
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada Ziņas 
Nr.3      2009.g.oktobris 

 

17. novembrī plkst. 18:00 

 

Pāvilostas pilsētas 

kultūras namā 

 

LATVIJAS 

REPUBLIKAS 

PROKLAMĒŠANAS 

DIENAI VELTĪTS 

PASĀKUMS 
 

 GADA NOVADNIEKS  apbalvošana 

 Sigitas Jevgļevskas 

soloprogramma - koncerts ”Avotā 

plaukstas mērkt…”  Piedalās: 

Jānis Strazds (taustiņinstrumenti) 

un Māris Kupčs (ģitāra)Liepāja. 

Plkst. 22:00 groziņu vakars kopā ar 

muzikantiem Modri un Paulu 

 

          ieeja uz groziņ vakaru Ls 1,50 

/galdiņu rezervēšana līdz 16. novembrim 

pa tālruni 29366112/ 

 

Daudz laimes 

dzimšanas dienā! 
 

Vēl it kā nesen izgaismojām tiltus un svinējām Latvijai deviľdesmito 
dzimšanas dienu. Un atkal klāt ir svētku reize mūsu Tēvzemei. Ar dalītām jūtām mēs 
lepojamies ar Latviju, bet ikvienam no mums visdārgākā ir dzimtā puse, tēva sēta, 
savs novads. Pirms gada nevarējām iedomāties, ar kādiem pārbaudījumiem mums 
būs jāsastopas un kādas grūtības būs jāpārvar. Taču Latvijas dzimšanas diena ir 
svētki, kas ikvienam latvietim un Latvijas patriotam ļauj apzināties sevi kā personību. 
Pagasta ļaudis vienmēr ir zinājuši, ka var paļauties tikai uz sevi un sava paša 
varēšanu vai nevarēšanu. Nenovērtēsim sevi par zemu, jo spēks un vara lemt par 
mūsu Latvijas nākotni pieder visai Latvijas tautai. Svētkus var svinēt ģimenē ar 
izceptiem raušiem un uzpostu māju, ar izkārtu sarkanbaltsarkano karogu pie mājas, 
bet Latvijas dzimšanas diena ir tā diena, kad visi esam svētku veidotāji un arī 

svētku dalībnieki. Un šī diena būs 17.novembris, kad Vērgales 

kultūras namā plkst.19.00 pulcēsimies visi kopā, lai dzirdētu 

svētku uzrunu un to, kā mīl savu zemi Vērgales skolas bērni, lai redzētu, kā savu zemi 
redz un zīmē Pāvilostas mākslas skolas audzēkľi un redzētu, kādus skaistus darbus 
darina Pāvilostas floristes,  lai visi kopā varētu godināt tos vērgalniekus, kas ar savu 
darbu izpelnījušies goda nosaukumus, lai uzľemtu labas emocijas koncertā, kur 
piedalīsies Aīda Ozoliľa un Andris Daľiļenko. Pēc svinīgās daļas visi kopā 

pulcēsimies pie eglītes, kurai šī būs pirmā dzimšanas diena. Pēc tam sāksies 
dejas kopā ar grupu ,,Tandēms”. Svētku reizē var pieteikt galdiľu. Ieeja 
uz balli ir Ls 2.00.  

Atzīmējot Latvijas 91. gadskārtu, neaizmirsīsim vēstures lappuses, grūtos 
gadus un brīvības aizstāvjus. Mums palīdzēs izturēt mūsu pagātne, kas ir mūsu spēka 
avots.  

Vērgales kultūras nama vadītāja  
VELGA FREIMANE  

 

 

Itija Ozoliľa, Mākslas skolas 4.grupa 

 

Pāvilostas novada pašvaldība 
sveic visus novada iedzīvotājus 

Lāčplēša dienā un 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 
gadadienā!  

Dāvāsim gaišas domas un sirds 
siltumu mūsu Latvijai dzimšanas 

dienā! 
Tēvzeme un Brīvība ir vissvētākais 

dārgums virs zemes. 
                                /Kronvaldu Atis/ 
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Domes ziľas  
        Kārtējā Pāvilostas novada domes sēde notika š.g. 29.oktobrī 
Pāvilostā. Tajā piedalījās visi deputāti. Darba kārtībā 39 izskatāmie 
jautājumi. 
1. Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 23 „Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 6 „Pāvilostas 
novada pašvaldības budţets 2009.gadam””. Ar tiem var iepazīties 
Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 
2. Piešķīra pašvaldības garantēto līdzfinansējumu Pāvilostas 
vidusskolas dabaszinātľu kabinetu mēbeļu iegādei Ls 3000,00 
apmērā no pašvaldības neparedzētiem izdevumiem.  
3. Par Pāvilostas novada pašvaldības bankas norēķinu pamatkontu 
noteica kontu a/s „Swedbank”. Lēmums pieľemts 7 deputātiem balsojot 
par, pret – U.Kristapsons, G.Juriks, U.Kurzemnieks, G.Štokmanis. 
4. Dome izskatīja Pāvilostas pilsētas pašvaldības aģentūras 
„Pāvilostas pilsētas komunālais uzľēmums” direktora Gata Brēdiķa 
iesniegumu par siltumapgādes tarifu samazināšanu. Pāvilostas pilsētas 
pašvaldības aģentūrai „Pāvilostas pilsētas komunālais uzľēmums” 
2009./2010.gadu apkures sezonā apstiprināja sekojošus siltumenerģijas 
tarifus: 1 m2= Ls 0,67 + PVN 10 %= Ls 0,74; 1MWh=Ls 34,56+PVN 
21%=Ls 41,82. Tas ir 5% samazinājums salīdzinājumā ar 2008./2009.g. 
apkures sezonu.  
5. Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no 
sešām personām par kopējo summu Ls 923. 
6. Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem 
īpašumiem -  „Rudupes” Sakas pagastā par labu Gatim Laugalim, 
„Ošenieki“, Sakas  pagastā par labu Valentīnam Kokalim, Brīvības iela 2, 
Pāvilostā par labu SIA „Gaus 63“.  
7. Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības līdzekļu (dzīvojamā fonda) 
apsaimniekošanu un lietošanu, pamatojoties uz LR „Valsts un 
pašvaldības mantas atsavināšanas likuma” 4.panta (2)daļu, nolēma 
atsavināt pašvaldībai piederošos brīvos dzīvokļus Pāvilostā, Prieţu ielā 8 
- dzīvokli Nr.1, kura kopējā platība ir 35,2 kv.m. un dzīvokli Nr.7, kura 
kopējā platība ir 34,9 kv.m. mutiskā izsolē, nosakot abiem dzīvokļiem 
nosacīto cenu Ls 500 katram. Uzdeva Pāvilostas novada domes 
dzīvojamo māju privatizācijas komisijai  izstrādāt izsoles noteikumus, 
organizēt un rīkot augstāk minēto dzīvokļu izsoles un apstiprināt izsoles 
rezultātus. Skatīt 4.lpp. 
8. Atzina Pāvilostas pilsētas domes 2004.gada 12.marta ārkārtas 
sēdes lēmumu Nr.7 „Par prasības iesniegšanu tiesā” par pamatotu un 
uzturēt Liepājas tiesā celto prasību par  īres attiecību izbeigšanu pēc 
izīrētāja iniciatīvas uz telpām Pāvilostas pilsētas mākslas skolā Pāvilostā 
Šneidera laukumā 2, izliekot īrnieku kopā ar tā ģimenes locekļiem, ierādot 
citu dzīvojamo telpu. Papildināja Sakas novada domes 2007.gada 
30.augusta lēmumā Nr.27 norādītos līdzvērtīgi piešķiramo dzīvokļu 
variantus ar vēl vienu dzīvokli Pāvilostā Dzintaru ielā 95 dz.13. Balsojumā 
atturējās G.Štokmanis un U.Kurzemnieks. 
9. Sakas bibliotēkai apstiprināja šādu darba laiku: no 01.11. līdz 
31.03.- katru darba dienu no plkst.12.00 līdz plkst. 16.00; no 01.04. līdz 
31.10.- katru darba dienu no plkst.13.00 līdz plkst.17.00. 
10. Dome izskatīja Pāvilostas mūzikas skolas direktores Ingas Šnores 
iesniegumu par Mūzikas skolas dokumentāciju un nolēma saskaľot 
Pāvilostas mūzikas skolas „Reglamentu par mūzikas instrumentu 
izdošanu personīgā lietošanā” un Pāvilostas Mūzikas skolas darbinieku 
darba koplīgumu un pilnvarot no pašvaldības puses to parakstīt 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam. 
11. Dome izskatīja jautājumu par kārtības uzturēšanu Ziemupes 
jūrmalas stāvlaukumā „Ziemupes stāvvieta“, par  kuru ir noslēgts zemes 
nomas un apsaimniekošanas līgums ar Dagniju Leju uz laiku līdz 
31.12.2014..  Deputāti, uzklausot deputāta Alfrēda Magones ziľojumu, kā 
arī izvērtējot līdzšinējās stāvlaukuma apsaimniekošanas nianses, nolēma 
uzteikt nomniecei zemes nomas līgumu. Pret balsoja – A.Magone, bet 
atturējās G.Juriks, A.Brūkle. 
12. Atļāva rakt dīķi 0,1 ha platībā īpašumā „Šarlotes”, Sakas pagastā, 
saľemot visas nepieciešamās atļaujas. 

 

13. Izveidoja Pāvilostas novada civilās aizsardzības komisiju. 
Uzdeva komisijas priekšsēdētājam - Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam organizēt pirmo komisijas sēdi, 
lai noteiktu komisijas sastāvu un izskatītu komisijas nolikumu. 
14. Nolēma organizēt detālplānojuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2009.gada  11. novembrī plkst. 
11.00. Pāvilostas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā. Skat.  4.Lpp. 
15. Apstiprināja detālplānojuma  īpašumam „Rūjas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā redakciju par galīgo redakciju.  
16. Atteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu zemes 
gabalam “Pīlādzīši”, Strantes ciems, Sakas pagasts. 
17. Atcēla 24.09.2009.domes lēmumu par samaksas samazinājumu, 
izpērkot zemi „Vērpetes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 
18. Atļāva uzsākt nekustamo īpašumu – Pāvilostas novada Vērgales 
pagasta „Ūdri” un „Ūdriľi” detālplānojuma izstrādi. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. Skat.  4.Lpp. 
19. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Norkusi”, 
Vērgales pagastā.  
20. Samazināja samaksu par izpērkamo zemi „Kalniľi”, Vērgales 
pagastā, ľemot vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai 
īpašumā -12% un lauksaimniecībā nostrādātos gadus 25%. Kopējais 
samazinājums 37%. 
21. Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma – Pāvilostas novada 
Vērgales  pagasta „Brīzes”,  zemes vienībai 5,12 ha platībā 
detālplānojumu. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. 
Skat.4.Lpp. 
22. Novada dome, izskatot Dzidras Andersones iesniegumu par 
adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un pārējām ēkām, nolēma 
piešķirt adresi „ Kalnozoli”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
23. Piekrita zemes gabala „Laši” sadalīšanai, izstrādājot zemes 
ierīcības projektu. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Laši”, Sakas 
pagastā 2. zemes gabalu un piešķirt nosaukumu „Skalbes”. 
24. Dome izskatīja RALPM ieteikumu un VZD iesniegtos sarakstus 
par zemes vienību piekritību, piederību pašvaldībai vai nodošanu 
zemes reformas pabeigšanai. Zemes vienības pēc pielikumā 
pievienotā saraksta nepieciešamas Pāvilostas pašvaldības funkciju 
īstenošanai. Pielikumā ir atsevišķi izdalītas Vērgales pagasta zemes 
vienības, Sakas pagasta zemes vienības un Pāvilostas pilsētas zemes 
vienības. Zemes vienībām ir norādīts, uz kāda likuma pamata 
pašvaldībai ir nepieciešama tās funkciju veikšanai. 
25. Deputāti piekrita nekustamā īpašuma „Kraujiľas” sadalīšanai 
divos atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu „Jurīši”, Sakas pagastā.  
26. Izīrēja  Dainim Zeļenkovam dzīvojamo  platību  - dzīvokli pēc 
adreses Upesmuiţas iela 3, Pāvilostā.  
27. Uzdeva lauku attīstības speciālistei Rudītei Bērziľai sagatavot 
paziľojumu ar informāciju par pašvaldības nodomu noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai - līdz 23. 11.2009.. 
28. Atļāva izstrādāt detālplānojumu īpašumam „Gravaiľi”, „Rietavas”, 
„Atvases” Sakas pagastā, lai sakārtotu servitūtas ceļu. 
29. Piekrita nekustamā īpašuma „Ošenieki” sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā divas zemes vienības, atdalītās 
zemes vienības pievienot īpašumam „Tundras”, Sakas pagastā. 
30. Apstiprināja uztura vērtību Pāvilostas novadā vienam 
iedzīvotājam- 50 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 
minimālās darba algas valstī.  
31. Noteica Pāvilostas novadā maznodrošinātās ģimenes (personas) 
statusu. Šo statusu piešķir, ja: ģimenes (personas) vismaz 3 mēnešus 
savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Pāvilostas novadā; ģimenei, 
kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par 
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona; 
ja tās ienākumi uz katru ģimenes pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 65 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās 



JŪS JAUTĀJAT 
1. Kāpēc ielu apgaismojums netiek taupīts 

Visās ielās, jo Dzintaru ielā nedeg katra otrā lampa, 
bet, piemēram, Krastu ielā deg visas? 
Atbilde: Krasta ielā nedeg 3 ielas apgaismojuma lampas. 

2. Jautājums no interneta mājas lapas: 
 Kādu summu pārskaitīja Pāvilostas novada vai ostas 
kontos "Junikon"  un "Eldorado" par stāvēšanu 
Pāvilostā, saľemot šeit pilnīgu servisu ? 
Atbilde: Piestātni Pāvilostas ostas pārvalde ir iznomājusi 
SIA "ZEJA Rietumu  Krasts", kura arī iekasē maksu par 
piestātnes izmantošanu. 
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darba algas valstī; Statuss piešķirams darbspējīgiem 
iedzīvotājiem uz 3 mēnešiem, iedzīvotājiem, kuriem nav 
darbspējas uz 6 mēnešiem. 
32. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu „Vienreizēja 
apbedīšanas pabalsta saľemšanas kārtība Pāvilostas 
novadā” projektu. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma 
saľemšanas publicēs Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, izliks redzamā vietā Pāvilostas 
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.decembri.  
33. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu „Par 
Pāvilostas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 
projektu. Arī tas pēc parakstīšanas stāsies spēkā ar 
2009.gada 15.decembri.  
34. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu „Par 
Grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.  4 „Par Pāvilostas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem personu (ģimeľu) pamatvajadzību 
apmierināšanai”” projektu, kas stāsies spēkā 2009.gada 
15.decembrī.  
35. Dome izskatīja Liepājas Neredzīgo biedrības 
Iesniegumu par projekta pieteikumu un līdzfinansējuma 
piešķiršanu un nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 
nākamai domes sēdei par Liepājas Neredzīgo biedrības 
projekta „Neatkarīgas dzīves veicināšanas pasākumi 
cilvēkiem ar redzes un cita veida invaliditāti Liepājas 
Neredzīgo biedrībā 2010.gadā” līdzfinansējuma piešķiršanu 
un lūgt Liepājas Neredzīgo biedrībai informāciju par 
biedrības biedriem no Pāvilostas novada. 
36. Nodeva Ivetai Boţko īpašumā bez atlīdzības 
dzīvokli Nr. 2 un zemi „Pakalni”, Sakas pagastā. Uzdeva 
privatizācijas komisijai sagatavot nepieciešamos 
dokumentus. 
37. Atcēla 22.05.2008.domes lēmumu  Nr.6 -11 par 
„Lejas strazdi”, Vērgale, Vērgales pagasts pārľemšanu 
pašvaldības īpašumā. 
38. Novada dome izskatīja zemes ierīkotājas Annas 
Brūkles iesniegumu par izveidojušās ielas pārľemšanu 
Pāvilostas novada bilancē vai atstāt īpašumā īpašniekam. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka, izstrādājot 
detālplānojumu īpašumam „Pilenieki”, Ziemupē, sadalot 
īpašumu vairākos zemes gabalos, ir izveidojusies iela – 
Liepu iela. Deputāti nolēma atstāt īpašnieka īpašumā Liepu 
ielu. 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2009.gada 
24. novembrī no plkst.9.00. 

Nākamā domes sēde plānota 2009. gada 26. 
novembrī plkst.14.00 Vērgales pagasta pārvaldē.  

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 
 
 
 

 

  PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009 .GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 

Ar grozījumiem: 24.09.2009. sēdē Nr. 6., lēm. Nr. 2§., saistošie noteikumi Nr. 8. 

„Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu 2009. gadā Pāvilostas novadā „Pāvilostas 

pelēkā kāpā”” 
Izdoti saskaņā ar LR likuma  „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu un likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
(turpmāk – atvieglojumi) 2009.gadā par zemi Pāvilostas novada administratīvajā 
teritorijā Pāvilostas pelēkā kāpā. 
1.2. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu saskaľā ar šiem 
noteikumiem pieľem Pāvilostas novada dome. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 8.) 
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 

atvieglojuma apmērs 
2.1. Tiesības saľemt atvieglojumu 50 procentu apmērā no taksācijas gadā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par īpašumā esošo zemi, 
ievērojot šo noteikumu 3.punkta nosacījumus, ir sekojošai nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātāju kategorijai: 
2.1.1. personām, kuru īpašums saskaľā ar LR MK 30.10.2007. 
noteikumiem Nr.730 ”Noteikumi par dabas liegumiem” iekļauts dabas liegumā 
„Pāvilostas pelēkā kāpa”. 
2.2. Atvieglojums tiek piemērots par vienu nekustamo īpašumu, ja: 
2.2.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atbilstoši LR MK 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiľas kārtība”, ir: 
2.2.2. īpašumā esošā zeme netiek izmantota saimnieciskā darbībā, iznomāta vai 
nodota lietošanā citiem lietotājiem; 
2.2.3. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļu 
taksācijas periodiem. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.09.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 8.) 

3. Kārtība, kādā tiek iesniegts pieprasījums atvieglojuma saľemšanai 
3.1. Lai saľemtu atvieglojumu, norādītajām personām (turpmāk - 
Atvieglojuma pieprasītāji) jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums un iesniegumam 
jāpievieno 4.punktā noteiktais dokuments. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.09.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8.) 

3.2. Iesniegumā norādīto ziľu pārbaudi veic Pašvaldības darbinieki savas 
Kompetences ietvaros, par to izdarot ierakstu iesniegumā. 
3.3. Iesniegums netiek skatīts pēc būtības un Pašvaldības darbinieks 
Atvieglojuma pieprasītājam sniedz motivētu atbildi, ja atvieglojuma pieprasītājs: 
3.3.1.iesniegumā nav norādījis visas ziľas vai norādījis nepatiesas ziľas; 
3.3.2.iesniegumam nav pievienojis visus dokumentus atbilstoši Noteikumu 
4.punktam. 
4. Iesniedzamie dokumenti 
Atvieglojuma pieprasītājam Pašvaldībā ir jāiesniedz dokumenta par īpašuma 
piederību kopija (uzrādot oriģinālu). (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.09.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8.) 

5. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem 
5.2. Atvieglojuma saľēmēja tiesības uz šajos noteikumos paredzētajā 
kārtībā piešķirto atvieglojumu izbeidzas, ja: 
5.2.1.nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība; 
5.2.2.nekustamā īpašums tiek atsavināts. 
5.3. Atvieglojuma saľēmēja pienākums ir paziľot Pašvaldībai par šo 
saistošo noteikumu 5.2. punktā minēto apstākļu iestāšanos. 
5.4. Ja Atvieglojuma saľēmējs neievēro šo noteikumu 5.3.punktu, 
Pašvaldība lemj par tiesību zaudēšanu uz atvieglojumu ar 5.2. punktā minēto 
apstākļu iestāšanās brīdi. 
5.5. Pašvaldība aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto 
atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot pa likumā ”Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem maksāšanas termiľiem. 
6. Nobeiguma jautājumi 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā. 

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



PAZIĽOJUMI 
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Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādus 
nekustamos īpašumus: 

1) vienistabas dzīvokli Prieţu ielā 8 dz. 1, Pāvilostā 1. stāvā ar kopējo 
platību 35,2 kv.m. un dzīvojamās mājas kopīpašuma 337/5710 domājamā daļu 
no daudzdzīvokļu mājās  un zemes atklātā mutiskā izsolē 2010.gada 12.janvārī 
plkst. 10.00, izsoles nosacītā cena Ls 500, nodrošinājums Ls 50; 

2) vienistabas dzīvokli Prieţu ielā 8 dz.7, Pāvilostā 1. stāvā ar kopējo 
platību 34,9 kv.m. un dzīvojamās mājas kopīpašuma 337/5710 domājamā daļu 
no daudzdzīvokļu mājās  un zemes   atklātā mutiskā izsolē 2010.gada 12.janvārī 
plkst. 11.00, izsoles nosacītā cena Ls 500, nodrošinājums Ls 50. 
Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 
% latos. Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa 
līdz 2010.gada 11.janvāra plkst.16.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un 
reģistrācija darba dienā Pāvilostas novada domē Pāvilostā Dzintaru ielā 73, 
kancelejas vadītājas kabinetā, tālrunis 63498261. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu 
par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot tos Pāvilostas 
novada domei Pāvilostā Dzintaru ielā 73. 

 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 29.10.2009. 
lēmumu nr.8, 19.§, ir uzsākta nekustamā īpašuma Pāvilostas novada 
Vērgales pagasta “Ūdri”, zemes vienībai 149 ha (kadastra nr.64960080084) un 
nekustamā īpašuma Pāvilostas novada Vērgales pagasta “Ūdriľi” zemes 
vienībai 23.10 ha (kadastra nr.64960080054) detālplānojuma izstrādāšana. 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks J.Vitrups. 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, saskaľā ar vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu galvenokārt lauksaimniecībā izmantojama teritorija un daļēji 
mežsaimniecībā izmantojama teritorija. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales pagasta 
pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag., Pāvilostas novads) vai SIA “Projekti un 
vadība”, Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, katru darba dienu līdz 2009.gada 
4.decembrim. 

 

Pāvilostas novada dome informē, ka domes 29.10.2009. sēdē pieľemts 
lēmums /prot. nr. 8. p.16.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:  
1.Apstiprināt detālplānojuma “Rūjas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā detālplānojuma 1.redakciju par galīgo redakciju. 
2.Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 24 “Īpašuma “Rūjas”,  
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi.” 
3.Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicēt 
laikrakstos “Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” norādot, ka ar detālplānojumu 
var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 10.11.2009. 
lēmumu nr.9, 1.§, 1.1.§ , tiek nodota nekustamā īpašuma “Dīķīši”, Vērgales 
pag., Pāvilostas novads detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 13.11.2009. līdz 08.12.2009. 
Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Vērgales pagasta 

pārvaldē un Ziemupes tautas namā katru darba dienu. 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 

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

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

Detālplānojuma īpašumam “Dīķīši” 1.redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 2.decembrī plkst. 10.00  
Ziemupes tautas namā. 
 

Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz 
domes 10.11.2009. lēmumu nr.9, 1.§, 1.2.§ tiek nodota 
nekustamā īpašuma “Lenkas” 2.zemes vienības, Vērgales 
pag., Pāvilostas novads detālplānojuma grozījumu pirmā 
redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 13.11.2009. līdz 
08.12.2009. 

Ar detālplānojuma grozījumu pirmo redakciju var 
iepazīties Vērgales pagasta pārvaldē un Ziemupes tautas namā 
katru darba dienu. 

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

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

Īpašuma “Lenkas” 2.zemes vienības detālplānojuma 
grozījumu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2009.gada 2.decembrī plkst. 11.00  Ziemupes tautas 
namā (“Tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pag.). 
 

Administratīvā komisija informē 
 Š.g. 27.oktobra novada administratīvās komisijas 
sēdē komisija pieľēma šādus lēmumus par sodu piemērošanu: 
1. Par braukšanu ar transportlīdzekli ar iekšdedzes dzinēju  
pa apstādījumiem un zālājiem nolēma sodīt  1975.g.dzimušo 
Arti S. ar naudas sodu Ls 20,00 apmērā un atlīdzināt 
zaudējumus Ls 72,60 apmērā; 
2. Par nepiedienīgu uzvešanos sabiedriskā vietā nolēma 
sodīt 1975.g.dzimušo Arti S. ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 
3. Par nepiedienīgu uzvešanos sabiedriskā vietā nolēma 
sodīt 1965.g.dzimušo Daini A. ar naudas sodu Ls 10,00 
apmērā; 
4. Par nepiedienīgu uzvešanos sabiedriskā vietā nolēma 
sodīt 1988.g.dzimušo Kasparu Š. ar naudas sodu Ls 10,00 
apmērā vai atstrādājot labiekārtošanas darbos 2 dienas; 
5. Par publiskās lietošanas meţu, parku un zaļumstādījumu 
piegruţošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem nolēma sodīt 
1962.g.dzimušo Vilni G. ar naudas sodu Ls 20,00 apmērā; 
6. Par nepiedienīgu uzvešanos sabiedriskā vietā nolēma 
sodīt 1994.g.dzimušo Raimondu K. ar naudas sodu Ls 10,00 
apmērā vai atstrādājot sabiedriskos darbos 2 dienas; 
7. Par nepiedienīgu uzvešanos sabiedriskā vietā nolēma 
sodīt 1994.g.dzimušo Danielu G. ar naudas sodu Ls 10,00 
apmērā vai atstrādājot sabiedriskos darbos 2 dienas; 
8. Par nepiedienīgu uzvešanos sabiedriskā vietā nolēma 
sodīt 1944.g.dzimušo Mihailo S. ar naudas sodu Ls 25,00 
apmērā; 
9. Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā tā nozaudēta, 
nolēma sodīt 1944.g.dzimušo Mihailo S. ar naudas sodu Ls 
10,00 apmērā. 

Informāciju apkopoja pašvaldības kancelejas vadītāja  

AIJA OZOLIĽA 

Pāvilostas novada dome informē, ka īpašuma 
Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā detālplānojuma 
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 
2009.gada 11.novembrī plkst. 11.00 Pāvilostas novada 

pašvaldības zālē (2.stāvs), Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 
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Eiropas Savienības 
atbalsts lauku un 
zivsaimniecības attīstībai  

No šā gada 5.oktobra līdz 
15.decembrim pieľem projektu iesniegumus 
pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs 
un zvejas rīku selektivitāte”. Pieejams 
publiskais finansējums 700 000 latu. 
 Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, 
uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, 
energoefektivitāti un drošību uz kuģa, 
nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus 
apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot 
kuģu degvielas patēriľu un palielinot zvejas 
rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa 
spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu 
un atbildīgu pieejamo zivju resursu 
izmantošanu. Atbalsta pretendents ir zvejas 
kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša 
speciālā atļauja (licence) komercdarbībai 
zvejniecībā un, kura kuģis zvejo Baltijas jūras 
(arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz 
piekrastes ūdeľiem, vai tāljūras zvejā. 
Projektu iesniegumi pasākumā gatavojami 
saskaľā ar 2009.gada 14.jūlija MK 
noteikumiem Nr.783„Kārtība, kādā piešķir 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 
un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 
13.oktobra MK noteikumiem Nr.845 „Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu 
ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”. Projekta 
iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta 
pretendenta juridiskās adreses. Ja projekta 
pieteikumu LAD apstiprina, to var īstenot divu 
gadu laikā. 

 Līdz 2010.gada martam atvērta 
projektu iesniegumu pieľemšana pasākumā 
„Jaunu noieta tirgu sekmēšana un 
reklāmas kampaľas”. Projekti gatavojami 
saskaľā ar augšminētajiem MK noteikumiem 
Nr.783 (14.06.2009.) un 13.10.2008. MK 
noteikumiem Nr. 846 „Kārtība, kādā piešķir 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Jaunu 
noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 
kampaľas”. Projektu iesniegumus pieľem 
visu gadu un apkopo kārtās. Kārtas 
noslēdz katra mēneša piecpadsmitajā 
datumā. Pasākumā pieejamā finansējuma 
atlikumus uz šā gada 1.oktobri ir 384 753 
lati. Projektu var īstenot viena gada laikā 
kopš tā apstiprināšanas brīţa.  
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD centrālajā 
struktūrvienībā Rīgā, Republikas laukumā 
2.Sīkāka informācija par pasākumiem un 
atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama 
ZM interneta mājas lapā www.zm.gov.lv. 
Projektu iesniegumu veidlapas un metodiskie 
norādījumi to aizpildīšanai ir pieejami LAD 
mājas lapā: www.lad.gov.lv.  

Informāciju sagatavoja RUDĪTE 
BĒRZIĽA un AINA KREICBERGA 

Turpinājums 6.lpp. 

 

LAUKSAIMNIEKIEM, ZVEJNIEKIEM, UZŅĒMĒJIEM 

 

Uzmanību visiem nodokļu maksātājiem ! 
SIA, kapitālsabiedrību, individuālo uzľēmumu, zemnieku saimniecību, zvejnieku 

saimniecību, piemājas saimniecību īpašniekiem, kā arī fiziskām personām, kurām Valsts 
ieľēmumu dienests ir izsniedzis reģistrācijas apliecības   saimnieciskās darbības veikšanai, 
sākot ar 2010.gada 1.janvāri nodokļu un informatīvās deklarācijas nodokļu normatīvajos aktos 
noteiktajos termiľos Valsts ieľēmumu dienestam būs jāiesniedz tikai elektroniskā veidā. 

Atgādinām, ka ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim nodokļu maksātājiem 
obligāti ir jānoslēdz līgumi ar Valsts ieľēmumu dienestu par elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS) lietošanu. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā 
ar interneta palīdzību Valsts ieľēmumu dienestā (VID) elektroniski iesniegt deklarācijas, 
pārskatus un nodokļu aprēķinus, neizejot no sava darba kabineta. 
 Lai kļūtu par EDS lietotāju, ir jāaizpilda: 
* iesniegums VID ieteiktā formā, kurā norādīta visa nepieciešamā informācija par EDS 
lietotājiem un viľiem nepieciešamajām pilnvarām:  
 * parakstīts līgums "Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, 
izmantojot Valsts ieľēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” 
divos eksemplāros;  

Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas 
administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir 
tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2011.gada 
1.janvārim. 

Līdz 2011.gada 1.janvārim elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā 
deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiľā, ja Valsts ieľēmumu dienests to saľēmis piecu 
dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiľa. 

Fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas 
Valsts ieľēmumu dienestam varēs iesniegt gan rakstiski, gan elektroniskā veidā. 

Informācija par lietotāju reģistrāciju, apmācības iespējām, EDS sistēmu un tās iespējamām 
darbībām ir pieejama VID mājas lapā: www.vid.gov.lv. 

Pienākums nodokļu maksātājam iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā 
veidā ir noteikts likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktā un šā 
likuma pārejas noteikumu 98.punktā. 

 VID KRI Liepājas nodaļas  nodokļu maksātāju konsultāciju daļa 
Līguma veidlapas un konsultācijas par veidlapu aizpildīšanu var saľemt pie lauku attīstības 
speciālistēm Rudītes Bērziľas un Ainas Kreicbergas. 

 

NVO grāmatveţiem 
„Biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaite un pārskati, īstenojot ES 

struktūrfondu līdzfinansētos projektus” 
Semināru sākums plkst. 10.30, reģistrācija no plkst. 10.00 
12.novembrī Liepājā, Veidenbauma ielā 4, kafejnīcas „Annele” 2. stāva zālē; 
10.decembrī Kuldīgā Pilsētas laukumā 2, Kuldīgas Pieaugušo izglītības centrā, 1. stāva 
mācību klasē. Semināra vadītāja. Dr. oec. Gaida Kalniľa, LLU Grāmatvedības un finanšu 
katedras asociēta profesore, zvērināta revidente, Grāmatvedības padomes locekle. Aicinām 
izvēlēties piemērotāko semināra vietu un laiku! 

Lai nodrošinātu semināra dalībniekus ar izdales materiāliem, lūdzam pieteikties 
iepriekš pa e pastu maira.kugulina@kurzemesregions.lv vai tālruni 63807275. 

„Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana LAP pasākumā „Lauku saimniecību 
modernizācija” un aktualitātes Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumos (2007.- 

2013.gads)” 
24.novembrī plkst.10.30, Grobiľas sporta centrā, M.Namiķa iela 2b, Grobiľa, Grobiľas 
novads 
25.novembrī plkst.10.30, viesu mājā „Liedags”, Ēnaviľas, Jūrkalnes pagasts, Ventspils 
novads 
 Plānotā darba kārtība: 
1.      Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana LAP pasākumā „Lauku saimniecību 
modernizācija” (lektors J. Briedis) 
2.      Aktualitātes Lauku attīstības programmas pasākumos (2007.- 2013.gads). 
 Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. 
 Aicinām izvēlēties piemērotāko semināra vietu un laiku! Lai nodrošinātu semināra 
dalībniekus ar izdales materiāliem, lūdzam pieteikties iepriekš pa e pastu 
malda.dzule@kurzemesregions.lv vai tālruni 63823431. 
 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/eds/iesniegums_alrlietotaji_1.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/eds/vidp01_240306_ligums.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/eds/vidp01_240306_ligums.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/eds/vidp01_240306_ligums.doc
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3amalda.dzule%40kurzemesregions.lv
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PROJEKTI TŪRISMA AKTIVITĀTĒS 
No 27.novembra LAD var iesniegt projektus tūrisma 

aktivitātēs. Sīkāk: www.lad.gov.lv , ES atbalsts, Lauku attīstības 
programmas pasākumi (2007. - 2013.gads). Paziľojums par 
projektu iesniegumu pieľemšanas uzsākšanu ELFLA 
pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" no 2009.gada 
27.novembra līdz 29.decembrim (27.10.2009.) 
Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:  
6.1. esošo tūristu mītľu (līdz 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai 
vienkāršota rekonstrukcija; 
6.2. esošo tūristu mītľu ēdināšanas bloka būvniecība vai 
rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā 
aprīkojuma iegāde;  
6.3. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītľu koplietošanas 
virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība vai 
rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija (neietverot pirts vai 
saunas būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu 
rekonstrukciju);  
6.4. tūrisma pakalpojumu sniegšanas daţādošana;  
6.5. vides aizsardzības investīcijas tūristu mītnē – notekūdeľu 
attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, 
azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiľa ar videi 
draudzīgu materiālu. 
(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189) 
7. Šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros 
atbalstāmas ir šādas darbības:  
7.1. peldvietu izveide;  
7.2. aktīvo atpūtas taku izveide vai pilnveidošana;  
7.3. dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana;  
7.4. atrakciju, zirgu izjāţu laukumu, distanču slēpošanas trašu, 
veloceliľu izveide vai pilnveidošana;  
7.5. ūdenstūrisma apmetľu vietu izveide vai labiekārtošana;  
7.6. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem;  
7.7. inventārs tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai;  
7.8. sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas 
ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā;  
7.9. nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana inventāra 
glabāšanai, kas nepieciešams tūrisma pakalpojuma 
nodrošināšanai. 
8. Atbalsta pretendents ir:  
8.1. zemnieku saimniecība;  
8.2. fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;  
8.3. komersants. 

RUDĪTE BĒRZIĽA 

NVA piedāvātā  darba praktizēšanu pašvaldībā 
Ar 15.septembri Pāvilostas novadā tiek realizēts Eiropas Sociālā 

fonda projekts ”Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 
darba iemaľu iegūšanai  un uzturēšanai” aktīvo nodarbinātības pasākumu 
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 
pašvaldība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Pasākums plānots 
līdz 2010.gada 31.decembrim. 

Darba praktizēšanas mērķis ir nodrošināt praktisko darba iemaľu 
iegūšanu  un uzturēšanu bezdarbniekiem, veicot mazkvalificētus darbus. 

 Darba praktizēšanas mērķa grupa ir reģistrētie bezdarbnieki, kas 
nesaľem bezdarbnieka pabalstu. Viena bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums 
- nepārsniedz sešus mēnešus viena gada laikā, strādājot normālu darba 
laiku(40 stundu nedēļā) un nav mazāks par divām nedēļām. 

Par mēnesī nostrādāto laiku  bezdarbnieks saľem atalgojumu- 
stipendiju100 latu apmērā. Šī summa netiek aplikta ar nodokļiem. Šo 
nostrādāto darba periodu neieskaita darba stāţā un  netiek apmaksātas darba  
nespējas  lapas. 

Veicamo darbu veidi- mazkvalificēti darbi: labiekārtošanas un 
sakopšanas darbi, ceļu apkopšanas darbi, darbi sociālajā aprūpē un citos 
darbos pēc pašvaldības ieskatiem.  

Pašlaik Pāvilostas novadā strādā 15 bezdarbnieki-„stipendiāti” : 7 
Vērgales pagastā , 8 Pāvilostā un Sakā. Nākamajā gadā mums piedāvā 30 
darba vietas, bet grūti pateikt, vai pašvaldība varēs šos bezdarbniekus 
nodrošināt ar darbu. Šobrīd pieľemtie bezdarbnieki strādā un ir izveidojusies 
rinda uz vakantajām darba vietām. 

Turpmāk, lai varētu pieteikties darbam  pašvaldībā, noteikti 
jāreģistrējas NVA, lai iegūtu bezdarbnieka statusu  un jāizsaka sava vēlme 
strādāt.  

                                            Sociālā darbiniece VIZMA ALSEIKA 
 

Lauku atbalsta dienests izsludina kompensāciju maksājuma 
veida projektu iesniegumu pieľemšanu Eiropas Savienības 
Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas 
pasākuma "Sociāli ekonomiskie pasākumi" aktivitātē 
"Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem 
(zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas" 
saskaľā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 
7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.514 "Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju 
maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli 
ekonomiskie pasākumi"". 
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieľemšana notiks no 
2009.gada 3.decembra līdz 2009.gada 15.decembrim. 
Trešās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir Ls 
432 000,00. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Reģionālo 
lauksaimniecības pārvalţu adreses un projekta iesnieguma 
veidlapas atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv. 

AINA KREICBERGA 

 

UZMANĪBU lauksaimniekiem un dārzkopjiem!!! 

VEITA PLĪCA LEKCIJAS LATVIJĀ 2010. gadā laikā no 

8. līdz 15. janvārim STI (Sieviešu tiesību institūts), sadarbībā ar Bavārijas 
projektu vadītāju Aiju Mauriľu, organizē Latvijā vācu uzľēmēja Veita Plīca 
lekcijas par bioloģiskās dārzniecības biznesa attīstīšanu un produkcijas 
tirdzniecības pakalpojumu formām, izmantojot savu 20-gadīgo darba pieredzi. 
Ar V.Plīca uzľēmumu 2009. gadā jau tika iepazinušies 10 lauksaimnieki no 
Latvijas, kas piedalījās STI divās organizētajās programmās Bavārijā. 
2010. gada maijā V.Plīca dārzniecību plāno apmeklēt 40 speciālisti no 
Kurzemes. Latvijā lektors V.Plīcs paredz iepazīties ar bioloģisko dārzniecību 
pieredzi arī Durbes novadā, kur arī STI paredz organizēt pasākumus ar 
lekcijām dārzniecības uzľēmējdarbības interesentiem. Ar 2009. gada 
novembri STI uzsāks pieteikumu pieľemšanu uz minētajiem pasākumiem. 
Tuvāka informācija pa e-pastu sti@latnet.lv vai tel. 29664063 (Kristīne 
Pfafrote), kā arī pie STI koordinatoriem Liepājā (Skaidrīte Solovjova un Gita 
Štāla) 

 

 

Ilva Bunka Pāvilostas mākslas skolas 1.grupa 

 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2636
http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2636
http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2636
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=3639
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=3639
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=3639
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=3639
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=3639
http://www.lad.gov.lv/
mailto:sti@latnet.lv


VAI TU ZINI, KA 
 Vides ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļa ziľo, ka 

29.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides 
ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts 
"Dabas lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu 
projekts). Noteikumu projekts nosaka dabas lieguma "Pāvilostas 
pelēkā kāpa" individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību – 
precizē aizliegtās darbības, pieļaujamos biotopu kopšanas un 
teritorijas apsaimniekošanas pasākumus. Dabas liegums 
"Pāvilostas pelēkā kāpa" atrodas Pāvilostas novadā; tā platība 
42 ha. Dabas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu Latvijā plašāko 
pelēko kāpu, īpaši aizsargājamu biotopu – ar lakstaugiem klātu 
pelēko kāpu, pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, meţainas 
jūrmalas kāpas, Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausu 
virsāju un tos apdzīvojošo īpaši aizsargājamo sugu aizsardzību. 
Dabas liegumam no 2008. – 2009.gadam ir izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns, kas ir apstiprināts ar vides ministra 
2009.gada 11.septembra rīkojumu Nr. 305.  

 Jau iepriekš informējām, ka valsts dzēsusi visus pašvaldības 
kredītus. Līdz ar to ir ietaupījums arī no kredītprocentiem – Ls 
9 000; 

 Sakas saieta nama būvniecība netiks pabeigta 5.novembrī, kā 
tas tika paredzēts. Par katru nokavēto dienu būvniekiem būs 
jāmaksā 0,1% no kopējo izmaksu summas, kas ir Ls 
49 000+PVN; 

 Latvijas Valsts meţi Zaļkalna meţā Pāvilostā veiks koksnes 
kopšanas cirti. Plānotais apjoms 1500m³. Zarus pārstrādās 
šķeldā Pāvilostas komunālais uzľēmums; 

 Vērgales pagasta īpašumos „Ūdri” un „Ūdriľi” plānots izveidot 
vēju parku, uzstādot četrus vēja ģeneratorus. Kopējā vēja 
elektrostacijas parka jauda 10 megavati; 

 Vērgales kultūras nama jumta nomaiľa varētu notikt tikai 
2010.gadā, jo  būvfirma, kas uzvarēja konkursā, klātienē 
iepazīstoties ar reālo situāciju, ir atteikusies no būvdarbu 
veikšanas. Pašvaldībai būs jāsludina jauns iepirkuma konkurss; 

 Nav atbalstīts Lauku atbalsta dienestā (LAD) LEADER 
programmas projekta pieteikums Pāvilostas vidusskolas pakava 
– ietves bruģēšanas finansējumam;  

 Iedzīvotāju parāds pašvaldībai uz 06.10.2009. par nenomaksāto 
zemes nodokli ir Ls 28 900, bet par ēkām un būvēm Ls 5 600; 

 Pēc veselības un sociālā centra būvniecības pabeigšanas 
E.Šneidera laukumā Pāvilostā ierīkos bērnu rotaļlaukumu, tā 
izmaksas Ls 5 000. Projektu atbalstīja LAD; 

 17.novembrī Pāvilostā – pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariľš”, vidusskolā un muzejā notiks Latvijas dzimšanas 
dienai veltīti pasākumi 

 Ugunsgrēku gadījumā zvaniet uz tālruni 112, un izsaukums tiks 
nodots novada ugunsdzēsējam Artim Raibartam Pāvilostā.  

 Varat pieteikties zvejas rīku limitu piešķiršanai zvejai 2010.gadā 
pašpatēriľa vajadzībām. Iesniegumus varat iesniegt gan Sakas 
un Vērgales pagastu pārvaldēs, gan novada pašvaldībā 
Pāvilostā.  

 Š.g. 12.novembrī plkst.11.00. notiks Pāvilostas ostas valdes 
sēde. 

 SIEVIEŠU TIESĪBU INSTITŪTS  izsludina konkursu par GADA 
BALVU 300 lati sievietei – līderei, kura 2009. gadā veicinājusi 
citu sieviešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.  Aicinām līdz 
2010. gada 1. februārim nevalstiskās organizācijas, pašvaldību 
iestādes, komercsabiedrības un privātpersonas pieteikt 
konkursam balvas kandidātes, iesniedzot pa pastu vai e-pastu 
sti@latnet.lv, vai faksu 67873003 aprakstu vai citāda veida 
informāciju. Adrese: Pulkveţa Brieţa iela 7-C420, Rīga, LV-
1010. Gada balvas pasniegšana paredzēta Starptautiskās 
Sieviešu dienas svinībās Pededzē 2010. gada martā. 

 
 

Sociālais dienests ziľo: 
Sociālajā dienestā oktobrī notikušas divas sēdes, kurās 

izskatīti 17 jautājumi. Pārsvarā jāizskata jautājumi par trūcīgās ģimenes 
statusa un GMI pabalsta piešķiršanu. Sociālajos pabalstos oktobrī 
izmaksāti Ls  2041.- Lai savu darbību, kas virzīta uz palīdzību 
iedzīvotājiem, pilnveidotu, ir iesniegti vairāki priekšlikumi jaunu saistošo 
noteikumu apstiprināšanai.  

Veiksmīgi savu darbu  Rīvas sociālajā istabā ir uzsākusi Irēna 
Jaunskunga.  

Rīvas sociālajā istabā ir nomainījies darba laiks: 
otrdien  10.00 – 14.00 
ceturtdien 10.00 – 14.00 
svētdien                 18.00 – 20.00 

Atgādinājums vecākiem! 
 Resursi  krīzes apstākļos ir maksimāli ierobeţoti. Pašvaldība 
nevarēs dienas atbalsta informācijas centrā  „Krams” iegādāties ne 
jaunas mēbeles, ne jaunas spēles, ne mazvērtīgo inventāru.  Lūdzu, 
pārrunājiet ar saviem bērniem par uzvedību sabiedriskajās telpās! Tas 
pats attiecas arī uz skolas telpām un bērnudārza ēku, kurā darbojas 
„Krams”.  

Pateicība iedzīvotājiem: 
 par atsaucību drēbju apmaiľā, kas notika skolas brīvlaika 

nedēļā bērnu centrā „Krams”. Šāda apmaiľa plānojas vairākas reizes 
gadā. Ar saviem ierosinājumiem, lūdzu griezties pie sociālā dienesta 
vadītājas; 

 par necerēti lielo atsaucību uz istabas puķu ziedošanu bērnu 
centram „Krams” – Maritai Hornai, Zavecku ģimenei,  Stankēviču 
ģimenei Sakā, Anitai Sprudzānei, Martai Rolmanei, Mirjamai Ošeniecei, 
Gunai Grimstai, Vairai Kārkliľai; 

 Agitai Pētersonei par sirdssiltumu, dāvājot „Krama” bērniem  
pašcepto lauku maizīti; 

 Vairai Kārkliľai un Baibai Blaubārdei par āboliem.  
Un tas viss noticis oktobra mēnesī! 
 Visā Eiropā novembra otrajā otrdienā, šogad 10.novembrī, tiek 
atzīmēta Sociālo darbinieku diena. Mūsu sabiedrībā izpratne par sociālo 
darbu diemţēl vēl aprobeţojas ar priekšstatu par sociālo darbinieku kā 
naudas pabalstu dalītāju, veco un slimo cilvēku aprūpētāju vai vienkārši 
cilvēku, kas nezin kādēļ „ľemas” ar citu cilvēku problēmām. Sociālais 
darbinieks ir profesionālis, kura uzdevums ir sniegt palīdzību cilvēkiem, 
kuri nespēj atrast problēmu risinājumus vai  vairāku apstākļu dēļ nevar 
paši sev palīdzēt. Sociālais darbs ir unikāla un īpaša profesija. Līdz ar to 
praksē tas bieţi nozīmē daudzas profesionālas grūtības un 
neskaidrības, lielu dvēseles un prāta atdevi, emocionālu nogurumu un 
daţkārt arī baţas zaudēt ticību sociālā darba idejām. Tāds bieţi vien ir 
sociālā darbinieka ne vienkāršais profesionālais ceļš – caur grūtībām un 
šaubām, caur izdegšanu un nogurumu, pat caur vēlmi aiziet no sociālās 
sfēras, kad zūd jēga palīdzēšanai. Tāda ir sociālā darba ēnas puse, ko 
piedzīvo katrs praktiķis. Izejot caur grūtībām un šķēršļiem, sociālie 
darbinieki kļūst stipri, gudri un varoši profesionāli palīdzēt un atbalstīt 
cilvēkus, kuri nonāk grūtībās. 

Nebūšu kautrīga un droši pateikšu, ka sociālais darbs ir viena 
no daudzpusīgākajām, radošākajām un interesantākajām profesijām! 
Sociālais darbs pirmām kārtām ir personīgs aicinājums! Aicinājums 
palīdzēt, aicinājums attīstīties un aicinājums mainīties, aicinājums 
virzīties un aicinājums stiprināt! Tikai otrkārt, tas ir izaicinājums! 
 Es, kā dienesta vadītāja, vēlos sveikt savus sociālos 
darbiniekus profesiju svētkos! Mēģinot izteikt vismaz daļu no tā 
„paldies”, ko pelnījuši Vizma  Alseika, Vita Braţe,  Arta Bunka, 
Irēna Jaunskunga, Silvija Embrekte, Egons Stankēvičs.  Tāpat 
„paldies” ir pelnījuši visi tie labie kaimiľi, kuri neatstāj vientuļus tos savus 
kaimiľus un paziľas, kuri nespēj iziet no savām mājām.  

Sociālā dienesta vadītāja   
ILDZE BALODE 
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Muzejā 
Tas, kam jānotiek, jau ir noticis. Viss atkarīgs vienīgi no tavas uztveres./R.Bahs/ 

 
No 17.oktobra līdz Ziemassvētkiem Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

Liepājas Universitātes mākslas maģistru darbu izstāde 
 

Tradicionālo prasmju skola 2009 
Nemateriālās kultūras mantojuma valsts aģentūra (NKMVA) šoruden aizsāk 

unikālu projektu Tradicionālo prasmju skola 2009, kura mērķis ir veicināt 
tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamību un popularizēšanu plašākai 
sabiedrībai. 

Cienījamie Pāvilostas novada iedzīvotāji un citi interesenti! Jūs esat laipni 
aicināti piedalīties šajā projektā, kas norit visā Latvijas teritorijā vienlaicīgi un, kas 
aptver visdaţādāko prasmju loku, sākot ar daudzbalsīgo dziedāšanu un Zemgales 
zvaigţľu segas aušanu, beidzot ar zināšanām, kā top nēģu tacis Salacgrīvā. 
Pāvilostā var apgūt zivju kūpināšanas prasmi Dzintara Zamarīša vadībā . 
Nodarbības notiks vēl divas sestdienas, t.i. 14. un 21.novembrī. Pieteikšanās pie 
I.Kurčanovas pa tālruni 63498276, 29226273. Informācija par aktivitātēm citviet 
pieejama arī www.nkmva.gov.lv . 

Novēlu novadniekiem izmantot šo jauko iespēju apgūt jaunas 
prasmes. 

IRINA KURČANOVA  

 

 

Renāte Citskovska Pāvilostas mākslas skolas 2.grupa 

Klāt novembris 

Sniegi padebešos gaida savu balto 

stundu. Šajā mēnesī svinam Latvijas valstisko 

piedzimšanu. Cauri gadu gredzeniem šogad 

deviņdesmit pirmo reizi. Ja rēķina ārā garos 

okupācijas gadus, tad to reižu sanāk gauži maz. 

 Vai tas nav svinēšanas vērts brīnums, 

ka mēs joprojām esam? Pēc piedzīvotā un 

pārdzīvotā, pēc visa tā, kas pār šo zemi un 

tautu ir nācis? 

Mēs esam stipri savā paaudžu 

nepārtrauktībā. Plecu pie pleca. Lieli un mazi. 

Jauni un veci. Mūsu brīvības cīnītāji joprojām no 

saviem debesu augstumiem mūs sargā. Zināmās 

un nezināmās kapsētās. Bezvārdu kapu laukos. 

Viņus vairs neapraudam, bet svētbrīžos ar 

aizdegtu sveču ugunīm pieminam katrā 

sirdspukstā. 

 Kāds dīvains ir šis laiks. Viss 

tik strauji mainās. Dod, Dieviņ, nenogrimt 

muklājā, kur nauda žāvējas un labākā uzkoda 

latvietim ir otrs latvietis! 

 Kaut kas nav kārtībā ar mūsu 

dzīvi un mums pašiem. Ja tā notiek valstī, kura 

jau iegājusi savas atdzimšanas otrajā gadu 

desmitā?  Ja tā notiek tik mazā un pārskatāmā 

zemes stūrītī… 

Par to nevajadzētu domāt svētku 

brīdī, bet svētki uzrunā un atgādina. Svētki liek 

ieskatīties sevī. Iedegt sveces un nočukstēt 

cerību un ticības piesātinātos vārdus: “Tev 

mūžam dzīvot, Latvija…” 

18.novembra vakarā debesīs izplauks 

ugunsziedi. Kāds mazs cilvēkbērns mātei un 

tēvam pie rokas uzgavilēs visskaļāk. Šajā brīdī 

noticēsim vispatiesāk. Varbūt nākotnē tieši šis 

mazais zēns vai meitene būs tā Latvija, tas 

stiprais cerību tilts no pagātnes uz nākotni, tā 

Jāņuguns kalna galā, pie kuras nāks sildīties visi. 

Sveiciens visiem laikraksta lasītājiem 

mūsu valsts dzimšanas dienā! 

Informatīvā izdevuma galvenā redaktore 

Marita Horna 
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Š .g. 14. novembrī plkst. 22:00 

 Pāvilostas pilsētas k/n 

DISKOTĒKA  

ieeja līdz 22:59 - Ls 1,50, pēc 23:00 - Ls 2,00 

Š. g. 11. decembrī Ziemassvētku egles 

iedegšana  Pāvilostas pilsētā 

plkst. 17:00 svētku koncerts, egles iedegšana pie 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama 

 

 
Š. g. 25. decembrī  

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Ziemassvētku balle 
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MŪZIKAS SKOLĀ  

 

Jau 10 gadu Pāvilostas Mūzikas skola aicina Pāvilostas novada 
iedzīvotājus uz Labdarības koncertiem ar nosaukumu  

„Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” 
 Ar šāda veida akcijām mēs finansiāli atbalstām Mūzikas skolas 

talantīgos audzēkľus, kuri vēlas apmeklēt mācības skolā, bet ģimenēm pietrūks 
naudas. 

Pirmais šāda veida koncerts notiks: Pirmajā Adventē 
29.novembrī plkst.11.00 Pāvilostas baptistu baznīcā, Otrajā Adventē -6. 
decembrī plkst..11.00 Sakaslejas ev. Luteriskajā baznīcā Ceram uz iedzīvotāju 
atsaucību apmeklējot bērnu koncertus! 

Pāvilostas mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 
 

RADOŠO DARBU VAKARS  
 Lāčplēša dienā 11. novembrī Pāvilostas Mūzikas skolā notika radošo 
darbu  vakars - koncerts ”Mana dziesmiľa”. Šis koncerts veicina audzēkľu radošo 
spēju attīstību un rosina interesi par komponēšanu. Diemţēl vairs nenotiek reģionālie 
un rajonu konkursi šajā sfērā, bet mēs tomēr saglabāsim šo tradīciju savā skolā. 
Ikviens tika aicināts izteikties daudzkrāsainajā mūzikas valodā un klausīties citu 
veikumu. Lai radošās idejas kā krāsainas rudens lapas grezno mūsu ikdienu! 

   Mūzikas skolas skolotāja Antra Ķikute 
 
 

 
Aivija Dima Pāvilostas mākslas skolas 1.grupa 

VIDUSSKOLĀ 

 

Reibinošais vīraks... 
Aizvien plašāk presē un televīzijā izskan jautājumi par brīvi 

nopērkamām narkotikām vai vīrakiem, kurus jaunieši izmanto tam 
neparedzētiem mērķiem. Neskatoties uz to, ka valdība pieľēmusi lēmumu 
šīs vielas iekļaut aizliegto vielu sarakstā, pagaidām šie vīraka maisījumi ir 
brīvi nopērkami veikalos. 
Aktuāls ir arī jautājums par mūsu skolas jauniešu smēķēšanu. Parādās 
tendence pieaugt to smēķētāju skaitam, kuru vecums nepārsniedz  10-12 
gadu robeţu. 

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem un pārsteigumiem, 
gribu lūgt vecākus pārrunāt  ar saviem bērniem  šo vielu postošo ietekmi uz 
katra veselību. Varbūt ir pienācis īstais brīdis pievērst uzmanību tam, 
kādiem mērķiem tiek izlietota uzticētā kabatas nauda. 

Atgādināšu, ka pirmais, kas audzina jauno sabiedrības locekli, ir 
ģimene un tikai tad seko skola un pārējā sabiedrība.  

Skolas sociālais pedagogs  
BAIBA ARĀJA 

ĪSZIĽAS 
6.oktobrī 10.klasē viesojās Swedbank pārstāvji, lai iepazīstinātu 

skolēnus ar programmu OPEN. OPEN VISA Electron ir Swedbank norēķinu 
karte jauniešiem līdz 15 gadu vecumam. Ar karti iespējams veikt darījumus, 
izmantot īpašos piedāvājumus un atlaides no Swedbank jauniešu 
programmas OPEN un piedalīties konkursos. 

19. – 23.oktobris Pāvilostas vidusskolā bija Fukšu nedēļa. Lai 
desmitās klases skolēni kļūtu par pilntiesīgiem vidusskolēniem, viľiem bija 
jāiztur daţādi tematiski pārbaudījumi un jāveic sareţģīti uzdevumi. 

10.novembrī Lielais Mārtiľdienas tirgus. 
13.novembrī LR Aizsardzības ministrijas organizētā projekta 

ietvaros 10.-12.klases skolēni klausīsies vieslekciju, veltītu Latvijas 
Republikas Nacionālajiem bruľotajiem spēkiem. 

17.novembrī svinīgā rīta līnija par godu Latvijas proklamēšanas 
91 gadadienai, bet šajā dienā 4.klases skolēniem svinīgu pasākumu rīko 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieces.  

Informāciju sagatavoja  
DAIGA JĒKABSONE 

Jūs jautājat 
Kad arī sākumskolas un pamatskolas skolēniem būs 

diskotēkas un dejas, kurās skolēni var apgūt dejas un 
uzvedības kultūru. Kuram par to būtu jārūpējas? 

Atbildi sniedz skolotāja Daiga Jēkabsone.  
Sākumskolas un pamatskolas skolēniem diskotēkas skolā 
tuvākajā laikā nebūs finansējuma trūkuma dēļ. Šādiem 
pasākumiem ir nepieciešama aparatūra un apgaismojums, kas 
skolai nav. Dīdţejs ar savu aparatūru par pakalpojumu prasa uz 
rokas ne mazāk kā Ls100. Pie šīs summas jāpieskaita nodokļi un 
biļešu pašizmaksa. Biļetes cena skolēnam būtu nesamērīgi 
augsta. 

Apgūt dejas un uzvedības kultūru Pāvilostā var tautisko 
deju pulciľā. Moderno deju apgūšanai gan būs jāmēro ceļš uz 
Liepāju vai Kuldīgu, ja vien neuzrastos kāds ieinteresēts 
speciālists šeit uz vietas. 
Skolā tiek organizēti klases vakari, balles Ziemassvētkos un 
konkursa „Ka tik skan!” ietvaros. Par deju apgūšanu un uzvedības 

kultūru jārūpējas arī vecākiem. 
 

ES PAR KULTŪRU  
 

KULTŪRA – tā ir tautas garīgā veselība. Bez šī 
elementa, patiesību sakot, nav nācijas. Kultūrai 2010. 
gada valsts budţetā paredzēts viens no lielākajiem 
samazinājumiem – gandrīz 30 % pret 2009. gadu. Lai 
pievērstu uzmanību šim faktam, oktobrī Latvijā 
norisinājās  Radošo savienību padomes rīkotā akcija “Es 
par kultūru”. Muzejos, teātros, kultūras namos, mūzikas 
un mākslas skolās, kinoteātros, bibliotēkās, grāmatnīcās 
un internetā kopā parakstījās 42 564 Latvijas iedzīvotāju, 
apliecinot, ka kultūra tiem ir svarīga.  

16. oktobrī arī Pāvilostā šīs akcijas ietvaros 
notika pasākums, kura laikā interesenti no Mūzikas un 
Mākslas skolas, Novadpētniecības muzeja un bijušā 
Liepājas rajona Kultūras nodaļas vadītāja Ilga Skābarde, 
kura finansiāli ir atbalstījusi daţādus kultūras pasākumus 
Pāvilostas novadā, ar parakstiem apliecināja savu 
atbalstu akcijai. 

 
Pāvilostas mūzikas skolas direktore 

INGA ŠNORE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10                                                                                                                                                                                                                                  2009.gada oktobris 

 

KĀPAI DĀVANA DZIMŠANAS DIENĀ 
Pirms diviem gadiem 30.oktobrī Ministru kabinets 

apstiprināja Pāvilostas pelēkās kāpas liegumu. Šā gada 11.septembrī 
apstiprināts dabas lieguma aizsardzības plāns un 29.oktobrī 
apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
Liegums pastāv jau divus gadus, bet ne valstij, ne pašvaldībai nav 
līdzekļu, lai to apsaimniekotu. Līdz šim iedzīvotāji un pilsētā 
iebraukušie viesi, izrādot interesi par liegumu, uzdeva pamatotu 
jautājumu:„Kur ir pelēkās kāpas robeţas?” Vietējie dabas 
aizsardzības aktīvisti, biedrības "Zemes draugi" padomes locekles 
Gunas Grimstas rosināti, nolēma, ka dabā iezīmēt robeţas var arī 
paši, iesaistot šajā darbā atsaucīgus cilvēkus.  

Tā kā rūpēties par pelēkās kāpas uzraudzību un aizsardzību 
valsts deleģējusi Dabas aizsardzības pārvaldi, kas atrodas Siguldā, 
tad 23.oktobrī pārvaldes speciālists Ilmārs Bodnieks ar globālās 
pozicionēšanas sistēmas – GPS – palīdzību noteica dabā precīzas 
kāpas robeţas un norādīja iezīmējamās vietas. Pāvilostas vidusskolas 
jaunsargi instruktora Kaspara Rudīša vadībā šajās vietās ieraka 
prāvus koka stabus ar piestiprinātu aizsargājamas dabas teritorijas 
simbolu. Desmit stabu šim nolūkam uzdāvināja vietējais uzľēmējs 
Aldis Strazdiľš, uz Pāvilostu no Sakas tos atgādāja Andris Horna, 
stabu apstrādi veica pašvaldības strādnieki Aivara Aļľa vadībā, 
Dabas aizsardzības pārvalde sagādāja plāksnītes. Pasākumā 
piedalījās arī Slīteres nacionālā parka direktore Dace Sāmīte un 
direktores vietnieks Raits Čakstiľš. 

Stabi ar informatīvajām zīmēm ierakti pašvaldībai 
piederošajā lieguma daļā. Dabas aizsardzības pārvalde vēl nebija 
paspējusi vienoties ar privātīpašniekiem par rakšanas darbiem, tāpēc 
šajās teritorijās uz kokiem ar krāsu uzpūta zaļbaltzaļas līnijas – arī tā 
pieľemts apzīmēt aizsargājamas teritorijas.  

 

Labdien, cienījamie pāvilostnieki! 
 Kad dzestrie rudens vēji, nopurina no kokiem pēdējās lapas, 
bērni bērnudārzā gaida ciemos vecmāmiľas un vectētiľus. 
 Nu jau ceturto gadu 3 - 4 gadīgo bērnu grupiľā „Taurenītis” 
notiek pasākums: „Viena stunda bērnudārzā kopā ar vecmāmiľu un 
vectētiľu.”  
 4. novembrī plkst. 10.00 bērni priecīgi satraukti ar taurenīšiem 
rokās „lidoja” uz zāli pie saviem ciemiľiem. Iepriecinājām vecmāmiľas un 
vectētiľus ar viľiem veltītu koncertu. Skandējām gan tautasdziesmas, gan 
dziesmiľas, gan dejas, rotaļas un rādījām uzvedumu par zaķīti un kaķīti. 
Vecmāmiľu aplausi bija skaļi un ilgi.  

 

 

Vecvecāku rīts Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariľš" 
 

Uzaicinājām arī viľas kopā ar mums padziedāt, paiet rotaļās, 

apskatījām grupiľas telpas, mapītes ar bērnu darbiľiem. Kopā 

dzērām piparmētru tēju, ābolu sulu un našķojāmies ar 

vecmāmiľu sarūpētiem gardumiem. Daudz palīdzēja mūzikas 

skolotāja Aija. No vecmāmiľām dzirdējām: paldies, paldies, bija 

ļoti skaisti un sirsnīgi. Vecmāmiľas ierosināja, lai rīkojam bieţāk 

šādus pasākumus. Prieks! Paldies visiem, kuri atrada laiku pie 

mums paciemoties, paldies par labajiem vārdiem, kuri dos 

mums spēku un prieku strādāt, lai Jūsu mazbērniľi pie mums 

justos labi un droši.  

3 – 4 gadīgo grupas skolotāja RITA PENCE 

 

 

Darbu noslēgumā klātesošie mielojās ar milzu sklandurausi, kuru par 
godu lieguma divu gadu jubilejai bija sarūpējuši paši dabas 
aizsardzības aktīvisti. Paldies, visiem atsaucīgajiem cilvēkiem!  

Marita Horna 

 

Pāvilostas pelēkās kāpas robeţstabu rakšanu veica Pāvilostas 
vidusskolas jaunsargi, skolēnu padomes aktīvisti un skolas absolventi. Foto 

G.Grimsta. 
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Oktobris Pāvilostas bibliotēkā 

bija ļoti radošs 
3. oktobrī Pāvilostas bibliotēkā tika 

realizēts Kurzemes kultūras programmas atbalstīts 
projekts „Grāmatu varoľi atdzīvojas!” Projekta 
ietvaros Aizputes un Pāvilostas mākslas skolas 
audzēkľi veica bibliotēkas kāpľu telpas sienu 
apgleznošanu. Projekta mērķis- rosināt novada 
bērnus vairāk lasīt grāmatas un vairāk piesaistīt 
jaunākās paaudzes apmeklētājus bibliotēkai. 

Sadarbība notika ar Aizputes un 
Pāvilostas mākslas skolām. Audzēkľi izstrādāja 
darbu skices par tēmu „Mans mīļākais pasaku 
varonis ”. Visi iesniegtie darbi ir izlikti izstādē un 
apskatāmi līdz Ziemassvētkiem. Aicinām ikvienu 
apmeklēt bibliotēku un apskatīt izstādi, iepazīties ar 
jaunumiem bibliotekārajā darbā!  

Elektroniskajā  kopkatalogā 
(http://liepaja.biblioteka.lv/alise/) tiek atspoguļots 
gan  rajona bibliotēku, gan Liepājas CZB grāmatu 
fonds. 

8. oktobrī notika Dzejas dienām veltīts 
pasākums. Tajā piedalījās Pāvilostas literāti Lūcija 
Matroze, Lūcija Tomilova, Kārlis Matisons, Ulda 
Biģeļa dzeju lasīja Edīte Biģele , skolas jaunieši 
lasīja Minnas Freimanes dzeju. Atcerējāmies 
aizsaulē aizgājušo rakstnieku, dzejnieku Arnoldu 
Reimani. 

Paldies skolotājai Dacei Bunkai un viľas 
dziedošajām meitenēm, kā arī skolotājai Annai 
Kaţei un 8.klases skolēniem Kristai Piļķei, Sintijai 
Rešķei, Henrijam Tomilovam un Dāvim Štokmanim. 

Ar oktobra mēnesi bibliotēkā grāmatas 
izsniedzam elektroniski (tāpat kā veikalā preci). 
Svarīgi ir  ievērot mūsu norādījumus, jo bibliotēkas 
programma par laikā neatnestu grāmatu  rēķina 
soda naudu Ls 0.01(viena grāmata + viena diena), 
izdevumu izsniegšanas termiľš 1 mēnesis un 
lietotājam tiek izsniegta lasītāja karte, kura turpmāk 
jāuzrāda apmeklējot bibliotēku. Šajā darba procesā 
ir ieguldīts divu gadu darbs, jo pirms tam bibliotēkas 
grāmatu fonds bija jāsavada elektroniskajā katalogā, 
bet tagad, redzot rezultātu ir ļoti patīkami strādāt. 

13. novembrī  kopā ar 2. klases 
skolēniem un skolotāju G. Beneti atzīmēsim 
izcilajam latviešu pasaku meistaram Kārlim Skalbem 
130. jubileju. 

Pasakām bērnu attīstības veicināšanā ir 
ļoti liela nozīme. Pasaku terapija ir vissenākais 
terapijas veids pasaulē, šos brīnumstāstus gadu 
simtiem stāstījušas mūsu vecmāmiľas, 
vecvecmāmiľas… Pasaku terapija ir viena no 
atzītākajām un efektīvākajām metodēm, kā palīdzēt 
stiprināt cilvēka kontaktu ar savu iekšējo pasauli 
radošā un neuzspiestā veidā. 

Pasākumā iepazīsimies ar K.Skalbes 
pasaku „Kaķīšu dzirnaviľas”, būs atrakcijas un 
konkurss. 

Paldies par dāvinātajiem preses 
izdevumiem: G. Grimstai, V. Masko, A. Ģēģerei, S. 
un H. Grigorjeviem! 

Paldies Janetai Kristapsonei par jaunu 
grāmatu dāvinājumu bibliotēkai! 

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja  
MAIRITA VĪTOLA 

Foto: Aizputes mākslas skolas direktors Armands Ausmanis 

 

 PAZIĽOJUMS 
Cienījamie Pāvilostas pilsētas iedzīvotāji, kuri patērē auksto ūdeni no pilsētas 

ūdensapgādes sistēmas pilsētas t.s. „vecajā” daļā. 
No š.g. 6.oktobra Pāvilostā tiek realizēta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas 

darbu 2. kārta. Šajā laikā Brīvības, Dzintaru, Vītolu, Viļľu, Tirgus, Lejas, Kalna, Klusās, 
Sporta, Smilšu un Avotu ielās tiks nomainītas ūdens maģistrālās un pievadcaurules, kā arī 
katram patērētājam pie īpašuma robeţlīnijas tiks uzstādīta kontrolaka ar jaunu 
ūdensskaitītāju un noslēgkrānu.  

Lūgums visiem minētās teritorijas ūdens patērētājiem, kurus nav iespējams sastapt 
mājās darba dienās no plkst.8 – 17, sazināties ar būvdarbu vadītāju Ivo Puţi (tel. 
26361001), lai vienotos par kontrolakas izbūves vietu pēc iespējas tuvāk esošajam 
ūdenspievadam ūdensvadu pārvienošanai. 

Sakarā ar to, ka daudzi savulaik ieraktie ūdensvadi nav dokumentēti un šodienas 
topogrāfiskajās kartēs nav uzrādīti, it īpaši tie, kas šķērso ielas daļas, kurās tiks raktas 
tranšejas maģistrālajām jaunajām ūdens caurulēm, iespējams, būs daudz veco ūdensvadu 
pārrāvumu. Katrs pārrāvums būs ūdens piegādes pārtraukums līdz vecais ūdensvads tiks 
savienots atpakaļ, tas ir aptuveni līdz 2 stundām. 
Lūgums darba dienās no plkst. 8.30 – 18.00 minētajā pilsētas teritorijā ūdens 
patērētājiem ľemt vērā radušos apstākļus, izmantojot ūdeni sadzīves ierīcēs vai citām 
vajadzībām, kurās ūdens padeves pārtraukums var nodarīt bojājumus. 
 Ūdensvadu izbūves darbus plānots pabeigt līdz 31.janvārim (atkarība no laika 
apstākļiem). 

Sīkāka informācija-PA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” direktors Gatis 
Brēdiķis, tel.63498238, 26412942 

 

http://liepaja.biblioteka.lv/alise/
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Novada bibliotekāri iepazīst 
kolēģu bibliotēkas 

Pāvilostas novadā darbojas 7 bibliotēkas – Pāvilostā, Sakā, Ulmalē, Rīvās, Vērgalē, 
Saraiķos un Ziemupē, strādā 10 bibliotekāri. Ja klāt vēl pieskaitām  abas skolu bibliotēkas, sanāk 
liela bibliotēku saimniecība. 29.septembrī visas kopā devāmies tās lūkot... 

 

Pirmā Ulmales bibliotēka. Bibliotekāre Lita kā vienmēr smaidīga. Ir jau arī par ko smaidīt, jo 
pavisam drīz sāksies Ulmales bibliotēkas jauno telpu remonts. Bibliotēka Rīvās. Ceļš uz to tāls. Arī 
kāpiens uz ēkas trešo stāvu, kurā bibliotēka atrodas, nav no patīkamākajiem, bet telpas jaukas un 
mīlīgas. Pāvilostas bibliotēka ir visplašākā, visgaišākā ar savu bērnu stūrīti.  

 

Sakā telpas jaukas, tikko 
atremontētas. Vērgales bibliotēkai 
jauns jumts, telpas gan brēktin brēc 
pēc remonta... Saraiķos mūs 
sagaida pārsteigums. Katrai 
bibliotekārei sveiciens no  
bibliotēkas iepriekšējās saimnieces 
Ainas Šteinbergas. Katrai savs 
ķirbis ar klāt piesietu birku – vārdu. 
Paldies, Aina. Tas bija tiešām mīļi. 
Ziemupes bibliotēka ir mūsu gala 
punkts. Te pie kafijas tases 
pārrunājām redzēto, uzticējām 
viena otrai savas ikdienas raizes un 
ar prieku atzinām, ka diena bija ļoti 
vērtīga.  Izvērtējām jau notiekošo 
grāmatu apmaiľu bibliotēku starpā, 
tai turpmāk pievēršot vēl lielāku 
uzmanību.Visās bibliotēkās ir 
pieejami datori ar interneta 
pieslēgumiem, kuri ir ļoti 
palielinājuši bibliotēku apmeklētāju 
skaitu. Rīgas Gaismas pils ir tālu, 
tāpēc  laukos joprojām ir 
nepieciešamas mūsu  mazās 
"gaismas pilis". Tāpat ļoti 
nepieciešams pašvaldības 
materiālais atbalsts, lai bibliotēkās 
varētu piedāvāt iedzīvotājiem 
vajadzīgos pakalpojumus.  

Ziemupnieki!  – no 
Pāvilostas bibliotēkas iemainītās 
grāmatas mūsu bibliotēkā būs 
lasāmas tikai mēnesi, 
pasteidzieties. 

Ziemupes bibliotēkas vadītāja  
DAINA VĪTOLA 

 

 PATEICĪBAS 
Neviens „paldies” nav gana labs, lai pateiktos cilvēkiem, kuri 

palīdzējuši mums atgūties no ugunsgrēka, kas mūsu saimniecību piemeklēja 
š.g. 19.septembrī. Dāvinājumi ir daţādi. No lielas grants kravas, naudiľas, 
lopbarības, roku darba līdz maisiľam ar zemes tauku sēni (kas arī ļoti noder) 
un friziera pakalpojumam Aizputē, jo mēs tagad esam, kā mūsu „rīdzinieki” 
saka – bēdīgi slaveni. 

Bez visu šo labo cilvēku garīgās un materiālās palīdzības mēs nebūtu 
tik tālu tikuši, kur pašlaik esam. Bija cilvēki, kuri teica, ka nav ko čīkstēt, ka ir 
jāceļas un jāiet, jāceļ kūts tikpat liela, ja negrib papildināt bezdarbnieku rindas – 
mēs palīdzēsim. Tajā brīdī mums šāda dunka sānos bija ļoti nepieciešama. 
Protams, liels paldies par visu pašam augstākajam – Dievam! 

Mēs ļoti, ļoti pateicamies Oskaram Vītolam un viľa ģimenei par 
tehniku un visu pārējo, Zītaram Ritvaram par tehnikas pakalpojumiem, 
Ainaram Gāliľam un Normundam Šteinbergam, kuri palīdzēja pie dzēšanas 
darbiem. Normunds vēl divu nedēļu garumā palīdzēja savā gaterī sagatavot 
kokmateriālus. Paldies Pāvilostas novada domei, īpaši Aivaram Alnim, kurš ar 
savu strādnieku grupu palīdzēja novākt gruvešus, sagatavot materiālus kūts 
jumta būvei un uzsliet spāres. Paldies Ainaram Meľģim un Guntim Balodim. 
Paldies Albertam Urnam par būvkokiem, Zigismundam Sadauskim par 
būvkokiem un tehnikas pakalpojumiem, Andrim Rokpelnim par 
būvmateriāliem, Zitai Uzarei, Gatim Kalniľam, Andrim Bērziľam par visa 
veida palīdzību, Rimantam Vitkusam, Guntim Vitkusam, Salvim Beihmanim 
par veiktajiem būvdarbiem, Sakas baptistu draudzei un Jolantai Novadei par 
naudas ziedojumiem, Guntaram Kreicbergam, Ivo Māliľam ar ģimeni par 
būvmateriāliem un sienu, Andrim Bunkam, Velgai Freimanei ar ģimeni par 
sienu, Jānim  un Vitai Cielavām par lopbarības graudiem un sienu.  

 

Paldies visiem tiem „rīdziniekiem”, kuri saziedoja un 
atveda 30 ruļļus siena no Kuldīgas puses.Paldies arī visiem 
pārējiem, kuri piedāvājuši lopbarību un darba rokas. Lopbarībai 
nav vēl sanācis laika aizbraukt pakaļ, bet tā vēl ir ļoti 
nepieciešama. Paldies tiem tālajiem zemniekiem no Durbes un 
Paplakas, kuri mēroja ceļu vairāku stundu garumā līdz mums, lai 
atvestu sienu, ko vairāki kaimiľi bija salikuši kopā un uzdāvināja 
mums – svešiem un nepazīstamiem cilvēkiem. 

Kāda laime ir tā, ka viss mūsu liellopu ganāmpulks ir 
zem jumta, ka mums pašiem ir vieta, kur „čubināties” rītos agri 
un vakaros vēlu. Tad ir vienalga, kāda maksa ir par pienu, ka 
tikai ir vieta, kur strādāt un darboties.  

Tas viss pateicoties šiem labajiem ļaudīm! Paldies! 
z/s Aldas Valks saimnieki Rita un Ojārs Šteinbergi  

 
Vēlos izteikt pateicību visiem, kuri sniedza savu 

palīdzīgo roku Dzintara Guseva apbedīšanā: Guntim Skujam, 
Artai Bunkai, mācītājam Denisam Doroľinam un sievai, Aldim 
Strazdiľam, Zigmundam Meľģim, saimniecēm Lidijai Kreidenai 
un Valērijai Rudzājai, Agitai Pētersonei, Ainai Bērziľai, Naģeţdai 
Āboliľai, Lienītei Rudzītei, Jānim Uzaram, Inārai un Jānim 
Puzuriem, Mārim Veitam, Guntai Raibartei, Oskaram 
Dmitrijevam, Ainaram un Gitai Bērziľiem, Normundam Meľģim 
un visiem pārējiem, kuri bija kopā ar mani grūtajā brīdī. 

Dzintara mamma Valija 
 

Sakām paldies par mums izrādīto uzmanību un jauko 
viesmīlību pensionāru vakara Pāvilostā organizatoriem. 

SAKASLEJAS DRAUDZES ANSAMBLIS 
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Pozitīvas emocijas,  
spēka eliksīrs un vēl... 

22.oktobrī Vērgales kultūras namā uz gadskārtējo tikšanos pulcējās Vērgales 
pagasta pensionāri un invalīdi. 

Kultūras nama vestibilā bija apskatāma rokdarbu izstāde, kuru darbu autori 
ir mūsu pagastā dzīvojošie. Acis priecēja Veltas Pričinas tamborētie spilveni, Austras 
Zeimanes adītās zeķes un Ainas Šteinbergas darinātie suvenīri no jūras veltēm. 
Spilveni un adītās zeķes pasākuma gaitā atrada sev jaunus īpašniekus. 

Laika apstākļi kā jau oktobrim pieklājas – debesis pelēkas un nomākušās, 
sijā sīks lietus, taču kultūras nama mājīgā atmosfēra, sveču liesmiľas, kas silda 
dvēseli, rada patīkamu svētku noskaľu. Pasākumu atklāj un seniorus uzrunā 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un viľa vietnieks Jānis 
Vitrups, dāvājot senioriem svētku torti. Neiztrūkstoša pasākumā ir senioru ansambļa 
„Vakarvējš” uzstāšanās. Jautrus mirkļus sagādāja arī Vērgales kultūras nama bērnu 
dramatiskā kolektīva un 5.klases meiteľu priekšnesumi. Ļoti vērtīga bija daktera 
Māra uzstāšanās, kurš klātesošiem pastāstīja par savu visnotaļ interesanto nodarbi. 
Viľš jau vairākus gadus audzē smiltsērkšķus, no tiem gatavojot gardu un veselīgu 
sulu, kas derīga daudzu slimību ārstēšanā. Pēc interesantā un daudzveidīgā 
stāstījuma, sulas un kokteiļa degustācijas, reti kurš paliek vienaldzīgs pret Latvijā 
audzēto, vitamīniem bagāto preparātu. Taču noslēgumā dakteris tomēr uzsver, ka 
smiltsērkšķi noteikti nedrīkst uzskatīt par panaceju.   

 

 
 
 
Īstu muzikālo baudījumu un patīkamus mirkļus senioriem sagādāja 

populārais latviešu mūziķis Zdislavs Romanovskis. Ģitāras pavadījumā viľš  izpildīja 
vairākas senas un mīļas dziesmas. Savukārt īstu aplausu vētru izpelnījās Argentīnas 
tango dejotāji Ilona un Aigars. Par jautrām atrakcijām bija parūpējusies Aina 
Šteinberga, bet jautru deju mūziku spēlēja Vladislavs. Ciemos bija ieradušies arī trīs 
čigāni, kas visus iepriecināja ar atraktīvu deju.Čigānietes pēc izskata ļoti atgādināja 
Zoju Burkevicu un Dzidru Gurcku, bet šarmantais čigāns līdzinājās Annai Lapiľai! Lai 
pasākums izdotos paldies sakām Pāvilostas novada pašvaldībai, uzľēmējiem – 
Gatim un Raitim Brēdiķiem un Gatim Štokmanim. Kā arī visiem, kuri piedalījās 
svētku tapšanā no sākuma līdz beigām! 

Īpašs paldies bērnudārza „Kastanītis” vecāko grupiľu bērniem un Vērgales 
mākslas skolas bērniem par jauko zīmējumu izstādi! 

VITA BRAŢE 
 
 
 
 

Mācību koncerts Liepājā 
Liepājas Simfoniskais orķestris šajā mācību gadā sagatavojis īpašus 

mācību koncertus skolēniem. Vērgales pamatskolas jaunāko klašu skolēni š.g. 
7.oktobrī apmeklēja Sergeja Prokofjeva simfonisko pasaku „Pēterītis un vilks”. 
Atraktīvo mūziku un pasaku tēlus mums izprast palīdzēja radio SWH dīdţejs Ufo 
(Kaspars Upacieris). Viľam nācās iejusties pioniera Pēterīša, putniľa, kaķa, pīles, 
neapmierinātā vectēva un arī pelēkā vilka lomā! 

Mūzikas skolotāja MARITA KALĒJA 
 

Uzstājas Zdislavs Romanovskis 

 

Vērgalē  
Šajās klusajās dienās 
Starp jūru, kalniem un 
 debesu brīvi - 
Man pieder mazs  
gabaliľš saules 
Un daţas vienkāršas  
domas par dzīvi. 

(I.Auziľš) 
 

Sveicināti! 
Šīs dzejnieka I.Auziľa pirms daudziem 

gadiem rakstītās dzejas rindas ļoti piestāvēja 
oktobra pēdējām dienām, jo tās bija tādas rimtas un 
klusas, rudenīgs miers pāri nogurušajiem laukiem. 
Un pa vidu kripatiľa saules kā mierinājums gada 
tumšākajā laikā. Ir pienācis šī gada pēdējais 
ceturksnis. Arī pulksteľa rādītājus esam pagriezuši 
par 1 stundu atpakaļ, tātad esam pārgājuši uz 
ziemas laiku. Šī pulksteľa grozīšana daudzos 
izraisa nepatiku, jo zināmā mērā tiek izjaukts cilvēka 
bioloģiskais pulkstenis. Nesen svinamo dienu pulkā 
savu uzvaras gājienu ir uzsācis Helovīns. Nevar jau 
pārmest, ja ir vēlēšanās svinēt svētkus, taču 
pieļauju, ka, izľemot faktu par bezbēdīgu 
izālēšanos, nekas vairāk par šiem aizgūtajiem 
svētkiem nav zināms.To svinēšana tomēr tiek 
vērtēta pretrunīgi, jo tādējādi otrajā plānā paliek 
latviešiem svinamās dienas. Novembrī Latvija ir 
īpaša, jo spilgtāk nekā citos mēnešos tā iekrāsojas 
sarkanbaltsarkanās krāsās. Mūsu Tēvuzeme tērpjas 
svētku rotā, un to nedrīkst aizmirst pat visgrūtākajos 
laikos. Pieļauju, ka šogad šiem svētkiem varētu būt 
zināma rūgtuma garša un tam ir iemesls. 
Mierinājums nebūs arī tas, ka zināmā mērā esam 
apdalīti mēs visi. Lieki būtu strīdēties, kurš vairāk, 
kurai nozarei naudu vajag visvairāk. Vecāka 
gadagājuma cilvēki pat mēģina mierināt izmisušos, 
sakot, ka šī vēl nebūt nav krīze, jo viľu jaunības 
gados ir bijusi daudz bēdīgāka situācija. Šobrīd no 
tiesas būtu jāpriecājas tiem, kuriem ir kaut pavisam 
minimāli ienākumi. Un tā nu sanāk, ka pēdējā laikā 
viena no bieţāk lietotajām frāzēm ir – labāk nekā 
nekas! Labāk ir saľemt ļoti „apcirptu” algu, nekā 
pārtikt no bezdarbnieku statusa. Labam 
garastāvoklim un laimei jau reizēm vajag tik maz. 
Daudz ir cilvēku, kuri būtu priecīgi kaut varētu 
vienkārši uzkopt istabu vai nomazgāt traukus vēl 
reizi mūţā, taču slimības dēļ to nespēj. Šis fakts liek 
pārvērtēt mūsu patiesās vēlmes un vajadzības. 
Tāpēc gribas novēlēt ikvienam – sajust prieku par 
dzīvi, priecāties par katru jaunu dienu, ticēt, cerēt un 
darīt labus darbus, sagaidot Latvijas dzimšanas 
dienu!      

VITA BRAŢE 
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Tikšanās vieta – Ploces klubs 
Lietus un lielā vēja brāzmas nebija šķērslis tagadējiem un 

kādreizējiem ploceniekiem tikties 3.oktobra vakarā Ploces klubā. Laika 
apstākļi neļāva notikt kopējai bildei pie diţozoliem, kā bija plānots, taču Ploces 
klubs noteikti bija pārsteigts par daudzajiem viesiem, kurus vienoja - kā bija, 
kas bija, kas notika…pirms apmēram 20 gadiem.   

Ja vietējiem bija tikai jāatnāk, un tie tika nodēvēti par ,,inventāru”, tad 
kādreizējie plocenieki jeb ,,emigranti” bija ieradušies ļoti kuplā pulkā no daţādām 
Latvijas vietām. Karstvīna malks un satikšanās brīnums ātri atvēra ceļu uz sirdīm. 
Vija, no Bebes puses, ar labiem vārdiem apliecināja tikšanās maratona turpinājumu. 
Bija koncerts ar senioru ansambļa ,,Vakarvējš” dziedātām dziesmām, tika lasīti 
Ploces meiteľu dzejoļi no Vērgales dzejoļu grāmatām, visus iepriecināja Rūtas un 
Sandras jeb, labāk teikt, junioru Vinteru dziedošās ģimenes priekšnesumi, dejoja 
līnijdeju kolektīva ,,Brīze” meitenes. Atmiľu stāsti, sarunas pie jauki klātiem groziľu 
galdiem un dejas, dejas, sākot ar pirmo muzikanta spēlēto akordu. Viss bija patiesi 
jauki līdz pusnaktij, kad vēja brāzmu dēļ kaut kur kaut kas notika, un visā Plocē  
iestājās tumsa. Svētki turpinājās sveču gaismā ar skanīgām dziesmām, ko dziedāja 
seniori, tad Ploces meitenes - Anita,  Agnija, Rūta ar savu māmiľu Sandru, protams,  
kopā ar visiem pasākuma dalībniekiem. Vakara gaitā daudz tika pieminēti Ploces 
ugunsdzēsēju sasniegumi, nu jau kā vēstures liecinieki, bet, pateicoties  Aldim, kurš 
izmantoja kaut ko no ugunsdzēsības agregātiem, radās elektrība. Atkal bija 
dziesmas un dejas līdz brīdim, kad elektrība radās, taču bez vienas fāzes .Tumsa 
izjauca ugunsdzēsības muzeja vērto eksponātu aplūkošanu, taču es pati apsolīju 
Emīla kungam, ka gribētu redzēt šos unikālos eksponātus un noteikti aizbraukšu. Ja 
pasākums izdevās, tad lielu lielais paldies visiem, kas ar savu līdzdalību bija klāt 
pasākuma organizēšanā no sākuma līdz beigām. Paldies Arkādijam un Aivaram, 
Anitai un Benitai, Inesei un Ainai, Zintai un Andrejam, junioru un senioru Lieģu 
ģimenēm, Sandrai un dziedošām Ploces meitenēm, senioru ansamblim un 
līnijdejotājām. Tikai pateicoties cilvēku atsaucībai, sirdssiltumam un labestībai, 
skatoties uz Leonarda dāvāto puķu pušķi, gribas teikt: ,,…labu cilvēku siltums uzceļ 
tiltu no zaļās zemes uz varavīksni.” Uz tikšanos Plocē 2010.gadā! 

                     Jauki bija būt kopā ar Jums - VELGA 

 

Skolotāju diena Vērgales pamatskolā 
1.oktobrī Vērgales pamatskolā savas profesijas svētkus atzīmēja skolotāji 

Skolēnu atnestie ziedi Skolotāju dienas rītā radīja īpašu noskaľu. Asteres, 
dālijas, bagātīgi miķelīšu pušķi ikvienam pedagogam ir kā skolēnu pateicība par viľa 
ieguldījumu mācību darbā. 

Šajā dienā Vērgales pamatskolas 9.klases audzēkľi vadīja mācību 
stundas visās klasēs, ļaujot pedagogiem no malas vērot mācību stundu norisi. 

 
Matemātikas stunda 4.klasē. Skolotāju lomās Kaspars Pomerancis un Kārlis Boruto 

 

Savukārt pēcpusdienā devītklasnieki visus skolotājus aicināja skolotāju 
istabā, lai sveiktu viľus svētkos. Šoreiz bez rudens ziedu pušķiem vēl katrs skolotājs 
saľēma veselības zapti, kuras sastāvā ietverti daudzi veselīgi produkti – meţrozītes, 
citroni, smiltsērkšķi, dzērvenes u.c.  

Bet 2.oktobrī Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas skolotāji 
devās kopīgā ekskursijā. 

VITA BRAŢE 
 

 

Dalīšanās prieks 
Atsaucoties Liepājas Diakonijas centra 

aicinājumam, iedzīvotāji tika lūgti ziedot kaut ko no 
rudens raţas vai cita veida lauksaimniecības 
produktiem, lai 3. oktobrī Liepājā pie Diakonijas centra 
un Liepājas ev. lut. Krusta baznīcas notiktu labdarības 
pasākums „Ābolsvētki”. 

Atsaucība bija liela, un atsūtītais transports 
bagātīgi pildījās ar kartupeļu un ābolu maisiem, burkāniem, 
sīpoliem, galda bietēm, kabačiem, daţāda izmēra un 
krāsas ķirbjiem un citiem dārzeľiem. Tika ziedotas arī 
krējuma burciľas, marinētu gurķu burkas, ievārījumi, 
dārzeľu konservi, medus, pašcepta maize. Gribas ar 
avīzītes starpniecību svētku pasākuma rīkotāju un savā 
vārdā no visas sirds pateikties šiem mūsu cilvēkiem par 
atsaucību un sapratni. 
P A L D I E S 
Vizmai un Donātam ALSEIKĀM, Marionai ĻITVINAI, 
Jolantai un Naurim NOVADIEM, Ligitai un Mārim 
GINTERIEM, Rigondai un Aigaram PŪPOLIEM, Ritai 
KNAUTEI, Mārim VĒRNIEKAM, Ritai un Ojāram 
VĀRNĀM, Astrai un Andrim MIZĒNIEM, Rasmai 
VĒRNIECEI, Dzidrai GURCKAI, Natālijai un Ralfam 
BEĶERIEM, Dainai ŠUMILO un Imantam BERGMANIM, 
Vilmai un Valdim MĪZĒNIEM, Norai KURMEI, Annai ŪŠEI, 
Dacei un Taraskam DARONDĀM, Inārai un Ilmāram 
ZEMĒM, Ilmāram MILZERAM, Gaidai ŠĒNAI, Gatim 
BRĒDIĶIM, Veltai ANSONEI, Lonijai GREBZDEI, Veltai 
BITENIECEI, Birutai KURMEI, Andai VĪTOLAI, Olgai 
NELSONEI. Īpašs paldies Dagnijai LEJAI par to, ka ar 
savu transportu nogādāja Liepājā ziedojumus.              
Piedodiet, ja kāds par šo akciju neuzzināja savlaicīgi, bet, 
tā kā materiālie apstākļi lielai daļai cilvēku ir ļoti smagi, nav 
izslēgts, ka ziedot dārzeľus tiks lūgts vēl kādu citu reizi. 
Tad arī varēsiet dalīties ar kaut ko, kas izaudzēts vairāk, 
kā nepieciešams. 

„Ābolsvētku” apmeklētāji Liepājā bija ļoti priecīgi, 
jo par pavisam simbolisku samaksu 0,20 Ls varēja 
„nopirkt” 4 l spainīša saturu - kartupeļus, bumbierus, 
sīpolus vai ko citu, kas papildinās viľu pusdienu galdu. 

 Ziedojumus vāca arī citos pagastos, bet arī 
mums var būt gandarījums, ka esam kādam ar savu 
devumu palīdzējuši. Pēc „Kurzemes Vārda” 5. oktobra 
ziľām - pasākumā saziedoti 255 Ls, kas tiks izlietoti 
invalīdu atbalstam. Neiztirgotos dārzeľus izdalīs 
trūcīgajiem liepājniekiem. 

RASMA VĒRNIECE 
 

 
Laura Liľķe Pāvilostas mākslas skolas 2. grupa 
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Ieskaties! 
Ţurnālā  Vides Vēstis  š.g. septembra numurā variet 

izlasīt Andra Grīberga rakstu  ”Meklējumi un atradumi starp 
Liepāju un Pāvilostu ”. Tajā stāstīts par ievērojamu akmeľu 
apzināšanu mūspusē. Rakstu iespējams izlasīt arī ţurnāla 
mājas lapā www.videsvestis.lv un portālā TVNET 
http://www.tvnet.lv/zalazeme/nature 

 
 

Atkal satikšanās 
Cik jauki laiku pa laikam satikties! Satikās seni un mīļi draugi Bebē un 

Plocē , bet tagad mūs aicina uz tikšanos Rīgas Neatkarīgā teātra ,,Kabata” 
aktieri Ruta Vītiľa, Anta Eľģele un Enriko Avots, lai satiktos komēdijā 
,,Salidojums”. Tikšanās vieta nemainīga - Vērgales kultūras nams, 
svētdien,13.decembrī plkst.14.00 Biļešu cenas iepriekšpārdošanā (pie 
Velgas vai Mārītes) Ls 3.00, skolēniem Ls 2.00, izrādes dienā – Ls 4.00 un 
3.00. Uz tikšanos 13.decembrī, jo izrāde aicina atcerēties:  

,,Par jaunību un skolas gadiem 
Par saules dienām draugs, 
Mēs dziesmu dziedam un ikvienu 
Tā draugu pulkā sauc.” 

Svarīga ziľa! 
,,Salnu laiks. Auksts. Vēji pūš. Nav putnu dziesmu vairs. Krīt kāda 

lapa pēdējā. Tad līst. Viss it kā stājas, pat cilvēks raujas čokurā. Un arī dienas 
sarūk īsas, īsas. Grib melna tumsa gaismu veikt”, bet mēs varam visi kopā šo 
gaismu noturēt. Pensionāru pasākumā pavīdēja doma izdarīt kādu labu darbu. 
Un tā - pārlūkosim bērnu rotaļlietu kasti, mazas un lielas drēbes, apavus, 
traukus, gultas veļu, grāmatu plauktus, mēbeles…Varbūt mēs spējam kādu 
iepriecināt un būsim paši priecīgi, jo šis grūtais periods mums jāpārdzīvo 
visiem. Ir taču vieglāk dot nekā ľemt, un mēs varam viens otram palīdzēt. 
Pirmdien un otrdien - 23.un 24. novembrī, lūdzu, atgādājiet tīras, labas, 
izmantojamas lietas uz Vērgales kultūras namu, lai no 25.līdz 27. 
novembrim šīs mantas varētu atrast citas mājas un sagādāt kādam 
prieku! Atvērsim savas sirdis labestībai!  

Viena diena Pūrē 
31.oktobrī Pūrē biedrība ,,Pūres Dzirnas” sadarbībā ar Latvijas Lauku 

sieviešu apvienību organizēja ,,Pozitīvās pieredzes vasaras skolu”, kurā 
piedalījās arī Vērgales ,,Kates” - Vizma Alseika, Dace Varkale, Anita 
Sprudzāne, Gunta Strīķe un Velga Freimane. No desmitiem rītā līdz astoľiem 
vakarā guvām jaunas un nostiprinājām vecās zināšanas par uzľēmējdarbības 
uzsākšanu un nodarbinātības veicināšanas pasākumiem Latvijā, par 
mikrokreditēšanu kā krīzes pārvarēšanas modeli, par lietišķā stila apģērba 
veidiem un saskarsmes ietekmi biznesa kvalitātē, klausījāmies teorētiskās 
zināšanas par aromātiskām eļļām un varējām praktiski sajaukt sev tīkamu 
kremu no dabiskām vielām. Pēdējā lekcija mūs iedvesmoja un pasniedzēja 
apsolīja atbraukt pie mums, lai sniegtu zināšanas arī mūsu puses sievietēm. 
Sekojiet informācijai.   

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE   
 

Mīļie Ziemupes Ziemsvētku Vecīša 
draugi, fani, atbalstītāji un līdzjutēji! 

Man ir tas gods Ziemupes Ziemsvētku Vecīša vārdā 
paziľot Jums visiem, ka Viľš atgriezīsies Ziemupē jau ceturto 
gada nogali pēc kārtas, kopā ar sava ciematiľa iemītniekiem! 
Ziemassvētku laiks ir vislabestīgākais svētku laiks virs zemes! 

Mūsu vismīļākos svētkus 2009.gadā varēsim pavadīt 
kopā ar Ziemupes Ziemsvētku Vecīti no 2009.gada 
6.decembra līdz 30.decembrim. 

Ziemsvētku Vecīša sagaidīšanas ballīte iecerēta 
2009. gada 6.decembrī pulksten12:00. 

Atkal kursies ugunskurs nostalģiski vējainajā 
stāvkrastā, mazo priedīšu ielokā, gaisā dejos uz ugunskura 
vārītās zāļutējas garaiľi un neatvairāmo Pankūku Rūķa, turpat 
cepto, pankūku smarţa, kas saldi jauksies ar neatľemamo 
Ziemassvētku sastāvdaļu – karsto piparkūku aromātu... Jau no 
tālienes saklausāmas mūzikas skaľas, kas nepārprotami ziľos, 
ka svētki ir šeit! Iesim rotaļās, dziedāsim karaoki uz īstas 
skatuves, tīsim paši savas vaska sveces, zīmēsim un sūtīsim 
pa pastu pašgatavotus apsveikumus saviem mīļajiem. Arī 
Ziemsvētku Vecīša četrkājainie draugi ir noilgojušies Jūs satikt! 

Ziemsvētku ciematiľā Ziemupes Stāvlaukumā, pašā 
jūras krastā, Ziemsvētku Vecītis gaidīs ciemos lielos un mazos, 
pazīstamos un jaunus draugus no 2009.gada 7.decembra līdz 
23.decembrim un no 26.decembra līdz 30.decembrim 

Mīļo un gaidīto viesu uzľemšana notiks šādos laikos: 
Plkst.11:00, plkst.13:00, plkst 15:00 
Ieeja Ziemsvētku ciematiľā  pieaugušajiem un bērniem: 2.00 
lati no personas. Svētku saldumu paciľa: 2.00 lati. 

Darbdienās Ziemsvētku Vecītis lūdz iepriekš 
pieteikties pa tālruni: 29122204 pie Rūķa Rakstītāja, savukārt, 
sestdienās un svētdienās – ģimeľu dienās, variet braukt 
ciemos bez īpašas pieteikšanās, ja vien noskaľojums šķiet 
pietiekami jauks šādam pasākumam! Tomēr, ja sestdienās, 
svētdienās ciemoties plāno lielākas grupiľas, pieteikšanās būtu 
vēlama. 

Turklāt, Ziemsvētku Vecītis sadarbībā ar Latvijas 
Pastu un Farmācijas firmu „Nycomed” rīkos bērnu zīmējumu 
konkursu „Mani labie darbiľi” un gaidīs zīmējumus pa pastu 
no 2009.gada 16.novembra līdz 20.decembrim (pasta 
zīmogs uz sūtījuma). Pie daţādām balviľām tiks vairāk kā trīs 
simti bērnu!  

Vairāk informācijas mājaslapā: 
 www.ziemassvetkuvecitis.lv 
 

AICINĀJUMS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJIEM! 

Mīļie, piejūras aso vēju rūdītie un sirdssiltuma bagātie 
novadnieki! Ja savām rokām izgatavojat kaut ko jauku, kas 
varētu iepriecināt arī citus Ziemsvētku ciematiľa apmeklētājus, 
un Jūs esat gatavi pārdot savus darinājumus vai arī Jums ir 
kādi priekšlikumi vai ierosinājumi šiem svētkiem, lūdzu, zvaniet 
pa tālruni 29122204, vai rakstiet uz e-pastu 
lieneziemupe@inbox.lv Lienei un piesakieties!  
 

LIENE GLEZERE 

PATEICĪBAS 
No sirds pateicamies par izteikto līdzjūtību un skaistajiem ziediem 

radiem, draugiem, kaimiľiem, bijušajiem darba biedriem, paziľām. Paldies 
Kristvalda kungam par izjustajiem atvadu vārdiem un čaklajām skolas 
saimniecītēm. 

Bet īpaši mīļš paldies senioru ansamblim „Vakarvējš” par 
pēdējo, tik silto sveicienu mūsu MIĶELIM PORIĽAM, pavadot viľu pēdējā 
gaitā. 

Piederīgie 
 

 

Tagad arī Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādei 
„Kastanītis”, tāpat kā Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādei „ Dzintariľš” pie 
vārtiľiem , kas atrodas pie ceļa, ir uzstādītas barjeras, lai bērni tik vienkārši un 
viegli nevar izskriet uz ceļa braucamās daļas. Paldies deputātam, SIA „IGA-4” 
vadītājam Gatim Štokmanim par ideju un izdarīto darbu! 

Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja  G.Akerfelde 
 

 

Izsakām sirsnīgu pateicību SIA IGA 4 valdes loceklim Gatim 
Štokmanim un kolektīvam par mājas ŠALKAS Durbes novadā Tadaiķu 
pagastā skaisto remontu un meistaru ieguldīto darbu. 

Mājas Šalkas iedzīvotāji  

 

 

 

http://www.tvnet.lv/zalazeme/nature
http://www.ziemassvetkuvecitis.lv/
mailto:lieneziemupe@inbox.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzimuši 
Sveicam Dinu LIEĢI un Jāni DONI 
 ar meitiľas DANAS piedzimšanu! 

 

Sveicam Aritu un Aldi BRŪKĻUS  
ar meitiľas  ADELĪNAS piedzimšanu! 
 

Sveicam Jolantu un Nauri NOVADUS 
 ar dēliľa KĀRĻA piedzimšanu! 
 

Sveicam Sanitu un Ivaru KRĒSLIĽUS 
 ar meitiľas ESTERES piedzimšanu 
 

 

22. novembrī,  plkst.1400 Ulmales kapos plkst. 1600  
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SLUDINĀJUMI 
Divas novada ģimenes lūdz dāvināt veļasmašīnu Rīga, ejošā 

kārtībā, un krāsu dzīvokļa remontam. Zvanīt vai griezties pie sociālā 
dienesta vadītājas Ildzes, tel.63484560. 

 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties darbā B kategorijas 
autovadītāju. Iesniegumu iesniegt pašvaldībā līdz š.g. 23.novembrim. 
 

Pārdod skaldītu malku un pārtikas kartupeļus. Zvanīt 
26403192. 
 

Veic dziļurbumu ierīkošanu ūdensapgādes vajadzībām, aku 
tīrīšanu. Tālrunis 26523115 
 

Pārdodu kartupeļus 15 sant. kilogramā. Zvanīt tel.29124128.  
 

Zināšanai 
Sociālā dienesta vadītāja I.Balode Vērgales pagasta pārvaldē 

iedzīvotājus turpmāk uzklausīs katra mēneša otrajā otrdienā. 
  

Juriste Argita Jaunsleine Pāvilostas novada pašvaldībā š.g. 20.novembrī 
plkst.15.00 sniegs iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas. 

 

Vērgales sporta zālē var izmantot trenaţierus (skrejceliľš + ritenis). 
Interesentus lūdz zvanīt Alfrēdam - 26405900; 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 
24.novembrī. Iepriekš, lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa 
tel.63490739. 
 

Vērgales pagastā deklarētajiem bērniem ir iespēja bez maksas 
potēties pret ērču encefalītu. Interesēties Vērgales ambulancē pa telefonu 
63490739; 
 

Ulmales bibliotēkas vadītāju Litu Šilderi varat sazvanīt pa mobilo 
tālruni 29241905.  
 

Pāvilostas pilsētas centralizētās ūdensapgādes aukstā ūdens 
patērētājiem! Sakarā ar ūdenstorľa tīrīšanu- dezinficēšanu, š.g. 
16.novembrī no plkst. 15.00 līdz 17.novembra plkst. 6.00 rītā sistēmā būs 
pazemināts ūdens spiediens, iespējams ūdens padeves pārtraukums.  

PA „Pāvilostas komunālais uzľēmums”  
 
22.novembrī plkst.11.00 SARAIĶU EV.LUT. BAZNĪCĀ MIRUŠO 

PIEMIĽAS DIENAS DIEVKALPOJUMS.  
 

 
 
 

 

 

 

DZĪVES BRĪŢOS   

 

 
Laiks ir nauda, kā sacīt parasts, 
Tikai vajag saimniekot māku: 
Ik dzīvotais mirklis lai dara 
Tavu mūţu bagātāku. 
   Z.Purvs 

SVEICAM NOZĪMĪGĀS  DZĪVES JUBILEJĀS 
NOVEMBRĪ  DZIMUŠOS SAKAS UN PĀVILOSTAS  
IEDZĪVOTĀJUS –  
Martu Rebuku – 91  Valiju Auderi - 75 
Aľisiju Krasavinu – 91  Lidiju Fridrihsoni - 75 
Līnu Lūciju Grundmani - 87  Astru Skudru - 70 
Robertu Matrozi – 83  Dzintru Bikši - 65 
Līvu Rozīti Freidenfeldi – 81 Iru Stūri - 65 
Helgu Tarzieri - 81 

Agritu Mārīti Volenbergu, Jāni Šnori, Uldi Rudzāju, 
Ziedoni Sedliľu, Intu Meľģi, Ivaru Krēsliľu, Eināru 
Vārsbergu! 

Pilngadnieku – Arni Pukinski! 
 
 

 

DIEVKALPOJUMI SAKAS - LEJAS EV.LUT.BAZNĪCĀ  
18.11.plkst.12.00 Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Ekumēnisks 
dievkalpojums, piedalās Pāvilostas baptistu un katoļu draudzes. 
22.11.plkst.11.00. Mūţības jeb mirušo piemiľas svētdiena. 
29.11.plkst.11.00. Adventa pirmā svētdiena. 

22.11 plkst.16.00 Svecīšu vakars Stembres kapos. 

 

 
MILIJA PIRTNIECE  

(24.10.1928. – 9.10.2009.) 
 

MIĶELIS PORIĽŠ 
(14.11.1937. – 15.10.2009.) 

 
Egils Aivars BRANTEVICS 
(24.10.1936. - 05.11.2009.) 

  
 

 

 

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

 

MŪŢĪBĀ 

 

 
PPĒĒRRKK  MMEEŽŽUUSS,,  CCIIRRSSMMAASS  
Mob.t. 26343958, fakss 63498155 

e-pasts: latamezs@inbox.lv 

  

 

Mēs, tavi draugi, atkal kopā esam,  

Bet tevi tālā gaitā projām sauc.  

Tev rudens ziedus pēdējos mēs nesam,  

Nekad nav bijis ziedu tev tik daudz. 

( J.Osmanis) 
Pirmdienas rīts atnāca ar sēru vēsti… 

Mūžībā ir aizgājis mūsu pašvaldības šoferis 

Elmārs ŪŠIS 
( 28.05.1953.- 08.11.2009.) 

Un nu šis viņa dienu krājums pēkšņi beidzies... 

 

Pāvilostas novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību 

Elmāra dzīvesbiedrei Ļudai un pārējiem tuviniekiem 

 
 

22.novembrī plkst.16.00 Pāvilostas kapos un 

plkst.14.00 Ulmales kapos notiks 

Svecīšu vakars, 

kurā ar iedegtām svecītēm un rudens ziediem uz kapu 
kopiľām godināsim un atcerēsimies mirušos tuviniekus. 
Kalpos Pāvilostas evaľģēliskās baptistu draudzes 
garīdznieks Deniss Doroľins (no baptistu baznīcas 
plkst.1330 aties autobuss, šoferis Dainis). 

 

 

mailto:maritahorna@inbox.lv
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