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gaišu prieku mirdzošā sveču gaisma egles 
zaļumā. Tā bija pirmā vēsts, ka gada 
tumšākais laiks jau pārdzīvots, ka tevi sagaida 
atkal gaišākas dienas.” (J.Jaunsudrabiņš) 

Klāt atkal garie, tumšie vakari, kurus 
pavada Ziemas saulgrieţu gaidas. Deg sveces, 
radot rimtu, mierīgu gaisotni, un tieši šis ir tas 
brīdis, kad apstājamies decembra skrējienā. 
Lielas, baltas pārslas kavēdamās krīt no debesīm 
un it kā klusina cilvēku steigu. Tieši bērni sniegu 
izbauda un izprot vispatiesāk. Tā ir neizmērojama 
līksme un bezgalīgs prieks. Daţi no mums pat ļoti 
gaida sniegu, lai apnicīgais pelēkums pārtaptu 
baltā, bet kādam gluţi pretēji - tas liek nepatikā 
nodrebēt. Un kā nu ne, jo klāt atkal laiks ar 
aizputinātiem un neizbraucamiem ceļiem, 
augstiem apkures tarifiem, arī ar daţnedaţādām 
sīkām un ne tik sīkām ķibelēm. Un tā arī visi, 
vairāk vai mazāk, dzīvojam tādās kā brīnuma 
gaidās. Un varam sev uzdot jautājumu – kas tad 
īsti ir brīnums, tieši tas īstais, lielais, vienīgais. 
Diez vai tas būs standarta apsveikums vai spoţa, 
dārga dāvana Ziemassvētkos, nedz arī nodeldēti, 
apbruţāti vārdi gadu garumā. Patiesais brīnums 
nāk no bērnības, kad Ziemassvētku eglīte mirdz 
visspoţāk un visparastākā dāvana ir visskaistākā 
pasaulē.  

Decembrī gads pamazām skaita 
pēdējās dienas, stundas, minūtes. Aizgājušais 
gads katra apziľā paliks savādāks. Vienam – 
jaunu pārmaiľu un panākumu gads, citam – 
mierīgs darba gads, bet vēl citam smagu 
zaudējumu gads. Tā iekārtots, ka prieks mijas ar 
bēdām, daţkārt nākas vilties draugos vai mainīt 
domas par ienaidniekiem. 

Šis klusais laiks ir kā radīts pārdomām. 
Sevis izvērtēšanas laiks, kad ieklausāmies sevī, 
ieskatāmies savas dvēseles logos. Domas par 
dzīvi, kāds tad ir mūsu uzdevums tajā un kamdēļ 
mums tā dota? Kalna svētību kopienas 
izveidotājs, priesteris Andrejs Mediľš reiz teicis: 
„Šai dzīvē neesam aicināti veiksmēm, bet gan 
ticībai. Ja ir ticība, darbi pārvēršas veiksmē.” Lai 
šie vārdi parāda mums īsto ceļu. Brienot caur 
pelēkumu, tumšajiem vakariem, gaidīsim gaismu. 
Iedegsim baltas sveces ticībai un cerībai, jo tieši 
tās ir visa tālākā pamatā. 

VITA BRAŢE 
 

 
 
 
 
 

„Ir brīži, kad cilvēks vairās no gaismas- tam jānokāpj 

sevī vistumšākajos dziļumos, lai tiktu skaidrībā ar sevi 

un pasauli. Tādas ir arī priekšsvētku ziemas dienas: tās 

saplok blāvā krēslībā, lai pēkšņi uzziedētu 

Ziemassvētku brīnuma gaismā. Un, pieminēdami šīs 

debesu gaismas atgriešanos, mēs aizdedzināsim sev 

apkārt sveces un prieku.” 

                                   Veronika Strēlerte 

Lai jautri, bet galvenais sirsnīgi un gaiši  

mums visiem šie Ziemassvētki! 

Veiksmīgu un daudzsološu 

 Jauno 2011.gadu! 
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„Bet Latvijas ziemas 

kalngals bija Ziemassvētku 

vakars, kad pa piesnigušajiem 

priedulājiem, zvaniņus lalinot, 

brauci uz baznīcu, kur tevi, lai 

tu liels vai mazs, pildīja ar  
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Informācija par Ziemassvētku pasākumiem: 

Par novada izglītības iestāžu pasākumiem – 9.lpp 

Par novada kultūras namu un biedrību pasākumiem – 12. lpp 

Par dievkalpojumiem novada baznīcās – 17.lpp 
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DOMES ZIŅAS  
25.novembrī notika kārtējā domes sēde. Tajā piedalījās visi domes 
deputāti un izskatīja divdesmit darba kārtības punktus. 
1. Piešķīra finansējumu no pašvaldības budţeta neparedzētiem 
līdzekļiem vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: dokumentu 
vadības sistēmas NAMEJS ieviešanai Ls 435,60, kas sastāda 20 % no 
kopējās summas, atlikušo finansējumu Ls 1756,80 iekļaut 2011.gada 
budţeta projektā; koncerta „Ziemassvētku roze” (10.decembrī) 
organizēšanai -  Ls 200,00; Pāvilostas mūzikas skolai Ls 800,00 datora 
iegādei mūzikas studijas ierīkošanai. Dokumentu vadības sistēmu 
ieviesīs Pāvilostas novada pašvaldībā un abās pagastu pārvaldēs.  
Galvenais ieguvums būs ātrāka dokumentu aprite pašvaldībā, kā arī 
kontrole par uzdevumu izpildes gaitu.  
Nevajadzēja finansējumu Pāvilostas pilsētas kultūras namam Nīcas 
vīriešu kora diriģenta Jēkaba Ozoliľa 65 gadu jubilejas koncerta 
apmeklēšanai, jo to var  rast, veicot nepieciešamos grozījumus Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama budţetā. Nepiešķīra finansējumu darbu apmaksai 
k/s „Vērgale-1” par Saraiķu kapu zvana uzstādīšanu, jo arī to var  rast 
Vērgales pagasta pārvaldes budţetā. 
 Jautājumu par finansējuma piešķiršanu Ls 1494,00 apmērā Saraiķu 
ev.lut. baznīcas remontam, logu nomaiľai, nolēma izskatīt pie 2011.gada 
budţeta projekta sastādīšanas. 
2. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu E.Šneidera laukumā 11, 
Pāvilostā (vecā ambulances ēka), pārdodot to izsolē. Nosacītā cena- Ls 
50 000,00. Uzdeva Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijai 
sagatavot īpašuma izsoles noteikumu, līguma un paziľojuma projektus 
apstiprināšanai domē. Par pārdošanu nobalsoja 10 deputāti, atturējās 
A.Magone, U.Kurzemnieks, A.Zaļkalns. 
3.  Nolēma, ka SIA „Ledusroze” izdevumus, kuri tiks ieguldīti pašvaldības 
īpašuma Dzintaru ielā 27, Pāvilostā logu un durvju nomaiľai Ls 1062,75 
apmērā atskaitīs no ikmēneša nomas maksas. 
4. Pāvilostas novada dome izskatīja SIA „Lattelecom” iesniegumu par 
nekustamā īpašuma „Vērgale” atsavināšanu un piedāvājumu to 
iegādāties pašvaldībai un konstatēja, ka nekustamais īpašums „Vērgale” 
būtu nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Nolēma iegādāties 
nekustamo īpašumu „Vērgale”, kadastra Nr. 6496 504 0171, par Ls 
600,00, finansējumu, ľemot  no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- 
vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem. Pilnvaroja Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu slēgt īpašuma pirkuma līgumu.  
5.  Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Saraiķu Alkšľi”,  
kadastra Nr. 64960020035, Saraiķi, Vērgales pagasts. Pēc zemes 
ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē un 
piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam. 
6. Nolēma  2010.gada 31.decembrī izbeigt telpas nomas līgumu „Ploce-
2”, Vērgales pagastā ar SIA Kalniľmuiţa un  slēgt līgumu ar SIA 
Muiţkalniľi par minētās telpas nomu ar 2011.gada 01.janvāri veikala 
ierīkošanai. 
7. Dome izskatīja Pāvilostas novada Privatizācijas komisijas 
priekšsēdētāja Ivara Lapiľa  iesniegumu par dzīvojamās mājas „Majori”, 
Vērgales pagasts, nodošanu apsaimniekošanā Ainai Ūšei. Konstatēja, ka 
abi mājas „Majori” dzīvokļi ir privatizēti uz Ainas Ūšes vārda. Lai lemtu 
jautājumu par mājas apsaimniekotāja maiľu domei ir jāsaľem A.Ūšes 
iesniegums. Šo jautājumu atlika.  
8. Par Pāvilostas novada domes pārstāvi Pāvilostas ostas valdē iekļāva 
Gati Štokmani. Zemkopības ministriju turpmāk ostas valdē  pārstāvēs 
Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu 
nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Lagūns. 
9. Pāvilostas novada dome izskatīja SIA „N Stars” valdes locekļa 
V.Cepļajeva iesniegumu par līgumsoda aprēķina apturēšanu nekustamā 
īpašuma nodoklim un nolēma apturēt kavējuma naudas un pamatparāda 
palielinājuma aprēķināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
parādu par SIA „N Stars” piederošiem nekustamiem īpašumiem, sākot no 
šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja SIA „N Stars” neveiks nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda samaksu līdz 2010.gada 31.decembrim, tad 
nokavējuma nauda tiks aprēķināta likumā noteiktajā kārtībā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. 
 
 
 

10. Septiľām novadā reģistrētām zemes vienībām noteica zemes 
lietošanas mērķus. 
11. Nekustamais īpašums Ploce 28,  Vērgales pagasts, sastāvošs no  
zemes gabala, dzīvojamās mājas un trim palīgceltnēm, pieder 
Pāvilostas novada pašvaldībai. Nolēma piešķirt telpu grupai Nr. 007 
adresi „ Ploce 28-7”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, un 
iereģistrēt dzīvokli uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. 
12. Nolēma labot 28.10.2004. Pāvilostas pilsētas domes lēmumu 
Nr.16.šadus punktus: 1.24 punktu un izteikt to šādā redakcijā - Avotu 
iela 13A, kadastra Nr. 64130020212, kopplatība 1900 kvm, nosaka 
vienu lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. NĪLM kods 0501, 1. zona;1.250 
punktu un izteikt to šādā redakcijā - Klusā iela 12, kadastra Nr. 
64130020206, kopplatība 5240  kvm, nosaka vienu lietošanas mērķi – 
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas. NĪLM kods 0501, 1. zona; 1.429 punktu un izteikt to 
šādā redakcijā -  Smilšu iela 16, kadastra Nr. 64130020223, kopplatība 
305 kvm, nosaka vienu lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. NĪLM kods 0501, 
1. zona. 
13. Mainīja nosaukumu nekustamam īpašumam „Zaraiķi” uz 
nosaukumu Ziemupes iela 8,Saraiķi,Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. 
14. Anulēja zemes robeţu, situācijas un apgrūtinājuma plānu               
Sakas iela 9, Pāvilosta. Atdalāmajam  zemes gabalam, Sakas iela 9B, 
piešķīra zemes lietošanas mērķi – 1001- rūpnieciskās raţošanas objekti 
un noliktavas. Zemes gabalam, Sakas iela 9, piešķīra zemes lietošanas 
mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 
15. Precizēja vairākas īpašumu adreses  un mainīja adresi ēkai Šķēdes 
iela 1, Saraiķi, uz  Šķēdes iela 1C. 
16. Pāvilostas novada dome izskatīja Liepājas reģiona novadu 
būvvaldes būvinspektora Guntara Ļaudāma iesniegumu par būves 
Dzintaru 2B, Pāvilostā, apsekošanu. Iesniegumā norādīts, ka, apsekojot 
piestātni, ir konstatēts, ka tā ir daļēji sagruvusi un  nonākusi tādā 
stāvoklī, ka tās lietošana var būt bīstama, kā arī bojā ainavu un  ka 
īpašniekam piestātne ir jāsakārto vai jānojauc.  Pamatojoties uz 
Liepājas reģiona novadu būvvaldes rekomendāciju, pašvaldība pasūtīja 
sertificēta eksperta slēdzienu konkrētās būves tehniskā stāvokļa 
konstatēšanai.  Atzinumā par piestātnes tehnisko stāvokli, kuru 
sastādījis 09.11.2010. hidrotehnisko būvju eksperts L.Ļakmunds, ir 
secināts, ka koka piestātne ir pilnībā izsmēlusi savus resursus un 
atrodas neapmierinošā stāvoklī un saskaľā ar 1996.gadā izstrādāto 
Pāvilostas ostas attīstības koncepciju nav saglabājama. Pamatojoties 
uz Būvniecības likuma 32.pantu, deputāti vienbalsīgi pieľēma lēmumu, 
ka īpašniekam SIA „N Stars”  būvi - koka piestātni Dzintaru ielā 2B, 
Pāvilostā, jāsaved kārtībā vai jānojauc līdz 25.05.2011.. 
17. Apstiprināja precizējumus saistošajos noteikumos Nr.21 „Pāvilostas 
novada administratīvās atbildības noteikumi”, kas stājas spēkā  ar 
2010.gada 15.decembri (skat. 5. lpp.). 
18. Mainīja adresi dzīvojamai mājai no „Lībeki”, Saraiķi, uz adresi 
„Betes”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463. 
19. Nolēma noteikt degvielas patēriľa normu domes automašīnai VW 
Crafter  vasaras periodā - 12 l uz 100 km nobraukuma, ziemas periodā 
-  14 l uz 100km nobraukuma.  
Pašvaldības autotransportam ziemas degvielas patēriľa normu noteica 
periodam no 1.novembra līdz 30.martam. 
20. Sēdes noslēgumā izskatīja daţādus  saimnieciski organizatoriskus 
jautājumus, par kuriem lēmumi netika pieľemti. 
 
 
 

Nākamā komiteju sēdes plānotas 2010. gada 9. decembrī. 
 
 

Nākamā domes sēde plānota  
                       2010.gada 16.decembrī Vērgales pagastā. 

 

Informāciju sagatavoja  
MARITA HORNA 

 
 
 
 



 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

PROJEKTI 2010. GADĀ 
 

            Eiropas Zivsaimniecības fonda: zivsaimniecības attīstības 
iespēja pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas 
vietās”  ietvaros tika realizēts projekts „Pāvilostas ostas Ziemeļu un 
Dienvidu molu rekonstrukcija ”, ID. Nr. 09-02-Z303000-000004 . 
Līgums ar LAD tika noslēgts 21.04.2009. Tehnisko projektu izstrādāja 
SIA „Jūras projekts”, par summu 34 848,00 LVL. Molu rekonstrukcijas 
darbus veica A/S „BMGS”, par summu 573 840,16 LVL. Projekta 
ietvaros tika renovēti abi moli: Ziemeļu un Dienvidu mols, kas bija 
katastrofālā stāvoklī,  arī atjaunotas vēsturiskās bākas abos molu 
galos. 
 

   Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē 3.1.3.1. 
“Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana” atbalstītais projekts “Kvalitatīvai dabaszinātľu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Pāvilostas 
vidusskolā”, Nr. 3 DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/046 
    Projekta ietvaros ir paveikta lielākā daļa plānoto darbu: ir 
izremontēti un apmēbelēti četri dabas zinību kabineti -  matemātikas, 
fizikas, ķīmijas un bioloģijas. Jaunums - 15. novembrī tika saľemta 
datortehnika un aprīkojums, kas  tai pašā dienā tika uzstādīta 
minētajos kabinetos. Tagad trīs no minētajām klasēm ir aprīkotas ar 
interaktīvām tāfelēm, vienu datu kameru, 20 portatīviem datoriem 
skolniekiem un četriem portatīviem datoriem pedagogiem. Bioloģijas 
kabinets aprīkots ar projektoru un ekrānu, kā arī digitālo mikroskopu. 
Vēl projekta ietvaros ir plānots iegādāties materiāltehniskos līdzekļus, 
kas tiks piegādāti nākamā gada sākumā. Iekārtojot moderni aprīkotus 
dabas zinību kabinetus Pāvilostas vidusskolā, tiks nodrošināta 
kvalitatīva vidējās izglītības programmas apguve dabaszinātnēs un 
matemātikā un sasniegts projekta mērķis- vispārējās vidējās izglītības 
kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos. Kopējais 
projekta finansējums sastāda 98 392.00 LVL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”(kods 

321) realizētie projekti: 

 Nr.10-02-L32100-000144, Pāvilostas vidusskolas teritorijas 

labiekārtojuma rekonstrukcija, ievērojot drošības pasākumu 

organizāciju.  

Vēl viens projekts, kas tika realizēts Pāvilostas vidusskolas  

labiekārtošanai. Projekta ietvaros tika rekonstruēts vecais, jau sen 

nokalpojušais bruģis pie Pāvilostas vidusskolas, veikta apkārtnes 

labiekārtošana, izvietoti soliľi, atkritumu urnas, riteľu statīvs un 

apgaismojums.  
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Tehnisko projektu apkārtnes labiekārtošanai veica SIA „ZL ”, bet 
būvdarbus veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. Kopējās projekta 
izmaksas sastāda 12068,54 LVL. Projektu realizējot, tika sasniegts 
mērķis: publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, lai nodrošinātu 
rekreācijas pakalpojumus un kvalitatīvas piekļuves iespējas mācību 
iestādei. 

 Nr. 08-02-L32100-000138, „Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 
mūzikas skolas ēkas vajadzībām Pāvilostas novads, Pāvilosta, 
Dzintaru iela 23” 

Pilnībā pabeigts ir projekts, kura ietvaros notika Pāvilostas 
mūzikas skolas jumta un otrā stāvā telpu renovācija. Projektam tehnisko 
projektu izstrādāja SIA „ARH STADIJA”, bet ēkas rekonstrukcijas darbus 
veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks ”. Kopējās projekta izmaksas 
sastāda 24 687,20 LVL. Projektu realizējot, ir sasniegts projekta mērķis: 
nodrošināt publiskās infrastruktūras kvalitāti, jo mūzikas skolu apmeklē 
ne tikai bērni, bet koncertus un citus pasākumus var apmeklēt jebkurš 
novada iedzīvotājs. 

 Nr.10-02-L32100-000132, E. Šneidera laukuma labiekārtojums un 
bērnu rotaļu laukuma izveide 

    Projekta ietvaros tika iekārtots jauns bērnu rotaļu laukums, 
veikta apkārtnes labiekārtošana, izvietoti soliľi, atkritumu urnas pie jaunā 
Pāvilostas veselības un sociālā centra, vietā, kur jau bija bērnu rotaļu 
laukums. Tehnisko projektu apkārtnes labiekārtošanai veica SIA „ZL”, 
bet labiekārtošanas un iekārtu uzstādīšanas darbus veica SIA „Ksil 
Baltic”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 14 408,57 LVL. Projektu 
realizējot, tika sasniegts mērķis: publiski pieejamas teritorijas 
labiekārtošana, lai nodrošinātu rekreācijas pakalpojumus Pāvilostas 
pilsētā.  
   Bez minētā rotaļu laukuma, paralēli tika papildināts un ierīkots 
jau esošais rotaļu laukums Sporta ielā ( jaunajā ciemā ). Arī šeit 
aprīkošanas darbus veica SIA „Ksil Baltic”. Labiekārtošanas darbu 
finansēja Pāvilostas novada pašvaldība. 

 Nr. 10-02-L32100-000136, Pāvilostas kultūras nama iekštelpu 
rekonstrukcija  

     Uz Latvijas valsts svētkiem veltīto svinīgo pasākumu tika 
pabeigta Pāvilostas kultūras nama telpu renovācija. Tās bija kultūras 
nama vēl līdz šim neremontētās telpas: skatuve, „zilā” istaba, kurā tika 
iebūvēta duša, tualete un neliela virtuvīte, spoguļu zāle, telpa 
muzikantiem, kabineti kultūras nama vadītājai un Pāvilostas novada 
avīzes redaktorei, kā arī rekvizītu telpa. Tehnisko projektu k/n 
renovācijas darbiem veica SIA „ZL”, bet  renovācijas darbus veica SIA    
„IGA-4”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 19 355,46 LVL. Projektā tika 
realizēts mērķis: rekonstruējot Pāvilostas kultūras nama telpas, 
nodrošināt pilnvērtīgu kultūrvidi un sekmēt kultūras attīstību lauku 
rajonos. 

 Nr. 10-02-L32100-000148, Vērgales un Ziemupes apgaismojuma 
rekonstrukcija  

    Noslēgumam tuvojas ielu apgaismojuma projekts Vērgalē un 

Ziemupē. Projekta ietvaros tika rekonstruēts un modernizēts jau esošais 

ielu apgaismojums, kas ir būtiski sevišķi gada tumšākajos mēnešos. 

Projekta ietvaros tika demontētas un ierīkotas jaunas lampas: Ziemupes 

ciemata centrā 12 lampas, bet Vērgales ciemata centrā 44 lampas. 

Tehnisko projektu ielu apgaismojuma renovācijas darbiem veica SIA        

„OMS”, bet renovācijas darbus veica SIA „Kesto”. Kopējās projekta 

izmaksas sastāda 36 255,89 LVL. Projekta mērķis: veicot ielu 

apgaismojuma rekonstrukciju Vērgales pagasta Vērgalē un Ziemupē, 

veicināt apdzīvotības saglabāšanu Pāvilostas novada lauku teritorijā. 

 Nr. 10-02-L32100-000130, Stadiona rekonstrukcija- hokeja 

laukuma  rekonstrukcija  Dzintaru ielā 107A, Pāvilostā. 

Ar nelielu aizkavēšanos, objektīvu apstākļu dēļ, ir uzsākta 

hokeja laukuma izbūve Pāvilostas pilsēta stadionā, blakus tenisa 

laukumam. Paredzēts noasfaltēt hokeja laukumu un uzstādīt bortus, kā 

arī veikt labiekārtošanas darbus. Tehnisko projektu hokeja laukuma 

būvniecības darbiem veica SIA „ ZL ”, bet renovācijas darbus veic SIA „ 

Aizputes ceļinieks ”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 22 102.00 LVL.  
 

 

 

 Fizikas skolotāja S. Ansone novada pirmo mācību stundu, izmantojot  
jauno, interaktīvo tāfeli.                                                    Foto: V. Ģēģere.                                                                           
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Projekta mērķis: publiski pieejama hokeja laukuma izveide, 
lai sekmētu rekreācijas pamatpakalpojumus, sporta attīstību un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Vēl šogad paredzēts uzsākt divus Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” administrētos 
projektus:  

 Nr. 10-02-L32100-000150, „Vērgales kultūras nama 
rekonstrukcija”. Ir izstrādāts tehniskais projekts, ko veica SIA 
„Agroprojekts” Liepājas nodaļa, un tuvākā laikā tiks izsludināta 
iepirkuma procedūra par būvdarbu veicējs. 

 Nr. 10-02-L32100-000151, Ziemupes tautas nama 
rekonstrukcija. Ir izstrādāts tehniskais projekts, ko veica SIA „CD”. 
Diemţēl, neveiksmīgi beidzās pirmais publiskais iepirkums par 
būvdarbu veicēju, jo pretendentu piedāvājumos minētās summas 
gandrīz par 30 % pārsniedza projektā plānotās iespējas. Līdz ar to, 
diemţēl, ir jāsamazina darbu apjomi, un līdz jaunam gadam tiks 
izsludināts jauns publiskais iepirkums par būvdarbu veicēju ar 
samazinātiem darbu apjomiem.  

Finišam beidzot tuvojas projekts ID. Nr. 08-02-L32100-
000364, Vērgales kultūras nama jumta rekonstrukcija, kas tiks 
pabeigt līdz šī gada beigām.  

Jumta renovācijas darbus veic SIA „Livland Būve”. Tehnisko 
projektu hokeja laukuma būvniecības darbiem veica SIA „Hipotēku 
bankas nekustamā īpašuma aģentūra”. Kopējās projekta izmaksas 
sastāda 48 371,72LVL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiek izstrādāts tehniskais projekts projektam „Vērgales 

bibliotēkas telpu rekonstrukcija”, ID. Nr. 08-02-L32100-000274. 
Tehniskā projekta izstrādi veic A/S „Būvmeistars ”. Renovācijas 
darbi tiks uzsākti 2011. gada sākumā. Plānotās projekta izmaksas 
sastāda 9 214.00 LVL. 

 

Pāvilostas novada pašvaldība ir saľēmusi atbalstu arī 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākumā “Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” , 
kuru administrē Liepājas rajona partnerība. 

Šajā programmā atbalstīti šādi projekti:  

 „Dzintara apstrādes tradīciju saglabāšana Pāvilostas novadā” 
I.D/ Nr. 10-02-LL09-L413201-000004 

Projekta mērķis: saglabāt vietējo kultūras mantojumu- 
dzintara apstrādes radošās darbnīcas Pāvilostā, iedzīvotāju pilnvērtīgai 
brīvā laika pavadīšanai.  

Projekta ietvaros tika iegādātas dzintara apstrādes iekārtas, 
kuras piegādāja SIA „Metreks”, iekārtas tika izvietotas Pāvilostas 
mākslas skolā, līdz ar to tika atklāta jauna apmācību programma 
Pāvilostas mākslas skolā- dzintara apstrāde, kuru vada Sarmīte 
Laugale. Arī pārējiem interesentiem tiek dota iespēja apgūt dzintara 
apstrādes prasmes un iemaľas.  
 

Plānots arī vasaras sezonā šādu iespēju piedāvāt tūristiem un 
atpūtniekiem. Kopējās projekta izmaksas sastāda 5442,20 LVL. 

 Otrs projekts šajā programmā ir „Sociālo pakalpojumu centra 
izveide sociālā mājā „Ploce 23”” I.D/ Nr. 10-02-LL09-L413101-
000008 

Projekta mērķis ir veicināt sociālo un sadzīves pakalpojumu 
pieejamību Pāvilostas novada Vērgales pagastā iespējami tuvu dzīves 
vietai. Pašreiz ir izstrādāts tehniskais projekts un veikts iepirkums par 
renovācijas darbu veikšanu. Tehniskā projekta izstrādi veica A/S 
„Būvmeistars”, bet iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA         
„Kurzemes IT” Būvdarbu izmaksas sastāda  13 357,33 LVL 

Eiropas Zivsaimniecības fonda, pasākuma „Teritoriju 
attīstības stratēģiju īstenošana”, kuru administrē Liepājas rajona 
partnerība, ietvaros tika atbalstīts projekts „Akmensraga ceļa 
rekonstrukcija”, ID 10-02-ZL14-Z401101-000003 

Projekta mērķis: rekonstruējot Akmensraga ceļu, attīstīt 
vietējo infrastruktūru un tūrismu Pāvilostas novadā. Kopējās projekta 
izmaksas sastāda 41 848.00 LVL 

 
Trīs projekti ir saľēmuši finansējumu no Kultūrkapitāla 

fonda, projektus administrē Liepājas pilsētas pašvaldību iestāde             
„Kultūras pārvalde”. Finansējums nav liels un paredzēts daţādu 
kultūras aktivitāšu realizēšanas Pāvilostas novada kultūras iestādēs: 

Jau realizēts ir Pāvilostas bibliotēkas projekts „Jūras 
krastā Pāvilostā”, kura ietvaros notika tikšanās ar rakstnieku, 
publicistu Rimantu Ziedoni, kā arī piemiľas pasākumi Pāvilostas 
vietējam rakstniekam, dzejniekam un publicistam, zvejnieku dzīves 
atspoguļotājam Arnoldam Reimanim viľa 85 gadu jubilejā. Piešķirtā 
projekta summa no KKF: 100.00 LVL; 

Otrs projektu realizē Pāvilostas novadpētniecības muzejs  
„Zvejniecība- Pāvilostas nemateriālās kultūras mantojums”. 
Projekta ietvaros tiek dokumentēta- filmēta un fotografēta daţādu zivju 
nozveja Baltijas jūrā un nēģu zveja Sakas upē. Iegūtais materiāls tiks 
eksponēts izstādē un pēc tam saglabāts muzeja fondos nākamajām 
paaudzēm. Piešķirtā projekta summa no KKF: 200.00 LVL; 

Trešo projektu realizēs Pāvilostas Mūzika skola                  
„Lejaskurzemes mūzikas skolu akordeonu folkloras festivāls 
„Zoķeris 11”. Projekts tiks realizēts jūlija mēnesī kā nometne 
Lejaskurzemes mūzikas skolu audzēkľiem. Piešķirtā projekta summa 
no KKF: 780.00 LVL; 

 

Atbalstīts ir arī Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda 
„Sakas novada pensionāru nodibinājums” iesniegtais projekts 
„Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība un sadarbība starp 
paaudzēm” Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu 
shēmai „NVO fonds”, projekta I.D. Nr. 2010.CH04/mic - 228. Kopējā 
projekta summa sastāda 22 900,00 LVL, no kurām 95% ir grantu 
shēmas līdzfinansējums, 2,5% NVO finansiālais ieguldījums un 2,5% 
ieľēmumi natūrā. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties invalīdu paceļamo 
krēslu personām ar kustību traucējumiem Dzintaru ielā 73, lai personas 
ar kustību traucējumiem var apmeklēt pensionāru istabu, konferenču 
zāli un arī Pāvilostas bibliotēku. Paredzēts arī iegādāties 8 
transformējumus galdus konferenču zālei, apmācību sekmīgai norisei, 
kā arī noorganizēt daţāda veida apmācības: angļu valodu, 
datorapmācību, floristikas nodarbības, daiļdārzniecības pamatus un 
praktiskās apmācības dārzos, ārstniecisko zāļu tēju vākšana, 
sagatavošana un pielietošana, veselīga dzīves veida un ilgstošas 
veselības saglabāšanas pamati, vingrojumi veselībai, nūjošanas 
pamati, rokdarbi- adīšana, tamborēšana, pērļošana, filcēšana, lauku 
maizes cepšana, zivju ēdienu gatavošana, tradicionālo lauku tortu 
cepšana. Projekts ilgs visu nākamo gadu no 01.01.2011.- 31.12.2011. 
Plānotā mērķgrupa ir seniori, bet daţās aktivitātēs ir plānota sadarbība 
ar jauno paaudzi- skolniekiem, citām NVO un pensionāru apvienībām 
no citiem novadiem. 

VIZMA ĢĒĢERE, 

Pāvilostas domes projektu koordinatore  
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Vērgales kultūras nama jumta rekonstrukcija.                   Foto: V. Ģēgere 
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Nodarbības Pāvilostas mākslas skolas audzēkņiem dzintara apstrādē ar projekta ietvaros iegādātam dzintara apstrādes 

iekārtam  

 

 

Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 26.08.2010. 
sēdes protokols Nr. 11., 9.1.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 21 

 

PĀVILOSTAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS 
ATBILDĪBAS NOTEIKUMI 

 Izdoti  saskaľā  ar  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1., 2., 4., 6., 13.daļu 

  
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt un aizsargāt 
sabiedrisko kārtību Pāvilostas novadā, veidot veselīgu, drošu, 
estētisku civilizēto kultūrvidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstures 
pieminekļus, novērst tiesību pārkāpējus, kā arī veicināt iedzīvotāju  
apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību 
sabiedrības priekšā. 
2. Par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu 
neievērošanu personas saucamas pie administratīvas atbildības 
saskaľā ar šiem noteikumiem. 
3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru 
paredzēta atbildība saskaľā ar šiem noteikumiem, izdarīts 
Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.  
4. Par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdarīto saistošo noteikumu 
pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams naudas sods. Maksimālais 
naudas sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu pārkāpumu, 
fiziskajām personām līdz viens simts piecdesmit latiem, juridiskajām 
personām –līdz piecsimts latiem,  bet pārkāpuma izdarīšanas vietā 
bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) – līdz 
divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viľam uzlikto naudas sodu. 
Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams 
LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSĀ paredzētajā 
procesuālajā kārtībā, ievērojot LATVIJAS ADMINISTRATĪVO 
PĀRKĀPUMU KODEKSĀ noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.  
5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par 
PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu 
pārkāpumiem ir tiesīga Pāvilostas novada pašvaldības policija 
(turpmāk - Pašvaldības policija) un citas Latvijas administratīvo 
pārkāpuma kodeksā norādītās institūcijas un pilnvarotās personas 
(turpmāk tekstā - amatpersonas). 
6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos 
aktos noteiktajā procesuālajā kārtībā. 
7. Administratīvā pārkāpuma lietā pieľemto lēmumu var pārsūdzēt 
(apstrīdēt):  

7.1. Pašvaldības policijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt 
padotības kārtībā augstākai amatpersonai, bet tās lēmumu - 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā; 

7.2. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas lēmumu - 
Administratīvajā rajona tiesā; 

7.3. citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt 
padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu - pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.  

7.4. Domes Administratīvās komisijas lēmumu - Administratīvajā 
rajona tiesā. 
8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi 
administratīvo pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura 
nepildīšanu uzlikts administratīvais sods. 
9. Par Domes saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda  
tiek ieskaitīta Pāvilostas novada pašvaldības budţetā . 

2. SEVIŠĶĀ DAĻA 
1.SADAĻA 
TERITORIJAS APBŪVES UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU 
PĀRKĀPUMI 
10. Apbūves noteikumu neievērošana.  
Par Pāvilostas novada apbūves noteikumu un apbūves plānojuma 
neievērošanu uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. 
 
 

11.  Ēkas numurzīmju un ielas nosaukuma plākšľu 
izvietošanas noteikumu neievērošana. 

11.1. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšľu 
neizlikšanu tam paredzētajās vietās uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām desmit lati, juridiskajām personām – 
piecdesmit lati;  

11.2. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju  nosaukuma plākšľu 
neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā uz liek 
naudas sodu līdz desmit latiem. 
12. Ēku, būvju, ietvju un pagalmu neuzturēšana kārtībā.  

12.1. Par būves un teritorijas  neuzturēšanu tādā kārtībā, lai 
tās neapdraudētu personu drošību, veselību un mantu, kā arī 
nebojātu pilsētas un teritorijas novada ainavu, izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
divdesmit līdz viens simts piecdesmit latiem, bet juridiskajām 
personām - no piecdesmit līdz piecsimts latiem.  

12.2. Par  ēku kāpľu telpu un piegulošo pagalmu, 
kanalizācijas, zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu uzliek 
sodu no desmit latiem līdz divdesmit latiem;  

12.3. Par ēku un būvju jumtu, karnīţu, notekcauruļu 
neattīrīšanu no gruţiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur 
tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, uzl iek naudas 
sodu no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem;  

12.4. Par ēku un būvju jumtu, karnīţu, notekcauruļu 
attīrīšanu no gruţiem, sniega, nogāţot gruţus, sniegu un ledu uz 
ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši noţogotas 
bīstamās vietas  vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi, 
uzliek naudas sodu piecdesmit latu apmērā.  

12.5. Par veļas ţāvēšanu (izkāršanu) vai priekšmetu 
novietošanu daudzdzīvokļu mājās uz balkoniem un lodţijām virs 
barjeras augstuma, ārpus balkona vai lodţijas, kā arī gar namu 
fasādēm izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit 
latiem.  
13. Pieminekļu, piemiľas plākšľu un piemiľas vietu ar 
arhitektūras formu bojāšanu vai iznīcināšanu.  

Par pieminekļu, piemiľas plākšľu un piemiľas vietu ar 
arhitektūras formu bojāšanu vai iznīcināšanu uzliek naudas sodu 
līdz piecdesmit latiem. 
2. SADAĻA 
PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO MEŢU UN ŪDEĽU 
LIETOŠANAS, PILSĒTAS ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS 
UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI  
14. Publisko meţu, parku, zaļumstādījumu un pludmales 

lietošanas pārkāpumi. 
 

14.1. Par publiskās lietošanas meţu, parku, stāvlaukumu, 
kāpu zonas, pludmales un zaļumstādījumu piegruţošanu ar 
sadzīves atkritumiem uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem;  

14.2. Par patvaļīgu izrakumu izdarīšanu, sakľu dārzu 
ierīkošanu pilsētas publiskās lietošanas meţos vai parkos un 
tam neparedzētās vietās  uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit 
latiem; 

14.3. Par ziedu plūkšanu, koku un to zaru laušanu vai citādu 
bojāšanu (paziľojuma norāţu piestiprināšana, iegriezuma 
izdarīšana u.tml.) publiskās lietošanas skvēros, parkos, meţos 
un kāpu zonā u.c. apzaļumojumos uzliek naudas sodu  līdz 
trīsdesmit latiem.  

14.4. Par ugunskura kurināšanu Baltijas jūras piekrastes 
aizsargjoslā un citās tam neparedzētās vietās, izľemot ugunskuru  
kurināšanu tam paredzētajās vietās, kā arī vietās, kur tas ir pretrunā 
ugunsdrošības noteikumiem, uzliek naudas sodu no divdesmit līdz 
piecdesmit latiem; 

14.5.  Par patvaļīgu saimnieciskās darbības veikšanu, bez 
Pāvilostas novada pašvaldības izsniegtas atļaujas, kuras rezultātā 
tiek bojāti vai  iznīcināti koki, krūmi, zemsega, puķu stādījumi un 
mazās arhitektūras formas, uzliek naudas sodu divdesmit  līdz 
piecdesmit latiem; 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Novembra sēdēs izskatīts 41 jautājums. 4 ģimenēm ir pārtraukta 

GMI pabalsta izmaksa.    3 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un GMI 
pabalsts, 13 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 13 ģimenēm piešķirts 
maznodrošinātās ģimenes statuss, dzīvokļa pabalsts piešķirts 4 trūcīgām 
ģimenēm. Novembra mēnesī elektrības dāvinājuma kartes piešķirtas 8 ģimenēm. 
 

Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Decembra dienas ir tik īsas, ka 
nemaz nespēj sekot to skrējienam. Ziemassvētku vecītim daudzi vairs netic un 
vēstules neraksta,  bet – dāvanas grib saľemt. Šogad visus deklarētos 
Pāvilostas novada  mazos  pirmsskolas vecuma bērnus Ziemassvētku vecītis ar 
saviem draugiem gaidīs pasākumā „Vai tu zini, vai tu dzirdi – Ziemassvētku 
zvani skan!” 28.decembrī plkst.11:00 Pāvilostas kultūras namā.  

Bērni, kuri nav deklarēti mūsu novadā, bet  vēlās piedalīties pasākumā 
un saľemt paciľas, var pieteikties Vērgales, Sakas pagasta pārvaldē un 
Pāvilostas novada domē līdz 16. decembrim, samaksājot Ls1,50 (sīkāka 
informācija  par pasākumu  pie sociālajiem darbiniekiem. Par transporta 
nepieciešamību obligāti pieteikties pie sociālajiem darbiniekiem). 
 

Lai Ziemassvētku prieks ir piepildījums vecajam gadam un 
rosinošs jaunajam! Sveiciens maniem darbiniekiem gada gaišākajos 
svētkos! 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 
 
 

   6                                                                                                                                                                                                                           2010.gada decembris                                                                                                                                                                                                
 

Sociālās ziņas 

14.6.  Par jūras zāļu un citu no jūras izskaloto priekšmetu 
savākšanu un izvešanu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem bez 
noteikta paraugu atļaujas uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem; 

14.7.  Par automašīnu un citu transportu līdzekļu mazgāšanu, to 
profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās uzliek naudas 
sodu no pieciem latiem līdz trīsdesmit latiem.  
15. Zaļumstādījumu uzturēšanas pārkāpumi. 

15.1.  Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī to zaru savlaicīgu 
neizzāģēšanu, ja tie apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai īpašumu 
uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem; 

15.2.  Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas 
zaļumapstādījumu noţogošanas un aizsardzības uzliek naudas sodu 
līdz trīsdesmit latiem; 

15.3.  Par jaunu objektu darbības uzsākšanu bez noteikto teritorijas 
labiekārtošanas darbu izpildes uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 
latiem. 
16. Koku un krūmu patvaļīga stādīšana. 

16.1. Par patvaļīgu koku un krūmu stādīšanu (izľemot 
zemesgabalus, kas nodoti individuālai apbūvei vai atrodas 
privātīpašumā, kur šo stādījumu ierīkošana neietekmē pilsētas ielu 
dizainu) uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. 

16.2. Par patvaļīgu koku, krūmu un puķu stādīšanu novada parkos, 
skvēros un zaļajā zonā uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 
17. Publisko ūdeľu lietošanas  noteikumu pārkāpumi 

17.1. Par braukšanu ar ūdensmotocikliem, motorlaivām, kuru jauda 
lielāka par 3,681kw, Sakas upē, izľemot, ja pašvaldība ir izdevusi 
noteikta parauga atļauju, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

17.2. Par naktsmītnes ierīkošanu, telts celšanu pludmalē, 
piekrastes aizsargjoslā un tam     neparedzētās vietās izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

17.3. Par peldēšanu peldvietās aiz izvietotajām norobeţojošām 
zīmēm (bojām) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simts 
latiem. 
3.SADAĻA 
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI 
18. Miera un naktsmiera traucēšana. 
Par skaľu ierakstu atskaľošanas aparatūras lietošanu uz ielām, citām 
sabiedriskās vietās, dzīvokļos vai balkonos, kā arī jebkura cita rīcība, 
kas rada troksni un traucē iedzīvotāju mieru, izľemot pasākumus, kuri 
saskaľoti ar Pāvilostas novada pašvaldību, brīdina vai uzliek naudas 
sodu līdz piecdesmit latiem.  

 
 
 

 
 
 
 

19. Ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegruţošana.  
19.1. Par ielu, laukumu, pludmales vai citu sabiedrisko vietu 

piegruţošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, papīriem 
u.tml.) uzliek naudas sodu  līdz pieciem latiem; 

19.2. Par spļaušanu  uz ielām, kā arī par dabisko vajadzību 
kārtošanu uz ielām, pagalmos un citās sabiedriskās vietās uzliek 
naudas sodu līdz desmit latiem; 

19.3. Par ielu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu piegruţošanu ar 
sadzīves atkritumiem vai sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās 
uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem; 

19.4. Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju izveidošanu uzliek 
naudas sodu līdz piecdesmit latiem; 

19.5. Par ietvju kaisīšanu ar izdedţiem, tīru sāli un citām 
piegruţojušām vielām sniega vai ledus notīrīšanai no ietvēm uzliek 
naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

19.6. Par ēku, būvju, ţogu un solu aprakstīšanu vai citāda veida 
bojāšanu soda ar naudas sodu līdz piecdesmit latiem; 
20.Sadzīves atkritumu apsaimniekošana. 

20.1. Par līguma nenoslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par 
sadzīves atkritumu izvešanu, uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz  divdesmit latiem, bet juridiskajām personām līdz simt 
latiem. 

20.2. Par atkritumu izmešanu ielās, stāvlaukumos, parkos, 
meţos, citos dabas objektos, kā arī citās to savākšanai vai 
apglabāšanai neatļautās vietās uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz 
simtu piecdesmit latiem. 
4. SEVIŠĶĀ DAĻA 
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

21. 21. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likumā „Par 
pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

22. 22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 29.09.2009. 
Sakas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 „Sakas novada 
administratīvās atbildības noteikumi”.  
 

Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.decembrī. 
 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 
 
 
 

 Sporta ziņas 

17.decembrī Pāvilostas sporta zālē notiks Pāvilostas 
novada ceļojošais kauss galda tenisā. Sacensību 
sākums plkst. 18:00. 

Sīkāka informācija pie A. BARSUKOVA  

   

 
Pāvilostas vidusskola aicina 

palīdzēt! 

Tuvojas Ziemassvētki ar gaišām domām, atvērtām 
sirdīm un mīlestību. Pār visu Latviju nolaiţas eľģeļi.  

Mūsu novadā ir vismaz 25 skolēni, kuriem klājas 
ne tik labi. Arī viľi labprāt sajustu eľģeļu pieskārienu. Tāpēc 
Pāvilostas vidusskola aicina iedzīvotājus, uzľēmējus, 
kuriem ir iespējams, ziedot līdzekļus skolēnu pusdienām.  
Vienas pusdienas skolas ēdnīcā izmaksā Ls 0,50, kas 
mēnesī sastāda ap Ls 11,00. Naudu varat iemaksāt 
Pāvilostas novada domes kasē ar norādi - Pāvilostas 
vidusskolas skolēnu pusdienām. Kontaktpersona skolā – 
sociālais pedagogs Baiba Arāja, tel. 28304415.  

 

Priecāsimies, ja varēsiet palīdzēt! 
 

 



  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nelegālo izgāztuvju karte 

Lai apzinātu tās vietas, ko iecienījuši nelegālo izgāztuvju radītāji, un 
tās sakoptu, pievēršot sabiedrības uzmanību, SIA „Liepājas RAS” aicina 
ikvienu Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotāju ziľot par vietām, kur tiek 
nelegāli izmesti atkritumi.  

Šādas vietas ir nepieļaujamas, ja vēlamies sargāt apkārtējo vidi – 
dabu, dzīvniekus un paši sevi. Tāpēc veidosim kopīgi nelegālo izgāztuvju 
karti, un novērsīsim šo izgāztuvju veidošanos. 

Ziľojiet un sūtiet fotogrāfijas uz SIA „Liepājas RAS”. Telefons 
63459091, 63459096, sūtīt foto uz birojs@liepajasras.lv 
Iesūtītā informācija tiks apkopota, un no nākamā gada pieejama interneta 
vietnē. Sekojiet līdzi turpmākai informācijai radio un mājas lapā 
www.liepajasras.lv 

Aktīvākajiem ziľotājiem veicināšanas balvas no SIA „Liepājas RAS”. 
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Darba praktizēšana ar stipendiju 

 
Laika periodā no 2009.gada 15.septembra līdz 2010.gada 

06.decembrim  Pāvilostas novada pašvaldība, sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāli atbalstījusi ESF līdzfinansētā projekta 
„Darba praktizēšana ar stipendiju” pasākumu īstenošanu. Šajā laika posmā 
Pāvilostas novada pašvaldība izveidoja 68 jaunas darba praktizēšanas vietas 
(Pāvilostā 38, Vērgalē 30). Darba praktizēšanas vietas tiek izveidotas uz 6 
mēnešu periodu. Iespēju strādāt ar 100 latu stipendiju pavisam izmantojuši 92 
bezdarbnieki. Šādai kadru mainībai ir daţādi iemesli: no darba praktizēšanas 
uz personīga iesnieguma pamata atbrīvoti 10 darbinieki (tai skaitā 3 no projektā 
iesaistītajiem stipendiātiem ir pārtraukuši darba praktizēšanu, jo stājušies 
algotā darbā), par noteikumu neievērošanu un neattaisnotiem darba 
kavējumiem atbrīvoti 11 darbinieki.  

Atgādinām, ka projektā iespējams iesaistīties bezdarbniekiem, kas 
nesaľem bezdarbnieku pabalstu. Līguma slēgšanas termiľš ir divas nedēļas 
līdz seši mēneši (kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkst pārsniegt 6 
mēnešus gada laikā), taču darbinieks drīkst slēgt līgumu arī uz īsāku laika 
periodu, piemēram, trim mēnešiem. Bezdarbnieki saľem stipendiju Ls 100,- 
apmērā par darba praktizēšanu mēnesī, no kuras netiek veiktas sociālās 
apdrošināšanas  iemaksas, bet bezdarbnieka statuss tiek saglabāts. Lai 
pieteiktos darba praktizēšanā ar stipendiju, ir jāvēršas Nodarbinātības valsts 
aģentūrā, tomēr atgādinām, ka interese ir liela un daţkārt izveidojas rinda.  
  Projekts „Darba praktizēšana ar stipendiju” tiks īstenots arī 
2011.gadā, bet vēl nav konkrēti zināms, cik darba praktizēšanas vietas tiks 
izveidotas. Informāciju par iesaistīšanās iespējām pasākumā „Darba 
praktizēšana ar stipendiju” ikviens interesents var uzzināt NVA Liepājas filiālē 
pie koordinējošā eksperta vai  Pāvilostas novada pašvaldībā pie projekta darba 
organizatores v.i. Gunitas Vērnieces pa tālr. 29725727. 
 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

 

 
 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) 

izsniegšanu. 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2010. gada 
novembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma 
izsniegt PAU projektēšanai - dzīvojamās mājas 
būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Smilšu iela 5. 

 
Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai 

atklātā izsolē šādus nekustamos īpašumus: 
1) divistabu dzīvokli "Saļiena" dz. 7, Sakas 

pagastā, Pāvilostas novadā, 2. stāvā ar kopējo platību 
49.2 kv.m. un dzīvojamās mājas kopīpašuma 659/5076 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas  un zemes 
atklātā mutiskā izsolē 2010.gada 21.decembrī plkst. 
09.00, izsoles nosacītā cena Ls 300, nodrošinājums Ls 
30; 

2)neapbūvētu zemes gabalu "Sakas Novada 
Lauki" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no 
2 neapbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 4.59 
ha,   atklātā mutiskā izsolē 2010.gada 21.decembrī plkst. 
09.30, izsoles nosacītā cena Ls 2200, nodrošinājums Ls 
220; 

3)neapbūvētu zemes gabalu "Gārľi", Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no 1 
neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 2.28 ha, 
atklātā mutiskā izsolē 2010. gada 21.decembrī 
plkst.10.00, izsoles nosacītā cena Ls 1300, 
nodrošinājums Ls 130; 
            4)neapbūvētu zemes gabalu "Cielaviľas", Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no 1 
neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1.24 ha, 
atklātā mutiskā izsolē 2010. gada 21. decembrī plkst. 
10.30, nosacītā cena Ls 700, nodrošinājums Ls 70; 
            5) neapbūvētu zemes gabalu "Muiţnieki", Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no 1 
neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 2.04 ha, 
atklātā mutiskā izsolē 2010. gada 21. decembrī plkst. 
11.00, nosacītā cena Ls1200, nodrošinājums Ls120; 
             6)neapbūvētu zemes gabalu "Zīlītes", Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no 1 
neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 6.13 ha, 
atklātā mutiskā izsolē 2010.gada 21. decembrī 
plkst.11.30, nosacītā cena Ls 3200, nodrošinājums Ls 
320. 
 Atsavināšanas metode – objekta pārdošana 
atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 % latos. 
 Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „Kursas Laiks”, reģistrācija izsolei un 
nodrošinājuma samaksa līdz 2010.gada 20.decembra 
plkst.16.00. 
 Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un 
reģistrācija darba dienās 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”, laikrakstā 
„Kursas Laiks”, iesniedzot tos Pāvilostas novada domei 
Pāvilostā Dzintaru ielā 73.” 

Apmaksu garantējam. Rēķinu lūdzu atsūtīt pa 
faksu 63484567, kā arī pa pastu. 
 

 
 

 

PAZIĽOJUMI 

 

 
Vai tas tiešām ir mūsu novadā?  Kas ir šo krājumu īpašnieks? Foto: vērotājs 

mailto:birojs@liepajasras.lv
http://www.liepajasras.lv/
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Lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA  „Eko Kurzeme „ 

informē 

Atkritumu apsaimniekošanas uzľēmums SIA „Eko 
Kurzeme” sadarbībā ar „Latvijas Zaļo punktu” aicina  visus 
lauksaimniekus uzkrāt lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu: 

 Minerālmēslu maisus;  

 Dārzniecībā izlietoto plēvi; 

 Lopbarības ietinamo plēvi;  

 Izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu 
(plastmasas kannas).  

Mēs piedāvājam iespēju,  vidi piesārľojošo, izlietoto 
iepakojumu no lauksaimniekiem bez maksas izvest un 
nogādāt atkritumu otrreizējās pārstrādes punktos.  

 Tiklīdz lauksaimniekam izveidojas zināms daudzums 
atkritumu uzkrājums,  aicinām zvanīt pa tālruni: + 371 
63423435  

Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu, iespējams bez 
maksas nodot šķirošanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11. 
Lauksaimnieka ieguvums: 

 Videi kaitīgo atkritumu izvešana bez maksas; 

 Dabas resursa nodokļa maksājuma atvieglojums; 

 Apliecinājums par videi kaitīgo atkritumu nodošanu 
otrreizējai pārstrādei; 

 Iespēja izvairīties no kaitnieciskas darbības attiecībā 
pret dabas piesārľošanu (videi bīstamo atkritumu 
dedzināšana); 

 Sakopta apkārtējā vide. 
 

 
Atkritumu apsaimniekošanas 

uzņēmums SIA „Eko Kurzeme”  

saviem klientiem novēl Priecīgus 

Ziemassvētkus un  veiksmīgu Jauno 

2011.gadu! 

 
 

Satin sirdi eņģeļu matos, 

Ziemas saulgriežu vakars kad klāt. 

Prieka brīžus kā rudzus liec statos, 

Jaunam gadam graudus sāc krāt! 

un pilnu vezumu naudas! 

ZIEMASSVĒTKOS – GAIŠU NOSKAŅU ! 

LAI 2011.GADS IR SKAISTS KĀ VIDZEME, 

LĪDZENS KĀ ZEMGALE, 

DZIESMOTS KĀ LATGALE 

UN BAGĀTS KĀ KURZEME ! 

 

Lai sveču starojums zaļajos egļu zaros atgādina, ka 
atgrieţas saule, lai nestu mums jaunu pavasari!             
 
Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes  
RUDĪTE BĒRZIĽA un AINA KREICBERGA 
 

OSTAS VALDES SĒDE 

 

Novembrī  notika šogad pēdējā ostas valdes sēde. Tajā no 9 
valdes locekļiem piedalījās tikai pieci. Turklāt viens no viľiem pirmā 
jautājuma izskatīšanas laikā sēdi atstāja.  
1. Klātesošie uzklausīja ostas grāmatvedes D. Šteinbergas sniegto informāciju 
par 2010.gada budţeta izpildi uz š.g. 1.novembri. Ieľēmumu daļa nav 
pildījusies tik labi, kā bija plānots. No plānotajiem Ls 1000 par jahtu 
pakalpojumiem ieľemti tikai Ls 583. Par zemes nomu Ls 4000 ostai ir parādā 
SIA „N- Stars”. Uzľēmuma vadītājs Vadims Cepļajevs izteica pretenzijas par 
kuģu apgrūtināto iekļūšanu ostā un lūdza piemērot zemes nomai  atlaides. 
Ostas valde nepiekrita tam, jo jau š.g. maijā uzľēmumam piemērota 15% 
atlaide nomas maksājumiem. Piekrastes zvejnieki kopumā  aizkavējuši 
maksājumus par Ls 300. 
V. Cepļajeva neapmierinātību ar kanāla dziļumu atspēkoja piekrastes 
zvejnieks Juris Balaubārdis, kurš iepriekšējā dienā ar savu kuteri bija izbraucis 
ostas akvatoriju un veicis mērījumus. Dziļums pie zvejas kuģu piestātnēm ir 
3,10 m, kanālā – 4,5 m. 
2. Ostas valdes priekšsēdētājs un ostas pārvaldnieka v.i. Uldis Kristapsons 
informēja par ostā realizētajiem projektiem.  Ostas padziļināšanas darbos 
izlietoti Ls 60 000. Uz kādu laiku kuģu ienākšana ostā ir atvieglota. Ostas 
aizsērēšanu veicina vēja virziens. Situāciju varētu uzlabot, pagarinot molus. 
Pēc aptuveniem aprēķiniem tas varētu izmaksāt Ls 3 milj., kas uz šo brīdi ir 
nerealizējams „sapnis”. 
Mola remontam ar toreizējā Finanšu ministra atbalstu bija paľemti Ls 582 000, 
valstij jau samaksāts atpakaļ  Ls 513 000. Atlikušie Ls 70 00 ar kredītu 
atmaksājami 5 gadu laikā. Realizētais projekts pieľemšanā novērtēts labi. 
Tam ir 3 gadu garantija. Tiesa, problēmas radušās ar D molu, jo uz esošā 
pamata uzliktais 3 tūkst. tonnu smagais betona klājums plaisā. Tāpēc firma, 
kas veica rekonstrukciju, regulāri pēc vētrainajām dienām apseko molus un 
radušās plaisas pilda ar mastiku. 
U. Kristapsons pateicās projekta izstrādātājai Evijai Kopštālei, domes 
sekretārei Aijai Ozoliľai, ostas grāmatvedei D.Šteinbergai par dalību un 
atbalstu projekta realizācijā. 
3. U.Kristapsons klātesošos iepazīstināja arī ar jauno ieceri – aiz esošās 
zvejas laivu piestātnes gar upes krastu 53 m garumā turpināt izbūvēt piestātni 
līdz jahtu piestātnēm. Projekta aptuvenās izmaksas varētu būt ap Ls 318 000.  
4. Valde uzklausīja U. Kristapsona apsvērumus par tālāko ostas pārvaldnieka 
amata pildīšanu un piekrita, ka jāsludina konkurss uz šo amatu.  
5. Sēdē ar priekšlikumiem par ostas teritorijas Dzintaru ielā 2C izmantošanu 
bija ieradušies uzľēmēji Valts Videnieks un Uldis Tūtāns, kuri nopietni 
uzsākuši darbu pie projekta „Pāvilostas Laivas”. Viľi iecerējuši jau līdz nākamā 
gada pavasarim pēc tradicionālām metodēm uzbūvēt vairākas laivas un lūdza 
iznomāt teritoriju ostā, blakus muzejam un jahtu ostai. Ar jūras laivām tiks 
vizināti tūristi gan pa upi, gan jūru. Priekšlikumi tika izteikti arī par Dzintaru ielu 
2E kā jaunu tūrisma piesaistes objektu.  Tā kā arī SIA Rietumkrasts izstrādā 
jaunu attīstības projektu gan savai teritorijai, gan arī pretējam upes krastam un 
ostas valdei nav vienota skatījuma uz tālāko ostas attīstību, tad par šiem 
priekšlikumiem tiks lemts nākamajā ostas valdes sēdē 2011.gada 14.janvārī. 
 

MARITA HORNA 
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

VAJAG NOTICĒT 

„Vajag sev ticēt, tad arī viss izdodas”, oktobrī  teicu pieciem 
vidusskolas skolēniem - Kristīnei, Ievai, Matīsam, Dāvim un Pīteram, kuri 
piekrita priekšlikumam izveidot literāri muzikālu uzvedumu „Latviešu sapnis”. 
Artūrs un Beate vēlāk pieteicās paši. Sākumā bija neticība sev un saviem 
spēkiem, jo līdz šim nekas līdzīgs nebija darīts. „Jo vairāk nevar, jo vairāk 
latvietis” – citāts no literārā uzveduma, ko uz skatuves izrunāja paši jaunieši. 
Dzīvē izrādījās, ka tomēr var. Savu sagatavoto priekšnesumu parādījām 
11.novembra pasākumā Pāvilostas vidusskolā un arī Alsungas 
vidusskolēniem. Alsungas vidusskolas direktore Lija Baumane pēc jauniešu 
uzstāšanās izteica savas sajūtas: „Neatceros, kad vēl tik īsā laikā vienlaikus 
būtu gan raudājusi, gan smējusies. Jūsu priekšnesums lika par daudz ko 
aizdomāties”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paldies jauniešiem par uzdrīkstēšanos piedalīties un uzstāties, liels 

paldies Sintijai Freidenfeldei Vītoliľai par muzikālā noformējuma veidošanu 
un atbalstu.  

                                                                                      MARITA  HORNA 

 

IZSAKA PATEICĪBAS 

17.novembra rītā Pāvilostas vidusskola kopīgi atzīmēja Latvijas 

dzimšanas dienu. Jau otro gadu šajā dienā skola izsaka pateicības 

saviem pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un vienkārši atsaucīgiem 

palīgiem. Šogad lielu Paldies! teicām:  

- Kristīnei Hodakovskai par nopietnu 
attieksmi pret mācībām un aktīvu 
ārpusstundu darbu, 
- Beatei Jancei par nopietnu attieksmi 
pret mācībām un aktīvu ārpusstundu 
darbu, 
- Ievai Kangīzerei par radošu un aktīvu 
ārpusstundu darbu, 
- Rudītei Ritumai par dzīvespriecīgu 
attieksmi savu pienākumu pildīšanā, 
- Silvijai Miķelsonei par pašaizliedzīgu 
darbu skolā,  
- Ģirtam Vagotiľam-Vagulim par 
atsaucību un palīdzību skolas ķibeļu 
novēršanā, 
 

- Ārijai Paipai par pašiniciatīvu skolēnu 

apmācībā un iesaistīšanā ārpusstundu 

darbā,  

- Ainai Kreicbergai par skolēnu 

motivēšanu un skolas vārda 

popularizēšanu. 

                            DAIGA JĒKABSONE  
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 Vidusskolas jaunieši uzvedumā „Latviešu sapnis”.                    Foto: M.Horna 

Ziemassvētku pasākumi 

 izglītības iestādēs 

15.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku egle un liecību 
izsniegšana Pāvilostas mākslas skolā. 
15. – 22. decembrim Ziemassvētku un Jaungada kartiľu 
izstāde Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā. 
16.decembrī bērnudārza „Kastanītis” audzēkľi rotās mazo 
centra eglīti. 
17.decembrī plkst.12:10 Vērgales pamatskolas zālē notiks 
Ziemassvētku tirdziľš! Laipni tiek gaidīti visi pirkt un pārdot 
gribētāji! 
17.decembrī Vērgales bērnu dārza audzēkľi ciemosies pie 
rūķiem Ziemupes „Rūķupē”. 
20. decembrī bērnudārzā „Kastanītis”, Vērgalē, Ziemassvētku 
rīts jaunākai grupiľai. 
20. decembrī Pāvilostas 1. – 4. klašu skolēni dosies ciemos pie 
Ziemupes Ziemassvētku vecīša.  
21. decembrī bērnudārzā „Kastanītis” Ziemassvētku 
pēcpusdiena vidējai un vecākai grupai. 
21.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku koncerts un mācību 
pusgada noslēgums Pāvilostas mūzikas skolā. Plkst.13.00 
Vērgalē liecības saľems tie skolēni, kuri mācās mūzikas skolas 
filiālē.  
22. decembrī plkst. 16:00 bērnudārzā „Dzintariľš”, Pāvilostā, 
Ziemassvētku vecīša sagaidīšana. 
22. decembrī Plkst.1800  Pāvilostas vidusskolā Ziemassvētku 
pasākums „Kiš - miš ar rozīnēm”, bet plkst.1900 uz balli aicinās 
grupa „Piemare”. 
22.decembrī plkst.17:00 Vērgales kultūras namā notiks 
Vērgales pamatskolas Ziemassvētku koncerts un balle, bet 
23.decembrī skolas Ziemassvētku pasākums viesu namā 
„Laikas”. 
23.decembra plkst. 9:00 rīts sāksies ar Kluso koncertu, kam 
sekos liecību izsniegšana. 
28.decembrī plkst.11.00 Pāvilostas kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums novada pirmsskolas vecuma bērniem 
„Vai tu zini, vai tu dzirdi – Ziemassvētku zvani skan!” 
29.decembrī Ziemassvētku pasākums Ziemupes bibliotēkā. 
 

 

Matīss Dunkers.  

Pāvilostas mākslas skola 2. kurss 

VAI TU ZINI 

 Turpinot Rīgas pilī iedibināto tradīciju, Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ar  kundzi pirmdien, 6.decembrī, aicināja 24 ģimenes 
no Latvijas pilsētām un novadiem iedegt „Latvijas stipro 
ģimeľu egli” Pils laukumā.  No Pāvilostas novada, Vērgales, 
uz Rīgu devās Sanitas un Normunda DUNKERU ģimene. 

 9.decembrī ekspluatācijā nodeva renovētās attīrīšanas 
iekārtas Krasta ielā 16, Pāvilostā. 

 Iedzīvotāju nenomaksātie privātīpašumu nodokļi domei 
sastāda Ls 37 000, no tiem - Ls 7000 nodokļi par mājokļiem.  

 Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs Andris 
Paipa domei iesūtījis vairākas audzēkľu veidotas novada 
ģerboľa skices. Tālāk tās nosūtīs māksliniecei Ilzei Lībietei, 
kura izveidos ģerboľa variantus, kuru apspriešanā varēs 
piedalīties arī iedzīvotāji. 

 8.decembrī Pāvilostas mākslas skolas audzēkľi viesojās 
Liepājas mākslas vidusskolā un apmeklēja reģiona 
mākslinieku darbu izstādi. 

 No 11.decembra Pāvilostas bibliotēkā  skatāma Pāvilostas 
mākslas skolas skolēnu darbu izstāde. 

 9.decembrī  Pāvilostas mākslas skolā audzēkľu  darbu 
atklātā starpskate. 

 Vērgales muzejā līdz 6.janvārim skatāma Pāvilostas 
pelēkajai kāpai veltīta izstāde. Šo izstādi nomainīs Ligitas 
Eglītes (Apriķi) darinātie rokdarbi. 

 7.janvārī Pāvilostas vidusskolā pasākums veltīts dabas 
liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa” un izstādes atklāšana. 
 

 

 



  

Mārtiņdiena 

10.novembrī Vērgales pamatskolas skolēni un folkloras kopas 
„Čabraki” dalībnieki skolotājas Maritas Kalējas vadībā devās ikgadējā 
Mārtiľdienas gājienā pa Vērgales centru.  

Dziedot, dejojot, minot mīklas, maskās tērpušies bērni apciemoja 
bērnudārzu „Kastanītis”, Vērgales ambulanci, veikalus, Vērgales bibliotēku un 
Vērgales pagasta pārvaldi. Vēlāk Vērgales pamatskolā notika Mārtiľdienas 
tirdziľš, kurā skolēni par simbolisku samaksu piedāvāja nopirkt mājās 
gatavotus gardumus un pašdarinātus suvenīrus. Bet Vērgales kultūras namā 
bija tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli.                                          

                                                                                      VITA BRAŢE 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONKURSS 

„DROŠA VASARA – MANA VASARA!” 
 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknis 
rīkoja neklātienes vizuālās mākslas konkursu „Droša vasara – mana 
vasara!” 

Šajā konkursā piedalījās arī Vērgales pamatskolas 4.klases skolēni. 
Visi skolēnu zīmējumi bija apskatāmi lielveikala „Rimi” telpās Liepājā. 
Konkursam pavisam bija iesniegti 200 darbi. Apbalvošanai tika izvirzītas divas 
skolnieces no mūsu klases – Saiva Zauere un Laura Pirktiľa. Pēc 
pārsteiguma balvas bija jāierodas policijas pārvaldē. Tur savukārt mūs 
sagaidīja jauns pārsteigums – ekskursija pa policijas ēku. Saivai un Laurai 
visvairāk patika tikšanās ar policijas suni Enigmu. Konkursa dalībnieki tika 
iepazīstināti ar tā saucamajām atpazīšanas telpām, pašiem bija iespēja tās 
izmēģināt. Pēc ekskursijas visus zālē sagaidīja runcis Rūdis un bebrs Bruno, 
kuri kopā ar policijas inspektorēm pasniedza balvas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasākums bija ļoti labi noorganizēts un interesants. Saiva un Laura 

bija priecīgas un apmierinātas par saľemtajām balvām! 

Vērgales pamatskolas skolotāja GUNTA LIMBERGA 

 
Mārtiľbērni Vērgales centrā.                                                                Foto V. Braţe. 
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Saiva Zauere un Laura Pirktiľa kopā ar runci Rūdi un bebru Bruno. Foto: G. Limberga. 
 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

16.novembrī apvienotā jaunsargu-skolas komanda Lāčplēša 
kausa izcīľā virves vilkšanā Alsungā izcīnīja 2.vietu. Jāpiebilst, 
ka rezultāts ir ļoti labs, ľemot vērā, ka komanda netika 
trenējusies un nevienu reizi kopīgi sastrādājusies  
24.novembrī skolā viesojās Rīgas Ekonomikas augstskolas 
pārstāvji, 29.novembrī vidusskolēni tikās ar AM pārstāvjiem un 
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1.Kājnieku bataljona 
karavīru. Pasākumā tika pārrunāti ar armiju un misijām saistīti 
jautājumi un demonstrēta filma par Afganistānu. 
27.novembrī no skolas un baltās mājiņas izveda pirmo kravu 
mūsu savāktās makulatūras. Tā kā transportlīdzeklis patiešām 
bija mazs, tika izvestas 1,760 tonnas makulatūras, apmēram pusi 
atstājot citai izvešanas reizei. Paldies visiem aktīvistiem! Akcija 
turpināsies līdz martam. 
3.decembrī skolotāja Ārija Paipa pavadīja Kristīni Hodakovsku 
(12.kl.), Mārtiľu Vērnieku (11.kl.), Ilzi Ievu Vilni (10.kl.) uz Kara 
muzeju Rīgā, kur notika konkursa „Pirms 70 gadiem:cīľas Latvijā 
un par Latviju (1941.-1945.)” I.kārtas apbalvošanas pasākums. 
Visiem dalībniekiem tika pasniegtas piemiľas balvas. Īpaši 
apsveicam I.I.Vilni ar 3.pakāpes Diploma iegūšanu un skolotāju 
Ā.Paipu ar Pateicības saľemšanu.  
9.decembrī jaunsargi dosies uz Liepāju, lai izmantotu 
Lāčplēša Kausa izcīľā iegūto brīvbiļeti Karostas cietuma 
apmeklējumam.  
11.decembrī Tomass Šteinbergs (1.kl.), Niks Jaunbērzs (3.kl.), 
Reinis Šteinbergs (3.kl.), Artis Gāliľš (8.kl.) un Linda Ansone 
(8.kl.)skolotājas Ainas Kreicbergas pavadībā dosies uz 
Orientēšanās sezonas noslēguma apbalvošanas ceremoniju 
Kuldīgā.  
Līdz 21.decembra plkst.1400 priekšmetu skolotājiem ir jāizliek 
vērtējumi 1.semestrim. Tas nozīmē – ir sācies aktīvākais 
mācīšanās un atzīmju labošanas laiks. Veiksmi un izturību gan 
skolēniem, gan skolotājiem!  
22.decembrī skolā būs Čību diena – visi skolā staigās čībās. 
Sākumskolas skolēni darbosies radošajās darbnīcās.  
 

 

 
VIESOJĀMIES ALSUNGĀ 

Novembra nogalē deviľi Pāvilostas vidusskolas 
jaunieši devās pie attālajiem  kaimiľiem - Alsungas novadu, lai 
iepazītos ar skolu un skolēnu līdzpārvaldes darbu. Vidusskolas 
zālē pāvilostnieki vienaudţiem parādīja savu uzvedumu „Latviešu 
sapnis” un noskatījās Alsungas skolotāju sagatavoto prezentāciju 
par skolas aktivitātēm un tradīciju kopšanu. Līdzpārvaldes 
meitenes mūs iepazīstināja ar skolas plašajām telpām, ar atpūtas 
telpu, kuru 12.klase izremontējusi pašu spēkiem, pateicoties 
pašu uzrakstītam projektam. Skolā ir arī veikals, kurā var 
iegādāties daţādas preces un nopirktās smalkmaizītes turpat pie 
galdiľiem var arī apēst. Izrādās, ka šajā veikalā pie našķa var tikt 
arī bez naudas. Mūsu meiteľu skanīgā dziedāšana tā 
sajūsmināja veikala vadītāju, ka mūs visus pacienāja ar 
konfektēm. Līdzpārvaldes meitenes pastāstīja par savu darbu. 
12.klase katru gadu skolā rīko Fukšu vakaru un Ţetonu vakaru, 
9.un 12.klasēm skola piešķir trīs brīvdienas mācību gada laikā, 
lai paši, strādājot pie novada zemniekiem, varētu nopelnīt naudu 
izlaidumam. 5.-6.klasēm ir novada vēstures mācību stundās, 
kurās skolēni apgūst tradīcijām bagāto suitu novada 
kultūrvēsturi. Pabijām arī Alsungas pilī un pils pagrabos(būvēti 
jau 14.gs.), kas iztīrīti un skatītājiem atvērti tikai šajā gadā. 

Alsungas vidusskolā pašlaik mācās 171 audzēknis. 
Skola  celta 400 skolēniem, taču tik daudz tajā skolēnu nekad 
nav bijis. Kāpēc tā? Skolotāja Aina Verbele zināja stāstīt, ka 
skola bijusi paredzēta arī Pāvilostas skolēniem. Ja pagājušā 
gadsimta 90-to gadu sākumā Akmensragā būtu uzsākta 
atomstacijas būve, Pāvilostas iedzīvotāji tiktu pārvietoti uz citām 
apdzīvotām vietām. Arī Alsungu.  

MARITA HORNA 



 

  SKOLAS PADOMĒ 
 

Skolas padome ir tā , kas lemj par 
daţādiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem, 
palīdz skolas jautājumu risināšanā, sekmē skolēnu, 
vecāku, skolas un pašvaldības sadarbību.  Padomē  
darbojas pa vienam vecākam no katras klases, trīs 
skolēni, trīs skolotāji, pašvaldības pārstāvis, skolas 
direktore.  30.novembrī notika šajā mācību gadā 
pirmā skolas padomes sēde. Tajā skolas direktore 
Aina Ansone informēja par padomes pieľemto 
lēmumu izpildi un rosināja vecākus izteikt savus 
priekšlikumus jaunajam vidusskolas Attīstības 
plānam. Notika skolas padomes priekšsēdētāja un 
viľa vietnieka vēlēšanas. Pirms tam skolas direktore 
nolasīja A.Ozoliľas atskaiti par padomes darbu 
iepriekšējā mācību gadā. Pavasarī pieľemtais 
lēmums par zaļās klases ierīkošanu skolas dārzā 
bijušās siltumnīcas vietā nav realizēts vairāku 
iemeslu dēļ. Skolai nav līdzekļu un problēmas ik 
gadu ir ar skolas dārza izpļaušanu. Pašvaldībai ne 
vienmēr pietiek laika to izdarīt un skolai nav 
piemērota zāles pļāvēja. Pārrunāti tika daţādi 
jautājumi, piemēram, par darba burtnīcu 
nepieciešamību. Jau pagājušā mācību gadā un 
tagad atkārtoti jaunā gada sākumā skolas 
metodiskajās komisijās tiks izlemts, kuras darba 
burtnīcas ir ļoti nepieciešamas, no kurām var arī 
atteikties. Vecāki lūgti pārskatīt savu bērnu darba 
burtnīcu saturu un savu viedokli par tām rakstīt 
skolas mācību pārzinei pa e-pastu: pavilostas-
vsk@inbox.lv. Tas atvieglos lēmumu pieľemšanu.  
Diskusija izvērtās arī par Maykoob sistēmu, kas vēl 
nav īsti stabila un ar ko vecāki ne īpaši labi prot 
strādāt. Turklāt pēc atzīmēm, kas tajā redzamas vēl  
nevar  spriest par skolēna patiesajām sekmēm. 
Tāpēc norunājām, ka skola rīkos vecāku apmācību, 
uzaicinot arī Sakas, Rīvas un Ulmales bibliotekāres, 
lai viľas bibliotēkās palīdzētu tiem vecākiem laukos, 
kuriem mājās nav pieejams internets. Turpmāk 
Maykoob mājas lapā būs pieejama arī skolas 
pusdienu ēdienkarte. Ir vecāki, kuri regulāri seko 
līdzi ēdienkartei, tā lietderīgāk izmantojot ģimenes 
finanses, jo ne visu, ko skolā gatavo, viľu atvases 
ēd. Turpmāk skolā būs dzērienu automāts, kurā 
skolēni varēs iegādāties arī siltus dzērienus. 
Cerams, ka līdzdotā vecāku nauda siltām 
pusdienām netiks atstāta šajā automātā.  

Neizrunāts palika jautājums par skolas 
projektu nedēļu, kas parasti notiek februārī un ir ne 
īpaši veiksmīgi organizēta. Par to jau spriedām 
pavasarī, uzklausot neapmierināto vecāku domas.  
Daţkārt ir skolēni, kas nodarbināti katru dienu un 
darbs ir produktīvs, bet ir arī tādi, kam projektu 
nedēļa ir kā papildus brīvdienas. Arī skolotāju 
noslodze nav sabalansēta. Ir skolotāji, pie kuriem 
pieteikušies un strādā liels skaits skolēnu. 
Skolotājam fiziski nav iespējams katram skolēnam 
veltīt laiku un uzmanību.  

Par skolas padomes priekšsēdētāju 
aizklātā balsojumā ievēlēja  Mārīti Urkausku, par 
vietnieci – Maritu Hornu. Jaunievēlētā skolas 
padome vienojās par kopīgu vecāku – skolotāju 
pasākumu februārī. Sēdes noslēgumā vecākus 
iepazīstināja ar dabas zinību klašu jauno 
aprīkojumu un to pielietojumu mācīšanas procesā. 

MARITA HORNA 
 

 
 

Bērnudārzā „Kastanītis” 

dziesmu konkurss un izstāde 

3.decembrī bērnudārzā „Kastanītis” notika dziesmu konkurss „Mana 
mīļākā dziesma.” 

Kā pirms konkursa sākuma  teica bērnudārza muzikālā audzinātāja Simona  - 
ieguvēji būs visi  gan vecāki, gan bērni, un galvenais  jānovērtē bērnu uzdrīkstēšanās.  

Ţūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā – Pāvilostas novada izpilddirektore izglītības 
un kultūras jomā Silvija Leja, iestādes padomes pārstāves Arta Klāsēna, Kintija Puļķe  un 
iestādes pārstāves Māra Višemirska un Gaida Akerfelde, vērtēja audzēkľu sniegumu. Par 
piedalīšanos katrs saľēma diplomu un saldu  konfekšu  zvaniľu. Par visdrošāko 
priekšnesumu diplomu saľēma māsas Gundega un Ance Matisones un Maiga Meļķe par 
labāko muzikālo pavadījumu. Dţeina Šervincka tika apbalvota par pārsteidzošāko 
priekšnesumu, bet Rūta Klāsēna un Nortija Puļķe par smaidīgāko priekšnesumu. Aļona 
Vešľakova ieguva diplomu par atraktīvāko, Ieva un Karīna Balodes par noslēpumaināko, 
bet par jaunrades priekšnesumu balvu ieguva runcis - Emīls Sīpols. Eva un Reinis Vītoliľi 
saľēma diplomu par kustīgāko priekšnesumu, Arnita Aploka par mīļāko, bet Paula un 
Madara Brēdiķes par jautrāko priekšnesumu. Karīna Balode ieguva diplomu par 
skanīgāko priekšnesumu, bet ģimeniskākā priekšnesuma tituls pienācās māmiľai Sintijai 
ar meitu Martu Vītoliľu.  

Kamēr ţūrija apspriedās, visi klātesošie iemēģināja balsis un kopīgi nodziedāja 
vairākas dziesmas ar kustībām. Visiem bija jautri un interesanti, pat vismazākie bērni ar 
interesi visam sekoja līdzi un piedalījās dziesmu dziedāšanā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasākuma laikā  bija apskatāma ļoti interesanta un savdabīga izstāde, kurā 

darbu autore ir bērnudārza „Kastanītis” saimniecības daļas vadītāja Marina Raubēna. 
Darbi – glezniľas un dekori, darināti no papīra daţādās tehnikās, bet pati neparastākā – 
kvīllings. Kvīllings ir tehnika, kurā no papīra strēmelītēm  no 1,5 – 10 mm platumā 
izgatavo gleznas. Šo interesanto tehniku Marina apguvusi interneta kursos 10 nedēļu 
laikā. Nodarbības ir domātas 4 – 12 gadus veciem bērniem attīstības veicināšanai. 
Kursus rīkoja Maskavas izglītības centrs, kas izdod arī  mācību grāmatas , ko iespējams 
iegādāties internetā. Pēc kursu beigšanas jākārto eksāmens. Tiek iegūts 1.pakāpes 
sertifikāts. Prasmes  var turpināt pilnveidot augstākā līmenī. Marina ar savām zināšanām 
dalās arī ar  bērnudārza skolotājām un darbiniekiem. Viena daļa no izstādītajiem darbiem 
ir bērnudārza „Kastanītis”  skolotāju  un personāla darinājumi. Savukārt skolotājas 
jaunapgūtās zināšanas nodod tālāk bērniem. 

Un visi kopā novēlēsim   Marinai,  lai  nepietrūkst  pacietības un laika iesāktā  
darba turpināšanai! 

VITA BRAŢE 
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Konkursa dalībnieki un ţūrija.                                                                     Foto: V. Braţe 

IESPĒJA PIETEIKTIES KURSOS! 

Ja gribi sagādāt sev prieku garos ziemas vakaros – Vērgales radošā darbnīca 
„Namiľš” uzsākusi dekupāţas – salvešu pielietošanas tehnikas apmācības kursus. 
Vienas nodarbības cena – Ls 6,00. Interesentus lūdzu pieteikties līdz 20.decembrim 
pie Velgas Freimanes, tel.29189223. 
 

Sasniegumi Pāvilostas mākslas skolā 

 Skolas grafikas kolekcija saľēmusi diplomu 17.-ajā Starptautiskajā grafikas 
biennālē  Toruľā (Polija). 

 Starptautiskajā tēlotājas mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras", Jūrmalā, 3.vietu 
ieguvusi Ilze Ieva VILNE, atzinību - Laura GERTSONE. 

mailto:pavilostas-vsk@inbox.lv
mailto:pavilostas-vsk@inbox.lv


 

  

KULTŪRAS ZIŅAS 
Pāvilostas  novadpētniecības  muzejā 

no 29. novembra līdz 12. janvārim 

Daces Nastevičas 

tekstilfloristikas izstāde 

„ Zvaigžņu putekļi...” 

Atvērta darba dienās no 9:00 līdz 17:00 

    Neparastu tehniku meistarklase 

   trešdien, 12. janvārī plkst.12:00 

 

 

Kultūras ziņas Vērgalē 

Caur baltu leduspuķu rūti 
Baltu zvaigzni ieraudzīt, 
Baltu sveci aizdedzināt 
Un ticēt savam eņģelim! 

Gads gatavojas aizlidot…Ko labu esam paveikuši, vai pieticis prieka 
un veiksmes? Vai esam mācējuši pārvarēt bēdas un neveiksmes? Laiks skrien 
tik ātri, ka daţreiz notikumi sajūk raibā jūklī. Tuvojoties gada nogalei, gribas 
teikt tikai labus un mīļus vārdus, lai tie pilda Jūsu sirdis šodien, rīt un parīt. 
Būsim labestīgi, atvērsim savas sirdis labām domām un darbiem! Ar gaišumu 
paies Adventa laiks, pienāks Ziemassvētki un Jaunais gads. Ticēsim 
brīnumiem, tad tie atnāks pie mums. Un brīnumi notiek, jo Vērgales pagastmāju 
klāj jauns, sarkans jumts, un notiks atkal Jaunā gada balle Vērgales kultūras 
namā . 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Visi būsiet mīļi aicināti uz balli. Būsim kopā ar Roţmalu 

muzikantiem no Bauskas. Ieeja Ls 2,50. Līdz 28.decembrim varat pieteikt 
galdiľus. 

Lai Jums jauki Ziemassvētki katram savā darba vietā un ģimenē! 
Sasildiet savas sirdis ar Ziemassvētku prieku un cerību, ka rīt viss būs labāk, 
bet Jaunajā gadā lai mūsos valda godaprāts, griba saprasties, palīdzēt un 
neizsīkstoša ticība nākotnei!   

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA 
 

Ziemassvētku 

pasākumi 

Vērgales pagastā:  
12. decembrī plkst. 13:00 Ziemupes Ziemassvētku 
vecīša biroja atklāšana „Smiltnieku” māju pagalmā! 
Visi mīļi gaidīti! 
17. decembrī plkst. 16.00 „Rūķupes” ciematiľa atklāšana 
Ziemupē. 
17. decembrī plkst.8:30 Svētku egles iedegšana       
Vērgales centrā!  
Pāvilostā: 
12. decembrī Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľu 
koncerts sociālās aprūpes centrā „Cilvēks cilvēkam” 
Pāvilostā. 
18. decembrī  plkst. 14.00 Pāvilostas kultūras namā 
labdarības koncerts „Cerību eľģelis”. Piedalās bērnudārza 
„Dzintariľš”, kultūras nama, vidusskolas bērnu kolektīvi un 
ansamblis „Dziedošie eľģeļi” no Sakas. 
25. decembrī plkst. 22:00 Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā atpūtas vakars „TV šovs Ziemassvētkos…” ar 
Pāvilostas pilsētas k/n pašdarbnieku piedalīšanos. 

 Ziemassvētku balle kopā ar duetu „TOMĒR 
JĀPADOMĀ!” ar lustīgām dejām, visiem zināmām un 
iemīļotām dziesmām, kā arī - jautrām izdarībām, ieeja:           
Ls 2,50   /galdiľu rezervēšana līdz š. g. 23. decembrim 
pa tālruni 29366112; 63498264/ 
 
 

 

SAGAIDĪSIM JAUNO 

GADU KOPĀ! 

 
GADUMIJĀ ATKAL VISI PULCĒSIMIES 

VĒRGALES CENTRĀ, LAI PLKST. 24:00 
KOPĪGI SAGAIDĪTU JAUNO, 2011.GADU! 

 
PĒC TAM SVĒTKI TURPINĀSIES VĒRGALES 

KULTŪRAS NAMĀ! 
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18.decembrī pl.15.00 

PĀVILOSTĀ, TIRGUS LAUKUMĀ 
 

Aicinām tirgoties visus novada 

rokdarbniekus, amatniekus, saimnieces 

un saimniekus ar pašu gatavotiem 

skaistajiem, garšīgajiem vai 

praktiskajiem labumiem! 

Lai jūs nebaida aukstais laiks - būs rotaļas bērniem, 

izbrauciens ar kamanām zirga pajūgā, ugunskurs, 

silta tēja. 
 

Lūdzam tirgotājus, kuriem nepieciešami galdi, pieteikties pa 

tālruni – 29226526, Maritai 
 

Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs sadarbībā ar 

Pāvilostas kultūras namu un rosīgajiem pāvilostniekiem 
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Svin svētkus Latvijai! 

Ar lāpu gājienu no Vērgales centra līdz Vērgales kapsētai uz atceres brīdi un 
ziedu nolikšanu pie piemiľas akmens 11.novembra vakarā sākās novembra 
svarīgāko pasākumu norise.  

17.novembris iesākās ar pasākumiem Vērgales pamatskolā un bērnudārzā 
„Kastanītis”, bet vakarā turpinājās Vērgales kultūras namā, kas bija rotāts ar 
sarkanbaltsarkaniem karogiem un Vērgales pamatskolas skolēnu darinātajām Latvijām. 
Liekot lietā izdomu un veiklas rokas, Latvijas kontūrā katrs bija ielicis domu, kādu redz 
savu Latviju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasākuma pirmajā daļā uzstājās Vērgales pamatskolas 2. -5.klašu ansambļi 

Maritas Kalējas vadībā, Velgas Freimanes Vērgales kultūras nama bērnu dramatiskais 
kolektīvs, senioru ansamblis „Vakarvējš” Līvijas Jansones vadībā un Vērgales vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” Kristīnes Jaunbrūnas vadībā. Suminot labākos, 
pateicības ziedus saľēma „Gada sportists 2010” – Agnis Šķipars, „Jaunietis novadam 
2010” – Guntars Almanis un „Gada novadnieks 2010” – Velga Freimane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravu ģimenes dārzs „Līvas” Vērgalē, Alijas Samoilovas dārzs Saraiķos un Vijas 
Dunkeres „Dārzi” Vērgalē. Specbalvas par „odziľu” dārzā saľēma Olga Nelsone 
„Jaunkukaiľi”, Raitis Brēdiķis „Kaimiľi”  un Betheru ģimene „Kalnenieki” Ziemupē. 
Specbalvu jauniem, topošiem daiļdārziem saľēma Aploku ģimenes dārzs „Rasas” 
Vērgalē.   

Īsti mazie Vērgales dziesmu svētki sākās pasākuma otrajā daļā, kad koncertu 
sniedza Kaspars Antess. Ar savu mīlestību un sirsnīgo attieksmi pret cilvēkiem viľš tā 
aizrāva publiku, ka līdzi dziedāja gan lieli un mazi, gan jauni un jau ar sirmām galvām. 
Ar K. Antesu kopā bijām arī balles laikā.  

Izgaismotā skolas un bērnudārza ēka sagaidīja un pavadīja cilvēkus mājās no 
pasākuma. Latvijas dzimšanas dienas svētki tā īsti beidzās tikai 22.novembrī, kad visi 
Vērgales pamatskolas skolēni ar audzinātājām atnāca vēlreiz aplūkot savas 
pašdarinātās Latvijas. Vērgales kultūras nama vadītāja Velga skolēnus un skolotājus 
cienāja ar „Kalniľmuiţā” cepto lielkūku, kuru sagrieza tieši 118 gabaliľos! 

VITA BRAŢE 
 

Paldies, par finansiālo atbalstu valsts svētku tapšanā k/s „Vērgale – 1” un SIA 
„DRAGRO”! Paldies, Vērgales pamatskolas skolēniem un skolotājiem, kultūras nama 
pašdarbības pulciľu dalībniekiem un viľu vadītājiem! Paldies, Ivetai Vanagai, Ārijai 
Poriľai un Vizmai Ģēģerei par ieguldīto darbu svētku sagatavošanā!  

Un personīgi mīļš paldies visiem, kas novērtēja manu darbu. Paldies, par ziediem 
un apsveikumiem! Man ir mīļš šis teiciens: „Gods kalpot Vērgalei un cilvēkiem!” Paldies! 

 
Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE  
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„Rūķupe” 

Ziemupē 
 

Ziemupes jūrmalas stāvlaukums no 17. līdz 
30. decembrim pārvērtīsies par burvīgu rūķu 
ciematiľu „Rūķupi”.  

„Rūķupe” apmeklētājiem savus vārtus vērs 
17. decembrī plkst.16:00, kad kopā ar citiem rūķiem 
notiks gatavošanās Ziemassvētkiem, tiks iegrāmatoti 
pirmie šī gada Lieliskie darbi un ieadīti pirmie pavedieni 
Labo domu šallē.  

Ziemassvētku brīnums slēpjas spējā dalīties. 
Ziemassvētkos ikviens no mums vēlas sajust brīnuma 
un svētku sajūtu. Taču ne visām ģimenēm ir iespēja 
sagādāt prieku saviem bērniem vai iegādāties un 
saľemt dāvanas no saviem mīļajiem. Mēs varam viľiem 
palīdzēt! Rotaļlietas, ar kurām vairs nespēlējamies, 
grāmatas, kuras esam izlasījuši, vai citas noderīgas 
lietas, ko varam ziedot, kādam spēs radīt prieku! 

Ja vēlaties palīdzēt Lielā dāvanu maisa 
piepildīšanā ar kādu pašgatavotu dāvanu vai mazlietotu 
lietu, Jums jāatved šī lieta līdz „Rūķupei” Ziemupē, kur 
gaidīs Lielais Dāvanu maiss. Tālāk šīs dāvaniľas ar 
Rūķu, organizācijas Ziedot.lv un Sarkanā Krusta 
Liepājas nodaļas palīdzību saľems kāda no trūcīgajām 
ģimenēm Liepājas rajonā. Gaidām Jūs no 17. līdz 30. 
decembrim Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā. Akcija top 
sadarbībā ar portālu ziedot.lv, projekta „Paēdušai 
Latvijai” ietvaros. 

Taču tā kā Rūķi ir norūpējušies ne tikai par 
labestību un mīlestību mazajās sirsniľās, bet arī par 
savu mazo draugu drošību un veselību, tad Ģimeľu 
dienās paredzēti tematiski pasākumi. 
18.decembrī – Runcis Renārs un Bebrs Bruno stāstīs 
par satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa. Nākamās 
nedēļas nogalē (25. un 26. decembrī) Rūķupē plāno 
viesoties sulas vīriľš Guttiľš ar veselīgiem stāstiem, 
esilabs.lv ar labo darbu grāmatu un studija „Skani” ar 
skanīgām dziesmām. Precīzāka informācija vēl sekos. 

Sīkāka informācija par aktivitātēm un 
pieteikšanās, lai viesotos „Rūķupē”, tel. 29400470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu draugi – Pāvilostas novada dome, 
Vērgales TIC, KAA Opā, Valsts Ceļu Policija, Liepājas 
Tūrisma un tekstila skola, biedrība „Dižvanagi”, Ziedot.lv, 
Esilabs.lv, Guttiņš, Cīravas AVS, Sarkanā Krusta 
Liepājas nodaļa, brīvdienu māja „Kaiju 3”, studija „Skani” 
u.c. 

Informāciju sagatavoja DAINA VANAGA  

 

„Jaunietis novadam 2010” – Guntars Almanis. Foto: V. Braţe                                                                              

 

 

 

„Gada novadnieks 2010” – Velga Freimane.                  Foto: V. Braţe 

 

Balvu un atzinību no Swed-

bank saľēma Vērgales 

pamatskolas direktora viet-

niece Anda Blūmane, bet 

atzinību PII „Kastanītis” 

vadītāja Gaida Akerfelde par 

profesionālu pirmsskolas 

izglītības iestādes vadīšanu. 

Tika apbalvoti konkursa 

„Sakoptākā sēta Pāvilostas 

novadā – 2010” labākie 

Vērgales pagastā. Gaus-

maľu ģimenes dārzs, 

„Dzelmes” ,Vērgalē 
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Valsts svētku pasākuma neatľemama tradīcija ir novada 

„Sakoptāko sētu” konkursa uzvarētāju apbalvošana. Ţūrijas komisijas 
vadītāja Vizma Ģēģere  apbalvoja Sakoptākās un skaistākās lauku 
sētas īpašniekus. Sakas pagastā tā ir Stankēviču ģimene, kuras  
dārzs īpašumā „Kaijas” izceļas  ar oriģinālu strūklaku un perfektām 
sakľu dobēm. Specbalvu par jaunu un perspektīvu daiļdārzu īpašumā 
„Diţvēji”, Ulmalē, saľēma  Šilderu ģimene. 

Atsevišķi tika vērtētas Sakoptākās un skaistākās sētas Pāvilostā.  
Par nemainīgi pozitīvo dārza „auru” un jaunas mājas organisko 
iekļaušanos dārza ainavā – balva  Rūtai Bridānei, E. Šneidera 
laukumā 7, Martai Rolmanei, Dzintaru iela 21, par ilgus gadus perfekti 
kopto daiļdārzu novadā, Blaubārţu ģimenei, Sakas iela 10, par izkopto 
Sakas upes krastu un atpūtas zonu upmalā, Rolmaľu ģimenes dārzs, 
Pļavu ielā 3, atzīts par sakopto daiļdārzu ar oriģinālu pagrabu un 
interesantiem dārza elementiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pēc svinīgās pasākuma daļas ar jauku, skanīgu koncertu 

skatītājus priecēja Pāvilostas kultūras nama pašdarbnieki, Pāvilostas 
vidusskolas un Mūzikas skolas audzēkľi. 

MARITA HORNA 

 

 

 Sakoptāko sētu saimnieki. No kreisās: Laine Šildere, Marita un Juris Rolmaľi, 

Marta Rolmane, Rūta Bridāne.                                                 Foto: M. Horna 

No kreisās: Irina Kurčanova, Agita Pētersone, Antra Ķikute, Dace Bērzniece, Sandra Bikova, Lita Šildere, Aldis Barsukovs, Inta Vīgante, Jānis Ausmanis.                                 

Foto: Guna Vagotiľa - Vagule 

Saraiķu ziņas 

10.novembris - Mārtiľdiena. Arī Saraiķu puses ļaudis sagaidīja 
Mārtiľbērnus . Tie tika gaidīti un saľemti, cienāti, jo viľu ierašanās 
mājai atnes senču svētību un svētku prieku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mārtiľbērni Saraiķos.                                                      Foto I. Kopštāle. 
 
18.novembris- Latvijas valsts dzimšanās dienā bibliotēkā 

notika pasākums par godu šai dienai. Katrs svētku dalībnieks tika 
aicināts teikt savu novēlējumu Latvijai. Kopīgi pārrunājām par to, kāda 
nozīme ir valstij katra dzīvē, kādu vēlamies redzēt savu Latviju, ar ko 
lepojamies jau tagad.  

Spēlējām faktu spēli „Latvija”, skaidrojām daţādu vārdu 
nozīmi, neizpalika arī jautras atrakcijas un svētku gardumi - kā jau īstā 
dzimšanas dienā! 

                
 Saraiķu bibliotēkas vadītāja INGUNA KOPŠTĀLE 

 
 
 

 

VALSTS SVÉTKOS SUMINA LABÂKOS  DARBA  DARÍTÂJUS 

 Pāvilostā Latvijas valsts svētkiem veltītais pasākums notika  19.novembrī.   Tajā godinājām  mūsu puses  ļaudis par viľu 
devumu  savam novadam un tās iedzīvotājiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ar sirsnīgiem aplausiem sveicām „Gada novadnieku 2010” – Sakas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda valdes locekli Agitu 

PĒTERSONI, „Gada sportistu 2010” – Aldi BARSUKOVU un „Gada jaunieti 2010” – Sandru BIKOVU. 
PATEICĪBAS saľēma  - Lita ŠILDERE - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Ulmales bibliotēkas vadīšanā, Jānis AUSMANIS - par 

ieguldījumu Pāvilostas 100 gadu parka sakopšanā, Velta VAŠKUS-  par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti Pāvilostas novada bāriľtiesas 
darbā, Irina KURČANOVA - par nozīmīgu devumu Pāvilostas kultūras vērtību saglabāšanā un ieguldījumu muzeja darba organizēšanā,  Inta 
VĪGANTE - par jaunatnes iesaistīšanu starptautiskajos projektos,  Dace BĒRZNIECE - par novitātēm Pāvilostas kultūras dzīves veidošanā un 
profesionālo pedagoģisko darbu, Antra ĶIKUTE - par ieguldījumu Pāvilostas kultūrvides veidošanā un profesionālo pedagoģisko  darbu.  

 



  
Novembra mēnesis Pāvilostas bibliotēkā  

Bibliotēkas lasītāju zināšanai! 
 Bibliotēkas egle tiek plānota 6. janvārī 2011.gadā. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai.  
 

Iesākoties Adventa laikam, gribas darīt daudz labus darbus. Ar Bērnu ţūrijas 
ekspertiem  nolēmām gatavot  Ziemassvētku rotājumus- durvju vainadziľus, eľģeļus, 
zvaigznes u.c. skaistas lietas  Pāvilostas veco ļauţu namam „Cilvēks cilvēkam”. 
  17. novembra vakarā sanākot kopā ar Bērnu ţūrijas ekspertiem, gatavojām šīs 
skaistās Ziemassvētku rotas, lai uz pirmo Adventi iepriecinātu vecos ļaudis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Bērnu ţūrijas ekspertes gatavo Ziemassvētku rotājumus. Foto: M. Vītola 
 
Paldies bērniem, kuri iesaistījās darbā: Annai Elīzai Šēnai, Evitai Lazukinai, 

Katei Štokmanei, Ilvai Bunkai, Montai Kurzemniecei, Laurai Liľķei, Gitai Pīragai, 
Samantai Sļesarenko. 

 Īpašs paldies Initai Zingnikai, Evitai Jakovļevai, Andrai Lankai, Agnesei 
Ģēģerei, Zanei Arājai. 
Paldies vecākiem, kuri uzticēja savus bērnus nakšľot bibliotēkā. 
 Šajā Adventa laikā mans vēlējums visiem:  
 „Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un 
citiem parādīt. Lai skaista svētku gaidīšana un vēl skaistāka sagaidīšana!” 
 

22. novembrī Pāvilostas kapsētā notika piemiľas brīdis, veltīts mūsu 
novadniekam, publicistam, rakstniekam un kultūras darbiniekam Arnoldam 
Reimanim. Rakstnieks dzimis 1928.gada 22. novembrī Pāvilostā, un viľš par sevi 
rakstīja:  

„Neatceros, vai tālajā novembra rītā, kad ierados pasaulē, jūra klusēja vai 
dusmīgi krāca. Katrā ziľā ar pirmo elpas vilcienu ieelpoju sāļo jūras gaisu, un jūra man 
skaloja šūpuļa dziesmu….”. 

Līdz 15. decembrim Pāvilostas bibliotēkā var skatīt izstādi „Arnoldam 
Reimanim-85” .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piemiľas brīdis kapsētā pie A. Reimaľa atdusas vietas. Foto no bibliotēkas arhīva. 
 

Paldies par sadarbību pasākuma organizēšanā Pāvilostas Novadpētniecības 
muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai, Mūzikas skolas skolotājai Dacei Bērzniecei un 
vijolniecēm Terēzei Cābelei, Lindai Ansonei, kā arī pārējiem, kuri atrada laiku būt 
atmiľās par rakstnieku. 
 

Aicinām mazos lasītājus ar vecākiem apmeklēt Pāvilostas bibliotēku, jo Bērnu 
lasītava ir ieguvusi jaunu vizuālo tēlu. Atnāc un pārliecinies pats! 

MAIRITA  VĪTOLA 
 

 

 

2010. gada decembris                                                                                                                                                                                                                       15                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

DEJU VIRPULIS 

PĀVILOSTĀ 

Jau otro gadu pirms Ziemassvētkiem 
Pāvilostas kultūras nama 7.-9.klašu  tautisko deju 
kolektīvs aicināja pie sevis tuvus un tālus 
dejotājus. Šogad uzaicinājumu pieľēma 7 deju 
kolektīvi ar 125 dalībniekiem. 3.decembrī dejotājus 
un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus sagaidīja 
Salavecis un kultūras nama ansamblis „Burbulīši”. 
Visi kopā iededzām pilsētas lielo egli, 
noskatījāmies uguľošanu un gandrīz divu stundu 
garumā izdejojām vairāk kā 20 dejas. Koncerta 
noslēgumā nodejojām jautro deju „Puķīti pa 
dambi”. Pēc tam kultūras nama vadītāja Silva 
Vārsberga deju kolektīvu vadītājus sveica ar 
ziediem un pašgatavotiem suvenīriem. Vēlāk 
dejotāji izklaidējās diskotēkā. Vienojāmies arī 
nākamajā gadā tikties Pāvilostā kopīgā deju 
koncertā. 

DAIGA CĀBELE 

 

Saraiķu bibliotēkā 
 

Ir atkal aizritējis viens gads. Esam kopā 
svinējuši svētkus, kopā piedalījušies talkā, kopīgi 
meklējuši un atraduši atbildes uz daţādiem 
jautājumiem. 

Man vienmēr prieks par saraiķnieku 
atsaucību un labvēlīgo attieksmi pret bibliotēku un 
tās pasākumiem. Ja esmu kādu uzrunājusi, nekad 
neesmu saľēmusi atteikumu palīdzēt! 

Paldies, novada Domei par iespēju 
izremontēt telpu bibliotēkas jaunākajiem lasītājiem, 
paldies „IGA-4” ļaudīm par darbu! Paldies, vienmēr 
atsaucīgajiem pagasta pārvaldes darbiniekiem! 
Paldies, visiem, kuri dalās ar izlasītajiem 
ţurnāliem, jo, diemţēl, preses abonēšanai līdzekļi 
ir ierobeţoti. Īpašs paldies Mucenieku ģimenei, 
Marutai Kārkliľai, Sarmītei Novadei par 
ziedotajiem preses izdevumiem un grāmatām. 
Paldies, veikala „Tev” vadītājai Zigrīdai Varkalei, 
Rudušu ģimenei par sadarbību! Paldies, Annai 
Aigarei un Esmeraldai Kobilko par ziedotajiem 
telpaugiem! 

Paldies, Sandrai, Ainai, Vladimiram un 
Marinai! 

Bibliotēka arī nākamajā gadā laipni 
gaidīs savus apmeklētājus un mēģinās jums 
palīdzēt gūt zināšanas, izsniedzot līdzi kādu labu 
grāmatu un piedāvājot iespēju izmantot 
bezmaksas interneta pakalpojumus.  

Lai gada nogalē rodas iespēja 
ieklausīties sevī un pārdomāt, kas vērtīgs ir noticis 
šajā gadā.Un šīs vērtības un atziľas lai ir kā labs 
pamats, uz kura stiprināt un balstīt savus nākamā 
gada sapľus un ieceres.  
 

Ir Ziemassvētki, saruna ar sevi  

Par pārtapšanu, kuru iesākt rīt,  

Lai svētā nakts caur mani nāk un tevi,  

Lai palīdz mīlestībai kroni vīt!  
 

Gaišus svētkus lieliem un maziem bibliotēkas 

apmeklētājiem! 
 

     Saraiķu bibliotēkas vadītāja 
 INGUNA KOPŠTĀLE 

 



 

 

  

Sabiedrības ziņas 

 
ATVĒRSIM SIRDIS LĪDZCIETĪBAI UN LABDARĪBAI! 

 

Eľģeļi dod dvēselei spārnus, lai tajā atklātos un uzplauktu visi apslēptie dārgumi. Tie sargā, 
dziedina un atdzīvina dvēseli, tie atmodina dzīvību, kas bieţi vien dus aizslēgtā kambarī. 

Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad vairāk kā citkārt domājam par tiem, kuriem vajadzīga 
mūsu palīdzība. Esam aicināti ziedot, ziedot bērniem visā Latvijā, kuriem ir iedzimtas slimības. 
Mūsu pusē – Pāvilostā un Sakas pagastā  ir 6 bērniľi ar daţādām veselības problēmām.  

Šogad nolēmām rīkot labdarības pasākumu, lai palīdzētu divgadīgajai Paulai.  
Viľa piedzima ļoti maziľa ar savilktām dūrītēm un stīvām kājiľām, miega traucējumiem. 

Trešajā dienā ārsti jaunajai māmiľai paziľoja diagnozi – citomegalovīruss jeb, vienkāršā valodā 
sakot, smadzenēs bērnam ir graudiľi, kas traucē vispārējo attīstību. Pie visa vainīgs bija vīruss – 
aukstumpumpa, ar ko Paulas mamma izslimoja piektajā grūtniecības mēnesī. Tā gadās vienam 
no 10 000. Ārsti bezkaislīgi paziľoja – meitenīte būs kā pagalīte, kura pat acis nekustinās. Vecāki 
- Zane un Artis nepadevās un jau no pusotra mēneša vecuma vienu reizi nedēļā sāka vest savu 
bērnu pie Voita terapijas speciālistiem uz Liepāju. Reizi mēnesī uz Rīgu. Acīm redzamu 
uzlabojumu nebija. Meitenīte visu saprata, redzēja un dzirdēja, tikai kustībās bija ierobeţota. 
Vecāki meklēja kā vēl savam bērnam palīdzēt. Lūdza ziedot, un cilvēki atsaucās. Par š.g. 
pavasara akcijā „Eľģeļi pār Latviju” saziedotajiem līdzekļiem maijā mamma Zane ar mazo Paulu 
aizbrauca uz Truskavecas klīniku Ukrainā. Notika brīnums. Jau nākamajā dienā pēc pirmajām 
procedūrām bērns sāka kustināt pirkstiľus. Divās nedēļās, ko viľas tur pavadīja, veselības 
stāvoklis Paulai uzlabojās tik tālu, ka mazā meitene, atbraukusi mājās, jau droši turēja galvu un  
pati sāka kustēties. Zane atzinīgus vārdus velta tēta Arta draugam Valdim, kurš pieteicās palīdzēt 
un aizveda viľas uz Truskavecu, palīdzēja tur sazināties ar ārstiem, auklēja un veda uz 
procedūrām mazo Paulu. Ārstēšanās un uzturēšanās izdevumi ir vairāk kā Ls 2000. Degviela 
ceļam Ls 150. Terapija paredz 3 mēnešu atpūtu.  Otro reizi viľas tur bija augusta beigās. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pašlaik divas reizes nedēļā vecāki Paulu ved uz masāţām un vingrošanu Liepājā un uz 

Reitterapiju (dziedināšana saskarē ar zirgiem) Priekulē. Nedēļā tas izmaksā. Ls 45,50. 
Divgadīgās meitenītes vecāki ar līdzcilvēku, radu un draugu palīdzību sava bērna labā 

ir paveikuši neiespējamo – Paula pati sēţ, stāv kājās un pat sāk jau izrunāt pirmos vārdus, kas, 
protams, ir „mamma” un  „tētis”. Lai mazais ķipariľš patstāvīgi varētu staigāt, runāt un darīt visas 
lietas, ko viľas vienaudţi, vēl garš ceļš ejams.   

18.decembrī plkst. 14.00 aicinām visus novada iedzīvotājus, uzľēmējus, 
pašvaldības darbiniekus uz labdarības koncertu „Cerību eľģelis” Pāvilostas kultūras 
namā. Tā laikā vāksim ziedojumus, kas tik ļoti nepieciešami Paulai -  masāţām, 
ārstnieciskai vingrošanai, rehabilitācijai. Akcija „Cerību eľģelis” turpināsies arī 
19.decembrī, kad Sakaslejas dievnamā notiks Sakas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda 
rīkotais Adventes koncerts. Savu artavu no saziedotā koncerta rīkotāji atvēlēs Pauliľas 
ārstēšanai.   

Ziedojuma kastītes ar norādi „Cerību eľģelis” – Paulai no 10. – 17. decembrim būs 
pieejamas Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā  un Pāvilostas pasta nodaļā. 

Ziedojot mēs paši  kļūstam līdzīgi eľģeļiem, jo piepildām kāda cilvēkbērna sapni reiz 
kļūt veselam un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi! Dodot citiem, mēs paši kļūstam bagātāki un garā stiprāki. 
Uz to arī aicinām, gaidot gada gaišākos un svētīgākos svētkus! 

 

     Biedrību „Bērnība azotē”, „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, „No idejas līdz attīstībai’’ 

vārdā, MARITA HORNA 
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EŅĢEĻA PIESKĀRIENS 

Mēs nezinām, kas ir eľģeļi, un 
mūsu rīcībā šobrīd nav metodes, kā to 
uzzināt. Var tikai nojaust, ka eľģeļi ir. Taču ar 
to pilnīgi pietiek, lai apzinātos, ka ir unikālas 
enerģijas būtnes, kas spēj ietekmēt ikvienu 
dzīvi, bet vārdu eľģeļi tām devis cilvēks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mums katram ir savs sargeľģelis. 

Tas ir Dieva sūtnis, kurš atnāk dzimšanas 
brīdī un paliek pie cilvēka līdz viľa aiziešanai. 
Eľģeļa uzdevums ir atvairīt briesmas no 
ķermeľa un gara, nodot brīdinājuma un 
prieka vēstis, iedrošināt un mierināt. 

Kad debesis zemei sūta baltu, 
pūkainu un mirguļojošu sniega segu, 
ļausimies eľģeļa pieskārienam! 
 
BARIKĀDĒM – 20 

Ir pagājuši jau divdesmit gadi kopš 
tā trauksmainā laika, kad visa Latvija nostājās 
uz barikādēm. Galvenais to dienu ieguvums 
bija tautas vienotība. Arī mūsu novadā ir 
cilvēki, kuri toreiz devās uz Rīgu ar vienu 
domu – parādīt pastāvošajai varai, ka latvieši 
paši grib lemt savas valsts likteni.  

Pāvilostnieku ugunskurs dienu un 
nakti liesmoja postenī Nr.1 pie Pulvertorľa 
(Kara muzejs). Blakus atradās arī Izglītības 
ministrija. Abu iestāţu  atsaucīgās 
darbinieces regulāri rūpējās par siltu tēju un 
sviestmaizēm. Arī vērgalnieku postenis 
atradās turpat blakus – Doma laukumā. To 
dienu kopīgi piedzīvotais un atmiľas saista 
šos cilvēkus vēl šodien, tāpēc par tradīciju 
kļuvis Barikāţu dalībniekus aicināt uz Rīgu. 

Kara muzeja darbinieki gaidīs 
barikāţu dalībniekus Rīgā 2011.gada 
15.janvārī. 

Nākamajā avīzes izdevumā 
publicēsim konkrētāku dienas programmu un 
pieteikšanās kontaktpersonu Pāvilostā. 
Kontaktpersona Vērgalē – Mirdza Sīpola. 

 

MARITA HORNA 
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Man vairs neder! Varbūt Tev noder! 

 

Biedrība „Bērnība azotē” sadarbībā ar domes sociālā 
dienesta vadītāju I. Balodi organizē bērnu apģērbu  apmaiľas 
tirdziľu. 

 Ikvienam vecākam zināms, cik ātri mūsu bērni izaug, īpaši 
mazuļi. Mājās rodas drēbju un apavu uzkrājumi, bērnam „apnikušas”, 
bet vēl nesaplēstas rotaļlietas un izlasītas grāmatas.  Varbūt tās varētu 
noderēt kādam citam bērniľam.  Tāpēc vecāki aicināti pārskatīt savu 
bērnu mantu kastes, drēbju skapjus un lietas (tīras un labā stāvoklī), 
ar kurām esat gatavi dalīties ar citiem  no 14. – 16. decembrim  
laikā posmā no plkst. 10:00-13:00 nogādāt dienas atbalsta centrā 
Krams. Šajās  trijās dienās  uz drēbju apmaiľas tirdziľu aicināts ikviens 
vecāks! 

 

SANITA KRĒSLIĽA 
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Reliģiskās ziņas 

19. decembrī plkst.16:00 

Sakas baznīcas ērģeļu un mūzikas 

attīstības fonda rīkotais 

ADVENTES KONCERTS 

SAKAS - LEJAS BAZNĪCĀ 
 

Dalību koncertā ir apstiprinājuši 

ērģelnieks J. Pelše, mūziķi Ance 

Krauze, Uldis Marhilevičs, zvanu 

ansamblis, un pārējie lai paliek 

Ziemassvētku pārsteigums priekš  

jums – klausītāji! 
 

Kā vienmēr būsim pateicīgi par Jūsu 

ziedojumiem 

 

MĀCAMIES NŪJOT!  
 

14.novembrī  sertificēta nūjotāja Imanta Ločmeļa vadībā 
nūjošanas tehniku  apguva 24 pāvilostnieki, pārsvarā gan tikai sievietes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gan pirms, gan pēc nūjošanas jāveic daţādi vingrojumi un arī 

pati nūjošana nav tikai vienkārša pastaiga ar nūjām.  Jūras krasts un 
pelēkā kāpa ir ļoti pateicīga vieta nūjošanai. Nākamajā svētdienā 
interese jau bija noplakusi, un tie, kuri izteica vēlmi pamācīties vēl, 
tomēr vairs neieradās, bet  tie, kuri vēlreiz kopā ar I. Ločmeli piedalījās 
nodarbībā, iemācījās atkal ko jaunu!  

MARITA HORNA 

 

 
    Sāksim mācīties nūjot!                                                                        Foto: M.Horna 

PENSIONĀRU ATPŪTAS VAKARS 

 

Ar domes finansiālu atbalstu 27.novembrī jauku pasākumu 
sarūpēja Pāvilostas pensionāru padome. Viss bija kā vienmēr, bet 
tomēr afišas un ielūgumi aicināja lustēties visus, kuri dzīvo ar garšu. 

Pirmo reizi mūsu pasākumā piedalījās dāmas un kungi no 
Alsungas novada un Vērgales. Kā vienmēr draugi no Virgas. Klātesošo 
sirdīs liesmiľas iededza Virgas dziedošo meiteľu kvartets. 

Atpūtas vakarā neizpalika tradīcijas – ar līgavas pušķiem un 
ziedu klēpjiem smaragda krelles risināja trīs laulātie pāri – Malvīne un 
Arnolds  Strazdiľi, Rita un Haralds Lukševici, Austra un Māris Plūdumi. 
Ziedu klēpjus apaļās dzīves jubilejās saľēma seši pāvilostnieki. 

Adrenalīnam – raits dejas solis, skanīgas dziesmas, līkloču 
polonēze un daţādas atrakcijas. 

Paldies par darbu atpūtas vakara organizētajai, pensionāru 
padomes vadītājai Maijai Arājai. 

LŪCIJA MATROZE 

 

ADVENTA DIEVKALPOJUMI PĀVILOSTAS 

NOVADA BAZNĪCĀS: 

 

Ziemupes ev. lut. baznīcā - 12. decembrī plkst.14:00,  
                                              19. decembrī plkst.11:00,     
Sakas-lejas ev. lut. baznīcā -  12. decembrī plkst.14:00  

Pāvilostas svētā gara Katoļu baznīcā - 19. decembrī plkst. 15:00 

Pāvilostas baptistu baznīcā -  12. decembrī plkst. 11:00 

                                                 - 19. decembrī plkst. 11:00 

 

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 

PĀVILOSTAS NOVADA BAZNĪCĀS: 

 

Vērgales ev. lut. baznīcā- 24.decembrī plkst.14.00. Ziemassvētku 
dievkalpojums ar SVĒTO VAKARĒDIENU. Kalpos mācītājs Ojārs 
FREIMANIS. 
 
Saraiķu ev. lut. baznīcā - 24.decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku 
dievkalpojums ar SVĒTO VAKARĒDIENU. 
 
Ziemupes ev. lut. baznīcā:  
- 24. decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku dievkalpojums ar SVĒTO 
VAKARĒDIENU. 
 - 26. decembrī plkst.14:00 un 2011. gada 2. janvārī plkst.11:00. 
 
Sakas-lejas ev. lut. baznīcā: 
-24.decembrī plkst.18:00 Ziemassvētku Svētvakars. 
-25.decembrī plkst.14:00 Kristus piedzimšanas svētki. Kristības un 
iesvētības. 
 
Pāvilostas svētā gara Katoļu baznīcā - 24. decembrī plkst. 17:00 

 

Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila baznīcā:  
-  24.decembrī plkst.16:00 
- 25.decembrī plkst.14:00 
 
Pāvilostas baptistu baznīcā: 
 - 24. decembrī plkst. 16:00 Kristus Ziemassvētku dievkalpojums. 
- 26. decembrī plkst. 11:00 Aizejošā gada pēdējās svētdienas -  
šķīstīšanās dienas  dievkalpojums.  
                                      

 



 

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  Marita Kurčanova tālr.63498229, 29121894, pavilosta.tic@tvnet.lv, korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

 

DZĪVES BRĪŽOS 

Nepalaid garām tos skaistākos mirkļus,  

Kas dvēselei ziedēt liek. 

Nepaej garām, bet dedz tajos gaismu,  

Lai sirdij silts gaišums tiek. 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās decembrī dzimušos 

Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 

Alvīni  Sērmoli – 88  Zentu Karlsoni – 80 
Vēru Āboliľu – 86  Astridu Krivcovu - 75  
Voldemāru  Bērzupu – 81  Loniju Karkovsku – 70 
 

Guntu Stankēviču, Ainu Ornu, Ziedoni Šmitu, Initu Baltaiskalnu, 
Gediminu Vitkus, Ivo Māliľu, Kristapu Āboltiľu, Kristu 
Reinholdu! 
Pilngadnieku Artūru Butānu! 
 

  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās decembrī dzimušos  

Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Elzu Tauri - 88 
Emmu Grandbergu - 86 
Veltu Brizgu - 83 
Ľinu Dončenko - 83 
Irmu Grietēnu – 81 
 

Kārli Indriekusu, Raisu Vengeruku, Arti Sīpolu, Lību Bumbuli! 
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Zināšanai 
Domes kancelejas vadītāja Aija Ozoliľa būs atvaļinājumā no š.g. 
06.12. līdz 11.01.2011.  
 

Domes kasiere Mudīte Zamarīte būs atvaļinājumā no 27. – 
30.decembrim. 
 

Sakarā ar Aijas Ozoliľas atvaļinājumu, pašvaldības kancelejas 
vadītājas pienākumus no 2010.gada 6.decembra līdz 2011.gada 
11.janvārim veiks Daiga Enkuzena.  Līdz ar to, Sakas pagasta pārvaldē  
šajā laikā nebūs iespējams veikt maksājumus, kā arī saľemt izziľas. 
Lūdzu, iepriekš minēto jautājumu kārtošanai griezieties Pāvilostas 
novada pašvaldībā. Tālrunis informācijai 63498261 
 

Lauku māju un viensētu saimniekiem!  
Pāvilostas novada dome informē, ka finansējuma trūkuma dēļ šajā ziemā 
piesnigušie ceļi uz privātīpašumiem netiks tīrīti. Pašvaldība attīra tikai tos 
ceļus, pa kuriem kursē autobusi, kas ved bērnus uz skolu. Par 
piebraucamo ceļu tīrīšanu būs jārūpējas pašiem. 

AIVARS ALNIS 
 

Pāvilostas novada pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus Nr.15 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā”, 
kas stājušies spēkā š.g. 15.novembrī.  Vēršam iedzīvotāju uzmanību 
uz to, ka minēto noteikumu 3.punkts paredz sadzīves atkritumu 
radītāja pienākumus, tiesības un atbildību. Tas nozīmē, ka katram 
iedzīvotājam jāiesaistās atkritumu plānotā savākšanā, nevis vienkārši tie 
jāizmet tuvējā meţā, citu iedzīvotāju vai pašvaldības uzstādītajos 
konteineros.  Par to, kā iedzīvotāji pilda šos saistošos noteikumus, 
pārbaudi veiks pašvaldības policisti jau tuvākajā laikā. Iesakām 
iedzīvotājiem vēlreiz pārlasīt saistošos noteikumus Nr.17. Tie pieejami 
„Pāvilostas Novada Ziľas” Nr.9 vai pašvaldības mājas lapā.  
„Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi” Nr.21, kas 
stāsies spēkā š.g. 15.decembrī, punkts 20.1.paredz, ka sods par 
līguma nenoslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves 
atkritumu izvešanu ir līdz divdesmit latiem -  fiziskajām personām, bet 
juridiskajām – līdz simt latiem. 
 

Piedāvā veikt kaulu blīvuma mērījumus veselības centrā Pāvilostā. 
Pieteikties pie dr. A. Kalniľas pa tel. 63498262, 29152712 
 

Pateicība 
Sirsnīgs paldies JĀNIM ZELGALVIM par dāvinātajiem dārzeľiem 
Vērgales pamatskolas virtuvei! 
        Vērgales pamatskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki 
 

Trīsreiz paldies pensionāru apvienībai „Varavīksne” un visiem pārējiem, 
kuri mūs sveica 55 gadu kāzu jubilejā! 
                                                                  Malvīne un Arnolds Strazdiľi  
 

Sakas-lejas baznīcas valde izsaka pateicību novada sabiedrisko 
darbu veicējiem un Aivaram Alnim par palīdzību bīstamo koku 
nozāģēšanā pie baznīcas. 
 
Pie pašvaldības ēkas ir atbraucis Ziemassvētku zirdziľš un kamanās 
atvedis zaķi. Paldies Agitai, Aivaram, Ildzei un Vizmai! 
  

Pateicamies Norveţu ģimenei par Pāvilostas lielās egles dāvinājumu. 
 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
   
 

Mīļš paldies domes autobusa šoferim Jānim par atsaucību, mani 
nogādājot mājās. 

Nikolajs Karpovs no Rīvām 

 

 
 

Ţani Glezeri - 80 
Rolandu Lapiľu - 70 
Lidiju Kalēju - 70 
Zigurdu Timofejevu - 60 
Viktoru Ernstsonu - 60 
 

 

 

SVEICAM 
  Evu un Aivi DRĪLIĽUS  
            ar dēla GUSTAVA piedzimšanu! 
 

                   Zani JANKEVICU  

  ar meitas ELĪZAS KRISTIĀNAS piedzimšanu! 
 

Evu VIŠEMIRSKU un Jāni PALĀCI  
                            ar dēla ADRIANA piedzimšanu! 
 

Benitu un Aigaru NOVADUS  
                                      ar meitas BEĀTES piedzimšanu! 

 

 

 

 

SVEICAM  
Gitu POMERANCI un Jāni PĀVILU 

                   kāzu dienā! 

Kristu ZEĻENKOVU un Gati JOSTMANI  

                                    kāzu dienā! 

                  Maritu LANKU un Gunti VILEMSONI  

                                                       kāzu dienā! 

 

 

 

 

MŪŽĪBĀ                            

Pāvilostā un Sakā  

VERNERS BLAUBĀRDIS 
(20.01.1932.- 23.10.2010.) 
GUNTA ARĀJA 
(20.12.1943.- 24.10.2010.) 
AINA FREIDENFELDE 
(12.03.1937.- 12.11.2010.) 
LILIJA HELENA POPKOVA 
(16.07.1934.- 09.11.2010.) 
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