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Kad krāsu palete tukša...  

Liels un neparasts miers. 

Tikai zvirbuļi sarunājas. 

Un tīmekļi pamazām, pamazām 

Pāri nopļautam tīrumam klājas... 

Smalkas lāsītes pakšķina klusi. 

Vasara pagājusi...  (O. Lisovska) 

Oktobris – lapkritis, ražas laiks, spilgtu rudens krāsu laiks. 

Ir tā, ka šajā laikā gads tuvojas savai izskaľai. Atskatoties uz 

pagājušo, pilnīgi droši var teikt, ka šis bija rekordu gads. Gada 

sākumā sasniegtais aukstuma rekords, sniega segas biezums, 

ziemas ilgums vispār. Vasarā savukārt karstums, ilgstošs bezlietus 

periods un temperatūra stipri virs +30 grādu atzīmes. Klāt rudens 

un liek galdā savus sasniegumus. To varētu nodēvēt par sēņu 

trakumu vai sēņu uzvaras gājienu. Šogad nudien viss ir pa īstam, 

jo, ieejot mežā, vienkārši jāapstājas, lai nesabradātu šī rudens 

bagātību, jāpiekāpjas sēľu priekšā, jo tās ir absolūtā pārākumā. Un 

kas zina, ja nu šīs dabas veltes kaut daļēji paglābs tos, kam 

neizdevās ilgstošo lietavu dēļ novākt kartupeļus?   

Kad gājputni aizlido rudens tālēs, šķērsu sašvīkājot 

debesis, tad vasara paliek aiz kalniem kā laimīga sala, kā siltas 

atmiľas, kur sildīties tad, kad vītolos savas saltās dziesmas spēlē 

ziemelis. Lai nesaskumst prāts brīdī, kad kļavlapas smailais stūris 

iedzels atvasarai tieši sirdī, jo liekas, ka šoruden saulaino dienu ir 

par maz un vairāk nekā citugad ieplīsis plašais debess logs. Tikai 

stipro lietusgāžu īsajos starplaikos saule pasniedz mums pretī 

trauslus un blāvus staru pirkstus, bet tā jau ir tikai kā ilūzija. 

Pamazām vien pielīs lielceļi un tīrumos skums pelēcīgi rugāji. 

Oktobrī jau rudens košo krāsu palete šķiet pilnīgi iztukšota, taču tas 

nenozīmē, ka visam skaistajam pienācis gals. Starp daudzkrāsaino 

laiku un absolūto balto mieru, kas tikai vēl būs, jāiztur starpposms 

bez krāsas. Jāpārvar pelēcīgās dienas, kad īslaicīgais lietus vairs 

nav nejaušība, bet ikdiena. Tāpēc gribas vēlēt, lai ikdienības 

zobrats mūs neierauj savā ritenī, lai spējam vēl tvert īsos rudens 

krāšľuma mirkļus, jo starp skarbajām vētras dienām ir arī tādas, 

kad cauri biezai miglai tālu var dzirdēt vēju uz pirkstgaliem 

staigājam.  

VITA BRAŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par aptauju  

„Gada nominācijas 2010”  

Nomināciju „Gada novadnieks 2010” piešķir par nozīmīgu 

ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un 

privātuzľēmuma darbā 2010.gadā.  

Nominācijas „Gada sportists 2010” un „Jaunietis novadam 2010” 

piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pāvilostas novada labā 

2010.gadā. 

Kandidatūras nominācijai izvirza Vērgales pagasta iedzīvotāji un 

Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji, aizpildot aptaujas 

anketu.  Nolikumā „Par gada nominācijām” nav atrunāts minimālais 

anketu skaits, tātad uzvar pretendents, kuram ir balsu vairākums. 

Nobalsot var novada domē, pagastu pārvaldēs, tūrisma informācijas 

centrā Pāvilostā un bibliotēkās līdz 2010.gada 20.oktobrim. 

Nominēšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 

svinīgajos pasākumos 2010.gada 17.novembrī Vērgales kultūras namā 

un 2010.gada 19.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 

 

 

A N K E T A 
Titulam „Gada novadnieks 2010” izvirzu __________________________________________________________________________________________________________
                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 
Pamatojums:__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  
Titulam „Gada sportists 2010” izvirzu  ____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (pretendenta vārds, uzvārds) 
Pamatojums: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Titulam „Jaunietis novadam 2010” izvirzu  ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 
Pamatojums: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anketas iesniedzējs: ____________________________       _____________________________________________ 
                                                 (paraksts)                                                         (vārds, uzvārds)  
 

 

 

Pávilostas vidusskolas 

saime sveic visus novada 

bijušos un esošos pedagogus 

skolotáju diená! 

Sveicam iedzìvotájus  

ar rudens iestášanos! 



 

2                                                                                                                                                                                                                                  2010.gada oktobris 
 

DOMES ZIŅAS  
Kārtējā domes sēde notika š.g. 30.septembrī. Tajā piedalījās visi deputāti un izskatīja 

31 darba kārtības punktu.  
1. Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā. Veica grozījumus Pāvilostas novada 

sociālā dienesta štatu sarakstā, mainot amata nosaukumu Sociālā darbiniece uz Sociālās 

palīdzības organizatore un Sociālais aprūpētājs turpmāk sauksies – Aprūpētājs. 

Papildināja Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” štatu sarakstu 

ar pirmsskolas skolotāja uz 0,6 slodzi un palielināja pirmsskolas mūzikas skolotājai slodzi 

par 0,05. Veica grozījumus Pāvilostas pilsētas kultūras nama tarifikācijā, deju kolektīva 

vadītājai nosakot 41 darba stundu skaitu nedēļā un darba algu Ls 224 mēnesī. 

Finansējumu papildus štata vietām Pāvilostas pilsētas kultūras namā, Pāvilostas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” nodrošinās no iestāžu   2010.gada budžeta 

līdzekļiem. 

Deputāti atbalstīja domes kancelejas vadītājas Aijas Ozoliľas priekšlikumu par jaunas 

štata vietas – domes sekretāres amata izveidi, bet nolēma, ka šo  jautājumu izskatīs 

reizē ar 2011. gada budžeta sastādīšanu. 

2. Par finansējuma piešķiršanu. Deputāti nolēma piešķirt finansējumu no pašvaldības 
budžeta koda Nr. 04.740 šādiem mērķiem: 
1)Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. luter. draudzei transporta izdevumu segšanai      

~ Ls 110,00 nokļūšanai uz „Bērnu cerības festivālu” 23. oktobrī Rīgā. 2)Vērgales 

pamatskolas jumta rekonstrukcijai- Ls 16 256,12; 3)Pāvilostas mākslas skolai dzintara 

apstrādes apmācību procesa nodrošināšanai- Ls 200,00 un ceļa izdevumu segšanai 

pasniedzējai Ls 152,00 apmērā. 

Nolēma nepiešķirt papildus līdzekļus Ls 3454 apmērā pamatpabalstiem, ko bija lūgusi 

Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode, noraidīja arī Sakas bibliotēkas 

vadītājas Valentīnas Bubenas un Sakas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Enkuzenas 

lūgumus par finansējuma piešķiršanu elektroenerģijas apmaksai, Ziemupes bibliotēkas, 

Ziemupes tautas nama un Ziemupes TIC vadītājas Dainas Vītolas lūgumu par degvielas 

limita palielināšanu, norādot, ka šo summu var atrast veicot grozījumus iestādes budžeta 

ietvaros. 

Nolēma, ka nodrošinās līdzfinansējumu autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai 10 % 

apmērā no katra autobusa iegādes cenas, kurā iekļauti Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļu maksājumi. 

3. Nesamazināja nekustamā īpašuma nodokli fiziskai personai. 
4. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumiem „Stūri”, Vērgales pagastā, uz 
zemes gabalu 3,4 ha platībā, kas atdalīts no īpašuma „Kristīnes” un uz zemes gabalu 5.4 
ha platībā, kas atdalīts no īpašuma „Sniķeri”, Sakas pagastā. 
5. Apstiprināja Pāvilostas TIC suvenīru izcenojumus un Pāvilostas mūzikas skolas 
mūzikas instrumentu amortizācijas maksājumus. 
6. Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma „Selgas”, Vērgales pagasts, dzīvokļu Nr. 7 un Nr.8 
privatizāciju. 
7. Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus un noteikumus 
darbam ar bērnu Pāvilostas novada pašvaldības teritorijā.  
8. Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra darba laiku periodam no 
2010.gada 01.oktobra līdz 2011.gada 02.maijam. 
9.  Apstiprināja Pāvilostas novada sociālā dienesta nolikumu.  
10. Garākas debates un balsojums bija par īpašumu E.Šneidera laukumā 11, Pāvilostā 
(vecā ambulance). Komitejas sēdē deputāti bija tikušies ar biedrības „Sociālais klubs” 
pārstāvi Aldi Bokmelderu, kurš lūdzis šo ēku nodot ilgtermiľa nomā un iepazīstinājis ar 
projekta „Vecā skola” idejas aprakstu. Dome savukārt plāno šo ēku pārdot izsolē,  
pasūtot vērtējumu SIA „Latio”, kas noteiks īpašuma tirgus cenu. Deputāti balsoja par 
abiem priekšlikumiem. Deputātu balsojums par ēkas pārdošanu bija šāds: PAR- 5 
deputāti ( Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Gatis Štokmanis, Vizma Ģēģere, Indra 
Ziemele), PRET- 4 deputāti ( Alfrēds Magone, Gatis Brēdiķis, Uldis Kurzemnieks, Andris 
Zaļkalns), ATTURAS- 4 deputāti ( Daina Vītola, Anna Brūkle, Vita Cielava, Gints Juriks). 
Balsojums par ēkas nodošanu nomā bija šāds: PAR- 4 deputāti ( Alfrēds Magone, 
Gatis Brēdiķis, Uldis Kurzemnieks, Andris Zaļkalns), PRET- 5 deputāti ( Uldis 
Kristapsons, Jānis Vitrups, Gatis Štokmanis, Vizma Ģēģere, Indra Ziemele), ATTURAS- 
4 deputāti ( Daina Vītola, Anna Brūkle, Vita Cielava, Gints Juriks). Deputāti atkārtoti 
balsoja par lēmuma projektu, kurš ieguva lielāko balsu skaitu ( par pārdošanu)  - PAR- 6 
deputāti ( Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Gatis Štokmanis, Vizma Ģēģere, Indra 
Ziemele, Vita Cielava), PRET- 4 deputāti ( Alfrēds Magone, Gatis Brēdiķis, Uldis 
Kurzemnieks, Andris Zaļkalns), ATTURAS- 3 deputāti ( Daina Vītola, Anna Brūkle, Gints 
Juriks). Lēmums netika pieľemts. Tad deputāte D.Vītola ierosināja pasūtīt īpašuma 
E.Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, vērtējumu SIA „Latio“ un noteikt īpašuma tirgus cenu, 
ko atbalstīja visi deputāti.  
11. Projektu koordinators Ričards Liepiľš bija iesniedzis priekšlikumu par vēl vienas 
komitejas - Attīstības komitejas izveidošanu. Deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja. PAR- 
nebija neviens, PRET - 4 deputāti ( Jānis Vitrups, Alfrēds Magone, Indra Ziemele, Vita 
Cielava), pārējie deviľi atturējās. 
 

12.  Papildināja tūrisma attīstības plānu ( stratēģiju) –„ Tūrisma sezonas 
pagarināšana” ar R.Liepiľa izteiktajiem priekšlikumiem. 
13. Deputāti atbalstīja R.Liepiľa ieceri organizēt plenēru „Pāvilostas publiskā 
telpa 2010” š.g. oktobrī ar mērķi izveidot priekšlikumus pilsētas publiskās 
telpas tīklam, struktūrplānam un publisko telpu detalizācijām. Nolēma arī 
finansiāli atbalstīt šo pasākumu, kad būs iesniegta un apstiprināta izdevumu 
tāme. PAR – 12 deputāti, ATTURĒJĀS – Gatis Štokmanis. 
14. Ľemot vērā R.Liepiľa priekšlikumu, deputāti nolēma Pāvilostas novadā 
deklarētās personas, kuras veic tirdzniecību Pāvilostas tirgus laukumā ar 
pašu audzētu un pašu ražotu produkciju, 2011.gadā atbrīvot no tirgus 
nodevas. Deputāts Gints Juriks darba dēļ atstāj domes sēdi. 
15. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja R.Liepiľa priekšlikumu par projekta 
„Pāvilostas Laivas” realizāciju un nolēma lūgt Pāvilostas ostas pārvaldi 
izskatīt jautājumu par īpašuma Ostmalas ielā 10, Pāvilostā, rezervēšanu laivu 
mājas būvniecībai. 
16.  Nolēma atļaut  izstrādāt zemes ierīcības projektus īpašumam Lauku iela 

3, zemes gabalam ar kadastra Nr. 64960050170, Saraiķi ,Vērgales pagasts, 

īpašumam Pīlēni, zemes gabalam ar kadastra Nr. 64960010329, Ziemupe, 

Vērgales pagasts, īpašumam Plāteri, zemes gabalam ar kadastra Nr. 

64860090065, Sakas pagasts, un  pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to 

apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam 

zemes gabalam.  

17. Piekrita nekustamā īpašuma Āpši, sadalīšanai  divos atsevišķos 

īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra Nr. 6496 001 0284, 

atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kalnavoti”, Vērgales pagasts, 

un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Piekrist nekustamā īpašuma 

Rožkalniľi kadastra Nr.64960070116, sadalīšanai  divos atsevišķos 

īpašumos, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra Nr., 64960040316, 

64960070119, 64960070121, 64960070233  un  atdalītajām  zemes 

vienībām piešķirt nosaukumu  „Rožlejas”, Vērgales pagasts, nosakot 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība 

Piekrita nekustamā īpašuma Kristīnes kadastra Nr.64860090141, 

sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības ar 

kadastra Nr.6486020240, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 

„Meža Kristīnes”, Sakas pagasts, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

18.  Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma „Niedrāji”, Vērgales  pagasts, zemes 
vienībai ar kadastra Nr 6496 002 0448 detālplānojuma izstrādi vēja 
ģeneratora būvniecībai. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. 
19. Nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības ar vairākām fiziskām personām 
un noslēgt zemes nomas tiesības ar viľiem uz īpašumiem „Suvenieki”, Sakas 
pagasts, Mežvidi, Egļu iela 2, Mežvidi  H – 8,  Lauku iela 3/4 ,Vērgales 
pagasts. 
20. Piešķīra nosaukumus virknei zemes lietojumu un mainīja Valsts adrešu 
reģistrā reģistrētās adreses.   
21. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar nomnieku uz 
zemesgabalu Dzintaru iela 125 platībā 1000 kvm. 
22. 1.Piesaistīja zemi 0,3 ha platībā dzīvojamās mājas  un pārējo būvju 
uzturēšanai un piešķīra adresi Dzilnas, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas  
novads un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.  
        2. Piesaistīja zemi 1994 kvm platībā būvju uzturēšanai  un piešķīra 

adresi Dzintaru ielā 87A, Pāvilosta, Pāvilostas  novads. Noteica nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi –rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorija.  

23. Precizēja Pāvilostas novada domes sēdes protokola lēmuma Nr.11 
vairākus punktus, kas saistīti ar adrešu piešķiršanu īpašumiem. 
24. Apstiprināja precizējumus saistošajos noteikumos Nr.17 „Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā”.  
25.  Atlika jautājuma izskatīšanu par detālplānojuma īpašumiem „Lagūnas” 
un „Kadagi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā  1. redakciju kā galīgo 
redakciju. Balsojums:  PAR – 1 deputāts (Anna Brūkle) PRET – 2 deputāti 
(Jānis Vitrups, Gatis Brēdiķis);  ATTURAS –10 deputāti (Vita Cielava, 
Vizma Ģēģere, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Uldis Kurzemnieks, Alfrēds 
Magone, Gatis Štokmanis, Daina Vītola, Andris Zaļkalns, Indra Ziemele). 
26.  Dome uzklausīja PA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” direktora Gata 
Brēdiķa ziľojumu par gatavību apkures sezonai, SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība” valdes priekšsēdētāja Ivara Lapiľa ziľojumu par gatavību 
apkures sezonai un informāciju par plānoto tarifu paaugstināšanu ūdenim un 
kanalizācijai.  
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 Deputāti pieľēma zināšanai SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes 
priekšsēdētāja Ivara Lapiľa, grāmatvedes Sigitas Vitrupas un PA „Pāvilostas 
komunālais uzľēmums” direktora Gata Brēdiķa ziľojumus par gatavību 
apkures sezonai. 
27. Lai saľemtu vienreizējo  valsts mērķdotāciju novada infrastruktūras 
attīstībai, domnieki  precizēja pašvaldības infrastruktūras objekta nosaukumu 
uz „Vērgales pagasta pamatskolas ēkas jumta seguma tehniskā projekta 
izstrāde, renovācijai, rekonstrukcijai” un Vērgales kultūras nama tehniskā 
projekta izstrāde, rekonstrukcija. Deputāts Gatis Štokmanis atstāj domes 
sēdi. 
28. Deputāti nolēma atsavināt šādus pašvaldībai piederošos nekustamos 
īpašumus Pāvilostas novadā Sakas pagastā:  
1) „Zīlītes”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 
0047 7516 un, kas sastāv no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību  
6,13 ha,  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 3 200,00; 
2) „Muižnieki”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.1000 0047 7524 un, kas sastāv no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo 
platību  2,04 ha  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 1 200,00; 
3) „Cielaviľas”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.1000 0047 7519 un, kas sastāv no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo 
platību  1,24 ha  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 700,00; 
4) „Gārľi”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 
0047 7517 un, kas sastāv no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību  
2,28  ha  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 1 300,00; 

 

5) „Sakas Novada Lauki”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.1000 0046 8237 un, kas sastāv no 2 neapbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo 

platību  4,59 ha  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto cenu Ls 2 200,00; 

6) „Pienotava”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 

0031 0319 un, kas sastāv no 1 zemes gabala ar kopējo platību  1,34 ha un uz tā 

esošās dzīvojamās mājas ar kopējo platību 144,4 m2  mutiskā izsolē, nosakot tā 

nosacīto cenu Ls 8 000,00; 

7) dzīvokli Nr. 7 „Saļiena”, kas reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.1000 0044 9379 un, ar kopējo platību 49,2 m2  mutiskā izsolē, nosakot tā 

nosacīto cenu Ls 300,00. 

18. 29. Nolēma anulēt fiziskai personai deklarēto dzīvesvietu īpašumā „Mazbērzi”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, jo minētā persona norādītajā adresē nedzīvo 
ilgstoši.  
30. Par Pāvilostas novada domes pārstāvi Pāvilostas vidusskolas skolas padomē 
deleģēja Vizmu Ģēģeri. Par Pāvilostas novada domes pārstāvi Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” padomē deleģēja Uldi Kristapsonu.  
31. Nodeva SIA „Vērgales komunālā saimniecība” pamatkapitāta palielināšanai – 
automašīnu VW Transporter, reģistrācijas Nr. GC3240, ar vērtību Ls 1797,47.  

 

Nākošās komiteju sēdes - 2010.gada 21.oktobrī. 
Nākošā domes sēde plānota 2010.gada 28.oktobrī Vērgales pagasta pārvaldē. 

 
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

Vai tu zini, ka... 
1.Veiksmīgi pabeigta Vērgales pamatskolas ēkas jumta rekonstrukcija un būvobjekts 
pieľemts ekspluatācijā. 

  2.Ar Vērgales kultūras nama ēkas jumta rekonstrukciju darbi nevirzās uz priekšu, kā 
bija iecerēts. Jumta seguma nomaiľa bija jāpaveic līdz 6.septembrim. Būvfirma par 
laikā nepaveikto darbu maksā soda %, kas sastāda Ls 38 dienā. 
3.Turpinās ūdenssaimniecības attīstības darbu norise Saraiķu ciemā, bet Ziemupes 
ciemā tuvojas noslēgumam. Darbi jāpabeidz līdz novembra beigām. 
4.Pāvilostas dīķī „Meniķis” 5.oktobrī ielaida karpas Ls 200 vērtībā. 
5.Patīkams pārsteigumu – dāvanu - novads saľēmis no Swedbankas, kas piešķīrusi  
dāvanu karti Ls 100 vērtībā ar mērķi prēmēt kādu no novada pedagogiem. Kurš tas 
būs, nolems domes izglītības, kultūras un sporta komiteja, sadarbojoties ar iestāžu 
vadītājiem.  
6. 30.septembrī būvvaldes komisija pieľēma atjaunotos Pāvilostas molus. Vēl atlicis 
tikai pasūtīt un uzstādīt informācijas zīmes, kas brīdinās par to, ka molus 
nevajadzētu apmeklēt vējainā laikā un tad, kad moli ir apledojuši. Margas molam 
nebūs, tās nebija paredzētas projektā. Darba gaitā bija ideja tādas ierīkot, bet 
projektētāji noraidīja šo ieceri, jo pavasaros vētras laikā ledus gabali var margas 
sabojāt.  
7.Drīzumā sāks iekārtot bērnu rotaļu laukumu Pāvilostas vecpilsētā E.Šneidera 
laukumā.  
8.Konkursā par atklātā hokeja laukuma izbūvi Pāvilostā uzvarējis SIA Aizputes 
ceļinieks un jau tuvākajā laikā uzsāks būvdarbus. 
9. 7.oktobrī būvfirma IGA-4 uzsāka remontu Pāvilostas kultūras nama personāla 
telpās. Remonts jāpabeidz līdz 18.novembrim.  
10.Nākamnedēļ paredzēts nodot rekonstruētās attīrīšanas iekārtas Pāvilostā Krasta 
ielā. 
11.LAD finansiāli atbalstījis Ziemupes tautas nama rekonstrukcijas projektu. 
Domājams, ka darbi sāksies pavasarī. Darbu izpildes termiľš noteikts 2011.gada 
jūlijā. 
12.Nākamnedēļ sāksies ielu apgaismojuma izbūve Ziemupē un Vērgalē. Darbus 
veiks SIA „Kesto”. Darbu izpildes termiľš ir novembra beigas. 
13. 6.oktobrī Pāvilostas komunālais uzľēmums uzsācis apkures sezonu vidusskolai 
un bērnu dārzam, kā arī daudzdzīvokļu mājām, kurās māju vecākie izteica šādu 
vēlmi.  
14. Šajā vasarā Pāvilostu apmeklējušas 110 jahtas. 67 – Pāvilostas ostā, 43 – 
Rietumkrastā. 
15. Uzľēmējs Andris Vītoliľš izteicis priekšlikumu sponsorēt grāmatas par Pāvilostas 
vēsturi izdošanu.  
16. 18.oktobrī sākas Vērgales pamatskolas akreditācija. Vēlam veiksmi! 
17. Pāvilostas novadpētniecības muzejs sācis izvietot ekspozīciju laivu mājā. 
18. 3.novembrī Pāvilostas domes zālē plkst. 10.00 tiksies novada iestāžu vadītāji, 
apmainīsies ar informāciju un tiks iepazīstināti ar izmaiľām darba likumdošanā. 
 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma 

(PAU)izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2010. gada 9. 

augusta  līdz 30. septembrim izskatīja būvniecības 

pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 

 Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, 

Pāvilosta, Sporta iela 6; 

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, 

Pāvilosta, Brīvības iela 2a;  

 Saimniecības ēkas rekonstrukcija, divu saimniecības ēku 

rekonstrukcija par brīvdienu mājām, Pāvilostas novads, 

Sakas pagasts, „Kērpji”; 

 Optiskā kabeļa kanalizācijas trases būvniecība no 

Atmodas bulvāra 18, Liepājā līdz autoceļam A111 un 

autoceļa uz Vērgales ciemu krustojumam, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads; 

 Ceļa (ielas) un elektroapgādes būvniecība, „Plostnieki”, 

Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 Ceļa (ielas) un elektroapgādes būvniecība, „Mazstrautiľi”, 

Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 Ceļa (ielas) un elektroapgādes būvniecība, „Brīzes” un 

„Ezeriľi”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

 Laivu piestātnes, terases un ostas infrastruktūras un 

nepieciešamās apkalpes infrastruktūras objektu 

būvniecība, Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz 

domes 30.09.2010. lēmumu nr.13 p.18.§, ir uzsākta 

detālplānojuma izstrāde īpašumam “Niedrāji” (kadastra 

nr. 64960020448), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – domes 

priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups. 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, saskaľā ar 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu: jauktas 

sabiedrisko, darījumu un dzīvojamās apbūves teritorija; 

retinātas ģimeľu māju dzīvojamās un rekreācijas teritorija. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei 

var iesniegt Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, 

Pāvilosta) vai Vērgales pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) vai SIA “Projekti un 

vadība” (Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā), katru darba dienu līdz 

2010.gada 8.novembrim. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pēc neoficiālām ziľām zināms, ka brigādei izsaukumu skaits ir palielinājies. 

Pēc tikšanās ar deputātiem ministrs apmeklēja veselības centru, tikās ar 

ģimenes ārsti A.Kalniľu, apskatīja aptieku, kur atzinīgi novērtēja to, ka saglabātas 

vēsturiskās mēbeles, un, protams, tikās ar neatliekamās medicīniskās palīdzības 

mediķiem. 
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Sociālās ziņas 
Septembrī darbu ir uzsākusi dienas 

atbalsta informācijas centra „Krams” vadītāja. 

Konkursā bija pieteikušās divas kandidātes. 

Diemžēl, vienai no tām nebija pedagoģiskā izglītība. 

„Krama” vadītāja ir pedagoģijas zinātņu 

maģistre Elīna Horna. 

Septembra mēnesī 39 personām ir 

piešķirts trūcīgo un maznodrošināto statuss. 3 

personām piešķirts GMI pabalsts. 1 daudzbērnu 
ģimenes un 1 mazaizsargātas ģimenes bērniem 

piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības 

iestādēs. Izdalītas  14 elektrības dāvinājuma kartes.   

ILDZE BALODE 

 

 

Atbilde uz saņemtajiem iesniegumiem 

par  

 detālplānojumu Dzintaru iela 2E, 

Pāvilostā  

Detālplānojuma izstrādes gaitā tika saľemti 

iesniegumi ar lūgumu veikt ietekmes uz vidi 

novērtējumu detālplānojumam Dzintaru ielā 2E, 

Pāvilostā. Norādām, ka atbilstoši likuma “Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešajai daļai 

plānošanas dokumentiem veic nevis ietekmes uz vidi 

novērtējumu, bet stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu. Likuma 4. panta piektajā daļā ir 

noteikts, ka plānošanas dokumentiem, kuri attiecas 

uz nelielu teritoriju izmantošanu vietējās pašvaldības 

līmenī, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

neveic, izľemot gadījumus, kad šo dokumentu 

īstenošana var būtiski ietekmēt vidi. Līdz šim 

saľemtā informācija neliecina, ka detālplānojumā 

paredzētie risinājumi varētu būtiski ietekmēt vidi. 

Detālplānojuma projekts atzinumu 

saľemšanai tika iesniegts Liepājas reģionālajai vides 

pārvaldei un Veselības inspekcijai, un tika saľemti 

pozitīvi atzinumi bez norādēm, ka būtu nepieciešams 

veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Izstrādājot Pāvilostas teritorijas plānojumu, 

tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums, kurā, analizējot teritorijas plānojuma 

risinājumu ietekmi uz vidi, tika ľemts vērā, ka 

teritorija Dzintaru ielā 2E ir Pāvilostas ostas 

sastāvdaļa un tajā ir pieļaujamas plānotās darbības 

– masu pasākumu laukums, laivu piestātnes un citas 

hidrobūves, kas nepieciešamas ostas akvatorija 

ekspluatācijai. 

Papildus informējam, ka, uzsākot 

būvprojekta izstrādi, Reģionālā vides pārvalde un 

Vides pārraudzības valsts birojs pirms tehnisko 

noteikumu izsniegšanas izvērtēs, vai Dzintaru ielā 

2E paredzētajai darbībai ir nepieciešams piemērot 

sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes 

uz vidi novērtējuma procedūru. 

Detālplānojuma izstrādātāji SIA „Projekti un vadība” 

 

JŪS JAUTĀJAT 

Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
1. No 1.jūlija visām pašvaldībām ir jāpublisko pašvaldības darbinieku algas. Kur var 

iepazīties ar Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku atalgojumu? 
    ATBILDE: Ar oktobra mēnesi tiks publicēta www.pavilosta.lv informācija par 

pašvaldības amatpersonu atlīdzību. 
2. Kāpēc 25. augustā sērfotāji ar transporta līdzekli bija uzbraukuši jūras krasta kāpā 

Viļľu ielas galā? Kurš un kāpēc devis šādu atļauju?         
    ATBILDE:   Bija dota atļauja nobraukt pludmalē tiesnešu automašīnai, bet tā kā bija 

ļoti stiprs vējš, nobraukt pludmalē nevarēja, tādēļ tika tiesnešu automašīna novietota 
Viļľu ielas galā. 

3. Kā tiek veikta kontrole pludmales zonējumam un vai kāds no kaitotājiem ir brīdināts vai 
saľēmis sodu par atrašanos peldētāju zonā? 

   ATBILDE: Sodīti nav, bet brīdināti ir vairāki kaitotāji. 
4. Kad Pāvilostas pilsētas centrā būs izvietoti jauni soliľi papildus jau esošajiem? 
    ATBILDE: Bija plānots 2010.gadā uzstādīt 2 soliľus. Viens ir uzstādīts pie „Veselības 

mājas” Brīvības ielā. Otrs ir plānots uzstādīt pie Dzintaru un Tirgus ielas stūra, bet to 
vēl SIA „Upesmuiža” nav paveikusi.  

5. Cik ilgi pa Pāvilostu brīvi pārvietosies suľi bez to saimniekiem?  
    ATBILDE: Septembrī tika sastādīti 3 protokoli par suľu nepieskatīšanu, vairākiem 

suľu īpašniekiem ir izteikti brīdinājumi. 
6. Kāpēc ar zāli aizaudzē asfaltēto ceļu, kas ved gar veco ābeļdārzu uz Upesmuižu?  
    ATBILDE: Plānā bija paredzēts ceļu no apauguma attīrīt rudenī. Darbs jau ir veikts. 
7. Kāds ir Saļienas baznīcas liktenis? Vai tā tiks atjaunota? 
    ATBILDE: Tas nav pašvaldības īpašums, bet ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā.  

Ko nozīmē baumas, ka G. Grimsta iesūdzējusi domi Satversmes tiesā?  
DOMES KOMENTĀRS: Pašvaldība 22.07.2010. saľēma Satversmes tiesas vēstuli, ka 
pēc biedrības „Zemes draugi” pieteikuma ir ierosināta lieta par Sakas pagasta teritorijas 
plānojuma divām teritorijām. Saskaľā ar pielikumā pievienotiem materiāliem, 
08.06.2010. biedrības „Zemes draugi” padomes sēdē 5 padomes locekļiem balsojot par, 
tai skaitā Gunai Grimstai, ir nolemts iesniegt sūdzību tiesā. 
Atbildi sniedz „Zemes draugu” padomes locekle Guna Grimsta. 
ATBILDE: Starptautiskās biedrības „Zemes draugi” Latvijas nodaļa iesniegusi 
Satversmes tiesā pieteikumu (Konstitucionālo sūdzību) par Sakas pagasta teritorijas 
plānojuma daļas, kas paredz Pāvilostas pelēkās kāpas pieguļošās teritorijas apbūvi un 
iespēju transformēt piekrastes mežus par apbūves teritorijām dabas liegumiem 
„Pāvilostas pelēkā kāpa” un „Ziemupe” pieguļošajās teritorijās, neatbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pantam un 115.pantam. Dome, 2007.gada 27.decembrī 
pieľemot teritorijas plānojumu, neľēma vērā Vides ministrijas Dabas aizsardzības 
pārvaldes Atzinuma Nr.88 rekomendāciju dabas liegumam “Pāvilostas pelēkā kāpa” 
piegulošās platības iekļaut Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā vai noteikt to par dabas 
pamatnes teritoriju bez apbūves, kā arī vēl virkni citu ieteikumu. Tāpēc biedrības padome 
nolēma vērsties Satversmes tiesā ar konstitucionālo sūdzību. 
 

 

Foto: Marita Horna 

Domes sēdē 30. septembrī 

īsā vizītē ieradās Veselības 

ministrs DIDZIS GAVARS. 

 

Ministrs pateicās Pāvilostas 

novada domei par jauno 

veselības centru un radīto 

iespēju tajā izvietot 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības brigādi, kas pie 

mums pārcēlusies no 

Alsungas. 

 

http://www.pavilosta.lv/
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

Informācija vecākiem! 
Ar 2010./2011. mācību gadu Pāvilostas vidusskolā 

4.- 12. klasēs tradicionālie papīra žurnāli tiek aizstāti ar 

elektronisko skolvadības sistēmu „Mykoob”, kas paredzēta 

skolām kā atbalsts mācību procesa uzlabošanā un 

modernizēšanā. Tā ir papildus iespēja komunikācijas 

uzlabošanai starp skolēnu vecākiem un pedagogiem, bet nav 

obligāta. Vecākiem ir iespēja sekot līdzi skolēnu sekmēm, 

uzdotajiem mājas darbiem, stundu tēmām.  

Pāvilostas vidusskolā par skolvadības sistēmas 

darbību atbild direktores vietniece mācību darbā Aina 

Jakovļeva.  

Lai varētu internetā piekļūt sistēmai „Mykoob”, 

vecākiem jāaizpilda iesniegums adresēts klases audzinātājai, 

norādot savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta parole, ar 

kuru varēsiet veikt reģistrēšanos šajā sistēmā. 

Šobrīd skola nevar nodrošināt katram pedagogam datoru ar 

interneta pieslēgumu klasē, tāpēc skolotāji atzīmes, tēmas un 

uzdoto cenšas savadīt pēc mācību stundām, vadoties pēc 

iespējām piekļūt internetam. 

Vecāki, gribam jums vēlreiz atgādināt, ka galvenais 

skolēna dokuments - dienasgrāmata - nav atcelta. Tajā jābūt 

atspoguļotām skolēna sekmēm, uzdotajiem mājas darbiem, kā 

arī citai jums adresētai informācijai. Katru nedēļu 

dienasgrāmatā ir jābūt vecāku parakstam. 

DAIGA JĒKABSONE 

 

Nāc Miķeli istabā,  

Ēd plāceni uz plāceņa,  

Tad būs visi svētki pilni. 

 29. septembrī Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” 

atzīmēja Miķeļdienu. Šī diena bērniem kļuva īpaša ar to, ka katrs varēja no 

īstas mīklas, kuru pagatavoja pavāre Lāsma Lanka, izveidot un ar garšvielām, 

sēkliľām vai riekstiem izrotāt savu smalkmaizīti. Pagalmā dziesmās apdziedāja 

Miķeli un ķēra Jumi. Tas radīja lielu jautrību.  Svētku nobeigumā bērni mielojās 

ar pašu ceptajām  maizītēm, kas garšoja patiesi labi. 

 Pēcpusdienā 5 – 6 gadīgo bērnu ansamblītis devās uz bibliotēku, lai 

apskatītu, cik interesanti un dažādi šoruden izauguši ķirbji, un lai ar savām 

dziesmiľām kuplinātu „Ķirbju izstādes” atklāšanas pasākumu. 

 Ražas laika svētkus arī šogad kuplināja vecāku sarūpētā rudens 

ražas izstāde. Paldies visiem vecākiem, kuri sadarbojās. Vāverēnu grupa 

degustēja augļus un par gardākajiem atzina Ramonas mammas Maritas 

atnestos bumbierus un Gusta mammas Aritas  pašaudzēto arbūzu. Rūķu grupa 

no atnestajiem dārzeľiem paši gatavoja gardus burkānu - dzērveľu salātus. 

Saulītes grupas bērni našķojās ar labumiem no māmiľu sarūpētajiem ziemas 

krājumiem un par gardākajiem atzina Kristiāna Daniela mammas Kristīnes 

marinētos puķkāpostus un Līvas mammas Antas ābolu šķēlītes ar cukuru un 

kanēli. Taurenīšu grupas vecāki lika lietā savu izdomu, lai pārsteigtu bērnus, un 

par interesantāko tika atzīts Patrīsijas vecāku sarūpētais ķirbju vectētiľš.  

 Paldies Jānīša mammai Līgai un Riharda mammai Zaigai par 

krāšľajām rudens veltēm izrotātajām Jumīšu cepurēm. 

 1.oktobrī pie mums viesojās Alsungas bērnu dārza un bērnu nama 

kolektīvs un izteica priekšlikumu rīkot sadziedāšanās svētkus. 

Oktobrī visi gatavosimies rudens modes skatei. Atkal ceram uz 

vecāku atsaucību, izdomu un līdzdarbošanos. 

 4. novembrī pirmsskolas iestādē ciemosies fotogrāfi no Mārītes foto 

kompānijas. Viľi var nofotografēt visu – pat Jūsu ģimeni. Padomājiet, varbūt, ka 

jūs šo iespēju vēlaties izmantot. 

 10. novembrī plkst.9.00 pie mums ciemosies Rīgas leļļu teātris ar 

izrādi „Par lāčuku, kas nepazina ziemu.” Ieejas maksa Ls 1,00. Gaidīsim arī 

tos, kas pirmsskolas iestādi neapmeklē. 

Lai mums visiem interesants un radošs rudens!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Gita Beitmane – iejutusies Jumīša lomā. Skolotāju palīgs pašu mazāko bērnu 

grupiľā, kuru Pāvilostas novada Skolotāju dienas pasākumā atzinības saľemšanai 

izvirzījis pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs kā bērnu iemīļotu auklīti,  

pašaizliedzīgu darbinieku un lielisku kolēģi. 

  

PII „Dzintariľš” vadītāja MONTA PĒTERMANE 

 

 

Pāvilostas Mūzikas skolā 

20.10. plkst.17:00 skolas audzēkľu  vecāku sapulce. 
09.11. plkst.16:00 Radošo darbu vakars „ Mana dziesmiņa”         

kopā ar Uldi Marhilēviču. 

 Pāvilostas mūzikas skola aicina ikvienu interesentu – 
skolēnu vai pieaugušo - apgūt ĢITĀRSPĒLES 
PAMATUS. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 
trešdienās plkst.17:00. Mācību maksa mēnesī  Ls 12. 
Bezmaksas nošu materiāli. Iespējama mūzikas 
instrumentu noma. 

 Atvasarā – skolotāju dienā 

Pāvilostas pensionētos skolotājus sagaidīja saulaini silti 

mirkļi pie bijušās direktores Vēras Vasiļčikas, kura mūs laipni 

bija ielūgusi.  

Bijām ieradušies kuplā skaitā- 16 cilvēku. Saietu atklāja      

V. Vasiļčika ar laba vēlējumiem pie šampanieša glāzes un 

sveču liesmām. Vija Gabaliľa visus sveica ar K. Apškrūmas 

dzejas vārdiem.  

Sveikt bija ieradušies arī neliela grupiľa pašreizējo skolēnu 

ar asteru ziediem, lielu torti, jaukiem vārdiem un skanīgu 

dziesmu skolotāju Jēkabsones un Bunkas pavadībā. Tie bija 

patīkami mirkļi, satikās kolēģi, draugi un atcerējās savas izjūtas 

bijušajos darba gados, tagad ...  

Par to izsakām sirsnīgu pateicību bijušajai direktorei Vērai, 

kuras vadībā guvām labus panākumus darbā ne tikai rajonā, 

bet arī republikā. Viľa vienmēr ir izdomas bagāta un rosīga. 

Arī šoreiz viľa atcerējās aizsaulē aizgājušos darba biedrus 

un 3. oktobra rītā pie katra atdusas vietas nolikām rudens ziedu 

pušķīšus kā sveicienu no bijušajiem darba biedriem. 

Pateicos par labestību, iejūtību un sirsnību, kuru Vēra 

veltīja ikvienam no mums! 

GAIDA CUBAHA 
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Bērnu žūrijas nakts 

pasākums 

24.septembrī notika Vērgales pamatskolas Bērnu žūrijas 

tradicionālais Nakts pasākums.  Šoreiz apmešanās vieta Ziemupes 

tautas namā. Rosība skolā sākas jau no paša rīta, jo vēl reizi 

jāpārbauda līdzi paľemtie maisiľi un somas, vai tajos ir viss 

nepieciešamais. Laiks burtiski lutina, jo atvasaras saule gaisu 

sasildījusi līdz pat 20 grādu atzīmei, tāpēc eksperti skolotājas Ivetas 

Vanagas vadībā vispirms dodas uz Ziemupes jūrmalu, kur notiek 

dažādas stafetes, veiklību un spēkus pārbaudot gan velkot smilšu 

maisus, gan „medījot”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pludmalē bērni salasa dažādus akmeľus, lai vēlāk tos 

tautas namā apgleznotu. Pie Ziemupes stāvlaukuma, klausoties 

interesantus stāstus par kuģiem, tiek apskatīta piemiľas zīme 

līnijkuģim „Maskava”.    

Atgriežoties Ziemupes centrā, pie ugunskura ir iespēja 

nobaudīt vārītus kartupeļus ar visu mizu, cept desiľas un baudīt tēju. 

Šeit arī Gita un Ēriks Gausmaľi stāsta stāstus par mežu, medībām, kā 

arī parāda īstu vilka galvaskausu. 

Pēc filmas „Ieraugi jūru” noskatīšanās paši izturīgākie 

eksperti dodas nakts pārgājienā „Jāľtārpiľu ceļojums”. Izjūtas katram 

savādākas, bet skolotāja I.Vanaga noslēgumā pauž savas domas: 

„Manī pašā nakts pārgājiens izraisa visvairāk emociju un rada īpašu 

noskaľu. Ir pilnmēness, vispirms dodamies uz Ziemupes baznīcu. Tur 

brīdi pasēžam sveču gaismā, izskan lūgšana. Tad kadiķaudze, jūra... 

Jūras malā tiekamies ar makšķerniekiem, kas parāda buti, 

akmensbuti, mencu. Parunājamies un dodamies tālāk pa meža ceļu uz 

mājām. Dažam prātā Ērika stāsti par vilkiem, lūšiem, bet tie tikai 

veicina kopības sajūtu. Pēc tam tautas namā ir iespēja skatīties 

multfilmas līdz pat 3.00 naktī, un tad gan iestājas klusums un miers.”  

Jāpiebilst, ka šim pasākumam nav piešķirts nekāds 

finansējums...Tādēļ jāpiekrīt skolotājas I.Vanagas sacītajam, ka lielas 

un labas lietas var notikt tad, ja apkārt ir atsaucīgi cilvēki, kas palīdz. 

Paldies, visām trijām Vērgales pagasta bibliotekārēm – Benitai, Dainai 

un Ingūnai, kā arī Kuplo ģimenei, Dainai Vanagai un Laimai Mockutei, 

Andai Vītolai, Hermīnei Krūtmanei, Lienei Zaļkalnei – Pelnēnai, Vitai 

Bražei, Arnim Vītoliľam, Birutai Kurmei, Gitai un Ērikam Gausmaľiem! 

Savukārt skolēnu un vecāku vārdā, paldies, skolotājai I. Vanagai par 

ieguldījumu pasākuma tapšanā un norisē! Vēl jāpiebilst, ka, 

neskatoties uz to, ka skolēnu skaits skolā samazinās, lasītāju skaits 

turpretī palielinās – šobrīd tas ir 41!  

                                                                   VITA BRAŽE 

 

                     Veiklības stafete Ziemupes jūrmalā.                      Foto: I. Vanaga 

Skolotāju diena! 

1.oktobrī Vērgales pamatskolā atzīmēja Skolotāju dienu, 

kad rūpes par mācību procesu skolā uzņēmās devītklasnieki. 

9.klases skolniece Annija Vainovska šajā dienā pildīja 

direktores pienākumus, stingri uzraudzīja kārtību skolā, kā arī vēroja 

jauno skolotāju darbu mācību stundās. Arī pedagogiem šī nebija gluži 

parasta diena, jo arī viľiem notika mācības. Vienu stundu viľi tika 

izglītoti dažādos mācību priekšmetos, nācās atbildēt uz vairākiem 

āķīgiem jautājumiem. Svētku dienā skolotāji saľēma apsveikumus un 

ziedus no skolēniem. 

Pēc tam pedagogi devās uz Pāvilostu, kur viesu namā 

„Āķagals” tikās visi mūsu novada skolotāji. Tika nominēti labākie 

skolotāji, un no Vērgales pamatskolas atzinību ieguva skolotāja Sigita 

FREIMANE! Nominēja un sveica arī PII „Kastanītis” skolotāju Lilitu 

GULBI.                                                                                 VITA BRAŽE 

 

Vizuālās mākslas stunda 4.klasē.Skolotājas lomā Zanda Vērniece. Foto:V. Braže. 

 

Svin svētkus Ozolam! 

29.septembris – Miķeļdiena un reizē arī Ražas svētki 

Vērgales pamatskolā. Tradicionāli šajā dienā tiek svinēta arī skolas 

Ozola dzimšanas diena. 

Dāvaniľas – rudens veltes, kuras domātas Ozolam, bērni 

rūpīgi izkārtojuši koka pakājē jau no paša rīta. Taču mazliet vēlāk 

skolēni pulcējas ap to un kopīgi tiek dziedāta himna: „Liku bēdu zem 

Ozola, pāri gāju dziedādams...” un dots ikgadējais solījums kokam 

apciemot to pirmdien, otrdien, trešdien u.t.t. 

Pēc tam skolēni devās uz Vērgales kultūras namu, kur visus 

gaidīja tikšanās ar Sandru Vensko un Ēriku Kūli. Bija apskatāma arī 

bērnu zīmējumu izstāde. 1.-4.klase zīmēja ilustrācijas S.Vensko dzejai, 

5.klase Ē.Kūļa pasakām, bet 8.klase I. Ziedoľa epifānijām. 5. un 

6.klases skolēni rādīja uzvedumu pēc Ē.Kūļa pasakas motīviem. Aleta 

Betija Aniľa, Ance Auce Ķere un Ance Novada lasīja pašu sacerēto 

dzeju. Savukārt – Ē.Kūlis lasīja pasaku par ķirbi, bet S. Vensko dzeju no 
krājuma „Mākoľu pilsētiľa”. Noslēgumā abiem ciemiľiem skolēni 

uzdeva dažādus jautājumus, taču vislielāko prieku bērniem sagādāja 

autogrāfu saľemšana!  

Pēc tam abi rakstnieki vēl 1 stundu viesojās 2.klasē. Sava 

veida sadarbība 2.klasei notiek jau no pavasara, kad pie otrklasniekiem 

nokļuva Ē.Kūļa iedēstītais ķirbis. To vēlāk iestādīja Ziemupē. 

Otrklasniece Maira kopā ar mammu visu vasaru rūpējās par to. 

Septembrī ķirbis bija gatavs atrādīšanai rakstniekiem. Pirms tikšanās 

bērni bija sagatavojuši komiksus par ķirbja augšanu, kas aizceļoja līdzi 

Ē.Kūlim. 2. klases skolēni bija sarūpējuši savus pirmos dzejolīšus, kurus 

nolasīja. Abi rakstnieki rūpīgi izvērtēja otrklasnieku veikumu!                                                                                

VITA BRAŽE 
 

 

 



PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 

1.oktobrī 12.klases skolēni uz vienu mācību stundu 

iejutās skolotāja lomā. Skolotāji šajā laikā tika pie asociatīviem 

raksturojumiem un šokolādītēm, kā arī sēdās skolas solos un pildīja 

kontroldarbu. Kā sliekai mēra temperatūru? 

7.oktobrī skolas aktu zālē notika muzikāli literārs pasākums „Vārdi 

zeltīto lapu virpulī”, kurā ar priekšnesumiem latviešu, krievu un 

angļu valodā piedalījās 5.-12.klašu skolēni un skolotāji.  

12.oktobrī Pāvilostas vidusskolā Berga Foto pakalpojumi, 

fotografēšanās  

25.-29.oktobrim rudens brīvdienas skolēniem  

09.novembrī plkst. 900 muzikālās apvienības „Tims” izrāde „Pasaka 

par pīlēnu”, Ls 0.70 

10.novembrī plkst.1100 Mārtiľdienas tirgus 

No š.g. 1.oktobra līdz 31.decembrim Pāvilostas vidusskolā 

apstiprinātas sekojošas interešu izglītības programmas: 

Kultūrizglītības programmas  Pedagogs  Adresāts 

Rokdarbi  Inta Priedoliľa 1. – 4. kl. 

Šūšana Inta Vīgante 7. –12. kl. 

Rokdarbi  Baiba Arāja 5. –11. kl. 

Ansamblis  Dace Bunka 1. – 2. kl. 

Ansamblis  Dace Bunka 6. – 7. kl. 

Koris  Dace Bunka 1. – 4. kl. 

Skolēnu līdzpārvalde Daiga Jēkabsone 5. –12. kl. 

Informātika  Alla Lācīte 5. –12. kl. 

Vēsture-debates  Ārija Paipa 6. –12. kl. 

Skatuves runa Agrita Valkaša 1. –12. kl. 

Kultūras komunikācijas Andris Paipa  10.–12. kl. 

Sporta izglītības programmas   

Sporta spēļu pulciľš Zintis Vīgulis 5. –12. kl. 

Tūrisms un orientēšanās Aina Kreicberga 1. –12. kl. 

Vispusīga fiziskā sagatavotība 

 

Iveta Arāja 1. – 4. kl. 

 

 

 

 

22.oktobrī Valsts bērnu un tiesību inspekcija kustības 

„Draudzīga skola” ietvaros rīko konferenci „Drošs internets un 

draudzīga skola”. Pāvilostas vidusskola konferencei deleģējusi 

divus skolēnus un koordinatori Baibu Arāju. 
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Interesanta ekskursija 
Mēs 24. septembrī bijām draugu ekskursijā uz Ventspili. 

Apskatījām pilsētu, apmeklējām planetāriju, kurā redzējām filmu „Divi 

stikla gabaliľi” un sižetu par saules sistēmu. Vēl kārtīgi izpeldējāmies 

Ventspils ūdens atrakciju parkā, kur varējām izbaudīt jūras viļľus, 

nobraukt pa „trubām” un pasildīties saunā. Kā drosmīgi kāpelētāji 

pārvarējām Ventspils piedzīvojumu parka „Meža kaķa” trases.  

Mums atmiľā palika visa ekskursija, jo nebija tādu brīžu, kad 

būtu bijis garlaicīgi. Turpceļā bija ļoti jautri, smējāmies un, protams, 

arī domājām par to, kā norisināsies ekskursija, taču mājupceļā bija 

nedaudz skumīgi, jo gribējās, lai jaukā diena turpinātos vēl un vēl. 

Oktobrī līdzīgā ekskursijā uz Ventspili dosies vēl viena draugu 
grupa. ☺ 

                                       ANDRA (7.kl.), KATE(6.kl.) 

 

5.OKTOBRIS – PASAULES SKOLOTĀJU 

DIENA 
Šogad aprit 40 gadi , kopš ir pieľemtas rekomendācijas par 

skolotāju statusu, kas 1966. gadā bija vēsturisks brīdis. Tolaik pirmo 
reizi starptautiskā uzmanība tika pievērsta tādiem nozīmīgiem 
aspektiem kā skolotāju sagatavošanas un nodarbinātības apstākļi, 
skolotāju līdzdalība lēmumpieľemšanā un tam, kas katrai valstij būtu 
jādara, lai uzlabotu mācīšanas kvalitāti un mācīšanās vidi. 

Šogad, 1.oktobrī,  visi Pāvilostas novada izglītības iestāžu 
darbinieki pirmo reizi pulcējās uz kopēju skolotāju dienas pasākumu. 
Tas iesākās ar Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes  „ 
Dzintariľš” audzēkľa Gusta Brūkļa runāto A. Ivaskas dzejoli „Cik, cik, 
cik?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pateicību saľem Jeļena Doroľina                                               Foto: A. Paipa 

Pateicības par augstu profesionālo meistarību, radošu un 
kvalitatīvu pedagoģisko darbību saľēma: 

 Jeļena Doroľina – Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja, 

 Zigmunds Vilnis- Pāvilostas Mākslas skolas direktors, 

 Gita Beitmane- Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes „Dzintariľš” skolotājas palīdze, 

 Lilita Gulbe- Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes  

„Kastanītis” skolotāja, 

 Ludmila Vasiļčika – Pāvilostas vidusskolas skolotāja, 

 Sigita Freimane – Vērgales pamatskolas skolotāja. 

Skolotāju dienas Pateicības pasniedza domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Vītrups. 

Ar nelielu koncertu iepriecināja un jauku svētku noskaľu radīja 
duets Sanita Cāle un Renārs Juzups. 

Iestādes vadītāji svētkos visiem kolēģiem izteica jaukus 
novēlējumus un  svētku kūkā  aizdedzināja svecīti  ar cerību, lai šī 
aizsāktā tradīcija turpinātos. 
Sirsnīgs paldies par atsaucību un viesmīlību  kafejnīcas  „Āķagals” 
kolektīvam un vadītājai Janetai Kristapsonei pasākuma organizēšanā. 

Pievienojos Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes 
apsveikuma vārdiem: 

„Sveicot Skolotāju dienā, mūsu profesionālajos svētkos, 
vēlos uzrunāt ikvienu no Jums, lai vēlreiz no sirds pateiktu 
paldies par Jūsu godprātīgo un pašaizliedzīgo darbu, mācot un 
audzinot skolēnus! Latvijai un mūsu nākotnei tas ir īpaši 
nozīmīgs, jo izglītības augļi stiprina valsts attīstības ceļu.”  

 

Izpilddirektore izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA  

 

 

Septembra mēnesī skolas māsa veica ikgadējo skolēnu 

veselības pārbaudi. Konstatētie dati norāda, ka no 178 skolēniem 

divdesmit četriem konstatēta redzes pasliktināšanās. Dažādas stājas 

problēmas konstatētas 63 % skolēnu!!! Pašreiz tiek veikta skolas somu 

svara pārbaude – pārāk liels to svars un arī nepareiza somas lietošana 

(piemēram, uzmetot mugursomu tikai uz viena pleca) ir viens no 

iemesliem bēdīgajai statistikai. 

 

5.oktobrī  Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas 
skolotāji un tehniskie darbinieki devās ekskursijā.   

Apmeklēja Gramzdas pamatskolu un Aizvīķu parku. Lietuvā 
ciemojās vairākās vietās, kas saistītas ar akmens skulptūrām un 
krāvumiem - Aleksandrijā, Absurda muzejā, Dziedošo akmeľu ielejā 
„Madzuchai", kas atrodas Kretingas rajonā. 
 



 

8                                                                                                                                                                                                                                  2010.gada oktobris 
 

Pāvilostas bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.septembrī Pāvilostas bibliotēkā atklāja izstādi 

„Dižoga- ķirbis”. Kā jau Miķeļu dienā izstādes atklāšanu 

papildinājām ar lugu „Miķeļi”, lomās darbojās Rudens- Andra 

Lanka, Mīķelis- Evita Jakovļeva, Mušmire- Kate Štokmane, 

Vāvere – Anna Šēna, Suns- Jānis Štokmanis. Muzikālo 

priekšnesumu sniedza 5-6 gadīgie bērnudārza „Dzintariľš” 

bērni un muzikālā audzinātāja Aija Gertsone. 

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem. 

Paldies izstādes pamudinātājai, daudzo šķirľu 

ķirbju audzētājai Dainai Jēkabsonei un pārējiem izstādes 

dalībniekiem:  Mirdzai Jansonei, Zanei Arājai, Veltai Vītolai, 

Maritai Hornai, Vizmai un Imantam Ģēģeriem, Ilzei Vilnei, 

Birutai Jembergai, Lidijai Ungurei, Gunai Vagotiľai- Vagulei, 

Baibai Blaubārdei. 

Visi kopā degustējām atnestos ķirbju ēdienus, tie 

bija ļoti garšīgi! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nāc un piedalies Bērnu žūrijā 2010!  

Ja Tu esi 1.-9.klašu skolēns un tev patīk lasīt, 

iesaisties bērnu žūrijā un kļūsti par bērnu žūrijas ekspertu! 

 Līdz 20. decembrim Tev jāizlasa 6 grāmatas un 

jāizvērtē, kura ir vislabākā. Par katru izlasīto grāmatu Tu 

saľem košļājamo gumiju. Sīkāka informācija Pāvilostas 

bibliotēkā. 

Sadarbībā ar Pāvilostas Mākslas skolu bibliotēkā 

visu oktobra mēnesi varēs apskatīt audzēkņu darbus.    

Informāciju sagatavoja MAIRITA VĪTOLA 

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

Izcenojumi Pāvilostas bibliotēkā 
Gribu atgādināt Pāvilostas bibliotēkā ir pieejami šādi bezmaksas 

pakalpojumi: 

 Internets, skenēšana, 

 Datoru un interneta apmācība, iepriekš piesakoties pa tālr. 63484566 

 Palīdzam ar pārskaitījumiem internetbankās, norēķināties e-latvenergo.lv 
par elektrību, 

 Starpbibliotēku abonements (SBA), t.i. grāmatas, kuras nav Pāvilostas 
bibliotēkā varam dabūt no citām bibliotēkām, 

 Novadpētniecības materiāli, dažādu uzziľu informācija. 

 Grāmatu piegāde mājās, cilvēkiem ar kustību traucējumiem (iepriekš 
zvanot pa tālr. 63484566), 

Maksas pakalpojumi: 

 Printēšana, kopēšana.  
                        Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 

Dzejas dienas Pāvilostas bibliotēkā 

24.septembrī Pāvilostas bibliotēkā tika realizēts Valsts Kultūrkapitāla 

fonda Kurzemes kultūras projektu konkursa atbalstītais projekts " Jūras 

krastā Pāvilostā ", ar novada iedzīvotājiem tikās publicists, grāmatas "Jūras 

zemē Latvijā " autors Rimants Ziedonis. 

Šajā grāmatā autors aprakstījis redzēto un dzirdēto visā Latvijas jūras 

piekrastē, arī mūsu novadā. 

Grāmata ir pieejama bibliotēkā. Nāciet, lasiet un diskutējiet! 

Vēlos pateikt lielu paldies Ausmai Laugalei, Annai Kažei, Gunai 

Vagotiľai- Vagulei, Vitai Zundmanei, Līgai Matisonei, Daigai Cābelei, Lindai 

Lieljuksei  par piedalīšanos pasākuma realizēšanā. Paldies arī pasākuma 

apmeklētājiem.                                                                      MAIRITA VĪTOLA 

 
Pasākuma dalībnieki ar rakstnieku Rimantu Ziedoni.     Foto: V. Ģēgēre 

Bērnu Miķeļu dienas priekšnesums bibliotēkā. Foto: M. Vītola 

Kalnā kāpu lūkoties 
Vai dzeltēja bērzu lapas. 
Ja dzeltēja bērzu lapas, 
Tad rudens sētiņā. 
(L.t.dz.) 

28.oktobrī plkst.13:00 Vērgales kultūras namā pensionāru 
pēcpusdiena! 

Teātris un dzeja, dziesmas un humors, dejas un priecīga un 
atkalredzēšanās. Pasākumā piedalīsies ciemiľi – Mētra un Lilita no 
Vidzemes ar Kornēlijas Apškrūmas dzeju un skaistām dziesmām. 
Esiet atsaucīgi, līdzi ľemiet labu garastāvokli! 

Pieteikties un samaksāt dalības maksu Ls 2,00 līdz 
25.oktobrim pie Vizmas vai Velgas Vērgalē, Ingūnas Saraiķos un 
Dainas vai Skaidrītes Ziemupē. 

 

 

Septembra mēnesī novada bibliotēku darbinieki 

aktīvi piedalījās mācību seminārā „Latvijas bibliotēku portāls 

un vietējā satura publicēšanas iespējas”. 

Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv ir kopēja 

informācijas vietne visām Latvijas bibliotēkām, katra bibliotēka 

tajā var publicēt, operatīvi mainīt savu informāciju, veidot 

atraktīvus resursus, izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos 

rīkus. Lūdzu, iegaumējiet šo mājas lapu www.biblioteka.lv , 

jo, ieejot šajā mājas lapā, meklēšanas logā ierakstot 

vajadzīgās bibliotēkas nosaukumu, varat sameklēt visu 

informāciju par konkrēto novada bibliotēku. 

Šie kursi bija ļoti vērtīgi! Apguvām daudz 

interesantas, labas programmas, piemēram, fotoattēlu un 

videoklipu sagatavošana, pievienošana un gatavu filmu 

publicēšana, SlideShare- prezentāciju publicēšana tīmeklī, 

Twitter, Youtube.com -video publicēšana tīmeklī u.c. 
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Dzejas dienas 

11.septembrī Liepājā, Rožu laukumā notika dzejas tirgus 

„Lielais ķirbis”. 

Dienas gaitā notika dzejas lasījumi, tika sniegti muzikāli 

priekšnesumi. Notika radošās darbnīcas, kurās piedalījās arī 

vērgalnieki. Vērgales pamatskolas skolotājas Ivetas Vanagas, bijušo 

audzēkľu Martas Aniľas un Guntara Almaľa Ziemupes jūrmalā 

salasītos akmentiľus apgleznoja dažāda vecuma pasākuma 

apmeklētāji un garāmgājēji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. septembrī grāmatu namā „Valters un Rapa” notika 

Liepājas bērnu zīmētā komiksa par Liepājas lauvu atvēršana. 

Interesanti, ka nupat tapušajam komiksam vāku darinājis vērgalnieks 

Guntars Almanis. 

VITA BRAŽE 

 

 
                                                                                           Foto: I. Vanaga 

ANKETAS APKOPOTAS 

Jūlija mēnesī Pāvilostas novada attīstības projektu 

koordinators Ričards Liepiľš sadarbībā ar Pāvilostas novada TIC 

izveidoja un izplatīja Pāvilostas novada tūristu aptauju anketas, ar 

mērķi uzzināt, kādas ir to tūristu vēlmes, kuri  apceļo mūsu novadu. 

Kopskaitā tika izplatītas ap 100 anketām. Atpakaļ Pāvilostas novada 

TIC nonākušas jau  56 anketas, kas aizpildītas laika posmā no 9. jūlija 

līdz 15 septembrim. Anketēšana joprojām notiek.  

Pēc anketu apkopošanas varam secināt, ka respondenti 

pārsvarā ir rīdzinieki (68%). Jāsaka gan, ka anketas bija tikai latviešu 

valodā, tādēļ nebija iespējams aptaujāt daudzos ārzemju viesus, kas 

apmeklēja novadu un Pāvilostu.  

No kultūras pasākumiem respondenti labprātāk apmeklētu 

koncertus (69%) un radošās darbnīcas vai kursus(58%).Tūristus ir 

ieinteresējuši arī Pāvilostas novadā un Pāvilostā esošie 

kultūrvēsturiskie objekti, jo tos apmeklē vai vēlētos apmeklēt 54% 

respondentu. Kā interesantu laika pavadīšanu 31% aptaujāto atzinuši 

dzintara apstrādes iespēju. 21% tūristu labprāt apmeklē arī Pāvilostas 

novadpētniecības muzeju, savukārt  4. daļa respondentu izmantotu 

gida pakalpojumus novada izzināšanai. 

No sporta aktivitātēm par saistošāko respondenti atzinuši 

iespēju Pāvilostā esošajā sērfskolā apgūt sērfošanas mākslu (48% ). 

Populārs tūristu vidū ir vindsērfings (42%) un kaitsērfings (40%).  

Interesanti, ka 63% respondentu vēlētos doties jahtu 

izklaides braucienā. Toties pašiem sava jahta ir tikai 13% tūristu, kas 

vēlētos savu jahtu turēt tieši Pāvilostā.  

Kā svarīgāko aktīvās atpūtas veidu tūristi atzinuši 

velobraukšanu, 73% aptaujāto labprāt izbrauktu Pāvilostas novadā 

esošās velotakas, bet 52% tūristu ne mazāk svarīga ir iespēja 

velosipēdu nomāt un saremontēt.  48% aptaujāto saistoši likās iespēja 

izjāt ar zirgu, bet 56% - doties vairāku dienu ceļojumā ar laivām pa 

novadā esošajām upēm. 

Pastaigas gar jūrmalu izbauda 100% visi respondenti 

Pāvilostā un novadā. Kāds arī labprāt izbauda neskartu vidi (56%) un 

dabas takas (52%). Tātad varam secināt, ka uz Pāvilostu un novadu 

joprojām dodas tūristi, kas vēlas klusumu, mieru un neskartu vidi!  

Vēl viena aktivitāte, kas ir neatľemama sastāvdaļa 

Pāvilostā, ir makšķerēšana. Par saistošu šādu nodarbi atzinuši 21% 

respondentu. Tāpat 44% makšķernieku labprāt izmantotu iespēju 

viesu mājā šo savu lomu nokūpināt. 

Kas bija pats pārsteidzošākais, ka ļoti liela daļa aptaujāto, 

proti, 71% tūristu vēlētos sēľot Pāvilostā un novadā. Kā arī neatpaliek 

zāļu tēju vākšana – 54% tūristu. Tikpat interesanti bija uzzināt, ka 

77% atpūtnieku ļoti labprāt apmeklētu mājražotāju tirdziľu, kurā 

iegādātos sev vēlamo produkciju tieši no Pāvilostas novada 

zemniekiem. 

Nebija pārsteiguma uzzināt, ka visi respondenti 

simtprocentīgi atzina par lielisku iespēju iegādāties kūpinātas zivis. 

Aptaujātie tūristi sev par naktsmītni labprātāk izvēlētos viesu 

namu(56%) vai viesnīcu (42%), bet neatpaliek arī brīvdienu mājas ar 

40% respondentu. 21% izvēlētos telšu laukumu vai kempingu. Bet 

trešajai daļai tūristu Pāvilostā ir draugi, pie kuriem viľi ļoti labprāt 

atpūšas. 

No aptaujātajiem tūristiem, lielākā daļa ir sievietes(71%) 

vecumā no 20 – 29 gadiem un vīrieši (44%) vecumā no 30-45 

gadiem.  

Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. MARITA KURČANOVA 

PALDIES PAR ATSAUCĪBU 

Biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” ir 

gandarīta, ka esat atsaukušies mūsu aicinājumam piedalīties 

iedzīvotāju aptaujā par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu dzīves vidi un 

tās uzlabošanu. Uz šo brīdi ir apkopotas jau 137 anketas. Vēl daudzi 

iedzīvotāji tās pilda, tāpēc šoreiz tikai mazs ieskats, kas cilvēkus pilsētā 

apmierina, kas nē, ko vajadzētu uzlabot.  Lielākā daļa iedzīvotāju uz 

jautājumu Vai  Jums patīk vieta, kurā jūs dzīvojat?, atbildējuši, ka jā, jo 

šeit ir jūra, klusums, neskarta daba un māju sajūta. Problēmas, ar 

kurām saskaras, pārvietojoties Pāvilostas ielās, ir šādas – slikts asfalta 

segums jaunajā ciemā, grubuļainas ietves, putekļainas ielas, klaiľojoši 

suľi un trīs savstarpēji traucējoši indivīdi – kājāmgājējiem traucē 

riteľbraucēji, kas pārvietojas pa ietvēm, riteľbraucējiem ātri braucošie 

autobraucēji, savukārt autobraucējiem – riteľbraucēji! Kas vēl traucē un 

satrauc? Skaļā mūzika, īpaši vasarā, putekļi, amonjaka noplūdes no 

SIA „N-Stars”. Kādi pakalpojumi un labiekārtojumi būtu vajadzīgi 

pilsētā? Ļoti daudzi savās anketās norādījuši, ka vajadzētu 

saimniecības un celtniecības preču veikalu, kafejnīcu, zobārstu, vairāk 

soliľu, asfaltētas ielas, profesionālu sakoptību, rotaļu laukumus 

bērniem. Par Pāvilostas vērtību vairums iedzīvotāju uzskata jūru, 

vēsturisko centru, dabas vērtības un cilvēkus, kas te dzīvo. Pie dabas 

vērtībām, kas būtu saglabājamas visvairāk, tiek minēta pelēkā kāpa, 

Sakas upes krasts, parki, Mīlestības un Vētras priedes. Anketēšana 

parādīja to, ka iedzīvotāji ļoti maz ko zina par pilsētas 

kultūrvēsturiskajām vērtībām, taču uz jautājumu Vai būtu jāsaglabā 

Pāvilostas vēsturiskais centrs lielākā daļa atbilžu ir – jā! 
Ko ar iegūto informāciju darīsim tālāk? Iepazīstināsim ar 

rezultātiem domes deputātus un lūkosim, kā kopīgiem spēkiem veidot 

mūsu pilsētu par iedzīvotājiem tīkamu dzīves vidi. 
Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja MARITA HORNA 
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Ātrās palīdzības brigāde – Pāvilostā 

No 22.septembra mājvietu Pāvilostā atradusi Neatliekamā 
medicīniskā palīdzības (NMP) dienesta brigāde, kas iepriekš bija 
izvietota Alsungā. Jaunas mājas brigādei bija nepieciešamas, lai būtu 
nodrošinātas visas Ministru kabineta prasības par ātrās palīdzības 
brigāžu telpām. Un šādas telpas izdevās iegūt, pateicoties tieši 
Pāvilostas novada pašvaldības vadības neatlaidībai un rūpēm par 
saviem iedzīvotājiem.  

Ātro palīdzību sauciet, zvanot 113 
Jāatgādina, ka ātrās palīdzības brigāde Pāvilostā uzturas tikai 

starplaikā starp izsaukumiem. Ja brigādei ir izsaukums, tā dodas ceļā un 
savā apmešanās vietā var nebūt sastopama dažkārt pat vairākas 
stundas. Īpaši tad, ja ir izsaukums pie kāda kritiski slima pacienta, kuram 
jāpalīdz izsaukuma vietā un jāved uz slimnīcu, vai arī, ja brigāde tiek 
nosūtīta uz jaunu izsaukumu, tai esot vēl tikai atceļā no cita izsaukuma. 
Tāpēc iedzīvotājiem der atcerēties, ka brigādes punkts nav ambulatora 
pieľemšanas vieta un brigādes mediķi nevar aizstāt ģimenes ārstu.  

Ātrās palīdzības brigāžu mediķi ir apmācīti un trenēti glābt 
cilvēku dzīvības, kad ir pēkšľi, nopietni veselības vai dzīvības draudi. 
Šādos gadījumos nevajag iet uz brigādes punktu, bet vienmēr zvanīt pa 
tālruni 113. Tas ir vienotais ātrās palīdzības izsaukšanas telefona 
numurs, uz kuru var piezvanīt gan no mobilā, gan arī stacionārā (galda) 
telefona no jebkuras vietas Latvijā.   

Vai par izsaukumu būs jāmaksā?  
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeri, kuri 

arī ir mediķi, jau zvana laikā izvērtē izsaukumu un noskaidro veselības 
stāvokļa bīstamību. Ja brigāde tiek izsūtīta, tādā gadījumā pacientam 
nekas nav jāmaksā.  

Jāmaksā būs tikai tad, ja zvana laikā dispečeram jau būs 
skaidrs, ka pacienta veselības stāvoklis nav pasliktinājies pēkšľi, nav 
nopietna tūlītēja apdraudējuma un palīdzību viľš var saľemt pie 
ģimenes ārsta. Tādā gadījumā dispečers vai dežūrārsts jau sarunas laikā 
zvanītāju brīdinās, ka par brigādes izsaukumu būs jāmaksā. Ministru 
kabineta noteikumi paredz, ka šādos gadījumos jāmaksā 28,21 lati.  

Kas jāsaka, zvanot ātrajai palīdzībai?  
Vispirms jau ļoti uzmanīgi jāklausās tajā, ko jautā dispečers, 

un jāatbild uz viľa jautājumiem, nevis jāmēģina stāstīt visu, kas tajā brīdī 
pašam nāk prātā. Dispečers jautās adresi, un ļoti svarīgi ir pēc iespējas 
precīzāk viľam pateikt savu atrašanās vietu, nosaucot arī pagastu, 
novadu. Tāpat jautās, kas noticis, lūgs nosaukt arī telefona numuru, pa 
kuru vajadzības gadījumā sazināties, ja būs nepieciešams. Šī visa 
informācija ir nepieciešama, lai brigāde pēc iespējas ātrāk nokļūtu 
izsaukuma vietā.  

Kā cilvēks, kurš nav mediķis, lai saprot, kas ar viņu 
noticis un cik bīstami tas ir? Vai saukt ātro palīdzību vai nē?  

Nekad nevajadzētu baidīties vai kautrēties zvanīt – situāciju 
palīdzēs izvērtēt NMP dienesta dispečers vai arī vecākais dežūrārsts. Ja 
tomēr izrādīsies, ka nav vajadzīga ātrās palīdzības brigāde, tad 
dežūrārsts ieteiks, kā labāk rīkoties. Ja būs vajadzīga brigādes mediķu 
palīdzība, tad brigāde brauks un nekas par to jāmaksā nebūs.  

Papildus informācija: Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta brigādes sniedz palīdzību gadījumos, kad ir pēkšņa veselības 
stāvokļa pasliktināšanās un tā apdraud cilvēka veselību vai dzīvību: 

 Pēkšľa saslimšana, trauma, nelaimes gadījums. 

 Pēkšľi sirdsdarbības traucējumi, sāpes sirds apvidū, auksti 
sviedri, samaľas zudums. 

 Pēkšľs elpas trūkums, smakšanas lēkmes vai aizdusa. 

 Pēkšľas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, 
bālums. 

 Pēkšľas sāpes vēderā, saindēšanās, vemšana, intensīva 
caureja. 

 Pēkšľi apziľas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai 
muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi. 

 Pēkšľi psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga 
agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums. 

 Pēkšľas sāpes jostas un krustu apvidū vai urinācijas 
traucējumi. 

 Dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiľošana un alerģiskas 
reakcijas. 

 Dzemdētājas nogādāšanai uz dzemdību nodaļu. 
Vairāk informācijas: www.nmpd.gov.lv 

Sagatavoja: Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

 dienesta Komunikācijas nodaļa  

 

Sabiedrības ziņas 
 

10.Saeimas vēlēšanas novadā 

Pāvilostas novadā no 2555 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem 

vēlēšanās piedalījās 1570 . Tas ir 61.45 % . 

Pāvilostas vēlēšanu iecirknī izsniegti 639 biļeteni, 

Sakas vēlēšanu iecirknī                       260 biļeteni, 

Vērgales vēlēšanu iecirknī                  671 biļetens. 

No izsniegtajiem biļeteniem par derīgiem tika atzīti 1543 biļeteni. 

Mūsu vēlētāju izvēle 

Partiju nosaukums Pāvilosta Saka Vērgale 

Vienotība 229 61 254 

Zaļo un Zemnieku savienība 187 128 257 

Politisko partiju apv.”Saskaľas 
Centrs” 

47 14 36 

Partiju apvienība ”Par Labu 
Latviju” 

73 18 47 

Nacionālā apvienība”Visu 
Latvijai”-Tēvzemei un Brīvībai/ 
LNNK 

60 24 42 

Tukšās aploksnes 12 3 5 

      Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietas izpildītāja MUDĪTE 

ZAMARĪTE 

Liepājas zivju tirdziņā 

arī pāvilostnieku zivis 

Liepājā, Vecās Ostmalas Promenādē 30. septembrī atklāts zivju 
tirdziľš, kas sestdienās  priecēs gan liepājniekus, gan pilsētas viesus un ļaus 
zvejniekiem un zivju tirgotājiem jaunā kvalitātē piedāvāt gan svaigas, gan 
pārstrādātas jūras veltes.  Savu produkciju liepājniekiem piedāvāja arī 
Pāvilostas uzľēmums Z/s „Kaija”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Arī Pāvilostā vajadzētu savu zivju tirgu! 

  

Foto no www.liepajniekiem.lv 
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Reliģiskās ziņas 

 

 

2010.gada 9.oktobrī  

dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā 

kāpa” trīs gadu jubilejas svinības 

Ir pagājuši trīs gadi kopš MK 2007.gada oktobrī 

apstiprināja dabas liegumu ”Pāvilostas pelēkā kāpa”. 2009.gadā 

tika izstrādāts dabas lieguma aizsardzības plāns un individuālie 

apsaimniekošanas noteikumi, kas paredz, ka viens no pirmajiem 

darbiem, kas jāveic, lai saglabātu kāpā esošos bioloģiski vērtīgos 

biotopus, ir priežu retināšana un lapu koku izciršana. Tā kā 

cilvēku bažas par to, ka liegumā izcērt priedes, nav pamatotas. 

Kurš vēlas, ar dabas aizsardzības plānu varat iepazīties 

www.pavilosta.lv, sadaļā Domes dokumenti. 

 Plkst.11.00 Dievkalpojums Pāvilostas evaņģēliskās 
baptistu draudzes baznīcā „Cilvēki dabas un pasaules 
priekšā”. Muzikālajā daļā piedalīsies Rīgas Doma kora skolas 
vidusskolas koris. Diriģents - X Skolu jaunatnes dziesmu 
svētku virsdiriģents Gints Ceplenieks. 

Ziemeļvalstu Ģimnāzijas jauktais jauniešu koris. 
Diriģents - ilggadējais Pāvilostas pelēkās kāpas aizstāvis Mārtiņš 
Zvīgulis. Solisti – Laima Lediľa, Mārtiľš Zvīgulis. 
Koncertmeistare – Arita Orrava. 
Dievkalpojumā tiks pieminēta šogad Mūžībā aizgājusī Dzidra Grimsta, 

kura pag.gs. 70-tajos gados nepieļāva kāpas norakšanu smilts ieguvei 

stikla rūpniecības vajadzībām. 

Pēc dievkalpojuma ap plkst.12.10 Pāvilostas pelēkajā kāpā 

notiks talka, kuras laikā retināsim priedes, kā tas notika jau š.g. pavasarī. 

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi tiks izcirstas un iznestas no 

lieguma teritorijas priedes, diametrā zem 10cm, lai neļautu kāpai aizaugt 

ar mežu un uzturētu liegumā bioloģiskās un ainaviskās vērtības. 

Palīdzēt jau pieteikusies Pāvilostas vidusskolas 6.klase un 

audzinātāja Daiga Jēkabsone, vairāki rīdzinieki, tai skaitā divi ar 

motorzāģiem un arī Rīgas koristi. AICINĀTI ESAT VISI, KURIEM IR 

VĒLĒŠANĀS SAKOPT DABAS LIEGUMU!  

Zīmīgi, ka pasākums, kas noteikti pieskaitāms pie labajiem 

zaļajiem darbiem, sakrīt ar Starptautisko Vispasaules Zaļo darbu 

dienu, ko atzīmē 10.oktobrī ar dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar 

dabas resursu racionālu izmantošanu un enerģijas taupīšanu. 

Pasākumu atbalsta: SFL Jaunatnes programma „Veidoju savu 

Latviju”   

                                                                             MARITA HORNA 

 

Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā: 
17.oktobrī notiks plkst.11:00,  
10. un 24. oktobrī plkst.14:00. 
 
17.oktobrī plkst. 11:00 Saraiķu ev. lut baznīcā notiks Pļaujas 

svētku dievkalpojums un 212 gadu jubilejas svētku 

dievkalpojums, kopš baznīcas atjaunošanas un iesvētīšanas. 

Dievkalpojumi Sakas-lejas baznīcā oktobrī un novembrī. 
10.oktobrī plkst.14.00  Pļaujas svētki 
24.oktobrī plkst. 14.00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu. 
14.novembrī plkst.14.00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu 
21.novembrī plkst.14.00 Mirušo piemiľas dievkalpojums. 
 
23.oktobrī plkst.10 aicinām uz rudens talku baznīcas 
apkārtnes sakopšanai.  

 
 

Diakonijas diena Ziemupē 

25.septembrī Ziemupes tautas namā notika kārtējais 

Diakonijas dienu pasākums. 

Ar skanīgām un jaukām dziesmām klātesošos priecēja 

Sandra Jumberga no Liepājas. Nākamais Diakonijas dienu 

pasākums notiks Vērgales kultūras namā 13.novembrī. 

Arī šogad daudzi Vērgales pagasta iedzīvotāji atsaucās 

Liepājas Diakonijas centra aicinājumam ziedot augļus, dārzeľus 

vai citus lauksaimniecības produktus labdarības pasākumam 

Liepājā. 

Tāpēc Liepājas Diakonijas centrs sirsnīgi pateicas 

visiem Vērgales pagasta iedzīvotājiem par ziedotajiem 

lauksaimniecības produktiem „Ābolu tirgum” Liepājā.  

 

VITA BRAŽE 

 

Dievs ir mīlestība 

19.septembrī ar gaišu, siltu un katrā žestā un vārdā jūtamu Dieva 

klātbūtnes piestrāvotu dievkalpojumu ev.lut. draudze un viesi atzīmēja 

Pāvilostas ev.-luteriskās Pētera un Pāvila draudzes 80.gadskārtu. 

Dievkalpojumu kuplināja Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes Shole.  

„Mums jāmīl tas, kas mūs mīlestībā radījis. Dievs ir pirmais mūs 

sveicinājis. Mūsu uzdevums -  atbildēt viľam uz mīlestību ar to pašu. 

Pieľemt Dievu no visas sirds un mīlēt viľu, kā arī savu tuvāko, kā sevi pašu. 

Mīlestības galējais piepildījums ir rīcībā. Sēt ļaudīs ticību Dievam. Lai 

eľģelis stāv klāt Cerībai, Ticībai un Mīlestībai”, ar šādiem vārdiem cilvēkus 

stiprināja un iepriecināja draudzes mācītājs Jānis Bitāns. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Svētkos draudzi sveica Pāvilostas katoļu un baptistu draudzes, 

Sakaslejas draudze, novadnieki no Ziemupes baznīcas un Pāvilostas 

pašvaldība. Par pašvaldības un Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes 
dāvināto finansējumu jau top pults, uz kuras tiks novietota Bībele svēto 

rakstu lasījumiem. 

Draudzes vārdā sirsnīgs Paldies visiem, kuri bijāt kopā ar mums 

svētkos! 

Paziņojums! Vēl ir brīvas vietas braucienam uz Cerības 
festivālu Rīgā 6.novembrī. Pieteikties varat pie SILVAS mob. 29366112; 
DZINTRAS mob. 26371578; ARGITAS mob. 26162032. Izbraukšana 6. 
novembrī plkst. 14:00 Ziemupes iedzīvotājiem lūgums sazināties ar 
šoferi Edgaru.                                                         

MARITA HORNA 

     Dievkalpojumu vada draudzes mācītājs Jānis Bitāns.             Foto: I.Kurčanova 

 

http://www.pavilosta.lv/
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DZĪVES BRĪŽOS 

Mùža darbs ir vienmèr veidot sevi, 

Augšup tiekties, patiesìgam bùt. 

Lai it viss, ko citiem projám devát, 

Bùtu tas, ko vēlaties sev gùt!  
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī 

dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus- 

Vēru Gausēnu – 86  Validu Pakuli - 83 
Almu Strautiľu – 86 Marzeldu Puķevicu - 82 
Lidiju Kreidenu – 84 Alfredu Grīniľu - 82 
Valentīnu Freimani – 81          Ritu Ernšteini - 80 
Dzidru Gūtmani – 84               Hesami Hananovu - 80 
Andreju Kristapsonu – 83 Lidiju Annu Kleinšmiti - 75 
Irēnu Dadzi – 75  Liliju Mesľikovu – 70 
Veltu Tabitu Meľģi – 75 Ilgu Valeriju Urnu – 70 
Silviju Arāju – 70   
Bruno Bičku, Māri Vaitu, Māru Sarakausku, Aigaru Vasiļčiku, 
Uldi Asari, Aivaru Galecki, Lailu Priedolu, Ingu Reinholdi, 
Mareku Eihvaldu, Lāsmu Piļķi! 
Pilngadniekus – Aivitu Barsukovu, Kristīni Hodakovsku, 
Edgaru Grīnbergu! 

 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī 

dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Āriju Liepiľu - 80 

Kārli Eizengraudiľu - 80 

Smaidu Šervincku - 65 

Jāni Kronberģi, Zinu Vīksnu, Mariku Kravkovu Glezeri un 

Armandu Krastiľu! Pilngadnieku - Ģirtu Ozolu! 

 

Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājus pieľems 3. novembrī plkst. 11:00 Pāvilostā, 

Vērgalē – uz iepriekšēju pieteikšanos. 

Veterinārārste Anna Briede pirmdienās sniedz veterināros pakalpojumus Sakas 

pagastā un Pāvilostas pilsētā. Talr. 29129188.  

M. Afanasjeva veterinārārstes pienākumus vairs neveic. 

 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 8.novembrī. 

Iepriekš, lūdzu, pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 

 

UZAICINĀJUMS - Tiek aicinātas dalībnieces Pāvilostas sieviešu korī, 

mēģinājumi notiek katru trešdienu  plkst. 19:00 Pāvilostas pirmskolas iestādē 

 „ Dzintariņš” 

 

 

MŪŽĪBĀ 

Pāvilostā un Sakas pagastā 

Velta DREIJA 

10.02.1937.- 05.09.2010. 

Jānis RAIBARTS 

23.11.1943.- 18.09.2010. 

Biruta LEZEVSKA 

09.02.1937.- 29.09.2010. 

 

 

  
 

SVEICAM 

Lindu Mūrnieci un Aigaru Kāpiņu  

              ar meitas ESTERES piedzimšanu! 

 

SVEICAM  

Gunitu Lazukinu un Oskaru Vērnieku 

                     kāzu dienā! 

Zani Vīganti un Jāni Mežavilku  

                     kāzu dienā! 

 
 

 

 

Paziņojums 

Lietotās elektropreces novada iedzīvotāji atkal var vest un novietot ēkas 

Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, piebūvē, kur vasarā darbojās radošās darbnīcas. 

Lūdzam izmantot šo iespēju – bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgiem 
atkritumiem. Bezatbildīgi izmesti mežā tie rada draudus cilvēku veselībai!  

Iedzīvotāji, kuriem nepieciešami skursteņslauķu pakalpojumi, var pieteikties pie 

Aivara Alņa līdz 15.oktobrim pa telefonu – 26424920. 

Darba drošības speciāliste VITA CIELAVA pieľem iedzīvotājus Pāvilostas 
novada domē ceturtdienās domes darba laikā no 8:00 – 13:00/ 14:00 – 17:00. 
 
Atgādinājums suņu īpašniekiem! Pašvaldība ir uzsākusi cīľu ar klaiľojošiem 
suľiem. Turpmāk klaiľojošus suľus izķers profesionāli aprīkoti suľu ķērāji un 
nogādās dzīvnieku patversmē. Viena suľa izpirkšana no patversmes saimniekam  
izmaksās sākot no 90,- Ls. 

 

 

 

 

 

Darba sludinājums 

Sociālais dienests aicina pieteikties uz dienas atbalsta informācijas centra 

„Krams” apkopējas - sētnieces darba vietu. Iesniegumu iesniegt pie sociālās 

dienesta vadītājas līdz 20.10.2010. 

 

SPORTA ZIŅAS  
28.augustā Pāvilostas pilsētas stadionā notika Pāvilostas novada tenisa 

turnīrs. 

Jauniešu grupā: 1.vietu izcīnīja Ingus Lazukins, 2.vietā - Ģirts Jakovļevs, 

3.vietā - Gvido Priedols. 

Pieaugušo grupā:   1.vieta - Andris Bērziľš,  2.vietā - Sandis Bieriľš, 3.vietā - 

Kaspars Aksenoks. 

Lejaskurzemes novadu meistarsacīkstēs minifutbolā, kuras notika  no 

š.g. jūnija līdz augustam, pēc vienpadsmit spēlēm ar iegūtiem  11 punktiem 

Pāvilostas komanda ierindojās 9.vietā un no tālākas cīľas izstājās. 

 
2.oktobrī Cīravā notika minifutbola turnīrs. Turnīrā piedalījās četras 

komandas .Rezultāti sekojoši :     

Pāvilosta : Cīrava (0:1) 

 Pāvilosta : Dunalka (5:3) 

 Pāvilosta : Aizputes pag. (0:3) 

Kopvērtējumā 1.vietā Aizputes pag. - 6 punkti 

  2.vietā Cīrava - 6 punkti 

  3.vietā Pāvilosta - 3 punkti (labākā vārtu attiecība ) 

 
ALDIS BARSUKOVS 
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