liepājas pedagoģiskajā 
institūtā, profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē Liepājas Universitātē 
un 31  gadu strādājusi  Skolēnu interešu centrā Grobiľā, kur darbu sākusi kā 
metodiķe , pēc tam bijusi direktores vietniece un atbildējusi par 
mākslinieciskās pašdarbības un citu interešu pulciľu darbu skolās. Viľas 
pienākumos bijis arī koordinēt Liepājas rajona skolu kolektīvu dalību Latvijas 
skolu jaunatnes  Dziesmu un deju svētkos.  

Lai uzzinātu, kādi ir izpilddirektores darba pienākumi un kā viľa 
iejutusies jaunajā amatā, aicināju Silviju Leju uz sarunu.   

Kādi ir izpilddirektores darba pienākumi? 
Mans galvenais uzdevums ir informācijas apmaiľa starp domē 

saľemto informāciju no daţādām institūcijām un novada izglītības iestādēm 
– Pāvilostas vidusskolu, Vērgales pamatskolu, Vērgales un Pāvilostas 
pirmsskolas iestādēm, Pāvilostas Mākslas un Mūzikas skolām. Pienākumos 
ietilpst regulāra sadarbība ar daţādām valsts institūcijām – ar Izglītības un 
zinātnes ministriju, ar Kurzemes reģionālās plānošanas aģentūru, ar Bērnu 
tiesību aizsardzības inspekciju ,Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts 
izglītības attīstības aģentūru u.c. Arī  likumu un MK noteikumu pārzināšana. 
To ir milzum daudz un februāra mēnesī arī izlasīta  un iepazīta  lielākā daļa 
no tiem. Sadarbība notiek arī ar Valsts izglītības satura centru, kas organizē 
pārbaudes darbu norisi skolās. Jāpilda Ministru Kabineta noteikumi par 
eksāmenu norises kārtību, kas paredzēti pašvaldības atbildīgai amatpersonai 
izglītības jomā. Labi palīgi un padomdevēji šajā darbā ir abu skolu mācību 
pārzines un direktori.  

Ar kādām problēmām jau nācies saskarties? 
Cenšos nejaukties iestāţu iekšējā darbā. Problēmas redzu 

metodisko apvienību turpmākā darbībā. Ja līdz šim to koordinēja rajona 
izglītības pārvalde, tad pašlaik mazajiem novadiem jāmeklē sava sadarbības 
forma. Jārisina arī skolotāju tālākizglītības organizēšana, lai apmācība būtu 
tuvāk dzīvesvietai. Katros trijos gados skolotājiem jāatjauno zināšanas, 
noklausoties 36 stundu kursu. Svešāks man ir pirmsskolas iestāţu darbs, bet 
abas vadītājas ir atsaucīgas un pretimnākošas. 

Un kādas ir pozitīvās lietas? 
Pozitīvi ir tas, ka no iepriekšējā darba esmu labi pazīstama ar citos 

novados strādājošajiem izglītības darbiniekiem un vieglāk dibināt kontaktus.  
Skolu vadītāji nāk pie manis pārrunāt savas darba lietas. Vienu reizi mēnesī 
apmeklēju izglītības iestādes Vērgalē. 
Prieks par Pāvilostas vidusskolas labajiem sasniegumiem olimpiādēs. 
Nenoliedzami liels plus novadam ir mākslas un mūzikas skolas, kuru devums 
ir nozīmīgs bērnu tālākā attīstībā un kur bērni iemācās dzīvei noderīgas 
lietas.  

Marta domes sēdē deputāti, paredzot papildus samaksu, 
palielināja izpilddirektores darba pienākumus. Tagad Silvija Leja atbildēs arī 
par novada muzeju un kultūras namu darbu.  

MARITA HORNA 
 

 
 

 

RJC JD 1.novada jaunsargu 4.līmeľa noslēguma 
testu nometnē Alūksnē 27.-30.martā 84 jauniešu konkurencē 
kopvērtējumā 12.klases skolniece Sandra Bikova ieguva 
1.vietu un 12.klases skolniece Agija  Meľģe ieguva 2.vietu ! 

 

 

 

Aicinām Jūs  

šā gada 20.aprīlī plkst.12
00

 Pāvilostas  vidusskolā   

uz   izrādi  Zenta Mauriņa, Konstantins Raudive  

’’VIENOTĀS DVĒSELES’’ 

 -  stāstu par divu slavenu latviešu rakstnieku satikšanos, bērnības un 

skolas gadiem, studiju un bēgļu gaitām, dzīvi svešumā un radošo darbību 

trimdā Zviedrijā un Vācijā. 

Spēlēs Liepājas teātra aktieri   

ILGA Martinsone un Jānis Dreiblats 

Ieeja – Ls 0.70 
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 Kultūras ziņas 
 
 . 
 

Vai aizdejosim līdz Dziesmu un 

Deju svētkiem? 

19.martā divi Pāvilostas kultūras nama deju kolektīvi piedalījās 
Liepājas raj. tautisko deju kolektīvu skatē, lai cīnītos par iespēju piedalīties 
X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. Mūsu dejotājus 
vērtēja ţūrija 4 cilvēku sastāvā-  Agris Daľiļevičs, Olga Freiberga, Ilze 
Maţāne, Lita Freimane. 3.-6.kl. grupa no iespējamajiem 50 punktiem 
ieguva 41,33 punktus un pirmo pakāpi. 5.-9.kl.grupā dejotāji ieguva 
38,17 punktus un otro pakāpi. Vai mūsu dejotāji kļūs par deju svētku 
dalībniekiem, to mēs uzzināsim maijā, kad būs beigušās dejotāju skates 
visā Latvijā. 

10.aprīlī Pāvilostas vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi 
piedalās pirmsskates koncertā „Aprīļa pilieni”, kas notiek  Gaviezē. 

17.aprīlī Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalās 
Liepājas deju apriľķa skatē Liepājā. 

DAIGA CĀBELE 
 

Izstāžu cikls „Leģendas par pilīm...” 
Pāvilostā, Pāvilostas novadpētniecības muzejā  

14. aprīlī plkst.14:00 

Izstāde „Leģendas par 
Čehijas pilīm un 

cietokšņiem” atklāšana 
Izstādi sagatavojusi Čehijas Ārlietu ministrija 

un piedāvā Čehijas Republikas vēstniecība 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Izstāde „Leģendas par Čehijas pilīm un cietokšľiem” 
savdabīgā veidā stāsta par 32 vēsturiskiem kultūras 
pieminekļiem. Apskatei tiek piedāvātas fotogrāfijas, 
ilustrācijas, leģendas un katra objekta atrašanās vieta 
tagadējās Čehijas teritorijā. Ekspozīcijā var atrast arī piļu un 
cietokšľu interneta adreses, kā arī informāciju par daţādiem 
tajos rīkotiem festivāliem un svinībām. 

Pilis un cietokšľi bieţi tika celti stratēģiski svarīgās 
vietās un to būvētāji veiksmīgi izmantoja Čehijas dabas reljefa 
priekšrocības. Radās apbrīnas vērti celtniecības šedevri, kuri, 
pārdzīvojot vairāk kā tūkstoš gadu senu vēsturi, saglabājušies 
vēl līdz mūsdienām. 

 

Pāvilostas pilsētas bibliotēkā 

Izstāde  „Pilis un muižas Latvijā” 
Trīsdesmit piecās grāmatās iespēja iepazīties un 

apzināt Latvijas pilis un muižas. 
 

Pāvilostas muzeja vadītāja 
 IRINA KURČANOVA 

Vērgales kultūras namā 30.aprīlī plkst.20.00 visi 
mīļi aicināti uz atpūtas vakaru  

,,Tādi esam pavasarī”.   

It kā speciāli mums rakstīti vārdi –  
,,Vienkārši būt cilvēkam, 
Vienkārši dzīvot. 

Lūkoties gaisā, 
Redzēt sauli, 

Ieraudzīt puķes 
Un naktī zvaigznes. 

Uzraudzīt bērnus, smieties, priecāties, darīt to, kas sagādā 
prieku, sapņot, ļaut vaļu fantāzijai, būt apmierinātam, un tad dzīve 
kļūs svētki.”   

Mums šoreiz gribas izcelt vārdus - darīt to, kas sagādā prieku. 
Jā, tie ir mūsu pašdarbnieki, sportisti, mūziķi, kultūras un sporta cienītāji 
un atbalstītāji. Tie ir cilvēki, kas ar lielu aizrautību un degsmi savā brīvajā 
laikā palīdz spodrināt Vērgales un Pāvilostas novada vārdu.   

Šajā vakarā ar koncertprogrammu ,,No pasakas ar dziesmu” 
mūs sveiks Rīgas leļļu teātra ,,Tims” aktieri Juris un Zigis, jo mēs visi 
esam patiesi kā bērni, kas pasaulē veras ar prieka pilnām acīm. 
Dāvināsim svētku prieku mūsu aktīvajiem cilvēkiem un pateiksim paldies 
par viľu darbiem. Šajā vakarā kopā ar radiem, draugiem un labiem 
cilvēkiem uzľemsim pavasarīgu spēka dopingu vasarai un  sadancosim 
draudzīgā ballītē, kurā spēlēs Rīgas zēni. Līdzi ľemsim labu omu, iztikas 
minimumu pašu priekam un kolektīviem padomāt par nelielu ,,priekšā 
stādīšanos”, iepriekš piesakot galdiľus. Ieeja ar ielūgumiem par velti, 
pārējiem simboliska cena Ls 1.00   

Lai mums izdodas kopīgi atpūsties no ikdienas steigas! Jūs 
visus mīļi gaidīs kultūra un sports, jeb vienkārši sakot  

VELGA UN ALFRĒDS 
 

Sirds atdota Latvijai 

Notikumi pirms 20 gadiem mainīja visu Latvijas iedzīvotāju dzīvi 
un tā bija visas Latvijas tautas uzvara - neatkarības atgūšana, kad mēs 
spējām saliedēties kopēja mērķa labā.   

Šogad svētku dienā- 4.maijā Vērgalē plkst. 11.00 
Vērgales kultūras namā (labos laika apstākļos - ārā) notiks vietējo 

un uzaicināto mājraţotāju izstāde - pārdošana. Visi, kas kaut ko dara - 
ada, tamborē, pin, sien, glezno, šuj vai izšuj, gatavo kartiľas vai izpauţas 
savādākā veidā, galvenais, ka tas ir jūsu roku darbs, lūdzu, zvaniet man, 
Velgai-29189223 un piesakiet savu dalību!   

Pēc tam plkst.13.00 Vērgales kultūras namā Pāvilostas 
kultūras nama amatieru teātra izrāde  M.Zīle „Sunītis un viľa kauliľš” – 
ieeja brīva.   

Lai šie svētki dod mums kopā būšanas prieku un ienes gaišumu 
mūsu mājās! 
 
 

Pāvilostas pilsētas 

kultūras namā 

 

 16. aprīlī plkst. 17:00  Pāvilostas pilsētas k/n 

bērnu dramatiskā kolektīva izrāde, reţisore M.Horna 

J. Švarcs „Sniega karaliene” 
Ieeja Ls 1,00, skolniekiem Ls 0,50 

 Pēc izrādes diskotēka līdz plkst. 22:00 / bērniem 

vecumā līdz 16 gadiem / ieeja Ls 0,50  

 plkst. 22:00 Diskotēka ieeja Ls1,50 
 

24.aprīlī plkst.9:00  
Tirgus laukumā Gadatirgus  

Informācija pa tālruni 29366112 
 
 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 20. gadadienai veltīts pasākums  

30. aprīlī plkst. 17:00 Pāvilostas vidusskolas un 

Pāvilostas pilsētas k/n pašdarbības kolektīvu koncerts 
 Pāvilostas vidusskolas interešu pulciľu darbu izstāde 

 
 



  

25.marts - 

komunistiskā terora 

upuru piemiņas 

diena 

25.marts Latvijā ir sēru diena, 
sāpju, ciešanu un baigu atmiľu diena, 
kad godinām represijās cietušos.  

Šajā dienā Vērgales kapos 
pieminējām tos, kurus 1949.gada 25.martā 
aizveda tālu prom no dzimtajām mājām. 
Vērgales pamatskolas skolnieces Aleta 
Betija Aniľa, Gunda Drulle un kultūras 
nama vadītāja Velga Freimane lasīja dzeju 
represētajiem. Pēc tam tika aizdegtas 
svecītes un nolikti ziedi. Savukārt Vērgales 
muzejā bija apskatāma jauna ekspozīcija 
par represijās cietušajiem „Apstājies. 
Klausies. Rit laiks”. Bija iespēja 
noklausīties skolotājas Mirdzas Sīpolas 
stāstījumu par šo ekspozīciju. 

VITA BRAŢE 
 
 
 

12                                                                                                                                                                                                                                  2010.gada marts 

 

 

Aivija DIMA, m.sk. 1.P gr. 

PĀVILOSTAS 

NOVADA 

DIENA LIEPĀJĀ 

Šovasar (katru sestdienu) 
Liepājas TIB sadarbībā ar jauno novadu 
pašvaldībām Liepājā, Roţu laukumā 
organizē NOVADU DIENAS. Mērķis ir 
iepazīstināt sabiedrību ar 
jaunizveidotajiem novadiem. Katrs 
novads sevi prezentē vienu sestdienu, 
laika posmā no 11:00-15:00 iepazīstinot 
ar tūrisma piedāvājumu, kultūras, 
mākslas programmu u.c.  Pāvilostas 
novada diena būs 26.jūnijā.  

Ja Jums ir ko piedāvāt un 
vēlaties plašāku sabiedrību iepazīstināt ar 
savu uzľēmumu piedāvājumu vai savu 
produkciju, tad  aicinu ľemt dalību šajā 
pasākumā. Tā ir lieliska iespēja 
popularizēt savu uzľēmumu. Laiks ir ļoti 
izdevīgs – tieši sezonas sākums! Jo mēs 
vairāk spēsim apmeklētājus ieinteresēt, jo 
vasarā varēsim sagaidīt vairāk viesus. 

Sīkāku informāciju varat 
saľemt, rakstot uz e-pastu: 
pavilosta.tic@tvnet.lv vai zvanot 
29121894. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja  
MAIRITA BALTAISKALNA 

 
Kas ir „Spundiľš”? 

 
Tas ir domu biedru pulks, kuri patīkami un lietderīgi pavada laiku, iemācoties ko jaunu. 

Trešdienās Pāvilostas pensionāru apvienības telpās domes ēkas otrajā stāvā pulcējas ap desmit 
daţāda gadagājuma pāvilostnieces, lai ļautos rokdarbu darināšanas priekam. Tamborēšanai, 
adīšanai un daudz kam citam.  Nodarbības notiek jau no š.g. 4.februāra Valijas Vīgantes vadībā. 
Kolektīvam vai pulciľam jau ir savs nosaukums „Spundiľš”, kas nācis pēc nodarbības, kurā 
mācījušās izadīt zeķes vai cimda kātu spundiľu tehnikā. Ir jauno laiku un veco laiku 
spundiľtehnika, steidz stāstīt nodarbībā satiktās sievietes. Rokdarbi tiek gatavoti pašu valkāšanai 
un, protams, arī dāvināšanai radiem un draugiem. Ieminos par izstādes sarīkošanu, bet sievas 
atrauc, ka daudzi darbi jau līdz tam būs aizceļojuši uz citām valstīm, kur pašlaik dzīvo viľu 
tuvinieki. 

Gan jau izdosies kaut ko no daţu mēnešu laikā rokdarbnieču sadarinātā ieraudzīt 
izstādē. „Kolektīvs mums labs, un vadītāja vēl labāka!” saka viena no čaklajām rokdarbniecēm un 
pievēršas jaunajam darbiľam, kas no malas izskatās gana piľķerīgs un grūts. Bet prieks, ar kādu 
sievietes ķeras klāt saviem rokdarbiem, liecina par to, ka šajos smagajos laikos  dzīvei krāsas var 
atrast tikai tie, kas tās meklē. Lai veicas, spundiņas! 

MARITA HORNA 
 

 
„Ligzdu” māju saimnieki, viľu kaimiľi un viesi kopā ar reţisori pēc izrādes. Foto: Aivars Jancis 

 

Otrajās Lieldienās, 5.aprīlī, Pāvilostas k/n amatierteātris skatītāju vērtējumam  nodeva 
savu jauno iestudējumu - Monikas Zīles lugu  „ Sunītis un viľa kauliľš”. Atsauksmes par izrādi ir 
labas. 27. martā ar šo izrādi viesojāmies Priekulē, kur bijām uzaicināti piedalīties Teātra dienas 
pasākumā. Uzskatām, ka tas bija labs izrādes ģenerālmēģinājums. Pieļautās kļūdiľas ātri 
pielabojām, jo spēlēt savējiem tomēr prasa no aktieriem un reţisores lielāku atbildību, un 
uztraukums ir lielāks. Paldies aktieriem par ieguldīto darbu un veltīto brīvo laiku. Paldies 
uzticamajiem skatītājiem, jo jūsu priekam strādājam. Jau 8.aprīlī sākam lasīt jauno lugu, ko ceram 
jums parādīt kā katru gadu,  Līgo svētkos. 

MARITA HORNA 
 

mailto:pavilosta.tic@tvnet.lv


 

  Saruna ar Mirdzu Sīpolu 

„Bet naktīs, kad logos vēl tumšzila ziema salst, 
  Kāds klauvē pie sliekšņa...Sniegpulksteņi? 
  Tiešām sniegpulksteņu balss!”    

Dziesmu vakars „Vērgales Sniegpulkstenītis” šogad notiek jau 15.reizi, tāpēc 
neilgi pirms jubilejas pasākuma uz īsu sarunu aicināju šī pasākuma idejas autori, sauktu 
arī par Sniegpulkstenīša krustmāti, skolotāju Mirdzu Sīpolu. 

 
Pateicības ziedi „Vērgales Sniegpulkstenīša” krustmātei M.Sīpolai.  Foto Vita Braţe 

 
Kad pirmoreizi notika „Vērgales Sniegpulkstenītis” un kāpēc tieši šāds 

nosaukums? 
Sniegpulkstenīša pirmsākumi meklējami 1996.gada pavasarī un tieši tāpēc, ka 

dziesmu vakars notiek pavasarī, martā, kad ir sniegpulksteľu ziedēšanas laiks, tāpēc arī 
šāds nosaukums. 

Kā radās ideja par dziesmu vakara rīkošanu? 
Daţkārt ir tā, ka gribas uzstāties, taču ne visiem un ne katrreiz tas ir iespējams. 

Labākie no labākajiem tiek uz daţādiem konkursiem, bet kā tad ar pārējiem? Tāpēc arī 
radās doma rīkot dziesmu vakaru, kurā uz skatuves uzstāties varēs ikviens. Uz afišas arī 
ir rakstīts – no 1 līdz 101 gada vecumam. Sniegpulkstenītī netiek vērtēta cilvēka 
muzikalitāte, bet gan uzdrīkstēšanās, drosme vispār uzkāpt uz skatuves! Kāds to varbūt 
izdarīs vienu reizi mūţā un piepildīs savu sapni.  

Kas piedalās „Vērgales Sniegpulkstenītī”? 
Šajā pasākumā visvairāk piedalās bērni no Vērgales pamatskolas un bērnudārza 
„Kastanītis”. Pirmajos gados tikai skolēni. Priekšnesumu izvēlē pamatā ir skolēnu pašu 
iniciatīva, taču palīdz arī klašu audzinātāji. Bet vislielāko paldies gribu pateikt mūzikas 
skolotājai Maritai Kalējai. Vēlākajos gados dalībnieku skaits pakāpeniski auga un 
daţādojās. Iesākumā atļāvām piedalīties visiem, taču vēlāk jau skolā un bērnudārzā 
notika atlase. Bērni sāka uzstāties kopā ar vecākiem. Kā vienus no pirmajiem gribu 
pieminēt – Velgu Freimani ar meitu Līgu, Lieni Glezeri ar meitu Agnesi, Ēvaldu ģimeni. 
Nesen šīm ģimenēm piebiedrojās arī Sandra Vintere ar meitu Rūtu, Gunta Rudzāja ar 
meitu Lieni un skatītāju neviltotās simpātijas ieguvušie Nora Kurme ar dēlu Arvi. Patiess ir 
prieks par Vērgales senioru ansambli „Vakarvējš”, kurš piedalās katru gadu. Dziesmu 
vakarā piedalās arī ciemiľi no Tārgales pamatskolas, ar kuru Vērgales pamatskolai ir 
sadraudzība jau daudzus gadus. Šogad savu dalību pasākumā pieteikuši arī bērni no 
Pāvilostas.   

Ko Jūs gribētu novēlēt „Vērgales Sniegpulkstenīša” dalībniekiem? 
Vispirms man ir prieks par publikas atsaucību. Tā ir liela, pasākums ir gaidīts, jo 

par to liecina pārpildītā zāle gadu no gada! Gribu pateikt lielu paldies Unai un Zandai, un 
skolotājai Ārijai Poriľai par zāles dekorēšanu! Dalībniekiem gribu vēlēt, lai nekad nepazūd 
dziedātprieks un vēlme uzstāties! 

„Vērgales Sniegpulkstenīša” krustmāti izvaicāja  
VITA BRAŢE 

 

 

26.marta pievakarē, skanot maršam un 
skatītāju aplausiem, kultūras namā ienāk visi 
dziesmu vakara „Vērgales Sniegpulkstenītis” 
dalībnieki un tā vadītājas Alise Gēgersone un 
Kristīne Vitrupa. 

Šogad skatītājiem tika piedāvāti vairāk 
nekā 40 dziesmoti priekšnesumi. Koncerta laikā 
ţūrija vērtēja dziesmas un labākie tika noteikti pēc 
aplausu ilguma. Šajā reizē balvas ieguva Sanija 
Brēdiķe, 2.klases skolēni ar dziesmu „Sūnu ciema 
veči”, Maiga Meļķe, Annemarija Savarina, Marta 
Kalēja un Agnese Pinkule ar dziesmu „Zirgs”, Aivis 
Sils, Evita, Anna, Evita, Kate (Pāvilosta) ar 
dziesmu „Man esi tu”. Visilgākos aplausus 
izpelnījās Sandra Vintere ar meitu Rūtu un Nora 
Kurme ar dēlu Arvi, kuri jau iepriekšējos gados 
ieguvuši lielu popularitāti un skatītāju mīlestību! 

VITA BRAŢE 
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VAI TU ZINI 
 Sakarā ar molu remontdarbiem tiks slēgta 

gājēju kustība no muzeja līdz molam.  Uz 
pludmali varēsiet nokļūt pa dēļu laipām gar 
skatu torni. 

 Drīz sāksies arī Upesmuiţas parka laipas 
remontdarbi. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo Sakas 
upes pretējā krastā jārēķinās ar to, ka pāreja  
remontdarbu laikā būs apgrūtināta. 

 No š.g. 1.aprīļa palielināts simtlatnieku skaits. 
Pāvilostā un Sakā nodarbināti 16 cilvēki, 
Vērgalē – 14. 

 Plānots, ka jau jūnijā Pāvilostā tiks pabeigts 
ūdenssaimniecības projekts un vecās 
Pāvilostas iedzīvotāji varēs saľems tīru ūdeni. 

 Ar Vides ministriju saskaľots, ka finansējumu, 
kas netika izlietots ūdenssaimniecības 
projektā, atļauts izmantot attīrīšanas iekārtu 
nomaiľai Krastu ielā. 

 9.aprīlī  novada jaunsargi piedalās jaunsargu 
sacensībās Kalētos. 

 16. aprīlī uz republikas olimpiādēm Politika un 
tiesības un Vizuālā māksla uz Rīgu dodas 
skolotāji Ā.Paipa un A.Paipa kopā ar 
audzēkľiem. 

 9.aprīlī Pāvilostas bibliotēkā notika pasaku 
meistara K.Andersena  jubilejai veltīts 
pasākums, kurā piedalījās Pāvilostas 
vidusskolas 1.klases skolēni un sešgadnieki. 

 Mākslas skolai līdz 20.aprīlim jāsagatavo 
darbs, ar kuru viľi  piedalās Esplanādē (Rīga) 
rīkotajā zīmējumu konkursā. 

 Aprīlī mākslas skolas telpās Pāvilostā un 
Vērgalē Mākslas dienu ietvaros notiks skolas 
audzēkľu darbu izstādes. 

 Ar 1.maiju darbu atsāks tenisa korti 
Pāvilostā. 

 

 
Daniels DELIJEVS , m.sk. 1.P gr. 



 
I.Balodes veidotie zaķi Vērgales centrā. Foto Vita Braţe 

 
 
 

Lieldienas Vērgales pagastā 
 

SARAIĶOS 

 
Saraiķnieki kopā ar Lieldienu zaķi. Foto Vita Braţe 

 
 

 
 
 

 
Lieldienas Ziemupē, Foto Daina Vītola 

27.martā Saraiķu bibliotēkā tika rīkotas 
meistardarbnīcas, kurās notika aktīva gatavošanās Lieldienām. 
Rezultāts brīnišķīgs – no vienkāršām lietām, salvetēm, 
aplikāciju papīra, sūnām ir izgatavoti cālīši, ligzdas un citi 
Lieldienu rotājumi.  
Savukārt 5.aprīlī, otrajās Lieldienās Saraiķu centrā tika 
meklētas un ripinātas Lieldienu olas, uzstājās Vērgales kultūras 
nama bērnu dramatiskais kolektīvs un tika izspēlētas daţādas 
atrakcijas un stafetes. Ciemiľus ar pūpoliem sapēra un 
veselību vēlēja īsts Lieldienu zaķis.Bet pēc tam kafejnīcā „ER-
RA-MI” visi varēja cienāties ar gardiem Lieldienu raušiem, tēju 
un citiem kārumiem. 

 

VĒRGALĒ 
Agrs 4.aprīļa rīts, Lieldienu rīts. Sijā sīks 

lietutiľš, taču plkst.6.00 14 apľēmīgi, veselīga 
dzīvesveida atbalstītāji Vērgales centrā gaida startu 
ikgadējam Veselības skrējienam.   

Šī skrējiena atbalstītāju kļūst ar katru gadu vairāk, 
tas priecē, taču ir jau jauna doma – nākamgad skrējējiem 
piepulcināt soļotājus un riteľbraucējus. 

Bet ap pusdienlaiku, kad dūšīgie skrējēji atpūtušies 
un pārējie pamodušies, Vērgales kultūras nama bērnu 
dramatiskais kolektīvs piedāvā noskatīties īsu uzvedumu 
„Lieldienas klāt‟‟. Kad kājas un rokas dūšīgi izvingrinātas 
rotaļās, laiks ripināt olas un šūpoties. Kopīgi tiek aplūkoti 
pagājušā gadā iestādītie vītoli. Svētku kulminācijā tradicionāli 
tiek cepta PANTĀGA, kuras sastāvā ir liels daudzums olu un 
citas noslēpumainas piedevas. Savukārt tie, kas bija 
tērpušies garaušu maskās un ieguvuši atbilstošu sejas 
rotājumu pārvērtību darbnīcā, varēja padejot kopā ar Zaķu 
vecmāmiľu. Jāpiebilst, ka Vērgales centrā bija sacilpojuši 
daudz daţādu dekoratīvu zaķu, kuru saimniece ir Inga 
Balode.     

 
 

Saules staru zeltainās rīkstes palu steidzīgos ūdeņus per, 
Krastos pūpolu mākoņi mīksti dzelmē savus atspulgus ber. 
Vēju šūpoles augšā un lejā līdz pat galotnēm sirdi nes līdz, 
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna atkal dāvāts tiek cerību rīts. 

(K.Apškrūma) 

 

ZIEMUPĒ 
Arī Ziemupē neiztika bez Lieldienu rotaļām, olu 

kaujām, šūpošanās. Mazais Jāzeps uz pasākumu bija 
ieradies ar personīgo dzīvo Lieldienu zaķi. Bija krāšľi 
krāsotas olas, mazie mākslinieki Dana, Jānis, Madara un 
Sanda bija izveidojuši skaistus dekorus no izpūstām olām.  

VITA BRAŢE 
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„Mēs tikāmies martā...” 

 
 
Skanot Jāľa Kalniľa dziedātajai dziesmai ,,Mēs 

tikāmies martā, kad pūpoli zied”, sākās ģimeľu vakars 
Vērgalē.   

Tradicionāli pirmajā daļā skanēja Velgas lasītie mīlas 
vārdi un dzejoļi - veltījums visiem zālē, jo mums šodien vajag 
vairāk mīlestību, vairāk sapľus un tuvu blakus draugus un radus. 
Šovakar mēs atvērām savas dvēseles logus, lai sajustu maigus 
glāstus un pasakainus mīlestības stāstus. Šogad jubilārus un visus 
vakara viesus ar dziesmām sveica mūsējie. Bija atkal viena mīļa 
tikšanās ar Noru Kurmi un Ojāru Drulli, kas dziedāja sen 
nedzirdētās un arī pavisam jaunas dziesmas, kā arī Noru Kurmi ar 
dēlu Arvi, kas lielai daļai bija liels atklājums un pārsteigums. Lūk, 
pāri, kas saľēma dāvanā dziesmu, ziedus un nelielu dāvaniľu un 
parakstījās Goda grāmatā: Arta un Uldis KLĀSĒNI, Benita un 
Aigars NOVADI, Vineta un Mārtiľš KUPALINSKI kopā nodzīvoti 5 
gadi, 15 gadi - Jolanta un Nauris NOVADI. 20 gadi - Anda un Uģis 
FREIMAĽI, Agita un Egils GĒGERSONI. 25 gadi - Inita un Ēriks 
ZVIRBUĻI, Brigita un Aivars BRAUNI, Inese un Edmunds 
ŠĶIPARI. 35 gadi - Velta un Gunārs ANSONI un 40 gadi - Anita un 
Viktors NOVADI. Mūsu kopīgais vēlējums jubilāru pāriem bija - ne 
tikai jaunību un prieku, bet arī sirmo matu sniegu, lai jūs viens otrā 
mīlētu. Otrajā daļā par omulību un dejot prieku gādāja Rojas 
muzikants Jānis Kalniľš. Grupa ,,Roja” nupat ir izdevusi disku 
,,Kamenes deja”. Vakara gaitā šo disku ieguva Anda, kas zināja 
visvairāk melodijas no filmām, bet Velga to saľēma dāvanā. Par 
galdu klājumu un ēdieniem liels paldies Kazdangas Dzintrai un 
meitenēm, bet par daţāda veida palīdzību noformējumiem Velga 
paldies saka Daigai, Ingai, Viktorijai un skolotājai Poriľai. Bija liels 
prieks redzēt šajā vakarā pārus arī no Liepājas, Saraiķiem, 
Ziemupes un Pāvilostas, jo ne jau attālums mūs šķir…ne jau 
attālums. Gaidot nākamā gada mīlestības svētkus, gribas novēlēt - 
,,Lai izdodas nolīdzināt kalnus, kas var izaugt augumā! Lai izdodas 
iztaisnot ceļus, kas, metot līkumus, iet smagumā! Lai izdodas 
aizpildīt lejas, kurās var iekrist dzīves vieglumā!” 

VITA BRAŢE 
 
 

Velta un Gunārs ANSONI – kopā nodzīvoti 35 gadi! Foto Vita Braţe. 

 

„Pie ģimenes pavarda”–28 reizi ! 

„Kamēr ar mīlas svelmi saule staros 
No siltām ligzdām dzīvi putni skries 
Un šūpuļi caur mūžiem šūposies...” 
    (Mirdza Ķempe) 

 
Melita un Jānis Pērkoni veiksmīgā laulībā dzīvo jau 45  gadus. Foto: Ēriks Briljonoks 

Viena no ziemupnieku tradīcijām, varētu teikt, pat pamatvērtībām 
ir ģimeľu vakars, kas šogad daţādu apstākļu sakritības dēļ notika vien pēc 
otrā uzsaukuma, bet tomēr notika. Ieradās divdesmit pāri, kam kopdzīve 
mērāma vairākos gadu desmitos. Diţjubilāri šogad divi – Melita un Jānis 
Pērkoni, kuri kopā jau 45 gadus un Daina un Andris Balandes, kopā 40 
gadus. Un ziniet, gribas teikt, ka smaids šo pāru sejās nez vai nebija gaišāks 
kā tiem, kuri savas kopējās gaitas nupat tik sākuši.  

Vadoties pēc šī gada pieredzes un pasākuma dalībnieku vēlmēm, 
turpmāk ģimeľu vakars notiks nevis februārī, bet marta beigās - 2011.gadā 
– 26 martā.  

Ziemupes TN vadītāja - DAINA VĪTOLA 
 

Humora šovs „Zvaigzne Nr.5”. 

 „Deviľi lati, par visu ir jāmaksā!” Tikai šoreiz nevis par 
eskalatora izmantošanu, bet gan par iekļūšanu humora šovā „Zvaigzne 
Nr.5”, ko prasīja Velga pagājušā gada uzvarētājam un šī vakara 
vadītājam Mārim Dimantam. Notiek vienošanās par Ls 3,50.   

Šajā gadā anekdotes stāsta 5 atraktīvi dalībnieki – Valija Vilsone, 
Janis Aizstrauts, Oskars Vērnieks, Janis Zelgalvis un Normunds Dunkers. 
Stastniekus vērtē barga un kompetenta ţūrija – Mirdza Sīpola, Nauris 
Novads un Aivars Grava. Anekdošu stāstīšana rorit trīs raundos, kuru 
starplaikos uzstajas līnijdejotājas no Otaľķiem – Pērles labākajos gados, bet 
muzikālu baudījumu sniedz Nora Kurme ar dēlu Arvi un Ojārs Drulle. 
Absolūtā nopietnībā ţūrija noklausās 5 dalībnieku sniegumu un dodas 
apspriesties. Atgrieţoties tā nāk klajā ar paziľojumu, ka skatītaju vidū ir 
atrasti divu savdabīgu titulu ieguvēji – „ Pats mazākais smējējs” – Kārlis 
Novads un „Lustīgākais plaudētājs” – Māris Vērnieks! Savs vērtējums ţūrijai 
ir arī par 5 šīvakara dalībniekiem. Oskars Vērnieks iegūst balvu par 
smieklīgāko anaekdošu stastīšanu, J.Aizstrauts par īsāko anekdošu 
stāstīšanu, J.Zelgalvja pārziľā šovakar seksīgākās anekdotes, bet V.Vilsone 
un N.Dunkers pārzin pamācošās anekdotes. Bet ceļojošo balvu – granītā 
kaltu āmuru un reizē arī iespēju nakamgad vadīt humora šovu, šogad 
saľem N.Dunkers. Jāpiebilst, ka viľš ir arī šīs balvas idejas autors un 
īstenotājs. Uzzinām, kas tad īstenībā ir PVN, izrādās, ka Premjeram 
Vajadzīga Nauda! Svētku turpinājumā „Vērgales muzikantu salidojums”, 
kurā piedalījās un balli spēlēja tie, kas sevi par muzikantiem sauca pirms 
daudziem gadiem, sauc tagad un sauks arī turpmāk. Vecāka gadagājuma 
cilvēkiem patīkamas atmiľas raisīja bildes, kas tapušas tālajos 80 – tajos! 
Zāle bija pārpildīta, jo ikviens vēlējās vēl reizi pakavēties atmiľās, klausīties 
aizgājušo gadu melodijas Vērgales muzikantu izpildījumā un baudīt 
patīkamus atkalredzēšanās mirkļus!   

VITA BRAŢE 
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Ziemupes liepas 

 
 
Uz Kurzemes pusi Lieldienu ekspedīcijā, kurā piedalījos arī es, 

bija atbraucis dabas pētnieks, ţurnālists, vēsturnieks Andris Grīnbergs ar 
saviem domu biedriem. Apceļojām Kuldīgas pusi. Man interesantākais 
objekts bija Gudenieku kadiķu audze, par kuru daudz biju dzirdējusi, bet 
redzējusi ne. 50 reizes lielāka par mūsējo, toties mūsējā nesalīdzināmi 
skaistāka, veselīgāka. Ceļojuma laikā tika pārmērītas arī abas diţākās 
Ziemupes liepas. Auţuļu liepa nez kāpēc zaudējusi 10 cm sava 
apkārtmēra, tagad vien 7,55, bet Ziemupes muiţas parka liepas apkārtmērs 
7,76. Tā ierindojas piektajā  vietā Latvijas diţliepu sarakstā, ja  tiek 
uzskatīta par vienu koku, kā pētnieki līdz šim arī uzskatījuši. 

Vides gide - DAINA VĪTOLA 
 
 

Zaļās lietas 

 

Renāte CITSKOVSKA, m.sk.2.Pgr. 
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Īpašs lūgums Upesmuižas 
iedzīvotājiem! 

 Vienojieties un kopīgi sakārtojiet savu šķūnīšu apkārtni 
un izvāciet samestos gruţus no Upesmuiţas pils un parka 
teritorijas. 

Nav jāgaida līdz talkas dienai. To varat veikt jau tuvākajā 
laikā. Pašvaldība ir gatava jūsu gruţus savākt. Paziľojiet par to 
saimniecības pārzinim A.Alnim pa tālr. 26424920. Tas pats attiecas 
arī uz privātmājām. Talkas laikā savāktos atkritumu maisus 
pašvaldība savāks no vietām, kuras būsiet pieteikuši. 

 

Uzmanību! Suņu īpašnieki! 

Nāk pavasaris. Nokusis ir sniegs, un visur – uz takām un 
trotuāriem, parkos, pludmalē mētājas  jūsu brīvsolī palaisto mīluļu atstātie 
ekskrementi, kas citiem sagādā nepatīkamus brīţus. Kāpēc tā vajadzētu 
būt? Ir prasīts un lūgts, bet gadu no gada atkārtojas tas pats. Un pat vēl 
vairāk!  

Kapu uzraugi satraukušies par to, ka šis netikums vērojams arī 
kapu teritorijā. Vēlreiz lūdzam suľu īpašniekus – esiet saprātīgi un suľus 
uz kapiem līdzi neľemiet!  

 

ŠĶIROSIM ATKRITUMUS! 
SIA „Liepājas RAS”, kas apsaimnieko Liepājas reģionālo 

atkritumu poligonu (atrodas Grobiľas pagasta „Ķīvītēs”), aicina 
Pāvilostas novada iedzīvotājus iesaistīties akcijā „Šķiro atkritumus 
savā sētā!” Akcija notiks no 1. – 30. aprīlim. Konteineri tiks 
novietoti Stadiona ielā 8, Pāvilostā (kurtuves teritorijā), Vērgalē – 
Vērgales komunālās saimniecības teritorijā.. 

Akcijas ietvaros piedāvā iedzīvotājiem bez maksas nodot 
sekojošus šķirotos atkritumus savā novadā: 

 –   nolietotās, vecās elektroierīces,  
- lielgabarīta atkritumus ( vecās, nolietotās mēbeles),  
- PET (limonādes, minerālūdens u.tml. plastmasas) 

pudeles,  
- stiklu (pudeles, burkas),  
- papīru, kartonu.  
Katram atkritumu veidam tiks nodrošināts savs konteiners. 

Iedzīvotāji tiek aicināti vērīgi sekot līdzi informācijai un norādēm. 
Konteineri būs novietoti tikai jaunajā ciemā, un vecā ciema 
iedzīvotājiem, kuri paši nevar sašķirotos atkritumus  aizvest  uz 
konteineriem pie kurtuves, dome piedāvā iespēju  kastēs un maisos  
sašķirotos atkritumus – papīru, stiklu, PET pudeles savākt no 
iedzīvotājiem. 

20.aprīlī tirgus laukumā būs novietota piekabe, kurā visas 
dienas garumā varēsiet nest un atstāt sašķiroto. 

20.aprīlī Komunālā uzľēmuma darbinieki savāks 
lielgabarīta atkritumus, elektropreces no tiem iedzīvotājiem, 
kuri  šo pakalpojumu būs pieteikuši A.Alnim (t.26424920). 
Atkritumu savākšana būs bez maksas. 

Kāpēc jāšķiro atkritumi? 
1) Lai samazinātu radīto atkritumu daudzumu, kas tiek 

noglabāti atkritumu poligonā un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, kas ietekmē ikviena 
iedzīvotāja maciľu. 

2) Lai taupītu dabas resursus, jo šķirotie atkritumi kļūst par 
otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saraţot 
jaunas – tādas pašas vai citas – preces. 

3) Lai nepiesārľotu apkārtējo vidi un tādējādi neradītu 
draudus cilvēku veselībai. 

Kā skaidro atkritumu operatori, tad pareizi sašķiroti atkritumi 
netiek jaukti kopā ar sadzīves atkritumiem. Otrreizēji izmantojamie 
tiek savākti kopā vienā mašīnā un pēc tam pāršķiroti. Taču, ja 
pie šķirotiem atkritumiem kāds neapzinīgs pilsonis iemet savus 
nešķirotos sadzīves atkritumus, tad atkritumu urnas saturs tiek 
uzskatīts par sadzīves atkritumiem un tiek savākts kā sadzīves 
atkritumi, līdz ar to arī aprēķinot maksu par atkritumu savākšanu.  

Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināt šķirot atkritumus atbildīgi! 
Pirms izmest šķirotos atkritumus konteinerā pārliecinieties: 

- vai konteiners ir paredzēts tam atkritumu veidam, ko esi savācis; 
- pārliecinieties, vai atkritumi ir tīri.  
 

Iedzīvotāji! 
Aicinām izteikt savus priekšlikumus, kur Pāvilostā 

vajadzētu uzstādīt  papildus soliľus un izvietot gruţu kastes. Zvanīt 
domes kancelejas vadītājai T.63498261 

Aprīlī plānota talka  
Pāvilostas pelēkajā kāpā  

Talkas laikā tiks izcirstas priedes. Darbs, ko organizē pelēkās 
kāpas aizstāvju grupa, saskaľots ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kura ir 
aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāja. Izcirsti tiks tikai speciālistu 
atzīmētie koki saskaľā ar dabas aizsardzības plānu. Talkā piedalīsies 
Pāvilostas vidusskolas 12.un 9. klašu skolēni, komunālās saimniecības 
darbinieki un pašvaldībā saimnieciskos darbos nodarbinātie. Aicinām 
piedalīties arī ikvienu iedzīvotāju. Par talkas norises laiku būs atsevišķs 
paziľojums. Sekojiet reklāmai!  

MARITA HORNA 

Latvijas Petroglifu centra ekspedīcija Ziemupes parkā pie diţliepas.  Foto: Andris Grīnbergs. 



  

Reliģiskās ziņas 
 

VĒRGALES EV.LUT. BAZNĪCĀ  

9.maijā plkst.14.00 Mātes dienas dievkalpojums ar Vakarēdienu. 
23.maijā plkst.14.00 Vasarsvētku dievkalpojums ar Vakarēdienu. 

SARAIĶU EV.LUT.BAZNĪCĀ 

23.maijā plkst.11.00 Vasarsvētku dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām. 
 
 

 
Santehnikas pakalpojumu uzľēmums  SIA ”Metreks” piedāvā 

klientiem sniegt ātru, precīzu, kvalitatīvu un šodienas prasībām  atbilstošu 
pakalpojumu, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SIA ”Vērgales komunālā 
saimniecība”.  

Sertificēti meistari veiks ūdens skaitītāju nomaiľu, uzstādīšanu, 
bezmaksas plombēšanu un izsniegs nepieciešamos dokumentus 
apsaimniekotājam. Kā arī iespējams veikt citu santehnikas mezglu uzstādīšanu 
vai nomaiľu. Mūsu uzľēmuma speciālisti veiks objekta bezmaksas apskati un 
darba izcenošanu ar individuālu pieeju katram klientam. Veicot noteiktā darba 
izpildi abām pusēm savstarpēji saskaľotos izpildes termiľos. Uz uzľēmuma 
darbinieku veiktajiem darbiem darbojas uzľēmuma civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana.  

Piedāvājam uzstādīt jaunus (Minol) un atkārtoti verificētus 
(pārbaudītus) modulāros dzīvokļu ūdens skaitītājus 1.5m3/h-2.5m3/h. 

Jaunu ūdens patēriľa skaitītāju (uzstādīti pirmo reizi) lietošanas 
termiľš ir četri gadi. Otrreizēji verificētiem (pārbaudītiem un atkārtoti uzstādītiem) 
arī četri gadi, ja ir uzstādīts ūdens filtrs „dubļu-ķērājs”. 

Pakalpojums 
Cena 
bez 
PVN 

PVN 
21% 

Cena 
ar PVN 

Esoša  ūdens  patēriľa  skaitītāja  nomaiľa, ja  tiek 
montēts  verificēts  ūdens  uzskaites  skaitītājs 

6,61 1,39 8,00 

Esošo dubulta ūdens patēriľa skaitītāju nomaiľa, ja 
tiek uzstādīti divi verificēti ūdens uzskaites skaitītāji 

12,40 2,60 15,00 

Esošo ūdens patēriľa skaitītāju nomaiľa, ja tiek 
uzstādīti četri verificēti ūdens uzskaites skaitītāji 

23,14 4,86 28,00 

Esoša  ūdens  patēriľa  skaitītāja  nomaiľa, ja  tiek 
montēts  jauns  ūdens  uzskaites  skaitītājs 

11,45 2,40 13,85 

Esošo dubulta ūdens patēriľa skaitītāju nomaiľa, ja 
tiek uzstādīti divi jauni ūdens uzskaites skaitītāji 

20,61 4,33 24,94 

Esošo ūdens patēriľa mērītāju nomaiľa, ja tiek 
uzstādīti četri jauni ūdens uzskaites mērītāji 

39,17 8,23 47,40 

Pieteikt nepieciešamos darbus  var SIA ”Vērgales komunālās 
saimniecības” telpās vai zvanot uz telefona Nr.63490756. 
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Daži fakti: 

Plastmasa tiek plaši izmantota daţāda veida 
iesaiľojuma un iepakojuma raţošanā. Plastmasu raţo no 
naftas produktiem. Plastmasas iepakojums, nonācis 
atkritumu poligonā, nenoārdās pat 100 gadu laikā.  

Nereti mājas apstākļos – krāsnīs, ugunskuros 
cilvēki dedzina PET pudeles, plēves, maisiľus, taču šī 
dedzināšana ir bīstama veselībai un apkārtējai videi. Jo 
plastmasa pilnīgi sadeg tikai ļoti augstā temperatūrā 
(vairāk par 1000 grādiem), taču ugunskurā vai krāsnī 
temperatūra ir tikai 200-400 grādu. Nepilnīgās sadalīšanās 
rezultātā gaisā nokļūst hlora savienojumi un dioksīni. Šie 
savienojumi nonāk apkārtējā vidē un cilvēki tos ieelpo, 
izraisot piesārľojumu ar nopietnām sekām.  

Tāpēc kā lielisks risinājums iedzīvotājiem tiek 
piedāvāts atšķirot plastmasas iepakojumu, ko iespējams 
otrreizēji pārstrādāt. 
No pārstrādātas plastmasas iegūst jaunus plastmasas 
izstrādājumus – atkritumu maisus, plēves, drenāţas 
caurules, logu rāmjus, kastes, sintētiskos diegus, ko 
pievieno audumu raţošanā un citus izstrādājumus. 

Lai samazinātu plastmasas atkritumu daudzumu, 
iedzīvotāji tiek aicināti izmantot auduma vai papīra maisiľu 
iepirkumiem, samazināt vienreiz lietojamo trauku patēriľu, 
iegādājoties sveramos produktus veikalā vai tirgū, ľemt 
līdzi savu burciľu vai trauciľu krējumam utt. 

Papīrs kopējā atkritumu plūsmā ieľem vienu no 
galvenajām vietām. Papīru raţo no celulozes masas, 
savukārt celulozi izgatavo no koksnes. Lai saraţotu 1 t 
celulozes, nepieciešams izmantot 3,5 t koksnes. Atkārtoti 
pārstrādājot papīru, tiek saglabāti meţi un ietaupīta 
enerģija. 

Otrreizējai pārstrādei tiek vākts kartons, avīzes, 
grāmatas, ţurnāli. Latvijā no papīra raţo ekovati, olu 
iepakojumu, un jau tradicionālos papīra izstrādājumus. 

Stikla atkritumi nav videi bīstami, jo stiklu raţo 
pamatā no smiltīm, sodas un krīta. Taču stikls dabā 
nenoārdās. Stikla otrreizēja pārstrāde ļauj ietaupīt dabas 
resursus un enerģiju. Raţojot jaunus stikla izstrādājumus, 
tam var pievienot līdz 30 % lietota stikla. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, 
piemēram, lielā sadzīves tehnika, biroja iekārtas, bērnu 
rotaļlietas, fēni, gludekļi un tamlīdzīgi priekšmeti satur 
bīstamas ķīmiskas vielas, tādas kā dzīvsudrabs, svins, 
kadmijs u.c. Izmetot šos priekšmetus kopā ar sadzīves 
atkritumiem vai izmetot, kur pagadās, daţādu ārējo vides 
faktoru iedarbības rezultātā metāla savienojumi var sākt 
sadalīties un kaitīgās vielas var nonākt augsmē, 
gruntsūdeľos un vēlāk – cilvēka organismā.  

Lielgabarīta atkritumi 
Sadzīvē rodas tādi lielgabarīta atkritumi kā vecas, 
nolietotas un salūzušas mēbeles un citi lielāki sadzīves 
priekšmeti, kas neietilpst sadzīves atkritumu konteinerā.  

Svarīgi ievērot, ka lielgabarīta atkritumus, 
krāsotas dēles, lakotas mēbeles, matračus ar porolona 
pildījumu  nedrīkst dedzināt un mest sadzīves atkritumu 
konteineros. 

Šķirotos atkritumus iedzīvotāji  var bez 
maksas nodot arī: 
- cieto sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes”, kas atrodas 
Grobiľas pagastā,  
- SIA „Eko Kurzeme” teritorijā Liepājā, Ezermalas ielā 11,  
- SIA „Nordia” atkritumu šķirošanas laukumā „Celms”, kas 
atrodas Nīcas pagastā. 

 

Svētdien, 18. aprīlī plkst.15:00, Sakaslejas baznīcā 
SAKASLEJAS BAZNĪCAS ĒRĢEĻU UN MŪZIKAS ATTĪSTĪBAS FONDA 

PAVASARA KONCERTS 

Koncertā piedalās: Olga Rajecka – vokāls, Uģis Roze 
– vokāls, Valters Frīdenbergs – vokāls, Jānis Pelše – 

ērģeles, Uldis Marhilevičs – taustiņu instrumenti, Sakaslejas 
draudzes ansamblis, Pāvilostas mūzikas skola. 

Koncertu atbalsta: SIA „Aizputes ceļinieks”, SIA „Greta” 
Ieeja koncertā par ziedojumiem 



 

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

 

18                                                                                                                                                                                                                                  2010.gada marts 

 

DZĪVES BRĪŽOS 
Mēs esam līdzīgi kokiem,  
Bet dzīvojam  ne ar lapām, kas krīt. 
Dzīvojam  ar pumpuriem un ar ziediem, 
Ar domām,  ko labu paveiksim rīt. 
  /K.Apškrūma/ 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus -  
Elvīru Sergejevu – 98  Zelmu Ozoliľu – 89  
Stepāniju Barkieni – 87 Ernu Druvu - 84 
Dzidru Gurcku – 70  Jāni Treibahu - 70 
Brindu Varkali – 70  Jāni Karlsonu - 65 
Jāni Kadeģi – 65  Guntu Kleinšmiti - 60 

Ralfu Beķeri, Skaidrīti Blūmu, Ainaru Zērandu, Kristīni 
Baumani, Edgaru Vītolu, Alisi Ūši, Ievu Bēliľu, Kristīni Zikmani!  

Pilngadnieku – Jāni Tubinu! 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos 
Sakas  pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –  
Katrīnu Meirovsku – 86 Gunaru Osvaldu  Ozolu - 75 
Nikolaju Kononovu – 83 Ināriju Beļiku - 70 
Tamāru Rodionovu – 83 Gunaru Eľģeli - 70 
Vēru Vasiļčiku – 82  Silviju Irēnu Mauriľu - 70 
Līni Nelsoni – 82  Viktoru Bikši - 70 
Aneti Gedvārdi – 80  Igoru Gusevu - 65 
Veltu Ermīni Grīnu – 80 Ilonu Lieģi – 60 
Aivaru Arāju – 60  Zigrīdu Veroniku Melbergu – 60 

Valdi Arāju, Ilgu Kangīzeri, Andri Zitmani, Lauri Kundziľu, 
Sigitu Smirnovu, Marutu Vasiļevsku, Gati Zeļenkovu, Zani Ansoni, Jāni 
Kalniľu, Artūru Kangīzeru! 

Pilngadnieci – Agnesi Zeļenkovu! 

 
 

Sveicam 
Sveicam Ivetu un Ediju APLOKUS 

 ar meitas RENĀTES piedzimšanu! 

 

Initu un Māri RAĢEĻUS ar dēla MIĶEĻA piedzimšanu! 

 

Sigitu un Edgaru SMIRNOVUS ar dēla EVERTA 

piedzimšanu! 

 

Mūžībā 

Pāvilostā, Sakā 
Zelma Līna Vera ZITMANE 16.05.1932.- 09.03.2010. 
Vilis FREIMANIS 10.06.1920.- 11.03.2010. 
Toms KUKUKS 06.06.1920.- 03.04.2010. 
Ivars PAULOVSKIS 17.10.1936. – 06.04.2010. 
 

Vērgalē 
Vēra ŠTRAUSA 27.10.1925. – 05.03.2010. 
Oskars VILINSKIS 28.07.1947. – 04.04.2010. 

 

Pateicības 
Paldies CIELAVU ģimenei, Arturam JĒKABSONAM un Armīnam 

MANTENIEKAM par ceļu attīrīšanu no lielajiem sniegiem. Vēlam veiksmīgu jauno darba 
sezonu lauksaimniecībā! 

Renču ģimene no „Priedoliem” 
 

No sirds pateicos visiem, kas mani atbalstīja Lieldienu meistardarbnīcās un 
Lieldienu pasākuma organizēšanā Saraiķos! Īpašs paldies Rudušu ģimenei, Sintijai 
Dunaiskai, Ainai Šteinbergai, Mucenieku ģimenei, skolotājai Maritai Kalējai, bērnu 
dramatiskajam kolektīvam un vadītājai Velgai Freimanei. Paldies bērniem un 
jauniešiem par atsaucību un piedalīšanos meistardarbnīcās. Cerot uz turpmāko 
sadarbību – Saraiķu bibliotēkas vadītāja Ingūna Kopštāle 
 

Tu nepārnāksi tad, kad ievas plauks, Ne tad, kad smaržos siens, 
Ne tad, kad uzsnigs sniegs, Tu nepārnāksi vairs...nekad. 

Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums mūsu mīļo tēti, vīru Juriju Baklašovu 
mūţībā pavadot. Īpašu paldies gribam pateikt Ērikam Freidenfeldam un viľa komandai 
un Pāvilostas novada domei. 

Piederīgie 
 

Paldies Aivaram Burģim par dāvināto tenisa galdu, kas ir nepieciešams, lai 
pilnveidotu jauniešu sportiskās aktivitātes Sakas pagasta Saieta namā! 

                                                                Sociālā darbiniece Arta 

 

SLUDINĀJUMI 
Ugunsgrēka gadījumā zvanīt ugunsdzēsējam Pāvilostā Armandam 

Podziľam pa tālr. 26116404 vai 112, kas sazināsies ar ugunsdzēsēju. 
 
SIA „Jaunās ielas” pērk meţus īpašumā, var būt pilnīgi vai daļēji izstrādāti. 

Palīdz sakārtot īpašumtiesības un reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā. Izskatīs visus 
variantus.  Tel. 29125410, fax.63481607; e-pasts: jaunas_ielas@inbox.lv Adrese: Kuršu 
iela 17, Liepāja. 

 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 03.maijā. 
Iepriekš, lūdzu, pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 
 

Pāvilostas novadā deklarētajiem bērniem ir iespēja bez maksas potēties pret 
ērču encefalītu. Interesēties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739 un pie ģimenes 
ārstiem Pāvilostā. 

 

Ātra, kvalitatīva osteohondrozes, mugurkaula un locītavu slimību 
ārstēšana. Tālr. 26728477. 

 

Pārdod pārtikas kartupeļus par Ls 0,15 un Ls 0,08 kg. Sēklas kartupeļus 
par Ls 0,10 kg un dzelteno lupīnu un auzu maisījumu par Ls 0,15 kg. Zvanīt 
26302685 vai 634 53645. 
 

Veic māju siltināšanu, liek un maina jumtus, bruģēšana, pilna  Iekšējā apdare, 
logu montāţa, māju celtniecība, materiālu sagāde. Tel. 26138335.  

 

Sniedz plaša profila friziera pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā izbrauc 
pie klienta uz mājām. Cenas elastīgas. Zvanīt: Marita 28624644 

 

Juriste Argita Jaunsleine pieľems apmeklētājus Pāvilostas novada domē 
š.g.16.aprīlī plkst.10.00, pēc tam iedzīvotājus, pēc iepriekšēja pieraksta pieľems 
Vērgales pagasta pārvaldē. 

 

Pārdod daţādus mūţzaļos dekoratīvos stādus. Tel. 28711744. 
 

 
 

 

 

 

Mob.t.26343958,  
fakss 63498155 

e-pasts: latamezs@inbox.lv  

24.martā Vērgales pagasta pārvaldes sociālā 
darbiniece Vizma svinēja skaistu dzimšanas dienu.  

Sociālā dienesta darbinieku vārdā gribas novēlēt, pirmkārt, 
stipru veselību un izturību grūtajā darbā. 

Lai viss, ko vēlies – PIEPILDĀS, 
 Lai viss, ko dari – IZDODAS, 

Lai viss, ko gribi, ir SASNIEDZAMS, 
 Bet nekad nav tā, ka nav NEKĀ! 

 

Ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, paliekot siltākam laikam, vienojas par 
apkures pārtraukšanu un savāc 51% parakstus, tad apkuri jebkurā brīdī var atslēgt. 

 

 

Novēlojies sveiciens marta jubilāram  
pāvilostniekam Ivanam  Rabokoľam  
65.dzimšanas dienā! 

             Avīzes redkolēģija 

 
 

LĪDZJŪTĪBA 

Tev neziedēs vairs vizbulītes pirmās, 
Ne meža rozes savus ziedus vērs. 
Pār Tevi mūžam šalkos egles sirmās 

Un kapu bērzi zelta lapas bērs. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvai Vārsbergai, Ivaru PAULOVSKU kapu 

kalniľā pavadot.  
Pāvilostas novada pašvaldība 
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