
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.4      2009.g.novembris 

 

  

Ir Latvijā dažas tādas vietas, pār kurām debesu pagalmiem nav varas. Tur puteņo ziemā un vasarā. Sirdī 

puteņo.  Svētvietas. Ložmetējkalns, Tīreļpurvs, Ķekava, Smārde... Decembris ir Ziemassvētku kauju atceres laiks. 

„Kas mirst par savu tēvu zemi, svēti mirst...”Aleksandra Grīna vārdi latviešu strēlniekiem veltītajā varoņpoēmā 

„Dvēseļu putenis”. 

Tā nu sanāk, ka ar vienu roku decembris sev norauš asaru no vaiga, bet ar otru – novij Adventa vainagu. 

Iesprauž tajā pa čiekuru zvanam, iededz pa svecei, lai saule drīzāk nāk atpakaļ. Tā decembris pošas savai zvaigžņu 

stundai: Ziemassvētku klusajai brīnumu naktij un rītam, kad „miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.” Kaut nu tā 

būtu. Bet nebūs jau... 

Tikai mūžīga paliks Bētlemes leģenda par Dieva dēla piedzimšanu, kas nāks, izglābs un atpestīs šo grēcīgo 

pasauli. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
 

ZIEMASSVĒTKU 

DIEVKALPOJUMI 

 

PĀVILOSTAS EV. BAPTISTU BAZNĪCĀ 
Kristus Dzimšanas svētku svētvakars - 24.decembrī 
plkst.16.00 

VĒRGALES EV.LUT. BAZNĪCĀ 
Ziemsvētku svētvakars – 24.decembrī plkst.14.00 

SARAIĶU EV.LUT.BAZNĪCĀ 
Ziemassvētku dievkalpojums – 24.decembrī 
plkst.15.00 

PĀVILOSTAS EV.LUT.BAZNĪCĀ 
Ziemassvētku dievkalpojums - 24.decembrī plkst.17.00 

SVĒTĀ GARA KATOĻU BAZNĪCĀ 
Ziemassvētku dievkalpojums - 24.decembrī plkst.17.00 

SAKASLEJAS EV.LUT BAZNĪCĀ 
Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums - 24.decembrī 
plkst.17.00 
Ziemassvētki -  25.decembrī plkst.11.00 

ZIEMUPES EV.LUT.BAZNĪCĀ 
Ziemassvētku dievkalpojums - 24.decembrī 
plkst.17.00. 

 

SVĒTKU PASĀKUMI  

KULTŪRAS NAMOS 

 
11.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku egles iedegšana pie Pāvilostas 

pilsētas kultūras nama, svētku koncerts.  
 

16.12. plkst. 8.30 visi mīļi aicināti Vērgales centrā „Lai visi sapņi 
piepildās un svētku egle iedegas!” 

 

21.12. plkst. 17.00 Vērgales kultūras namā notiks Vērgales 
pamatskolas Ziemassvētku pasākums. 

 

25.12.plkst.22.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Ziemassvētku 
balle „Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk...”. Ziemassvētku pārsteigums no 
Pāvilostas pašdarbniekiem. Spēlē grupa „PIEMARE”, ieeja Ls2.00, galdiľu 
rezervēšana līdz 22.decembrim t.29366112. 

 

26.12. plkst. 11.00 Vērgales kultūras namā un 29.decembrī plkst. 
18.00 Pāvilostas kultūras namā Ziemassvētku vecītis gaidīs pašus mazākos 
bērnus – sīkāka informācija 14.lpp.  

 

1.01. kad būsim sagaidījuši 2010.gadu, plkst.00.30 satiksimies 
Vērgales kultūras namā, lai jautri un lustīgi pavadītu Jaunā gada nakti kopā ar 
Aldi Briljonoku. Ieejas maksa Ls 2,50. Galdiľu rezervēšana līdz 28.decembrim pa 
tel. 29189223 
 

 

 
Sendija PŪPOLA, Pāvilostas mākslas skola 

Decembris 
Gada brāļu pulkā divpadsmitais – 

pats pēdējais. Decembris lielus, mazus 

iebāž dāvanu maisā, uzveļ plecos un aiznes 

līdz Jaungadam.  

Kur pēdējos gados Vilku mēnesī 

kavējas sniegs?  Tas ir decembra 

noslēpums. Kreisajā krūšu kabatā pie 

ziemas sirds noglabāts. Bet tāpēc jau 

gaidīšanas svētki nekavējas. 

 

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 Pāvilostas novada domes sēde notika š.g.26.novembrī Vērgales 

pagasta pārvaldē. Tajā piedalījās visi deputāti, izľemot  U.Kristapsonu, kurš bija 
bezalgas atvaļinājumā. Darba kārtībā 29 izskatāmie jautājumi. 
1.Nolēma no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 
finansējumu SIA „Investīciju Risinājumu Birojs‖ darba apmaksai par projekta 
pieteikumu energoefektivitātes paaugstināšanai Pāvilostas novada pašvaldības 
piederošajām ēkām -  Pāvilostas vidusskolai, Pāvilostas kultūras namam un Vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis - Ls 600,00 +PVN , Ziemassvētku pasākumu 
organizēšanai pašvaldībā dzīvojošiem pirmsskolas vecuma bērniem, tai skaitā 
saldumu pakas, pasākuma vadītājs, transports vokālam ansamblim „Krāsainās 
notiľas‖- Ls 325,00 (saldumu pakas) + Ls 72,00 (pasākuma vadītāji) + Ls 30,00 
(degviela) apmērā; Gada novadnieka apbalvošanai - Ls 82,45, informatīvā izdevuma 
budžetam - Ls 200,00. 

Pārľēma Liepājas rajona pašvaldības saistības 27 149,73 USD apmērā SIA 
„Liepājas RAS‖ (Grobiľas sadzīves atkritumu izgāztuve) par Ziemeļu Investīciju 
bankas piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu un 24 894,06 USD apmērā 
SIA „Liepājas RAS‖ par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā 
aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu un nolēma pilnvarot Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu parakstīt galvojuma līgumus. Tas nozīmē, ka 
pašvaldībai nāk mantojumā no Liepājas rajona padomes šis galvojums. 
2. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 28 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2009.gada saistošajos noteikumos „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 
2009.gadam‖‖   
3. Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem  īpašumiem „Kūdras―, 
„Birzes―, „Jaunrozes―, „Kalna Priežmaļi―, „Sauleslejas―, „Ābeļnieki―, „Dūksnas―, „Kalēji―, 
„Ukuri‖, „Bangas―,„Guliľi―, „Meiri― Sakas pagastā, „Čabas―, „Lejas Leviči―, „Pūres―, 
„Braslas― Vērgales pagastā par labu  SIA „FRAGARIA―,  uz nekustamo īpašumu 
„Pauriľi―, Sakas pagastā par labu SIA „Oliver Invest―, „Elmas―,  „Laivenieki―, 
„Barbaras―, Sakas pagastā par labu SIA „Kursa MRU, „Riežas―, Vērgales pagastā par 
labu SIA „Laskana - Logistic―, Kalna ielā 31, Pāvilostā par labu Dmitrijam Bukhgoltsam, 
„Kraujiľas―, Sakas pagastā par labu SIA „SS Projekti‖, Brīvības iela 2, Pāvilosta par 
labu SIA „Gaus 63―. 
4. Nolēma palielināt telefona limitu par Ls 3,00 Aivaram Alnim sakarā ar papildus darba 
pienākumu veikšanu. 
5. Izskatīja jautājumu par projekta līdzfinansējumu. Ľemot vērā pašvaldības budžeta 
stāvokli, nolēma nepiešķirt līdzfinansējumu Liepājas Neredzīgo biedrības projektam 
„Neatkarīgas dzīves veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar redzes un cita veida 
invaliditāti Liepājas Neredzīgo biedrībā 2010.gadā‖.  
6. Izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem īpašumiem kuri 
atrodas Pāvilostas pelēkās kāpas teritorijā: 6.1. Samazināja samaksu par 
zemesgabalu Brīvības iela 38, Pāvilosta par Ls 22,01. 6.2. Samazināja samaksu par 
zemesgabalu Sporta iela7, Pāvilosta par Ls 42,94. 6.3. Samazināja nekustamā 
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Sporta ielā 7 par 50 % 6.4. Samazināja 
samaksu par zemesgabalu Avotu iela 13A, Pāvilosta par Ls 35,63. 6.5 Samazināja 
samaksu par zemesgabaliem Brīvības iela 42 un Brīvības iela 42A par Ls 20,57. 
7. Nolēma samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50%  piecām politiski 
represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām 
ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, jo nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Trīs politiski represētajiem 
atvieglojumus pagaidām nepiešķīra. Jautājumu atlika līdz nākamajai domes sēdei, jo 
īpašumi tiek izmantoti saimnieciskā darbībā (iznomāti), tādēļ atvieglojumi nepienākas. 
8. Dome nodeva Egilam Glužģim īpašumā bez atlīdzības dzīvokli Nr. 3 un zemi 
„Pakalni‖, Sakas pagastā. 
9. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums‖‖.  
Šajos grozījumos noteica, ka domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups pieľems 
iedzīvotājus Pāvilostā mēneša pēdējā otrdienā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Tā būs 
otrdiena pirms kārtējās domes sēdes.  
10. Nolēma izslēgt no pašvaldības grāmatvedības bilances dzīvokli pēc adreses 
Selgas- 8, Ziemupe, Vērgales pagasts. 
11. Apstiprināja maksu par reklāmas izvietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā. 
Privātpersonu sludinājumi, apsveikumi- Ls 0,50 +PVN un individuālā darba veicējiem 
un juridiskām personām- Ls 0,50 par cm2 +PVN. Balsojumā atturējās deputāti 
A.Zaļkalns un A.Brūkle. 
 

Esi sveicināts,  

informatĥvā 

 izdevuma  

lasĥtāj! 

 
Šajā gadā tiekamies pēdējo reizi. Nākamais 

vēl 2009.gada izdevums iznāks jau 2010.gada pirmajās 
dienās. Parasti pārmaiľas notiek jaunā gada sākumā, 
taču pēc deputātu ierosinājuma avīze jau šoreiz 
izskatās savādāka kā iepriekš. Turpmāk vairs nebūs 
atsevišķo Vērgales un Pāvilostas – Sakas lapu. Viss 
būs sadalīts atsevišķās tematiskās slejās, kā paši 
redzēsiet. Vai tā ir bijusi tikai atsevišķu cilvēku vēlme 
vai tā gribējis vairākums lasītāju, to uzzināsim pēc kāda 
laika. Piekrītu, ka mums vienam otru ir labāk jāiepazīst, 
ja jau esam iekāpuši šai laivā, ko sauc par reģionālo 
reformu. Tikai diez vai vienkārši sajaukti kopā, mēs 
viens otru labāk iepazīsim. Tur vajadzīgs laiks un 
tikšanās klātienē. Tāpēc jauninājumu – apsveikumus 
dzīves jubilejās - kas skar Vērgales iedzīvotājus, atkal 
neuzskatiet par „šķelšanu‖. Es domāju, ka, sūtot 
apsveikumus atsevišķi Vērgales pagasta un Sakas 
novada iedzīvotājiem, lasītājam būs vieglāk orientēties. 
Tas pats attiecas arī uz jaundzimušajiem un bēru 
sludinājumiem.  

Esam pieľēmuši lēmumu arī Vērgales 
iedzīvotājus sveikt dzīves jubilejās, kā to līdz šim esam 
darījuši Sakas novadā. Sveicam pilngadību 
sasniegušos un tālāk – 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80, 81..... Publiskojam jubilāru vecumu no 60 
gadiem un uz augšu. Jaunākiem gadus neminam. Ja ir 
kāds, kurš nevēlas, ka viľu sveic publiski, varat to 
laikus paziľot – vērgalnieki Vitai, Pāvilostas un Sakas 
puses ļaudis – Maritai. Kontaktinformāciju atradīsiet 
avīzes pēdējā lapā. 
 Ir pieľemts arī lēmums par maksas 
izmaiľām, ja vēlaties ievietot mūsu laikrakstā reklāmu. 
Iedzīvotājiem par reklāmas ievietošanu un 
apsveikumiem turpmāk būs jāiemaksā domes kasē Ls 
0,50+ PVN, bet iedzīvotājiem, kuri ir uzľēmēji un 
reģistrējušies VID, – maksa par reklāmu – Ls 0,50 par 
cm2  + PVN. Ja jums izdevīgāk maksāt ar 
pārskaitījumu, varam izrakstīt rēķinu. Bez maksas 
ievietojam pateicības, kā arī domes un to pakļautībā 
esošo iestāžu paziľojumus. 
 Vēlreiz aicinu iedzīvotājus uz konstruktīvu 
sadarbību. Ja jums ir kādi ierosinājumi vai ieteikumi, kā 
labāk avīzi veidot, tad, lūdzu, dariet to zināmu 
informatīvā izdevuma redaktorei, jo uzskatu, ka šos 
pāris jautājumus par izmaiľām avīzē, par kuriem 
Kultūras, izglītības un sporta komitejas sēdē debatējām 
pusstundu, varējām nokārtot privātā telefonsarunā. Lai 
avīzes izdošana pārāk neaizkavētos, mainām arī rakstu 
un ziľu iesūtīšanas termiľu. Turpmāk visiem, kuri vēlas 
dot informāciju avīzei, lūdzam to izdarīt līdz katra 
mēneša 3. datumam. 

Informatīvā izdevuma redaktore MARITA HORNA 
  

 

 

PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada dome informē, ka īpašuma 
Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 
14.decembrī plkst. 16.00  Pāvilostas kultūras namā. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.gada novembris                                                                                                                                                                                                                                3 

 

12. Apstiprināja izcenojumu reklāmas laukumiem Pāvilostas novada 
jaunajam tūrisma bukletam. 
13. Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvi SIA „Liepājas reģiona 
tūrisma informācijas birojā‖ nolēma pilnvarot Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu un jautājumu par SIA 
„Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs‖ darbības dotēšanu 
2010.gadā izskatīt reizē ar pašvaldības 2010.gada budžeta projekta 
sagatavošanu. 
14. Atcēla Sakas novada domes 26.03.2009. sēdes lēmumu Nr. 3 par 
izsoles organizēšanu un nolēma pasūtīt vērtējumu šādiem 
īpašumiem: Sakas novada lauki, Sakas pagasts 64860040032 – 
0,47ha, 64860090191 – 0,97 ha, 64860110045 – 6,13 ha, 
64860060099 – 2,04 ha, 64860100046 – 1,24 ha, 64860050074 – 
2,11 ha, 64860100062 – 2,28 ha, 64860040056 – 4,12 ha, Zeltenes 
iela 5, Pāvilosta 64130060219 - 6570 kvm. 
15.Piekrita zemes lietojuma „Ķenča līkums‖ sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
„Renči‖, Sakas pagasts. 
16.Apstiprināja detālo plānojumu nekustamiem īpašumiem „Ābelītes‖ 
un „Akmeľkaļi‖, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 
17. Nolēma organizēt atkārtotu detālplānojuma īpašumam Dzintaru 
ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi 2009.gada 14.decembrī plkst.16.00 Pāvilostas kultūras 
namā. 
18. Nolēma iznomāt SIA „Bebris 1” pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu uz 12 gadiem koku zāģēšanas līnijas 
uzstādīšanai un noteica nomas maksu 5 % apmērā no īpašuma 
kadastrālās vērtības gadā. Uzdeva juristei Inārai Avotiľai līdz 
2009.gada 11.decembrim sagatavot nekustamā īpašuma nomas 
līgumu. 
19. Izskatīja jautājumu par dzīvokļu īres tiesībām. Nolēma: Izbeigt 
Inesei Mackēvičai īres tiesības uz dzīvokli Nr. 14 Sakas ielā 6, 
Pāvilostā. Piešķirt dzīvokļa Nr.14 Sakas ielā 6, Pāvilostā īres tiesības 
Lilitai Krugai. Uzľemt dzīvokļu rindā Artūru Kuzľecovu. Piešķirt 
Ilgvaram Agrumam īres tiesības uz dzīvojamo platību mājā „Inti‖, 
Vērgales pagastā un iznomāt zemi 1,0 ha platībā. Piešķirt Ritvaram 
Kleinšmitam īres tiesības uz dzīvokli Nr.1 „Ploces stacija‖, Vērgales 
pagastā. Piešķirt Aivim Drīliľam īres tiesības uz dzīvokli Nr. 19 
„Atvari‖, Vērgales pagastā. 
20. Izskatīja jautājumu par kļūdu labojumu un nolēma: Atcelt 
29.10.2009.domes lēmumu par zemes vienību piekritību, piederību 
vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai sēdes protokola pielikumu 
Nr.18 un  izteikt to atkārtotā redakcijā pielikumā atsevišķi izdalītā - 
Vērgales pagasta zemes vienības. Atcelt 29.10.2009.domes lēmumu 
par zemes vienību piekritību, piederību vai nodošanu zemes reformas 
pabeigšanai sēdes protokola pielikumu Nr.17 un  izteikt to atkārtotā 
redakcijā pielikumā atsevišķi izdalītā – Pāvilostas pilsētas zemes 
vienības. Atcelt 29.10.2009.domes lēmumu par zemes vienību 
piekritību, piederību vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai sēdes 
protokola pielikumu Nr.16  un  izteikt to atkārtotā redakcijā pielikumā 
atsevišķi izdalītā – Sakas pagasta zemes vienības.  
21.Nolēma pārtraukt zemes nomu ar šādiem zemes nomniekiem: 
Jānis Melbergs- noma Nr. 68; Rinalds Stirna- noma Nr. 52; z/s 
Ezernieki- noma Nr.16. 
22. Izskatīja jautājumu par adreses piešķiršanu un nolēma piešķirt 
adresi dzīvojamai mājai un pārējām ēkām –„ Āres‖, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. 
23. Noslēdza zemes nomas līgumu ar Futīniju Zandbergu uz pieciem 
gadiem, iznomājot zemes gabalu Dzintaru ielā 125/7, Pāvilostā. 
24. Izskatīja jautājumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu 
un nolēma paziľot par domes nodomu Pāvilostas novada pašvaldības 
teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai līdz 2010. gada janvārim. Publicēt paziľojumu laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis‖ un pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Pāvilostas Novada Ziľas‖. Noteikt priekšlikumu un iebildumu 
sniegšanas termiľu 30 dienas no paziľojuma publicēšanas dienas.  
 

„Ir brĥţi, kad cilvēks vairās no gaismas – 

 tam jānokāpj sevĥ vistumšākajos dziļumos, lai  

tiktu skaidrĥbā ar sevi un pasauli. Tādas ir arĥ 

 priekšsvētku ziemas dienas: tās saplok blāvā  

krēslĥbā, lai pēkšņi uzziedētu Ziemsvētku brĥnuma  

gaismā. Un, pieminēdami šĥs debesu gaismas  

atgriešanos, mēs aizdedzināsim sev apkārt sveces 

 un prieku.” 

(Veronika Strēlerte) 

Sveicināti! 

Rit šī gada pēdējais mēnesis, un tuvu, tik ļoti tuvu ir laiks, kad 
visdziļāko tumsu uzvarēs gaisma un dienas atkal kļūs garākas. Ziemas 
saulgrieži, Ziemassvētku laiks. Šie baltie svētki ar svecīšu mirdzumu, egļu 
smaržu un dāvanām ir mīļi ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. 
Ziemassvētkiem nepiemīt Lieldienu jautrības, nav arī Līgo svētku skaļuma 
un draiskuma. Tos mīļus dara baltais miers un klusums dabā. Lai 
nevajadzīga vilšanās nenomoka tos, kuri nespēj ļauties svētku priekam 
nesagaidījuši sniegu...Labāk netraucēti ļausimies pārdomām par to, kas tad 
mums saistās ar vārdu sniegs? Pabradāsim bērnības atmiľu kupenās, kur 
pretī nāk sniegavīrs ar burkāna degunu un ogļu melnām pogām. Tas smaržo 
pēc līksma prieka un bērnu čalām. 

Lai, gatavojoties svētkiem, ikvienu pavada iedvesma! Tā ir kā 
spārni, kas ceļ augšup. Nenoslogosim sevi šajos svētkos ar pārliekām pūlēm 
– par katru cenu atlicināt naudu dārgām dāvanām, darīt iespējamo un 
neiespējamo, lai galdā nekā netrūktu. Saviem tuvajiem cilvēkiem tādēļ mīļāki 
nekļūsim. Ziemassvētki ir laiks, kad labdarība tiek pieminēta teju katru dienu 
un darīts lietas labā ir ne mazums. Jo kādam pats mazākais nieks ir gaiša 
prieka vērts un kādā patversmē pamests, nelaimīgs četrkājains draugs gaida 
tieši tevi atnākam, lai dotu savu mīlestību.   

Gribu vēlēt visiem, lai Ziemassvētki ir kā apstāšanās, kā atelpa 
pirms turpinājuma. Gaišums, domājot par tuviem cilvēkiem, labu vēlot un 
uzklausot. Šādi brīži lai dod spēku visam nākamajam gadam! 

VITA BRAŢE 
 

25. Nolēma pārslēgt 03.10.2008. noslēgto zemes nomas līgumu ar biedrību 
„Mežvidi 2‖. 
26. Piekrita nekustamā īpašuma „Magones‖ sadalīšanai trijos atsevišķos 
īpašumos, , atdalītajām  zemes vienībām piešķirt nosaukumus „Degumi‖ un  
„Magonītes‖, Vērgales pagasts. Jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāts 
A.Magone. 
27. Izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma „Norkusi‖ zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu un adrešu  „Rēderi‖ un „Enkuri‖ piešķiršanu. Nolēma 
uzdot projekta izstrādātājam veikt zemes ierīcības projekta labojumu un 
iesniegt atkārtotai izskatīšanai. 
28.Piekrita nekustamā īpašuma Maldugunis sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalītai zemes vienībai piešķirot nosaukumu „Ģirti‖, Vērgales 
pagasts.  
29. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Saraiķu Alkšľi‖ 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un apstiprināt darba uzdevumu zemes 
ierīcības projekta izstrādei. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to 
apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam 
zemes gabalam. 

Nākamā domes sēde plānota 2009.gada 17.decembrī Pāvilostā. 
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

 

 

Atgādinājums zemes īpašniekiem! 

Tie, kuri nav nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par 
2009.gadu un iepriekšējiem gadiem, lūdzu, to izdarīt līdz gada beigām! Ja 
parāds netiks nomaksāts, tas tiks piedzīts likumā paredzētajā kārtībā.  

Nesamaksāšanas gadījumā Pāvilostas novada pašvaldība 
iesniegs prasību Tiesu izpildītāju kantorī par parādu piedziľu bezstrīdus 
kārtībā, vēršot piedziľu uz parādnieka naudas līdzekļiem (t.sk. alga, 
pensija) un kustamo mantu, kā arī nepieciešamības gadījumā uz 
nekustamo īpašumu. 

Nodoklis iemaksājams Sakas pagasta pārvaldes kasē, 
Vērgales pagasta pārvaldes kasē vai pašvaldības kasē Pāvilostā. 
 



 

VAI TU ZINI, KA 
 Pāvilostā asfaltēs Jūras un Zeltenes ielu, pa kuru var 

nokļūt Jūras ielas stāvlaukumā un SIA  ZEJA Rietumu krasts. 
Konkursā par tehniskā projekta izstrādi un seguma maiľu 
uzvarējusi SIA "Ceļu, tiltu būvnieks". Ielas asfaltēšana un 
apgaismojuma ierīkošana izmaksās 82 tūkstošus latu. Līdzekļi 
piesaistīti ar Kurzemes plānošanas reģiona starpniecību, kas 
īsteno projektu "Kurzemes reģiona ostu attīstība". Atbalsts 
saľemts no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Asfaltēšanas 
darbi notiks nākamā gada pavasarī. 

 Izsludināts atkārtots konkurss par Vērgales kultūras nama 
jumta seguma nomaiľu. 

 Decembra pirmajā nedēļā celtnieki apľēmušies beigt 
pārbūves darbus Sakas Saieta namā. Vēl būs jāveic telpu 
aprīkošana ar mēbelēm un iekārtošana. Aizkavējusies arī 
asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi, tie tiks 
pabeigti pavasarī. 

 Pāvilostā turpinās jaunā ūdensvada izbūve. Paveikts 
jau vairāk kā 40% no plānotā darbu apjoma. Projektam bija 
piešķirti Ls 350 000. Grobiľas SPMK, kas izpilda minētos 
darbus, šo objektu nosolīja par Ls 300 000. Pāri palikušos Ls 
50 000 plānots ieguldīt Pāvilostas attīrīšanas iekārtu pārbūvē 
Krasta ielā, kas Pāvilostas ūdenssaimniecības projektā 
paredzēta kā 3.prioritāte. Jau decembrī pašvaldība sludinās 
konkursu par šo darbu izpildi. 

 7.decembrī noslēdzas pieteikumu konkurss Vērgales 
pagasta ūdenssaimniecības projekta realizācijai. Pirmajā kārtā 
ūdenssaimniecības attīstība notiks Ploces ciemā. 

 Celtnieki solījuši veselības māju Pāvilostā nodot 
ekspluatācijā 2010.gada janvāra vidū. Visnepacietīgāk to gaida 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš plānojis 
Pāvilostā atvērt savu punktu. 

 Rīvas bibliotēkā decembrī apskatāma 100 gadu vecu 
atklātnīšu izstāde. 

 Tradicionālo prasmju skolu Pāvilostā apmeklēja un pie 
Dzintara Zamarīša apguva zivju kūpināšanas iemaľas 92 
interesenti no visas Latvijas. 

 Skolēni pēc ziemas brīvdienām atsāks mācības 2010.gada 
6.janvārī. 

MARITA HORNA 
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ATKĀRTOTA SABIEDRISKĀ 

APSPRIEŠANA  

14.decembrī plkst. 16.00 Pāvilostas kultūras namā notiks atkārtota 
sabiedriskā apspriešana par būvniecības ieceri Dzintaru ielā 2 E Pāvilostā.  

Tā ir ostas teritorija pie Sakas upes posmā no aptiekas ēkas līdz 
mūzikas skolai. Šajā vietā ostas teritorijas nomnieks SIA Aldas Valks ieplānojis 
izbūvēt laivu piestātni un krastā 6 m dziļumā, apmēram 4 m augstumā un 80 m 
garumā iebūvēt laivu mājas. Šī apbūves teritorija upes krastā būs privāta, bet pie 
Sakas upes varēs nokļūt un pārvietoties pa piestātni būs atļauts. Projektētāji sola, 
ka plašākai sabiedrības daļai pieejai pie upes tiks izbūvētas divas noejas katrā 
jaunās būves pusē.  

Š.g. 11.novembrī Pāvilostas novada domes zālē notika iecerētās būves 
sabiedriskā apspriešana, uz kuru bija ieradušies 5 interesenti. Apskatāmie 
jautājumi bija par to, ka augstā būve aizšķērsos skatu uz upi no Dzintaru ielas un 
pretēji – braucot ar laivu pa upi, neredzēsim vecpilsētu, par to, ka iespējams tiks 
traucēta lielo zvejas kuģu pārvietošanās, kā arī norādīts, ka ir Sakas krastā citas 
vietas, kur realizēt šādu ieceri. Pēc šīs sarunas tika izteikti priekšlikumi Pāvilostas 
novada domei, ko parakstīja 104 iedzīvotāji un iesniegti pašvaldībai ar lūgumu 
organizēt vēl vienu sabiedrisko apspriešanu, kurā piedalītos arī zemes nomnieks 
un ieceres autors, detālplānojuma izstrādātāji un īpaši domes deputāti, kuriem būs 
jāpieľem sabiedrības interesēm atbilstošs lēmums. Paldies domei, ka ľēmāt vērā 
iedzīvotāju lūgumu.  

Lūgums iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri parakstījās par to, lai šo 
teritoriju atstātu neapbūvētu, 14.decembrī atnākt uz atkārtoto tikšanos un sarunu 
par mūsu pilsētas tālāko attīstību un konkrētās būves vietu tajā. Pirms izšķirīgu 
jautājumu pieľemšanas ir jābūt atklātai un izsmeļošai sarunai ar iedzīvotājiem, par 
to esmu pārliecināta. 

MARITA HORNA 

Ostas valdes sēde 

 Pāvilostas ostas valdes locekļi 12.novembrī sanāca uz kārtējo sēdi. 
Atbilstoši darba kārtībai ostas pārvaldnieks Pēteris Gudkovs sniedza ziľojumu 
par 2009.gada budžeta izpildi un darbu ostā. Savukārt ostas valdes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons iepazīstināja valdi ar molu rekonstrukcijas, 
Jūras un Zeltenes ielu seguma rekonstrukcijas un apgaismojuma izbūves, kā arī 
ostas akvatorijas padziļināšanas projektu norisi. Nācās atzīt, ka darbība ostas 
pārvaldē ir notikusi atbilstoši finansējumam, kas ir ostas rīcībā.  

Jautājums, kurš tiek pārrunāts katrā ostas valdes sēdē, ir esošais 
ostas dziļums, kurš ir neatbilstošs ostas pasē norādītajam. Rietumu Krasts 
lūdza samazināt nomas maksu par 80 %, jo netiekot izpildīts līgumā norādītais 
punkts, ka ostas pārvaldes pienākums ir nodrošināt ostā atbilstošu dziļumu. Uz 
pastāvošo ostas dziļuma problēmu norādīja arī N Stars valdes priekšsēdētājs 
Vadims Cepļajevs. Uzľēmējs informēja valdi, ka esošajā situācijā uzľēmuma 
zvejas kuģi drīkst zvejot tikai ar 30 % nozveju, jo ar lielāku nozveju kuģi nevar 
ienākt ostā.  Projektus ir iespējams realizēt, ja ostas pārvalde varētu ľemt 
aizľēmumu, bet ostas pārvaldei pašai nav tādu pamatlīdzekļu, lai bankas 
izsniegtu aizdevumu, savukārt atbilstoši esošai likumdošanai pašvaldība nevar 
ľemt kredītu ostas pārvaldes vajadzībām. Šobrīd norisinās darbs pie moļu 
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes. Šo projektu izstrādā Jūras projekts, 
un darba nodošanas termiľš ir 10.02.2010.. Ostas valdes sēdē piedalījās arī 
mazo ostu asociācijas priekšsēdētājs Jānis Megnis, kurš pastāstīja par Engures 
ostas attīstību. Iepriekš minēto jautājumu par nomas maksas samazinājumu 
nolēma atlikt līdz nākamai valdes sēdi, kad būs jālemj par nākamā gada 
budžeta apstiprināšanu.  Kā norādīja arī Vides ministrijas pārstāve Daiga 
Vilkaste, tad esošajā budžetā tāpat gandrīz  nekā lieka nav, no kā ostas 
pārvalde varētu atteikties. Vienīgās izdevumu pozīcijas, kuras var svītrot, ir 
semināru izdevumi- Ls 300,- un izdevumi par žurnālu un laikrakstu  iegādi Ls 
300,-.  

Šajā valdes sēdē tika pieľemts arī Pētera Gudkova iesniegums ar 
lūgumu atbrīvot no darba ostas pārvaldē. Valde vienojās, ka ir jāizsludina 
pieteikšanās uz brīvo darba vietu, nosakot nepilnu darba dienu - 20 stundas 
nedēļā.  Līdz 01.01.2010. ostas pārvaldnieka pienākumus bez atlīdzības pildīs 
Uldis Kristapsons un tiks meklēts arī ostas pārvaldnieks uz 0,5 slodzi. 

Piebildīšu, ka ostas valdes sastāvā ir notikušas izmaiľas, un kā 
Pāvilostas novada domes pārstāvis valdē strādā Andris Zaļkalns.  

AIJA OZOLIĽA 
 

Administratīvā komisija informē 
 Pāvilostas novada domes administratīvā komisija š.g. 
24.novembra sēdē izskatīja saľemtos administratīvos protokolus par 
administratīvajiem pārkāpumiem,  kurus ir izdarījuši Pāvilostas novada 
iedzīvotāji, un pieľēma sekojošus lēmumus: 

 par dzīvošanu bez derīgas pases vai tā aizstājoša dokumenta 
sodīt 1960.g. dzimušo Ingusu B. ar naudas sodu Ls10,00 apmērā; 

 par nolaidīgu pases glabāšanu, rezultātā tā pazaudēta nolēma 
sodīt 1979.g. dzimušo Gati T. ar naudas sodu Ls10,00 apmērā, 
1990.gadā dzimušo Ingusu P. ar naudas sodu Ls10,00 apmērā un 
1986.gadā dzimušo Baibu D. ar naudas sodu Ls10,00 apmērā; 

 par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskā vietā sodīt šādas personas 
ar naudas sodu Ls10,00 apmērā vai 2 dienas atstrādājot 
pašvaldības sabiedriskos darbos 1988.gadā dzimušo Ingusu 
F.,1988.gadā dzimušo Juri H., 1993.gadā dzimušo Ģirtu Z.; 

 par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskā vietā sodīt ar naudas sodu 
Ls25,00 apmērā vai 5 dienas atstrādājot pašvaldības sabiedriskos 
darbos 1987.gadā dzimušo Aigaru V.; 

 par nepilngadīga bērna audzināšanas un izglītošanas pienākumu 
nepildīšanu sodīt 1965.gadā dzimušo Elitu Š. ar naudas sodu 
Ls25,00 apmērā vai 5 dienas atstrādājot pašvaldības sabiedriskos 
darbos; 

 par suľu pastaigas noteikumu neievērošanu nolēma izteikt 
brīdinājumu 1942.gadā dzimušajam Nikolajam J..  

Ziľas apkopoja AIJA OZOLIĽA 
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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĤBAS 2009 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

Ar grozījumiem: 27.10.2009. sēdē Nr. 8., lēm.Nr. 35§., saistošie noteikumi Nr. 27. 

„Par Pāvilostas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem personu (ģimeľu) 

pamatvajadzību apmierināšanai” 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma  "Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu,  Latvijas 
Republikas likuma "Sociālo pakalpojumu un  sociālās palīdzības likums" 35.panta 4. un 5. daļām 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu: 1.1.1. 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ 
nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un kuras ir izmantojušas visus 
materiālos resursus savas situācijas uzlabošanā;  
1.1.2. ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. 1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un 
saľemšanas principus ģimenēm (personām), kuras vismaz 6 mēnešus savu 
pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Pāvilostas novadā. 1.3. Šie noteikumi nosaka 
Pāvilostas novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to saľemšanas 
kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieľemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtību. 1.4. Saskaľā ar Latvijas Republikas "Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 35.pantu citi pabalsti tiek 
izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeľa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. 1.5. Lai saľemtu sociālo palīdzību, 
persona vai viľas likumiskais pārstāvis personīgi vēršas Pāvilostas novada 
domes sociālajā dienestā un iesniedz attiecīgus dokumentus, uzrādot 
oriģinālus.1.6. Ja piešķirtā palīdzība nav saľemta tekošā mēneša laikā, to var 
saľemt 12 mēnešu laikā no palīdzības piešķiršanas brīža. 

2. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība 
2.1. Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir Pāvilostas novada domes sociālais 
dienests, izvērtējot: 2.1.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un 
īpašumus, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iztikas 
līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un tajā norādīto ziľu apliecinošiem 
dokumentiem; valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko 
personu rīcībā esošo informāciju, pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas 
datiem; 2.1.2. personām noteikto individuālo līdzdarbības pienākumu pildīšanu 
saskaľā ar likumu "Par sociālo drošību". 2.2. Pāvilostas novada domes 
sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt 
ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas 
pamatvajadzības. 2.3. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir 
darbspējīgs, pabalstu saľemšanai iesniegtā iztikas līdzekļu deklarācija - 
iesniegums ir derīgs 3 (trīs) mēnešus. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem nav darbspējīgs, pabalstu saľemšanai iesniegtā iztikas līdzekļu 
deklarācija - iesniegums ir derīgs 6 (sešus) mēnešus. 

3. Pabalstu veidi 
3.1. Izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un īpašumus, 
Pāvilostas novada domes sociālais dienests piešķir sekojošus pašvaldības 
sociālos pabalstus: 3.1.1. pamatpabalstu - pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeľa nodrošināšanai (turpmāk tekstā "GMI"); 3.1.2. vienreizēju 
pabalstu ārkārtas gadījumos un atsevišķu situāciju atrisināšanai, kurus piešķir 
Pāvilostas novada domes sociālais dienests  apstiprinātā budžeta ietvaros; 
3.1.3. dzīvokļa pabalsts apkures sezonā, kurināmā iegādei un komunālo 
pakalpojumu segšanai; 3.1.4. pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības 
preču iegādei. 
4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeľa  nodrošināšanai (GMI) 
4.1. Tiesības saľemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām 
personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, 
saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuru ienākumi ir zemāki par 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu 
līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus. 4.2. GMI līmeľa lielumu 
nosaka un katru gadu saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu 
pārskata Ministru kabinets. 4.3. Kā noteikts MK 22.09.2009.noteikumos Nr. 
1070 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni. (Ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 29.10.2009.. saistošajiem noteikumiem Nr. 27.) 4.4. Ja ģimenei tiek 
izmaksāts pabalsts GMI līmeľa nodrošināšanai, ēdināšanas pabalsts šo 
ģimeľu bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības 
iestādēs tiek izmaksāts kā daļa no GMI līmeľa nodrošināšanas pabalsta, 
pārskaitot ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem: 
4.4.1. ja vecāki atsakās no līdzdarbības GMI pabalsta saľemšanai un tiek 
izlemts par GMI līmeľa nodrošināšanas pabalsta vecāku daļas izmaksāšanas 
pārtraukšanu, ēdināšanas pabalsts tikt saglabāts, 
4.4.2. ēdināšanas pabalstu aprēķina pēc novada domes apstiprinātajiem 
ēdināšanas izdevumu tarifiem un bērna izglītības iestādes apmeklējuma.  
 

 

5. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai, kurināmā iegādei un komunālo 
maksājumu segšanai 

5.1. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā (turpmāk tekstā "dzīvokļa pabalsts") ir 
pašvaldības sociālais pabalsts dzīvojamās telpas apkures segšanai, un kurš 
pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts vienu reizi apkures sezonā, pamatojoties uz 
iztikas līdzekļu deklarāciju  un iesniegumu. 5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi 
pieprasīt Pāvilostas novada iedzīvotāji, kuri savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši 
Pāvilostas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. 5.3. 
Tiesības saľemt pabalstu kurināmā iegādei ir atsevišķi dzīvojošam 
nestrādājošam vientuļajam pensionāram vai invalīdam, iedzīvotājam, kuram ir 
trūcīgās personas statuss. 5.4. Pabalsta apmērs kurināmā iegādei vai komunālo 
maksājumu segšanai kalendārajā gadā ir līdz Ls 60 vienai ģimenei (personai).  
5.5. Lai saľemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru 
noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālam darbiniekam iesniedz 
aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju , iesniegumu un papildus uzrāda: 5.5.1. īres 
vai apsaimniekošanas līgumu; 5.5.2. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka 
pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju. 5.6. 
Dzīvokļa pabalsta aprēķinos iekļauj maksājumus par: 5.6.1. apkuri, bet ne vairāk 
kā noteikts par vienu apsildāmo telpas kvadrātmetru mēnesī Pāvilostas novadā 
saskaľā ar apstiprinātu lēmumu; 5.7. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja: 5.7.1. 
pabalsta pieprasītājs ir noslēdzis uzturlīgumu; 5.7.2. dzīvoklis, par kura lietošanas 
izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka 
vārda; 5.7.3. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja 
izlikšanu no dzīvokļa; 5.7.4. pabalsta pieprasītājs vai viľa ģimenes locekļi darba 
spējīgā vecumā neveic pašvaldības noteiktos līdzdarbības pienākumus; 5.7.5. 
pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā dzīvošanai derīgi nekustamie 
īpašumi. 5.8. Piešķirto pabalstu pašvaldība pārskaita komunālajam uzľēmumam. 
Pēc pabalsta pieprasītāja rakstiska iesnieguma pašvaldība ir tiesīga piešķirto 
pabalstu pārskaitīt citam pakalpojumu sniedzējam. 5.9.   Vientuļajiem 
pensionāriem un iedzīvotāju grupām, kurām pastāv grūtības iegādāties malku, 
sociālais darbinieks, slēdzot vienošanos ar malkas piegādātāju, organizē malkas 
piegādi mājās piešķirtās naudas summas apmērā.    

6. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei 
6.1. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei ir paredzēts 
ģimeľu (personu) pamatvajadzību nodrošināšanai. 6.2. Pabalstu ir tiesīgi saľemt: 
6.2.1. ģimene ar bērniem (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem; 6.2.2. vientuļi nestrādājoši 
invalīdi un pensionāri. 6.3. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 25 personai un tiek piešķirts  
vienu reizi kalendārajā gadā.  6.4. Piešķirto pabalstu pašvaldība var pārskaitīt 
pakalpojumu sniedzējam. 

7. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
7.1. Ja pilnībā tiek apmierināts sociālās palīdzības pabalsta pieprasītāja 
prasījums pēc sociālās palīdzības, Pāvilostas novada domes sociālais dienests 
informē sociālās palīdzības pabalsta pieprasītāju par piešķirtās sociālās 
palīdzības apjomu. Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās 
palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta 
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma 
apstrīdēšanas kārtību. 
7.2. Pāvilostas novada domes sociālā dienesta lēmumus sociālās palīdzības 
pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā paziľošanas brīža 
Pāvilostas novada pašvaldības domē. 
7.3. Pāvilostas novada pašvaldības pieľemto lēmumu sociālās palīdzības 
pabalsta pieprasītājs var to pārsūdzēt  Administratīvā rajona tiesā lēmumā 
norādītajā pārsūdzēšanas termiľā. Ja  lēmumā  nav norādes, kur un kādā 
termiľā to var apstrīdēt, tad pieteikumu tiesā  var iesniegt  viena gada laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas.  
7.4. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā. 
7.5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Sakas novada 
domes 2009.gada 26. marta saistošie noteikumi Nr.6 " Par Sakas novada 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem personu (ģimeľu) pamatvajadzību 
apmierināšanai.‖ 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 15.decembrī 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009 .GADA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 25 VIENREIZĒJA APBEDĪŠANAS 
PABALSTA SAĽEMŠANAS KĀRTĪBA PĀVILOSTAS NOVADĀ  

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"  41.panta 13.punktu,  Latvijas Republikas likuma „Sociālo 
pakalpojumu  un sociālās palīdzības likums” 35.panta 3.un 4. punkti 

1. Vispārīgie noteikumi 
Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā tiek pieprasīts un piešķirts vienreizējs pabalsts apbedīšanas  
izdevumu segšanai (turpmāk – apbedīšanas pabalsts). 

 



  

Šā gada 26.decembrī plkst.11.00 Vērgales kultūras namā un 
29.decembrī plkst.18.00 Pāvilostas kultūras namā tiek rīkotas svētku egles novada 
bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem, kur Salatēvs dalīs saldumu pakas. Autobuss no 
Ziemupes (plkst.10.00) – Saraiķi – Ploce – Vērgale. Lūdzu, piesakiet, ja nepieciešams 
transports no Bebes. 

Ja vecāki un vecvecāki grib sagādāt saldumu pārsteigumu arī vecākiem 
bērniem un tiem, kas nav deklarēti pašvaldībā, tad saldumu pakas cena ir Ls 1,50, ko 
var samaksāt Pāvilostas pašvaldības un Sakas pagasta pārvaldes kasēs un Vērgalē 
pie Velgas līdz 14.decembrim. 
 Diemžēl sociālās spriedzes dēļ šogad pašvaldība nevar apsveikt 
Ziemassvētkos novada vecākā gada gājuma iedzīvotājus, kā tas bija līdz šim. 
 Katrs mēs esam aizľemti ikdienas rūpēs un ikdienas ātrajā ritmā, un 
Ziemassvētki būtu tas laiks, kad atceramies mūsu novada iedzīvotājus, kuri jau ilgāku 
laiku nav savā ierastajā dzīvesvietā, bet par dzīvesvietu ir kļuvis pansionāts.  Sociālās 
darbinieces decembrī sūtīs mazu saldumu sveicienu šiem iedzīvotājiem. 
 Novembra mēnesī ir notikušas divas sēdes, kurās izskatīti 19 jautājumi. 15 
ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un pabalstos izmaksāti Ls 1383,19. 
 Novembrī valsts līdzfinansējumu GMI pabalsta izmaksai ir saľēmusi arī 
mūsu pašvaldība. Uz š. g. 26.novembri to saľēmušas 45 pašvaldības, 55 pašvaldībām 
bija jāveic labojumi, jo pieprasījumi iesniegti neprecīzi, bet 18 pašvaldības nav 
pieprasījušas vispār. 3.decembrī Labklājības ministrijā tiek organizēts seminārs sociālo 
dienestu vadītājiem no visas Latvijas. 
 AS ‖Latvenergo‖ veic akciju, kuras ietvaros dāvinās norēķinu kartes 100 000 
trūcīgajiem iedzīvotājiem visā Latvijā, kas ļaus kompensēt 500 kilovatstundas. Ir 
aprēķināts, ka tiks palīdzēts 15% Latvenergo klientu, kas ir ievērojams atbalsts 
trūcīgiem iedzīvotājiem grūtajos ziemas mēnešos. Kartes vērtība Ls 37,15. To nevarēs 
nodot citai personai. Latvijas Pašvaldības Savienība noslēgs līgumu ar katru Latvijas 
pašvaldību, saskaľā ar attiecīgās pašvaldības esošo trūcīgo personu sarakstu. Arī 
mūsu pašvaldība piedalīsies minētajā akcijā. 8.decembrī tiek organizēts seminārs, kurā 
būs sīkāks skaidrojums. 
 Paldies gribu pateikt Veltai Vītolai par bērnu centram dāvātajām skaistajām 
kallām, kas pašlaik priecē visus ar saviem lielajiem ziediem! 
 Kaut varētu Ziemassvētku laikā tik daudz gaismas dvēselē sēt viens 
pret otru, lai mīļumā spētu mēs šai pasaulē uzziedēt! Priecīgus un dvēselēs 
bagātus Ziemassvētkus visām novada ģimenēm! Labas brīvdienas skolēniem! 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 

 

Mēs cits no cita iedegamies 

Rudeni, rūgto pīlādţu laiks, 
Rudeni, esi pret mani maigs! 

Ar šīm Ā. Elksnes dzejas rindām ielūgumus 
piedalīties pensionāru atpūtas vakarā saľēma mūsu 
draugi un viesi. Ik gadu pīlādžkoku ugunskuru laikā 
vērtējam, cik dāsni esam strādājušas un ko no tā 
ieguvuši citi. 
Draudzība ar Virgas pagasta pensionāriem mūs saista 
jau daudzu gadu garumā. Šā gada viesi – dziedošās un 
dejojošās dāmas Nīcrozes, vīru ansamblis Nīcas runči un 
Sakaslejas baznīcas meiteľu ansamblis. Viľu sniegumā 
plašs un interesants koncerts. Apsveikumus un ziedu 
klēpjus saľēma jubilāri 70, 75, 80 gadu jubilejās. Zelta 
kāzu gadadienu svinēja ulmalnieki Dzidra un Jāzeps 
Janči. Paldies sakām Pāvilostas novada deputātiem un 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam par piešķirtajiem 
līdzekļiem visa gada garumā. Par atmaksāto transportu 
braucienam uz Virgu, par atbalstu pensionāru vakara 
sarīkošanai, par ekskursijai samaksātajiem autobusiem. 
Ekskursijā divos autobusos brauca 75 cilvēki. Par 
braucienu uz Nīcu, kur bija sabraukuši viesi vai no visas 
Kurzemes. Jau pie Nīcas pagasta robežas mūs sagaidīja 
laipnas dāmas tautas tērpos. Pasākums notika viesu 
namā „Jūrnieku ligzda‖. Nīcas jūrmalā jūru sveicinājām ar 
dziesmas „Pie Dzintara jūras‖skanējumu. Ar savu 
devumu – austām segām, grīdas celiľiem, galdautiem, 
izšūtām gleznām un pašu rokām darinātu tautas tērpu - 
piedalījāmies rokdarbu izstādē. Kopkoncertā dejoja mūsu 
līnijdejotājas. 

Liels paldies teātru biedrības fondam par 
bezmaksas autobusu braucienam uz Rīgas Nacionālo 
teātri un Veltai Citskovskai kā organizatorei par iespēju 
50 novada cilvēkiem noskatīties L.Stumbres lugu 
Smiltāju mantinieki. 

Kā katru gadu arī šogad Jāľos ciemojāmies 
veco ļaužu pansionātā. Dziedot līgo dziesmas, 
izstaigājām visas istabiľas, dāvinot katrā pa Jāľu 
vainagam. Dažas tantiľas tos saglabā līdz nākoamiem 
Jāľiem. Līnijdeju dejotājas ar savu dejotprasmi 
iepriecināja pansionāta iemītniekus arī Pāvilostas 
pilsētas svētkos. Paldies pansionāta vadītājai Mairai 
Briedei par sadarbību. 

Pensionāru padome divas reizes gadā, 
pavasarī un rudenī, rīko kapu sakopšanas talkas 
Stembres un Plāteru kapsētās. Katrs individuāli 
palīdzam, cik spējam, kādam kaimiľam un draugam. 
Sevišķi jāpiemin Irma Stumbre, Rita un Haralds 
Lukševici, kuriem draugi un kaimiľi saka lielu paldies. 

Sadarbībā ar vidusskolas 12.klases skolēniem 
H.Lukševica vadībā pilsētas svētkos iestādījām 21  
liepiľu Dzintaru ielā Pāvilostā. 

Projektā „No jūras dzelmes līdz pannai‖ mūs 
piedalīties uzaicināja muzeja vadītāja Irina Kurčanova. 
Šis projekts bija ļoti interesants un garšīgs, sākot no 
receptēm un skaisti noformētiem ēdieniem līdz 
H.Lukševica demonstrētajiem diapozitīviem par laiku, 
kad zvejnieki no jūras veda bagātus lomus. 

Pensionāri darbojas arī interešu kopā 
„Sārtene‖. Ceram, ka varējām kādu iepriecināt, uzdāvināt 
siltu vārdu vai vienkārši – smaidu. Jo iepriecinot citus, 
iepriecinām paši sevi.  

Visiem, kas mūs atbalstījuši, sadarbojušies, 
bijuši atsaucīgi, kolektīva vārdā novēlu –  

SILTUS, GAIŠUS ZIEMASSVĒTKUS UN  
LAIMĪGU JAUNO GADU! 

LŪCIJA MATROZE 
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2. Pabalsta apmērs 

Apbedīšanas  pabalsta apmērs noteikts  50 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā 
esošās minimālās darba algas valstī . 

3. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība 
3.1. Tiesības saľemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzľēmusies apbedīšanu, 
ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pāvilostas novada 
teritorijā, un ja persona ir bijusi trūcīgas ģimenes loceklis, kurai nav tiesību uz citu 
apbedīšanas pabalstu. 3.2. Pāvilostas novada sociālais dienests piešķir un izmaksā 
pabalstu no pašvaldības budžeta līdzekļiem(pabalsti iedzīvotājiem). 3.3. Apbedīšanas 
pabalsta pieprasītājs Pāvilostas novada sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu un iesniedz: 3.3.1. iesniegumu; 3.3.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot 
oriģinālu). 3.4. Novada domes atbildīgais darbinieks Iedzīvotāju reģistrā pārbauda 
mirušās personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu.3.5. Pamatojoties uz Pāvilostas novada 
sociālā dienesta pieľemto lēmumu,  apbedīšanas  pabalstu izmaksā pabalsta 
pieprasītājam pārskaitot uz personīgo kontu ne vēlāk kā trīs dienu laikā no iesnieguma 
saľemšanas brīža. 

4. Lēmuma pārsūdzības kārtība 
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var 

pārsūdzēt Pāvilostas novada  domē likumā noteiktajā kārtībā. 
5. Saistošo noteikumu publicēšana 

Saistošie noteikumi publicējami vietējā informatīvajā izdevumā un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS  
Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 15.decembrī 
  
 

SOCIĀLĀ DIENESTA ZIŅAS 



  

GADA NOVADNIEKS 2009 

Jau desmito gadu pašvaldībā  notiek savulaik informatīvā izdevuma redkolēģijas ierosinātā 
aptauja Gada novadnieks.  Tituls Gada novadnieks ir Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par 
nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmumu 
darbā par konkrētu periodu. 

Šogad aptaujā piedalījās 75 Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotāji. Balsotāji 
savās anketās kā Gada novadnieku bija minējuši Agitu Pētersoni, Irinu Kurčanovu, Jāni Pētermani,  
Mairitu Baltaiskalnu, Maiju Arāju un vēl piecus citus, kuri saľēma tikai vienu balsi. 

 

 

Izvērtējot „GADA NOTIKUMU – 2009‖ iedzīvotāji bija minējuši dažādus saietus 
un svētkus, taču visvairāk anketās pieminētais notikums ir novadu reforma, jeb Vērgales 
pagasta apvienošana ar Sakas novadu.  Koncerta otrajā daļā aktieriem izpalīdzēja 
pieaicinātie viesmākslinieki, kas bija ļoti līdzīgi Velgai Freimanei un Jānim Vitrupam.  

Paldies Ingai Balodei par svētku noformējumu Vērgales centrā un kultūras namā. 
Kultūras nama vadītāja Velga Freimane saka paldies labajiem cilvēkiem par finansiālo 
atbalstu svētku koncertam – k/s Vērgale – 1 personīgi Normundam Ozolam, SIA „Dragro‖ 
personīgi Hauke Timsenam un SIA Pindstrup Latvia personīgi Annai Vilemsonei.  

VITA BRAŢE 
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No kreisās: Inta Priedoliľa, Marita Horna, Anna Brūkle, Dace Bunka. Foto Ansis Horna 

Ar 29 balsīm par GADA 
NOVADNIEKU 2009 nominēta Marita 
Horna. 

Balsotāji savās anketās 
minējuši sekojošo: „Par ieguldīto darbu 
Pāvilostas amatierteātra un bērnu 
dramatiskā kolektīva vadīšanā, par 
atsaucību un izpalīdzību, par aktīvu 
sabiedrisko darbu pilsētas labā un 
organizatores spējām, par novada 
kultūrvēstures izpēti un novadpētniecības 
pulciľa vadīšanu, par redaktores darbu 
avīzē jau desmit gadu garumā, par 
aktivitātēm dabas saglabāšanā. 

Pāvilostas novada Pateicības 
rakstus svinīgajā Latvijas dzimšanas 
dienai veltītajā pasākumā saľēma: 
Pāvilostas vidusskolas sākumskolas 
skolotāja Inta Priedoliľa – par radošu un 
nesavtīgu pedagoģisko darbu; 
Pāvilostas vidusskolas mūzikas skolotāja 
Dace Bunka – par radošu pieeju mūzikas 
mācīšanā; Pāvilostas vidusskolas 
dežurante - apkopēja Laila Priedola – 
par godprātīgu darba pienākumu 
pildīšanu; Pāvilostas novada domes 
zemes ierīkotāja Anna Brūkle – par 
godprātīgu attieksmi darbā! 

Informāciju apkopoja  
MARITA HORNA  

 

„JAUNIETIS VĒRGALEI 2009” titula ieguvējs Ģirts Laumanis. 
„GADA VĒRGALNIEKS 2009” titula ieguvēja, skolotāja Ārija Poriľa. Foto Vita Braže. 

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 
91.gadadienas priekšvakarā Vērgales kultūras 
namā tika aicināti visi, kuriem tā ir mīļa un 
dārga. 

Pirms svētkiem Vērgales pagasta 
iedzīvotāji bija aicināti aizpildīt anketas, lai izvirzītu 
godināšanai tos iedzīvotājus, kuri ar savu devumu 
kultūras, sporta, izglītības, uzľēmējdarbības, 
sabiedriskās dzīves norisēs vai citās nozīmīgās 
jomās ir veicinājuši mūsu pagasta atpazīstamību 
pagasta, novada, valsts vai pasaules mērogā. Tika 
noskaidrots arī gada notikums Vērgales pagastā. 
Titula „GADA SPORTISTS – 2009” ieguvēja šogad 
ir basketbola komanda „Vērgale – 1‖, kuras 
pārstāvim Dzintaram SEMENKOVAM balvu 
pasniedza sporta nama vadītājs A.Magone.  

Nominācijā „JAUNIETIS VĒRGALEI – 2009” 

balvu saľēma Ģirts LAUMANIS  par muzikālo 
aktivitāšu veicināšanu Vērgales pagastā un ārpus 
tā. Pārliecinošu balsu pārsvaru nominācijā „GADA 
VĒRGALNIEKS – 2009‖ ieguva ilggadējā Vērgales 
pamatskolas mājturības skolotāja Ārija PORIĽA.  

Kā atzīmēja Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane, apkopojot anketas, par 
skolotāju Ā.Poriľu bijis tik daudz labu vārdu, ka 
vienā teikumā to nevar pateikt. Vislielākais paldies 
skolotājai teikts par labestību, mīlestību pret 
bērniem, par skaistajiem noformējumiem, par darba 
mīlestību, bet vienā anketā formulētais izsaka visu 
– SKOLOTĀJA AR LIELO BURTU!  

 

„LABVAKAR, LATVIJA!  LABVAKAR, TĒVUZEME ! LABVAKAR, 

TĒVUZEME LATVIJA!”  (E.Treimanis – Zvārgulis) 
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„Prasmju skolai” .... 

turpinājums seko 

12. decembrĥ plkst. 11.00 

Pāvilostas muzejs turpina aicināt interesentus uz 
nodarbību  

„ Kūpinātas zivis -  Pāvilostas 

gaumē”. 

Tā ir iespēja ierasties mazpilsētā Pāvilostā 
ziemas mēnesī, lai muzejā apskatītu senos zvejas rīkus 
un dotos pie zivju kūpināšanas meistara Dzintara 
Zamarīša, kurš  palīdzēs apgūt zivju kūpināšanas 
iemaľas.  

Nodarbības noslēgumā katrs no dalībniekiem 
varēs degustēt zivis. Un tad varēs saprast, cik milzīga ir 
atšķirība starp svaigu, tikko karsti nokūpinātu zivi un to, 
kas nopērkama veikalā. 

Nodarbības ietvaros tiks mācīts kūpināt 
plekstes (butes), reľģes, nēģus. Tas, kādas zivis tiks 
kūpinātas 12. decembrī, ir atkarīgs no laika apstākļiem. 

Visiem interesentiem pieteikties līdz 
11.decembrim  telf. 63498276; 29226273 

Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 

 

„Vērgalĥte” dejo Ogrē 

Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs 
,,Vērgalīte” bija viens no kolektīviem, kas piedalījās 
svētku koncertā Medzes kultūras namā 18.novembrī.  
Šajā dienā laba vēlējuma vārdi tika teikti bijušai Liepājas 
rajona kultūras dzīves dvēselei Ilgai Skābardei jubilejā, 
bet 28.novembrī kolektīvs piedalījās Ogrē tautas deju 
koncertā ,,Veļu dejas‖. Koncerta mērķis bija iepazīstināt 
skatītājus ar dažādu Latvijas novadu tautas deju 
kolektīvu izpildītajām orģināldejām, kuru autori vairs nav 
starp mums. VPDK ,,Vērgalīte‖ koncertā dejoja A.Donasa 
,,Visi ciema suľi rēja‖ un A.Rūja ,,Vecie zvejnieki‖. Pēc 
koncerta bija draudzības vakars visiem kolektīviem, kur 
bija jāsagatavo priekšnesums par tēmu ,,Spociľi- Jociľi‖. 
Uz Ogri braucām ar Pāvilostas autobusu, kuru vadīja 
šoferītis Jānis. Paldies, par daudzo stundu kopā būšanu! 
Kopā ar mums bija arī mūsu kultūras nama vadītāja 
Velga, kura izmantoja iespēju iepazīties ar Ogres 
kultūras centru. 

Un tagad vēl tikai divi mēģinājumi, un 
,,Vērgalīte‖ kopā ar bijušā Liepājas rajona tautisko deju 
kolektīviem sadancos 12. decembrī Tadaiķos.  

Kolektīva dalībniece - DAIGA LAPIĽA 
 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

Bibliotēku ziņas 

Ziemupes bibliotēkā 

Ziemupes bibliotēka saľēmusi pirmo Ziemasssvētku dāvaniľu, piecu filmu 
(katra 20 min) disku – Pieci stāsti par dabu - Pļavas. Purvi.Meži. Ūdeľi. Piekraste. 
Mūsu puse, protams, piekrastes filmā. Tur sazīmēsim Ziemupi, Akmeľragu, Pāvilostu. 
Filmu studija ELM MEDIA un Latvijas Dabas fonds darbu iecerējuši dāvināt visām 
Latvijas skolām. Režisors ziemupniekiem jau zināmais Kaspars Goba.  

******************************************************************************************** 
Maijā Vērgales, Sakas, Ziemupes un Saraiķu bibliotēkās ciemojās 

akreditācijas komisija. Tikai nupat saľēmām LR Kultūras ministrijas izsniegtās 
akreditācijas apliecības un vērtējumus. Bibliotēkas akreditētas uz 5 gadiem. 
Pāvilostas pilsētas bibliotēka tika akreditēta jau 2008.gada rudenī.  

Ziemupes bibliotēkas vadītāja Daina Vītola 
******************************************************************************************** 

Zaļš egles zars par gadu miju stāsta 

Nāk rāmi vakars, skuju smaržās tīts, 

Sirds kavējas pie dienām aizvadītām 

Un pārdomām, ko Jaunais nesīs līdz...  

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlamies, bet 

Jaunajā gadā, lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt! 
Sveicam gadu mijā visus mūsu novada ļaudis! 
 
20.12. mīļi aicinām Ziemupniekus uz piparkūku 

pēcpusdienu un kopīgu eglītes iedegšanu. Plkst. 13.00 visus, kuri 
vēlas, uz kopīgu piparkūku cepšanu, bet 14.00. nāciet ar savām 
piparkūkām. 

Skaidrīte un Daina , Ziemupes bibliotēka, TN 
 

Ziemsvētku Vecĥtis 

 
 
 
 

Šajā dienā ar īsu uzrunu ciematiľa viesus sveica Ziemassvētku Vecīša biroja 
idejas autors Kārlis Cinītis un Rūķis Rakstītājs Liene Glezere. Tāpat kā iepriekšējos 
gadus, arī šogad ciematiľa viesiem gardas pankūkas ceps Pankūku Rūķis, interesenti 
varēs veidot vaska sveces, iegādāties mājās gatavotus gardumus un vēl daudz ko citu! 

Savā ciematiľā turpmāk Ziemsvētku Vecītis gaidīs ciemos lielos un mazos, 
pazīstamos un jaunos draugus no 2009.gada 7.decembra līdz 23.decembrim un no 
26.decembra līdz 30.decembrim. Viesu uzľemšana notiks šādos laikos: plkst.11.00; 
plkst.13.00; plkst.15; Ieeja Ziemsvētku ciematiľā pieaugušajiem un bērniem: 2 lati no 
personas, bet saldumu paciľas cena 2 lati. 

Ciemiľus Ziemsvētku Vecītis lūdz iepriekš pieteikties pa telefonu 29122204 
pie Rūķa Rakstītāja. Ziemsvētku Vecītis sadarbībā ar Latvijas Pastu un firmu 
„Nycomed‖ rīko  arī bērnu zīmējumu konkursu „Mani labie darbiľi”.  

Par visu sīkāku informāciju var atrast mājaslapā: 
www.ziemassvetkuvecitis.lv 

VITA BRAŢE 
 

6.decembrī Ziemsvētku ciematiľā Ziemupes stāvlaukumā ar jautrām dziesmām, 
piparkūku smaržu un uzticamo rūķu pavadīts, ieradās Ziemsvētku Vecītis. Foto Vita Braže 

 

Dziesmas mūs vieno, 

skaistākos mirkļus tās dod… 

Ja Tev patīk dziedāt (bez vecuma ierobežojuma), 
lūdzu, atnāc 20.decembrī plkst.14.00 uz Vērgales 
kultūras namu, lai Ziemassvētku noskaľā atcerētos un 
padziedātu mīļas un sen nedziedātas dziesmas un 
iemācītos jaunas. Latvieši ir un būs dziedātāju un dejotāju 
tauta. Tevi gaida jauki pārsteigumi. Vari ľemt līdzi savu 
mīļo dziesmu kladi! Atnāc! Piedalies! Vērgale dzied! 

      Ielūdz Velga un Anita 
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"Kaķĥša dzirnavas"   

 
 

 
 

Šā gada 13.novembrī  2.klases skolēni un audzinātāja apmeklēja un aktīvi piedalījās pasaku 
meistara Kārļa Skalbes 130 gadu jubilejas atceres pēcpusdienā. Audzināšanas stundās jau izlasījām 
un pārrunājām pasaku. Izanalizējām Baltā kaķīša nedienas, Melnā kaķa ļaunumu, priecājāmies par 
Ķēniľa sapratni un labo sirdi. Bet bibliotēkā bērnus sagaidīja īsti brīnumi — dzīvi pasakas varoľi! 

Baltais kaķītis- (Silva Vārsberga) patiesi izstāstīja savu bēdu stāstu: "Reiz vecos laikos, kad 
tie labie gadi bij, bij man dzirnavas. Viľas gāja dien un nakti: murrā, murrā, murr... Visjautrāk tur gāja 
Ziemassvētkos. Tad baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte ar riekstiem un mirdzošām svecītēm... Bet tie 
laiki aizgāja..." Tad nāca Melnais runcis- (Mairita Vītola) ar parāda rakstu un izdzina Balto kaķīti no 
dzirnavām. Labi, ka Pils pavārs-(Maija Arāja) atrada kaķīti, ielaida pilī pasildīties, pabaroja ar labumiem. 
Ķēniľa mazmeita Ilzīte - (Gaida Benete), noklausījusies kaķīša drūmo dzīves stāstu, aizveda to pie 
paša Ķēniľa- (Vizmas Ģēģeres). Ķēniľš palīdzēja atgūt Kaķīša dzirnavas. "Bet ko lai daru visiem pāri 
darītājiem?" jautāja ķēniľš. Kaķītis atbildēja: "Dari viľiem tikai labu. Viľi visi vēl ir jauni un nezina kā sāp. 
Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks!" Pasakas teicējs- (Velta Citskovska) stāstu padarīja vēl 
interesantāku. 

Un mums šajā pēcpusdienā prieka tiešām netrūka! Bērni cienājās ar konfektēm, āboliem, 
ko bija sarūpējušas bibliotēkas meitenes. Pārrunājām pasaku, fotografējāmies, minējām mīklas. Ļoti, ļoti 
interesanta un radoša nodarbība mazajiem lasītājiem bibliotēkā. Paldies, organizētājiem! 

Bērnu daţādās domas pēc redzētā: Aivita:  "Prieks redzēt šādu teātrīti!"  Vlada:  "Man ļoti 
patika, kā visi pazīstamie aktieri spēlēja un mūsu audzinātāja iejutās Ilzītes lomā!"   "Patika pamācība, 
kā būt labam" , Megija. "Patika, ka Baltais kaķītis atguva dzirnavas‖ ,  Keita . "Man patika, ka Balto kaķīti 
uzklausīja iejūtīgi un dzirdīgi cilvēki",  Lauris. „Patika ķēniľa labsirdība", Gints . Niks: "Man patika mana 
oma pavāra lomā!"  "Patika, kā Ilzīte pieglaudās Baltajam kaķītim, mierināja un uzklausīja to", Aivija. 
"Patika, ka ķēniľš zināja, kā var palīdzēt kaķītim", Markuss.  "Man ļoti patika visas maskas", Mihaēls. 

2.klases audzinātāja GAIDA BENETE 
Paldies, visiem aktieriem, ka palīdzējāt realizēt ideju par uzvedumu 

„Kaķīša dzirnavas”! 
Liels paldies, Ilmāram un Almai Rudzīšiem un Gunai Vagotiľai - Vagulei 

par dāvinātajiem āboliem šim pasākumam! 
MAIRITA VĪTOLA 

 

 
Prieks par sadarbĥbu 

Priecājos, ka man ar sākumskolas klasēm ir izveidojusies laba sadarbība, ka varam 
piedalīties kopīgos pasākumos. Rudenī bijām ekskursijā uz Tērveti, tagad bija iespēja piedalīties šai 
saistošajā pasākumā, kas veltīts K.Skalbes atcerei. 

Uzvedums "Kaķīša dzirnavas" un iepazīšanās ar bibliotēku, kā arī darbinieču sirsnība atstāja 
paliekošu iespaidu 6-gadīgo grupas bērniem. 

Mīļš paldies, bibliotēkas darbiniecēm par lielo darbu, ko viľas veltīja pasākuma 
sagatavošanā! 

Pirmsskolas izglītības "Dzintariľš" skolotāja GUNITA DELIJEVA 

 

Ulmales bibliotēkā 

Ir pagājis krietns laika sprīdis kopš 2007.gada 
marta, kad tika pārdots Ulmales klubs, un beidzot ir 
sākti remonta darbi Ulmales saieta namā (bijušajā 
veikalā), uz kurieni ir paredzēts pārcelt Ulmales 
bibliotēku. Ja laika apstākļi atļaus strādāt, tad uz 
nākamā gada 1.martu saieta namam būtu jābūt 
gatavam. Kaut arī pašlaik esošajā bibliotēkā ir ļoti 
auksts, tomēr joprojām aicinu iedzīvotājus izmantot 
bibliotēkas sniegtos pakalpojumus (datori, internets, 
grāmatas, laikraksti, žurnāli u.c.).  

Sakarā ar to, ka Ulmales saieta nama adrese 
ir „Saulrieti”, piedāvāju interesentiem piedalīties 
fotogrāfiju izstādes veidošanā par saulrietu tēmu. Gan 
jau garajos ziemas vakaros, pārskatot savus fotogrāfiju 
krājumus, atradīsiet ko piedāvāt izstādei. 

Paldies visiem, kas dāvina bibliotēkai 
lasāmvielu. Novēlu visiem veselību, veiksmi, 
mīlestību un pārticību. Bibliotēkas darba laiks: 
otrdienās 8 - 1730 , trešdienās 12 – 17, sestdienās 9 – 
14 30. 

LITA ŠILDERE (tālr.29241905) 
 

Mārtiņdienā ciemojas 

Vērgales bibliotēkā 

10.novembrī, Mārtiľdienā, Vērgales 
pamatskolas 1.klases audzēkľi ciemojās Vērgales 
bibliotēkā. 

Vairākums bērnu bibliotēkā bijuši vairākkārt, 
taču tikai daži ir pastāvīgie grāmatu  lasītāji. 
Pirmklasniekus sagaidīja bibliotekāre Ligita Gintere. 
Bērni klausījās bibliotekāres stāstījumu par iestādes 
darbu un apskatīja telpas, tādējādi uzzinot, kādā kārtībā 
plauktos saliktas grāmatas, kā ātrāk atrast interesējošo. 
Ikviens varēja paľemt grāmatu lasīšanai mājās un kļūt 
par lasītāju, ko pirmklasnieki arī izmantoja. Bibliotekāre 
Ligita datortelpā parādīja koku un krāsainas lapiľas no 
papīra, kuras pēc katras izlasītās grāmatas pirmklasnieki 
iekārs kokā, uzrakstot uz tās savu vārdu. Lai piepildās 
bibliotekāres vēlējums – izlasīt daudz, daudz grāmatu un 
uzzināt daudz, daudz jauna! Bet pats galvenais, lai 
nepazūd lasītprieks!   

VITA BRAŢE 

Egles smaržīgā elpā uz vaiga, 
gaismas mirklī kas svecītē plūkts, 
Zvaigznēs, kuras pa pagalmu staigā, 
Lai viss pazūd, kas nelāgs un rūgts! 

       Priecīgus Ziemassvētkus un 
Laimīgu jauno gadu novēl  

Vērgales bibliotēkas bibliotekāres 
 

Pāvilostas bibliotēkā 

 

 

 

 

 

Visiem bērniem dāvanā tika pasniegtas Baltā kaķīša maskas ar labiem vēlējumiem, lai mēs visi būtu 

labestīgi, iecietīgi, bez ļaunuma, uzklausītu un palīdzētu cits citam. Foto Mairita Vītola 

22. decembrī pl.14.00 Pāvilostas bibliotēkā lasītājiem egle.  
Līdzi ņemiet labu noskaņojumu un nelielu cienastu. 

 

 

Marta KALĒJA, Pāvilostas mākslas skola 2.grupa 
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

Jau atkal klāt brīnumu mēnesis ar pīrāgu un piparkūku 
smaržu, ar Ziemassvētku laiku un Jaunā gada sagaidīšanas prieku. 
Ir laiks apstāties un uz brīdi pavērties klusumā un mierā. Tas ir 
pārdomu laiks - pacilāt atmiľā aizgājušos mēnešus un paveiktos 
darbus. Tas ir cerību laiks - cik daudz esam sasnieguši. Tas ir 
sapľu laiks - tie noteikti būs vispārdrošākie sapľi. Tas ir pateicības 
laiks - paldies visiem, kam gada laikā to nav sanācis teikt. Īpaši 
jaukus svētkus gribas novēlēt Vērgales pagasta pašdarbības 
kolektīvu dalībniekiem un to vadītājām, pasākumu atbalstītājiem un 
visiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem, lai egles gaismiľas rāda 
ceļu labiem darbiem. 

Šajā eglītes mirdzumā brīdi stāt, 
Pavērties zvaigznēs un padomāt. 
Šajā cerību laikā iespējams viss, 

Kas vēl nav bijis un noticis! 
Lai Jaunais gads ir svētīts ar baltām domām un baltiem 

darbiem, lai balts miers mums liek cerēt un ilgoties, lai svētku prieks 
un brīnums ielīst katrā sirdī! 

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 
 

Pāvilostas vidusskolā 

Pāvilostas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”, projekta identifikācijas 
Nr.1ID/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros.  

Projekts norisinās no 2009. gada novembra līdz 2010. 
gada februārim. 

Projekta mērķis ir radīt pedagogu profesionālās 
izaugsmes sistēmu valstī, veicot viľu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas procesu, aktualizējot pašnovērtējuma un 
pašizaugsmes nepieciešamību. 

Tiks izvērtēta pedagogu profesionālās darbības kvalitāte 
piecās darba pamatjomās, pretendējot uz 1., 2. vai 3. kvalitātes 
pakāpi. Tālākie projekta mērķi ir pedagogu tālākizglītības sistēmas 
un pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveide valstī. 

Pedagogu iesaistīšanās projektā ir brīvprātīga. Par dalību 
projektā pedagogi četrus mēnešus saľem stipendiju no Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansējuma.  

No Pāvilostas vidusskolas projektā darbosies 8 pedagogi, 
veicot gan sava darba pašnovērtējumu, gan ārējo vērtējumu, 
organizējot atklātās stundas kolēģiem, līdz ar to gūstot jaunu 
skatījumu uz savu darbu un vēlmi pilnveidot darba kvalitāti. Tas dos 
ieguldījumu skolas pedagogu tālākajā profesionālajā izaugsmē. 

Skolā izveidota Pāvilostas vidusskolas pedagogu 
profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpes vērtēšanas 
komisija šādā sastāvā: Pāvilostas vidusskolas direktore A.Ansone, 
Pāvilostas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 
A.Jakovļeva, metodiskās komisijas vadītāja, arodbiedrības pārstāve 
Ā.Paipa, Pāvilostas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 
D.Jēkabsone, Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvis, domes 
priekšsēdētājs U.Kristapsons, par projekta sekretāri nozīmēta 
skolotāja A.Lācīte. 

Pedagogiem profesionālās darbības novērtēšanas 
procesā tiek dota iespēja apliecināt savu profesionālo zināšanu un 
prasmju, analītisko un radošo spēju atbilstību, nodrošinot adekvātu 
novērtējumu. 

Pāvilostas vidusskolas direktore AINA ANSONE 
 

 

Debates Saldū 

Mūsu skolas 11. un 12.klases meitenes Beate Jance, Kristīne Hodakovska un 
Paula Sekača 25. novembrī devās uz Saldu debatēt. Debašu konkursa mērķis bija vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamo kā uzľēmējdarbības līderu prasmju pilnveidošana, pašapziľas 
veicināšana, sacensību gara rosināšana augstāku profesionālo mērķu sasniegšanai. Šādi 
debašu konkursi novembrī notika 5 Latvijas reģionos- Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, Vidzemē 
un Rīgā. Katrā reģionā debašu tēmas bija dažādas. Mūsu vidusskolniecēm bija jādebatē par 
tēmu „Mūsdienās reklāmai ir/nav izšķiroša loma produktu pārdošanā‖. Kurzemes debašu 
konkurā piedalījās 17 komandas - Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Liepājas 7.vidusskola, J. 
Čakstes Liepājas 10.vidusskola, Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskola, Kuldīgas centra 
vidusskola, Aizputes vidusskolas, Tukuma 2.vidusskola, Grobiľas ģimnāzija, Saldus 
ģimnāzija, Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums, Talsu valsts ģimnāzija, Irlavas 
vidusskola un Pāvilostas vidusskola.  

Meitenes, braucot uz debašu konkursa norises vietu, necerēja, ka veiksies tik 
labi, bet pēc otrā debašu riľķa, uzzinot, ka ir tikušas finālā ar 141 punktu (pirmajai vietai bija 
142), bija ļoti pārsteigtas, tāpat kā skolotāja un debašu trenere Ārija Paipa. Finālā meitenes 
piekāpās Liepājas 10.vidusskolas komandai un ieguva 2.vietu Kurzemes reģionā. Kā 
balvas abām finālā iekļuvušajām komandām tika pasniegtas somas ar konkursa organizatoru 
zīmoliem. Noslēguma pasākums notiks Rīgā, Kara muzejā 4.decembrī, kur būs jauno 
uzľēmējdarbības līderu forums. Gribu pateikt lielu paldies Paulai Sekačai, kas neatteicās 
piedalīties saslimušās Elīnas Citskovskas vietā, kura bija trešā komandas locekle.  

Meitenes ir priecīgas, ka izdevās pārspēt runāšanā gan Grobiľas ģimnāziju, gan 
Liepājas lielās skolas! 

Pāvilostas vidusskolas 11.klases skolniece BEATE JANCE 

 
No 7.decembra noris konkurss klašu telpu un mācību kabinetu 

noformēšanā. 
 

18.12. plkst. 18.00 Pāvilostas vidusskolā Ziemassvētku karnevāls. 

Spēlēs ansamblis „Piemare” un būs daži pārsteigumi. 
 

21.12. plkst.8.30 Pāvilostas vidusskolā Klusais koncerts un liecību 
izsniegšana. 

 

 

Skolas padomes aktualitātes 

 Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone 4.novembrī uzaicināja 
skolas padomes pārstāvjus uz mācību gada pirmo skolas padomes sēdi. Skolas 
padomē darbojas skolēnu vecāki, skolotāji, pašvaldības pārstāvis un pārstāvji 
no skolēnu līdzpārvaldes. Atbilstoši nolikumam, atskaiti par darbu sniedza 
līdzšinējā skolas padomes priekšsēdētāja  Aija Ozoliľa. Aizklāti balsojot 
vienbalsīgi par skolas padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Aiju Ozoliľu, 
bet par priekšsēdētājas vietnieku ar balsu vairākumu- Ligitu Eihvaldi. Šajā sēdē 
skolas direktore A.Ansone informēja par pārmaiľām skolas darbā reģionālās 
reformas rezultātā un par jauno sistēmu „Nauda seko skolēnam‖ . No 
pašvaldības skolas padomē ir ievēlēts domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
kurš iepazīstināja skolas padomi ar nākamā gada budžeta perspektīvām. 
Direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva pastāstīja par mācību darbu 
un kārtību pedagogu darba samaksā. Kā arī par vērtēšanas sistēmu un 
iespējām saľemt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem, par 
olimpiādēm.  

Kā vienojās skolas padomes pārstāvji, tad nākošā skolas padomes 
sēde notiks janvāra vai februāra mēnesī. Bet uz skolu, vecāku padomes 
pārstāvjus, gribu aicināt 18.decembrī, kad skolā notiks karnevāls, kā arī 
21.decembrī uz Kluso koncertu. 

Kad balti piesnigs lauki, lai klusais Ziemassvētku brīdis iededz 
sirdī siltu un gaišu guni, un, lai tā silda un nes veiksmes un patiesa prieka 
pilnu Jauno 2010.gadu! 

AIJA OZOLIĽA 
 

Lai balts zied Ziemassvētku laiks 

Un laimes zvaigzne Jaunam gadam. 

A.Vējāns 

 

Labām domām un darbiem  

Bagātu Jauno gadu! 

 

Pāvilostas vidusskolas saime 

2009.gada decembrī 
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Kas jauns Vērgales 

„Kastanĥtĥ”? 

Ar lieliem soļiem tuvojas gada beigas. Bērni 
un skolotājas gatavojas gada jaukākajiem un 
sirsnīgākajiem svētkiem – Ziemsvētkiem.  Lai 
arī šogad sniedziľš mūs nelutina, cilvēku un jo 
sevišķi bērnu dvēselītes alkst gaišuma un 
sirsnības. Par laimi, bērnudārzu nav skārusi 
gripas epidēmija, taču slimot slimo, un tas 
apgrūtina gatavošanos Ziemsvētku vecīša 
gaidīšanai. Lai nu kā, ceram, ka svētkos, kurus 
šogad visas grupiľas svinēs 18. decembrī, visi 
būsim veseli un moži. 18.decembrī bērnudārzā 
„Kastanītis” Ziemassvētku eglīte – 
 9.30  –  vidējā grupiľā; 
10.30 – jaunākajā grupiľā; 
13.00 – sešgadīgo grupiľā; 
15.00 – piecgadīgo grupiľā; 

Pēc svētkiem - skolas brīvlaiks, kas 
nozīmē, ka nekursēs skolas autobuss, bet 
bērnudārzs strādās kā parasti - gan no 21.-23. 
decembrim, gan no 28.-30.decembrim. Jaunajā 
gadā sāksim strādāt 5. janvārī. 

Jāsaka gan, ka mūsu bērnudārza 
skolotājām nekāda atpūta brīvdienās nesanāks, jo 
viľas ir pieteikušās uz sava darba kvalitātes 
izvērtēšanu Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Noteikumi par darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ papildinājuma 
1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagoga 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos‖ ietvaros. 

Četrus mēnešus skolotājas L.Gulbe, 
S.Poriľa, S.Krauze un S.Dunkere pierādīs savu 
profesionālo meistarību, veidojot portfolio par 
iepriekšējo gadu darbu un rādot atklātās 
nodarbības speciāli izveidotai komisijai. Paldies, 
viľām par uzdrīkstēšanos! Vēlēsim veiksmi! 

Iestādes vadītāja GAIDA AKERFELDE 

 

Vecāku sapulce bērnudārzā „Kastanĥtis” 

5.novembrī bērnudārzā „Kastanītis” pulcējās bērnu vecāki uz vecāku sapulci un arī, lai vērotu bērnu darbu atklātajās stundās. 
Vecāki uzklausīja logopēdi Sanitu Dunkeri un iestādes medmāsu Māru Višemirsku. Tika ievēlēta iestādes padome 8 cilvēku sastāvā – Biruta KURME, 

Gatis BRĒDIĶIS, Oksana BLŪMA, Aivis DRĪLIĽŠ, Sintija FREIDENFELDE-VĪTOLIĽA, Marina RAUBENA, Inga BALODE un Evita SKUDROVSKA.  

 
Vecāku priekam dzied piecgadnieki un sešgadnieki. Foto Vita Braže 

 

Bērnudārza vadītāja Gaida Akerfelde pastāstīja par notikušajām un plānotajām aktivitātēm šajā mācību gadā. Piecgadīgo, sešgadīgo un vidējās grupiľas 
bērni bijuši  ekskursijā uz Akmeľragu, kur bija iespēja uzkāpt Akmeľraga bākā. Tas bērniem bijis sevišķi aizraujošs notikums un reizē arī sports. Tika apmeklēta arī 
teātra izrāde „Kā brālītis trusītis lauvu uzvarēja‖. Bērnudārza vadītāja informēja, ka decembrī notiks pasākums, kurā audzēkľi kopā ar vecākiem strādās radošajās 
darbnīcās, veidojot Ziemassvētku rotājumus. Šajā dienā par prieku vecākiem skanīgas dziesmas par rudeni dziedāja piecgadnieki un sešgadnieki.Bet pēc koncerta 
vecāki devās pa grupiľām, lai vērotu mācības atklātajās stundās. 

VITA BRAŢE 

 

Ziņas no PII „Dzintariņš” 

Atskats uz notikumiem novembrī Pāvilostas  pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš.‖  
 10. novembrī pirmsskolā visi bērni posušies dzīvespriecīgās un košās cāļu, vistiľu un gaiļu maskās, 
piedaloties saimniecei un Mārtiľgailim, atzīmēja Mārtiľdienu. Liels paldies vecākiem par sagādātajām 
maskām, jo visi bērni izskatījās brīnišķīgi. 
 17. novembrī pirmsskolas darbinieki un bērni pulcējās svinīgā brīdī par godu Latvijas dzimšanas 
dienai. Tas ir ļoti saviļľojošs mirklis, kad ziedu, sveču gaismas un sarkanbaltsarkanā karoga  klātbūtnē 
jūtamies vienoti, lai izteiktu vēlējumus savai Dzimtenei. Lai Latvijai daudz naudas! Lai nepietrūkst maizītes! Lai 
tētim un mammai nav jābrauc strādāt uz citām zemēm! Lai Latvijā cilvēki būtu veseli! Kļūst mazliet skumji, jo 
iepriekšējos gados bērni Latvijai vēlēja būt zaļai, tīrai un sakoptai. Tas nozīmē, ka pieaugušo rūpju smagums 
atstāj pēdas arī bērnu sirsniľās un prātos.  
 6. novembrī  kopā sanāca iestādes padome. Šajā mācību gadā no vecāku vidus iestādes padomes 
darbam izvirzīti: Dace Bērzniece, Brigita Bula, Inguna Griškēviča, Gunita Lazukina, Alla Lācīte, Anita 
Šteinberga, Inese Štokmane, Mārīte Urkauska,  Guntars Zamarītis. Par iestādes padomes priekšsēdētāju 
izvirzīja Agnetu Maču,  par protokolistu ievēlēja  Mariku Kurčanovu. Par galveno darba virzienu izvirzīja 
pirmsskolas izglītības iestādes rotaļu laukuma atjaunošanu un labiekārtošanu. Tiks apvienotas vecāku 
idejas un enerģija, lai īstenotu šo uzdevumu. Nav noliedzams fakts, ka rotaļu laukumam atjaunošana ir ļoti 
nepieciešama. Taču pašreizējā izdzīvošanas budžeta apstākļos tas iespējams vienīgi ar vecāku un sponsoru 
palīdzību. Tāpēc aicinām atsaukties ik vienu, kuram ir iespēja palīdzēt. Otrkārt, vecāku pārstāvji nolēma 
turpināt iepriekšējā gadā aizsākto akciju, kuru atzinīgi novērtēja pirmsskolas pedagogi, jo katra grupa savā 
īpašumā ieguva grāmatas, par ko liels prieks bērniem. Atšķirībā no iepriekšējās akcijas šoreiz nolēma, ka būtu 
lietderīgāk atjaunot rotaļlietu klāstu, tāpēc vecāki, vecvecāki, krustmātes, krusttēvi, labie onkuļi un tantes ir 
aicināti dāvināt pirmsskolas iestādes grupiľām spēles, rotaļlietas vai arī ziedot naudiľu, par kuru būtu 
iespējams iegādāties attīstošas un pamācošas spēles un rotaļlietas. 

Vadītāja MONTA PĒTERMANE 

 

Noslēgusies orientēšanās sezona 
Pāvilostas vidusskolas orientieristi piedalījušies Liepājas rajona kausa izcīľas sacensību 

seriāla septiľās sacensībās. Iegūti šādi rezultāti kopvērtējumā: Terēze Cābele 3. vieta S-15 grupā. 
Kristaps Ansons 1. vieta, Kārlis Šēns 2.vieta VB grupā. Kuldīgas rajona seriāla „Taciľas‖ 
sacensības piedalījāmies vienpadsmit reizes un kopvērtējumā iegūtas šādas vietas: Linda Ansone 
1.vieta, Terēze Cābele 2. vieta S-16 grupā, Kristaps Ansons 1.vieta, Kārlis Šēns 5.vieta V-16 
grupā, Ivo Jaunzems 5. vieta, Artis Gāliľš 6.vieta V-14 grupā. 11.oktobrī piedalījāmies „Talsu 
pauguraines‖ kausa izcīľā, kas arī bija Latvijas kausa posms. Līdz ar to konkurence bija ļoti liela. 
Labākos  rezultātus savās vecuma grupās sasniedza Kārlis Šēns un Kristers Cābelis, izcīnot 
4.vietu. 17.oktobrī notika „Saldus kauss- 2009‖ Smuku muižas apkārtnē. Ļoti labu rezultātu uzrādīja 
Kārlis Šēns, iegūstot 1.vietu V-16 grupā, Terēze Cābele ieguva 1.vietu S-14 grupā, V-10 grupā 
Kristers Cābelis – 2.vietu. 

Pulciľa vadītāja AINA KREICBERGA 

 



Pāvilostas Mākslas skolā 

Noslēdzies Jūrmalas Mākslas skolas rīkotais 9. 
Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie 
jūras‖. Tajā mūsu skolas darbu kolekcija novērtēta ar atzinības rakstu 
„Par veiksmīgu piedalīšanos un pārliecinošu konkursa tēmas 
atklāsmi‖. Individuāli atzinības piešķirtas audzēknēm Itijai OZOLIĽAI 
(12-15 g.vec. grupā) un Līgai KALNIĽAI (16-25 g.vec. grupā). Arī 
iepriekšējos gados mūsu skolas jauno mākslinieku darbi guvuši 
ievērību šajā konkursā. 

3.decembrī Mākslas skolas audzēknis Rūdolfs 
PRIEDOLIĽŠ viesojās Čehijas vēstniecībā Latvijā rīkotajā svinīgajā 
pasākumā, kurā saľēma balvu par panākumiem vizuālās mākslas 
konkursā Lidicē. 

ZIGMUNDS VILNIS 

 

Kā savas zemes, tautas un valsts 

mĥlestĥbu ieaudzināt bērnos? 

 
 
 

Atvērtāki ir mazāki bērni. Cieľu un lepnumu par savu valodu 
un valsti bērnos iemācam gan ģimenē, gan skolā. Un to var darīt 
dažādi. 
  Ar lielu prieku uzľēmām Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītājas aicinājumu svinēt Latvijas valsts dzimšanas dienu kopā. 

17. novembrī devāmies uz muzeju. Bērni labāk atceras un 
iegaumē tad, ja viľiem ir iespēja ne tikai klausīties stāstos, bet izzināt 
un darboties pašiem. Iesākumā nolēmām padomāt par dāvanām savai 
Latvijai svētkos. Skolēni, izmantojot skolā gūtās zināšanas, izdomu un 
līdzpaľemtos dabas materiālus, izveidoja ziedu laiviľas Latvijas karoga 
krāsās, glītas apsveikuma kartiľas ar tekstilijas elementiem, glezniľu 
,,Latvija‖ no mūsu jūrā izskalotajiem dzintariľiem. 
     Pēc radošas darbošanās muzeja vadītāja pastāstīja par mūsu valsts 
vēsturi, skolēni iztaujāja par valsts simboliem. 
     Tad baudījām īstu svētku noskaľu pie gaumīgi un svinīgi klāta 
brokastu galda. Par šo pārsteigumu bija parūpējušās muzeja 
darbinieces. Viľas galdā lika aromātisku tēju, kūpošas plānās pankūkas 
un neaizmirstamās badapankūkas. Garšas burvību paspilgtināja mājas 
ievārījumi. 
     Pasākuma nobeigumā skolēni skandēja dzejoļus par savu zemi un 
tās skaistumu, dziedāja tautas dziesmas, vēlēja Saules mūžu Latvijai. 
     Liels prieks, ka šos svētkus izdevās nosvinēt dzīvi un dabiski. Tas ir 
viens no veidiem, kā, skolai un muzejam sadarbojoties, bērnos iemācīt 
izteikt piederību savai valstij.  
     Paldies, Irinai Kurčanovai un muzeja darbiniecēm! 

Pāvilostas vidusskolas skolotāja Inta Priedoliľa un 4. klases skolēni 
 

Visi saka, visi saka: Mārtiņdiena, Mārtiņdiena; 
Kad varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt! (L.t.dz.) 

 
Mārtiľbērni Vērgales kultūras namā kopā ar Pāvilostas floristu veidoto gulbi.  

Foto Vita Braže 
 

Senajā latviešu gadskārtā Mārtiľi iezīmē rudens beigas un 
ziemas sākumu.  Pēc ticējumiem Mārtiľš reizi gadā atjāj ar zirgu 
aplūkot sētas un laukus, to pavada Mārtiľbērni, nesot sētām, laukiem 
un lopiem svētību un auglību. Tāpēc grupa dziedošu skolēnu no  
Vērgales pamatskolas skolotājas Maritas Kalējas vadībā devās 
gadskārtējā gājienā pa Vērgales pagasta centru, apciemojot gan 
bibliotēku, bērnudārzu „Kastanītis‖, veikalus, Vērgales pagasta 
pārvaldi un citas iestādes. Raiburaibajā ķekatnieku pulkā jautrus 
dančus grieza čigānietes kuplos svārkos, arī dažādās maskās 
tērpušies – zirgi, lāči un citi. Mārtiľbērni ciemojās arī Vērgales 
kultūras namā, kur par godu Mārtiľbērniem nolija konfekšu lietus!    

VITA BRAŢE 
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Tuvojas Ziemassvētki  

Šis laiks ir kā radīts pasaku stāstīšanai, mīklu minēšanai, 
tautasdziesmu skandēšanai un dziedāšanai. Ziemas saulgrieži ir vieni 
no līksmākajiem un bagātākajiem latviešu svētkiem. Tāpēc arī 
pirmsskolā šogad Ziemassvētkus svinēsim latviešu tautas tradīciju garā 
– apspēlēsim gaismas un tumsas rotaļas un ar savām gaišajām domām 
un dziesmām veicināsim gaismas un saules atgriešanos. 

Turpinot mūsu iestādes tradīciju un arī mūsu tautas tradīciju, 
ar labām domām velsim Ziemassvētku bluķi. Reizē ar bluķi 

sadedzināsim visu slikto, kas bijis, un atbrīvosim prieku sevī. 

 Neatľemama Ziemassvētku sastāvdaļa kopš senseniem 
laikiem bijusi maskošanās. Ķekatas mājā ienes svētību, jautrību un 
kľadu. Dejojot, dziedot, ejot rotaļās un jokojot – katrs rāda, ko spēj. 
 Lai degošais Ziemassvētku bluķis sasilda nosalušos un 
izgaismo satumsušos!  

Pirmsskolas izglītības iestādē Ziemassvētkus svinēsim 
17. decembrī plkst. 16.00.  

Pirmsskolas mūzikas skolotāja AIJA GERTSONE 

 

4.klases skolēni ar pašu rokām darināto sveicienu Latvijai svētkos. Foto Inta Priedoliľa 

 

Daniels DELIJEVS, Pāvilostas mākslas skolas 2.P grupa 



  

LAUKSAIMNIEKIEM, ZVEJNIEKIEM, UZŅĒMĒJIEM 

PASĀKUMI 

16.decembrī pl. 10.00 Liepājas Olimpiskajā centrā , 
Brīvības iela 39 notiks konference „ ES struktūrfondu iespējas 
uzľēmējiem un pašvaldībām 2009/2010‖. Uzľēmējus un 
pašvaldību pārstāvjus informēs par finanšu pieejamību ES 
struktūrfondu projektu īstenošanai. Konferencē piedalīsies deviľu 
ministriju pārstāvji, Valsts Kancelejas, Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras, Liepājas un Ventspils Biznesa inkubatoru 
pārstāvji. Pieteikties konferencei aicinām pa e-pastu 
maira.kugulina@kurzemesregions.lv vai tālruni 63807275. 
 

IESPĒJAS AR PROJEKTU 

PALĤDZĤBU PIESAISTĤT NAUDU 

UN REALIZĒT SAVAS IDEJAS !!! 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieľemšanu:  

 Pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ceturtās kārtas 
projektu iesniegumu pieľemšana notiks no 2009.gada 
27.novembra līdz 2009.gada 29.decembrim. 

 Pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" varēs 
pieteikties no 2009.gada 7.decembra līdz 2010.gada 
7.janvārim. 
Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:  investīcijas tādu jaunu 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas 
paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (arī 
iepakošanai); Jaunu lauksaimniecības produktu ražošanas būvju 
būvniecību (govkopībā, ja dzīvnieku novietne paredzēta ne mazāk 
kā 50 slaucamām govīm, ja vien atbalsta pretendents jau nav 
īstenojis projektu Latvijas Lauku attīstības plāna 2004.–
2006.gadam pasākumā "Standartu sasniegšana"), rekonstrukciju 
un nepieciešamo būvmateriālu iegādi. 

 Pasākumam „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes 
pirmreizēja apmeţošana” trešās kārtas projektu iesniegumu 
pieľemšana notiks no 2009.gada 14.decembra līdz laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis‖ publicētajam paziľojumam par kārtas 
noslēgumu. Pasākumā  paredzēts atbalstīt mežaudzes 
ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, kā arī dabiski 
ieaugušu mežaudžu kopšanu un papildināšanu.  

 Pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projektu iesniegumu pieľemšana notiks šādās kārtās: 8.kārta no 
2009.gada 11.decembra līdz 2010.gada 11.janvārim ar kopējo 
publisko finansējumu 10 000 000 LVL (desmit miljoni latu) 
apmērā; 9.kārta no 2010.gada 12.janvāra līdz 2010.gada 
12.februārim ar kopējo publisko finansējumu 5 000 000 LVL 
(pieci miljoni latu) apmērā. Kārtās iesniegto projektu 
īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no to 
apstiprināšanas brīţa. 

 Pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības 
un meţsaimniecības attīstību un pielāgošanu" varēs 
pieteikties no 7.decembra līdz 2010.gada 7.janvārim . Atbalsts 
paredzēts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, renovācijai un 
jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai un aizsargdambju 
rekonstrukcijai, renovācijai un jaunu aizsargdambju būvniecībai.  

 LAD sola, ka tuvākā laikā varētu tikt atvērtas nākamās kārtas 
pasākumam Meţa ekonomiskās vērtības uzlabošana. 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiľa, ka arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas 
paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiľai 
iegāde. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) - juridiskai personai 
atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta 
īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses, kā 
arī projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv/ ES 
atbalsts. Tāpat meža īpašnieki par projektu pieteikumu sagatavošanu 
var interesēties pie Valsts mežu dienesta (VMD) Konsultāciju 
pakalpojumu centra darbiniekiem visos Latvijas novados. 

Sīkāka informācija par projektiem pie Pāvilostas novada 
lauku attīstības speciālistēm – R. BĒRZIĽAS un A. KREICBERGAS. 
 

Biznesa mentoringa programma 

topošajiem uzņēmējiem  

Laika posmā līdz 2010. gada 12. februārim topošie un jaunie 
uzľēmēji tiek aicināti pieteikties biznesa mentoringa programmai, kas 
tiks realizēta līdz 2010. gada septembrim. Biznesa mentorings ir 
biznesa izaugsmes instruments, kas tiek realizēts kā konsultatīva un 
dialoga veida sadarbība starp mentoru un uzľēmumu. Tā ietvaros 
biznesa mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās, pieredzē, idejās, 
kontaktos, sniedz padomus, palīdz rast konkrētus risinājumus. Kā 
biznesa mentori darbosies Latvijā sekmīgi un pieredzējuši 
uzľēmumu vadītāji un speciālisti. Dalība mentoringa programmā tiks 
nodrošināta 30 Latvijas uzľēmumiem, piedāvājot biznesa mentoru 
konsultācijas uz laika periodu līdz 6 mēnešiem. Programmā var 
piedalīties: topošais uzľēmējs ar izstrādātu biznesa plānu vismaz uz 8 
lapām; jauns uzľēmums, kas atbilst mazā vai vidējā uzľēmuma 
profilam; inovatīvs un perspektīvs bizness vai tā ideja. Sīkāka 
informācija www.mentoruklubs.lv. 

 jaunākajā „Lauku lapā‖ Nr.56 -  www.llkc.lc  -  ir  publicēta  
noderīga un aktuāla informācija lauksaimniekiem : grāmatvedības 
uzskaite saimnieciskās darbības veicējiem, grozījumi savstarpējās 
atbilstības prasībās ;  rapšu slimības,  ražošanas optimizācija 
piensaimniecībās, programma -  Lauku saimniecību 
modernizācija, PVD prasības un kontrole. 

 

Ik katru gadu jaunu velēnu griež lemess, 
Ik katru gadu citu ziedu smaržu jūt, 
Bet, tas, kas labs ir padarīts uz zemes, 
Tas it nekad no zemes nepazūd. 

 /I. Ziedonis///, 
Mierīgu ziemu, cerīgu pavasari, veiksmīgu vasaru un bagātu rudeni!  

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes –  
RUDĪTE BĒRZIĽA un AINA KREICBERGA 

 

 
Krista ZIEMELE, Pāvilostas mākslas skola 1.P grupa 
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SPORTA ZIŅAS 
31.oktobrī startēja Liepājas rajona atklātās meistarsacīkstses sievietēm. B klasē piedalījās 

četras komandas: Aizpute, Kazdanga, Dunalka un Pāvilosta. Sacensības paredzēts aizvadīt trīs 
sabraukumos. 1.posms Pāvilostā Pāvilosta : Dunalka  2 : 1, Pāvilosta: Aizpute 0 : 2, Pāvilosta : 
Kazdanga 2:0. 2.posms Aizputē Pāvilosta : Dunalka 2 : 0, Pāvilosta : Aizpute 1 : 2, Pāvilosta : 
Kazdanga 2 : 1 

Novembrī startēja Piejūras ceļojošā kausa izcīľa zāles futbolā. Paredzēts izspēlēt astoľus 
posmus.Pa diviem posmiem mēnesī. 1.posms Dunalkā Pāvilosta : Aizputes pagasts 2 : 2, Pāvilosta : 
Cīrava 0 : 1, Pāvilosta : Dunalka 1 : 1, 2.posms Pāvilostā Pāvilosta : Cīrava 4 : 3, Pāvilosta : Dunalka 
5 : 1, Pāvilosta : Aizputes pagasts 3 : 3, 3.posms Pāvilostā Pāvilosta : Aizputes pagasts 5 : 5, 
Pāvilosta : Cīrava 1 : 6, Pāvilosta : Dunalka 3 : 3. 

ALDIS BARSUKOVS 
 
 
 

UZMANĤBU! 

 
Foto Juris Smaļinskis 

Lūdzu palīdzēt novada iedzīvotājus, kuriem varētu būt kāda veida informācija par šo 
objektu. Kas tas ir? Cik tas ir vecs? Utt. Šis objekts atrodas starp Pāvilostu un Jūrkalni. Šobrīd 
asociācija „Lauku ceļotājs‖ veido bukletu un militārā mantojuma objektu karti un ir ieinteresējušies par 
šo objektu, un vēlas to iekļaut savā datu bāzē (kamēr tas vēl ir redzams). Es priecāšos par jebkāda 
veida informāciju.  

MAIRITA BALTAISKALNA (t.29121894) 

 

Ziemupes jūrmalā piestāj poļu kuģis 

 
Agrā 27.novembra rītā, jūrā uz sēkļa, iepretī „Laiku” mājām Ziemupē uzskrēja poļu 

kravas kuģis „Romanka”. Nedēļas nogalē laika apstākļi bija diezgan nelabvēlīgi kuģa glābšanai. 
Augstie viļľi jūrā apgrūtināja velkoľa pietuvošanos avarējušajam kuģim. Taču nekas netraucēja visus 
tos tuvos un tālos ciemiľus, kuri steidzās uz Ziemupes jūrmalu, klātienē vērot visnotaļ interesanto 
skatu. Vieni no pirmajiem, kuri vēlējās apskatīt kuģi, bija Vērgales pamatskolas skolēni. Kopā ar 
skolotājiem pēc mācību stundām apmēram 80 ieinteresētu bērnu brauca uz Ziemupes jūrmalu. Kā 
pastāstīja neparastā notikuma aculiecinieki, tad cilvēku simti lēnām pārvērtās tūkstošos, nebeidzamas 
mašīnu straumes brīvdienās virzījās Ziemupes virzienā. Poļu kravas kuģi no sēkļa izdevās novilkt 
29.novembra vakarā. 

VITA BRAŢE 
 
 

1939.GADS 

MŪSU NOVADĀ 
/ZIĽAS NO E.ŠNEIDERA RAKSTĪTĀS 

HRONIKAS/ 
Rudens.  Bija ne visai silts.. 

Aukstums iesākās ap Ziemassvētkiem, 
tad varēja jau braukt ar ragavām. 

Ostas krastmalas būve. No 
jūnija beigām līdz ziemas svētkiem taisīja 
ostas ziemeļu pusi, nozāģējot nopuvušos 
pāļus un līdz ūdenim un izliekot krastmalu 
ar  akmens krāvumu. Šis ir lielākais darbs 
pie moļiem kopš 1930.gada. Ostas 
padziļināšanas darbi netika nobeigti, jo 
vētras laikā 3.jūnijā zemes smēlēju 
izdzina krastā stipra vētra. 

Padziļina upi pie ķieģeļľīcas. 
Augustā uzsāka darbus zemes grābējs 
pie Sakas ķieģeļnīcas, lai tajā vietā varētu 
apgriezties kuģi, jo bija nodomi eksportēt 
ķieģeļus. Uznākušais karš (1.septembrī) 
atstāja iespaidu uz šo darbu. 

Atjauno baznīcu. Vasaras 
beigās atjaunoja Brāļu baznīcu pēc 
ugunsgrēka 1936.gadā, uzliekot tai jumtu. 

Karavīru novietošana. Sakarā 
ar karu, tika novietots flotes sargkareivju 
postenis, kas vēroja jūru no septembra 
līdz novembrim. 

Skolēnu skaits vislielākais. 
Skolēnu skaits pieaug līdz 203 
pamatskolas klasēs, bet pirmsskolas 
pārbaudē ierodas 53 bērni. Tas ir lielākais 
skaits kopš ciemā pastāv skola. Īpaši 
daudz ir bērnu no Sakas. 

Jaunas skolas būve. 
24.novembrī ieradās komisija un 
apskatīja pagasta skolas. Nolēma, ka 
jauna skola jāceļ Upesmuižā uz vecās 
pils pamatiem. Tur būs 9.klases ar 
internātu 180 skolēniem. Jāpārľem 
skolas vajadzībām visas ēkas, kas 
atrodas uz vietas  - mežzinim jātrod vieta 
citur, ārsts pārceļams uz Pāvilostu. 
Likvidējamas Salienas un Pāvilostas 
skolas. Ēku cels Iekšlietu ministrija, 
pašvaldība dos darba spēku. 

Zveja.  Bija laba. Sevišķi daudz 
bija mencu.  Zivis veda ar automobīļiem 
uz Aizputi, Saldu, Skrundu. Tās pārvadāja 
zvejnieku kooperatīva auto un 
privāttirgotāja V.Freiberga automašīna. 

Ugunsdzēsēju māja. 
Ugunsdzēsēji sāka rakt zemi pie Brāļu 
baznīcas un sagatavot vietu savam depo. 

Dzelzceļa tilts pie Sakas. 
Gada beigās veica sagatavošanas darbus 
pie jauna dzelzceļa tilta pār Sakas upi 
koka tilta vietā. Uzbūvēja arī jaunas 
sliedes pretim jaunajam tiltam. 

Darbus pabeidza 1940.gada 
februārī. 
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

 

Vērgales pamatskolas skolēni Ziemupes jūrmalā. Foto Iveta Vanaga. 
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RELIĢISKĀS ZIŅAS 

Diakonijas dienu hronika 

Nu jau pusotra gada garumā reizi mēnesī kādā no sestdienām 
apmēram 20 – 25 Vērgales, Ziemupes un Saraiķu vecie cilvēki pulcējas 
kopā uz Diakonijas dienu. Tā ir sirsnīga kopā sanākšana kristīgā gaisotnē. 
Biežs viesis pie mums ir Liepājas Krusta baznīcas mācītājs Mārtiľš Urdze, 
arī teoloģijas students Erlans Lazdāns no Liepājas Sv. Annas baznīcas. 
Par lūgšanas nozīmi cilvēka dzīvē mums ir stāstījis mācītājs Emīls 
Krieviľš. 

Mūsu pasākumi tiek kuplināti arī ar mūziku. Ar kristīgām 
dziesmām mūs iepriecinājuši Valda un Ainārs no Liepājas Krusta draudzes, 
vislabākā sadarbība mums izvērtusies ar mūziķi, dziedātāju, dzejnieci 
Mirdzu Grauduţi, kas pret ikvienu no mums attiecas ar bezgalīgu sirds 
atvērtību un savas jaukās dziesmas dzied it kā ikkatram klātesošajam 
personīgi. Laika gaitā mūsu grupiľa ieguvusi vārdu „Saknes‖ un arī 
dziesmu ar Rasmas  Vērnieces vārdiem un M.Graudužes mūziku. Kad 
atļauj saimniecībā veicamie darbi, mūs ar savu ģitāras spēli iepriecina Nora 
Kurme un cilvēki kopīgi labprāt dzied vecās, pazīstamās dziesmas. 

Diakonijas dienās reizēm par aktuālo sociālajos jautājumos mums 
pastāsta sociālā darbiniece Vizma Alseika. Ik reizes laiks arī dzejai Rasmas 
lasījumā gan pašas dzejoļiem, gan citu autoru darbiem. Dzeju raksta ari 
Ērika Matisone, jaunībā vērgalniece 

Pagājušā gadā, tuvojoties Ziemassvētkiem, šādas grupas no visa 
rajona tika aicinātas uz tikšanos Liepājas Diakonijas centrā. Tur vecie ļaudis 
tika iepriecināti ar koncertu, loteriju, mīļām sarunām pie kafijas un tējas 
tases .Neiztrūkstoša bija arī mācītāja Mārtiľa Urdzes uzruna un svētības 
vārdi svētku pasākuma dalībniekiem. Uz tikšanos Diakonijas centrā mūsu 
grupa „Saknes” ir aicināta arī šā gada 18.decembrī. 

14. novembra sanākšana, kas notika Saraiķos, pateicoties Arnim 
Vītoliľam tika iemūžināta video. Esam ļoti pateicīgi pagasta pārvaldei, ka 
mums tiek atvēlēts autobuss, lai mūs visus savāktu kopā. Tiesa, par to 
maksājam līdzmaksājumu 15 Ls par katru reizi, bet saprotam arī to, ka viss 
maksā tik, cik tas maksā, un tā ir tikai daļa no lielā autobusa izmaksām. 
Paldies Velgai par kultūras nama zāles izmantošanu, paldies Dainai par 
Ziemupes kultūras nama telpu izmantošanu, paldies Zaigai un Edgaram 
Kupliem, kas pagājušā gada decembrī mūs uzľēma pie sevis, paldies 
Saraiķu kafejnīcas vadītājai Ilmai par telpām, Saraiķu draudzes 
priekšniekam Ainaram Vigulim par telpas atvēlēšanu mūsu sanāksmēm. 
Paldies abiem šoferīšiem Edvīnam un Edgaram, par pacietību, izbraucot 
ceļus starp Vērgali, Bebi, Ziemupi, Saraiķiem Paldies visiem mūsu 
grupiľas dalībniekiem par ik reizes ziedojumu, jo, pateicoties tam, mēs 
varam samaksāt līdzmaksājumu un saklāt kafijas galdu. Paldies Dacei 
par pašcepto plātsmaizi, kas ik reizes bagātina mūsu galdu. Paldies 
Birutai, Dagnijai, Millijai, Dzintrai, Ritai, Veltai un Alvīnei par praktisku 
palīdzību ik reizes gatavojot šo pasākumu. Īpaša pateicība Zigrīdai Ābelei 
no Diakonijas centra, kā šo dienu projekta autorei un koordinatorei 
visā rajonā, kā ari mācītājam Mārtiľam Urdzem un Diakonijas centram 
par morālu atbalstu. 

RASMA VĒRNIECE 
 

Svētku dievkalpojumi  

 

Pāvilostas ev.baptistu draudzē 

2. Advente - 6.decembrī  plkst.11.00 
3. Advente un draudzes 109.gadasvētki - 

13.decembrī plkst. 14.00  (viesi – Ventspils dr. māc. Pēteris 
Tervits) 

4. Advente - 20.decembrī plskt.11.00 
Aizejošā gada atceres un Salīdzināšanas diena - 27.decembrī 
plkst.11.00 

Jaunā gada svētdiena un Zvaigznes dienai veltīts 
dievkalpojums - 3.janvārī plkst.11.00 

 

Vērgales dievnamā 

12.decembrī plkst.14.00 notiks Adventa labdarības 
koncerts „EĽĢELIS PĀR BAZNĪCU‖. Piedalās Sakaslejas 
e.lut.draudzes sieviešu ansamblis un ansamblis „Vakarvējš‖. 

 

Sakaslejas ev.lut. baznĥcā 

13.decembrī trešās Adventes dievkalpojums 
plkst.11.00 
20.decembrī Ziemassvētku koncerts plkst.16.00 
 

Svētā Gara katoļu baznĥcā  

20.decembrī plkst. 15.00 Ceturtās Adventes 
dievkalpojums 

3.janvārī plkst. 15.00 dievkalpojums. 

 

Pāvilostas kultūras namā 30.decembrī plkst. 17.00 notiks 

Pāvilostas kristĥgo draudţu  pasākums 

”Ziemas vilnis” 

Būs iespēja izjust Ziemassvētku sajūtu dažādās pasaules 
valstīs.Vakaru vadīs Viesturs Ozoliľš & Co. Svētku programmā konkursi, 
spēles, dziesmas, aktivitātes grupās, īpaši ēdieni, „smadzeľu vētras‖, 
stāsti no dzīves un daudz kas cits, kas var padarīt tavu dzīvi laimīgāku un 
gaišāku. 

Aicināti ir visi – bērni, jaunieši, vecāki cilvēki un tie, kuri vēlas 
labi un svētīgi pavadīt laiku. Ieeja bez maksas ar groziľiem! 
 
 

SAKASLEJAS ĒRĢEĻU FONDS 

AICINA UZ KONCERTU 

Noslēdzoties Adventes laikam, Sakaslejas ērģeļu fonds 
aicina visus uz koncertu 20.12.plkst.16.00. Šis būs otrais fonda 
rīkotais koncerts. Fonds tika dibināts pēc tam, kad veiksmīgi bija 
pabeigta ērģeļu restaurācija. Galvenais fonda mērķis - lai 
neklusētu ērģeles. Pamazām pamatmērķis apauga ar vērtīgām 
iecerēm. Pašreizfonda locekļi un dibinātāji strādā pie idejas par 
regulāru koncertu rīkošanu, piesaistot arī vietējos jaunos 
māksliniekus no mūzikas skolas. Tiek domāts par mūzikas 
meistarklašu un vasaras muzikālo nometľu organizēšanu, 
pieaicinot Eiropas un pasaules līmeľa profesionāļus, kuri dalītos 
savā pieredzē ar vietējiem mūziķiem un sniegtu koncertus.  

Pēc pirmā fonda rīkotā koncerta septembrī bija pilnīgi 
skaidrs, ka koncerti ir vajadzīgi un darbs jāturpina. Par to liecināja 
pārpildītais dievnams. Finansiālā darbība balstās tikai uz 
ziedojumiem, un katrs lats, ko ziedosiet koncertā, ļaus veiksmīgi 
notikt nākamajam koncertam.  Ja jums padomā ir šim mērķim 
ziedot lielāku summu, tad, lūdzu - Sakaslejas baznīcas ērģeļu un 
mūzikas attīstības fonds. Reģ.nr.40008140233  Banka: AS 
Swedbank BIC/SWIFT kods: HABA LV22  Konts 
LV75HABA0551025268622 

Tiekamies koncertā, kurā savu dalību ir apstiprinājuši 
U.Marhilevičs (kurš ir fonda dibinātājs un loceklis), Ance 
Krauze, Uģis Roze, ērģelnieks Jānis Pelše, mūzikas skolas 
audzēkľi un draudzes ansamblis. 

AGITA PĒTERSONE 

Dievkalpojumi ZIEMUPES EV.LUT.BAZNĪCĀ notiek 
katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst.14.00 un katra 
mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst.11.00. Sīkāka 
informācija pa tel. 26274155 
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DZĪVES BRĪŢOS 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
Pāvilostas un Sakas pagasta iedzīvotājus –  
Alvīni  Sērmoli – 87  Vēru Āboliľu – 85  
Voldemāru Bērzupu – 80 Mirdzu Caunīti – 75  
Viju Almu Bolgovu – 70 Ināru Diķi – 70  
Birutu  Priedi – 65  Lienīti Rozenbergu – 60 
Mārīti Arāju – 60  Aristīdu Vagenheimu – 60 

Astrīdu Arāju, Jāni Melbergu, Aivaru Siliľu, 
Tatjanu Gūtmani, Jeļenu Zīlīti, Līgu Barsukovu, Ingūnu 
Šilderi, Dāvidu Beķeri, Jāni Miezīti! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās Vērgales 
pagasta iedzīvotājus –  
Marija Novade – 95  Elza Taure – 87 
Emma Grandberga – 85 Velta Brizga - 82 
Ľina Dončenko – 82 Irma Grietēna - 80 
Dzintra Ūše – 75  Velta Limberga – 75 
Tamāra Jonuša – 75 Ruta Brumaka - 70 
Silvija Freimane – 70 Jānis Priedols -70 
Staľislavs Bēliľš – 65 Zigfrīds Mackevičs - 65 
Ojārs Drulle - 60 

Skaidrīte Pomerance, Aija Pirtniece, Viktors 
Kolpakovs, Gunārs Kleinšmits, Gintauts Petrausks, Jānis 
Varkalis, Mārtiľš Bethers, Daiga Skrupsha, Elvija Krauze, 
Sarmīte Štībele, Zane Kurme. 

Pilngadnieki – Egija Zonenberga, Andris Drullis, 
Artemijs Borščuns. 

 
 

Pateicības 

Paldies Pāvilostas novada iedzīvotājiem, kuri 
par mani balsoja kā par  GADA NOVADNIEKU. Paldies 
par apsveikumiem un labajiem vārdiem, ko saľēmu no 
jums. Par gaišo un aizkustinošo sajūtu. Aktrise Vija 
Artmane ir teikusi, ka cilvēkam aizkustinājums ir 
nepieciešams dvēseles veldzēšanai. PALDIES! 

Marita Horna 
 

No sirds pateicos par izteikto līdzjūtību un 
skaistajiem ziediem radiem, draugiem, darba biedriem. 
Paldies visiem, kuri bija atnākuši pavadīt pēdējā gaitā 
ELMĀRU ŪŠI. 

Paldies Vērgales pagasta pārvaldei un 
Pāvilostas novada pašvaldībai par skaistajiem vainagiem 
un sirsnīgajiem atvadu vārdiem.  

Ļuda Ūše un māte 

 

ZINĀŠANAI 

Š.g. 11.decembrī biškopja Jāľa Vainovska („Kāres‖ p.p. Blīdenes 
mežsaimniecība, Saldus raj.) medus un biškopības produktu tirdzniecība. No 
plkst.11.00-14.00 Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, no plkst.15.00 - 
18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā. Bišu medus 
vaska sveces, dažādu ziedu medus, bišu medus maize, bišu maize, dažādu veidu 
ziedputekšņi, ziedputekšņu medus un jaunums – ogas medū! 

 

Atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiľas. Ar 2010.gada 1.janvāri 
stāsies spēkā  Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie SIA 
„EKO Kurzeme‖ atkritumu apsaimniekošanas tarifi – 8,33 Ls/m3 ( bez PVN).  Tarifa 
izmaiľas saistītas ar maksas paaugstināšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas 
poligonā, kas savukārt saistīts ar Dabas resursu nodokļa pieaugumu. 

 

Iepriekšējā avīzes izdevumā  slejā Vai tu zini, ka bija informācija, ka 
ugunsgrēka gadījumā, zvanot uz 112, izsaukums tiks nodots ugunsdzēsējam Artim 
Raibartam Pāvilostā.  Lai nebūtu nekādu pārpratumu, kā tas bija ugunsgrēka laikā 
š.g. 19.septembrī Sakā, tad A.Raibarts paskaidro, ka ugunsdzēsēju mašīna, kas ir 
viľa rīcībā, pieder Latvijas valsts mežiem un domāta mežu ugunsgrēku dzēšanai 
ugunsbīstamajā periodā. Taču, ja izsaukuma brīdī A.Raibarts nepilda savus tiešos 
darba pienākumus Liepājā, bet atrodas Pāvilostā, tad neapšaubāmi ir gatavs 
palīdzēt.  

 

IESPĒJA IEVIETOT REKLĀMU PĀVILOSTAS NOVADA BUKLETĀ 
Piedāvājam iespēju Pāvilostas novada uzľēmējiem ievietot informāciju par 

savu uzľēmumu jaunajā Pāvilostas novada bukletā. Plānotais bukleta izveides 
termiľš 2010.gada februāris.  Buklets plānots izdot 3 gadiem. Buklets iespēju 
robežās tiks izplatīts Starptautiskajā tūrisma izstādē Balttour, Tūrisma informācijas 
centros un kā  Pāvilostas novada pašvaldības prezentācijas materiāls. Reklāmas 
iesniegt līdz 2009.gada 18.decembrim plkst.9.00. Sīkāku informāciju varat saľemt: 
t.29121894 (Mairita) vai pavilosta.tic@tvnet.lv.  
 

 

 

SLUDINĀJUMI 

Gēla nagu pieaudzēšana, profilakse. Plašas dizaina iespējas-sākot no 
franču nadziľiem līdz pat izsmalcinātam svētku nail art. Kvalitatīvi materiāli, elastīgas 
cenas. Klasiskais manikīrs, dizains. Mazajām dāmām-svētku dizains, manikīrs. 
Pieejamas dāvanu kartes. Zvanīt mob.29342056.  
 

Piedāvāju friziera un manikīra pakalpojumus. Pie manis variet nogriezt, 
nokrāsot un  izbalināt matus, izveidot frizūru, ielikt ilgviļľus un pieaudzēt pērlītes, kā 
arī veikt klasisko manikīru. Zvanīt Ingai Sakā 28890729 
 

Juriste Ināra Avotiľa konsultēs iedzīvotājus 15.decembrī Vērgales 
pagasta pārvaldē. 

 

Juriste Argita Jaunsleine konsultēs iedzīvotājus 16.decembrī plkst.10.00 
Pāvilostas novada domē. 
 

No š.g. 21.12. līdz 30.12.2009. atvaļinājums ir piešķirts Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītājai Aijai Ozoliľai.       
 

Floristikas kursi Pāvilostā! www.birojspilseta.lv m.b.26409161 
 

MŪŢĤBĀ 

Pāvilostā un Sakas pagastā 
Jānis DRAUGS  (05.09.1937.- 11.11.2009.) 
Vērgales pagastā 
ZETTA TAMARA KRIPŠĒVICA (13.12.1916. – 7.11.2009.) 
REGĪNA PRĀMALTE (13.03.1960. – 22.11.2009.) 
IRMA GLEZERE (25.07.1929. – 28.11.2009.) 
 

SVEICAM 

Mīļi sveicieni Ziemupes veikala „DZINTARJŪRA‖ kolektīvam 1 GADA 
jubilejā! Lai pietiek izturības, uzľēmības un iespēju turpmākajos darbības gados! 

Ziemupes iedzīvotāji 

 

SVEICAM 

Ingu un Edgaru Galviľus 
 ar dēla RODRIGO piedzimšanu! 
 

 
Mob.t.26343958, fakss 63498155 

e-pasts: latamezs@inbox.lv  
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