
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.9 (14)      2010.g.novembris 

 

 

Saules  

pulksteņi  

neapstājas 

Saule šobrīd iet savu 
ceļu lejup, zinot, ka ilgi tur  
nepaliks, jo tāda ir lielā pasaules kārtība. Jau 
pēc  mēneša  tā īsu brīdi atvilks elpu un sāks 
savu ceļu kalnup. Šis cilvēkiem ir smags laiks. 
Saka, ka novembris Latvijā ir grūts mēnesis.  
Sniega vēl nav, ir tumšs un drūms, nav arī vēl 
sākusies gatavošanās Ziemassvētkiem. Ir tāda 
kā apstāšanās un tukšums.  Daudzi saka, ka 
rudens uzdzen depresiju. Bet rudens depresija 
jau nav slimība.  Mēs neesam iekārtoti tā, ka 
visu laiku varam justies harmonijā un laimē. Ir 
brīţi, kad mēs esam kaut ko no sevis iztērējuši 
tīri emocionāli. Un tad ir vajadzīgs iekšējas 
revīzijas periods, kas nevar būt priecīgs.  
Rudens šai ziľā ir ļoti izdevīgs, vasaras 
aktivitātes ir beigušās. Pārejam pie jauna 
reţīma, kurā ir darbs, mācības, pasākumi, jauni 
pienākumi un uzdevumi. Šis laiks izmantojams 
sevis izzināšanai, jautājumu uzdošanai un 
atbilţu meklēšanai. Kāpēc lai šajā laikā 
nepainteresētos par savas dzimtas vēstures 
līkločiem un nepierakstītu kādu sava tuvinieka 
atmiľu stāstu, īpaši jau par tiem, kuri staigā veļu 
pasaulē. Tā stiprināsim savu garu, zināšanas 
par dzimtas spēku, noturību un savu piederību 
tai. Ir taču veļu laiks, kas savu kulmināciju vai, 
pareizāk sakot, klusās atvadas sasniedz 
novembra beigās, kad, aizdedzot svecītes 
kapsētās, visā Latvijā pieminam savus 
aizgājušos tuviniekus. 

Novembrī bieţāk kā citos mēnešos 
runājam par savu zemi, savu valsti un 
dzimtenes mīlestību. Pašlaik esam cerīgās 
gaidās, ko mums „nesīs” jaunā valdība. Vai 
uzkraus jaunu nodokļu slogu un kārtējo 
īsināšanu, samazināšanu, optimizāciju, 
reorganizāciju? Vai iedos tautai cerību un ticību, 
ka arī ar katru no mums rēķinās un domā, kā 
visiem kopā uz vienādiem noteikumiem iziet no 
tā purva, kurā esam nonākuši? Uz to atbildēt 
var tikai laiks. Un tā gribas, lai, gaidot mūsu 
valsts svētkus, mēs domātu par savu valsti kā 
par zemi, kurā dzīvo paši labākie, talantīgākie, 
sirsnīgākie, veiksmīgākie, harmoniskākie, 
nesavtīgākie cilvēki. Noticēsim tam un mīlēsim 
savu Latviju! Literāte Aina Karele ir teikusi: 
„Dzimtenes mīlestība arī ir reliģija. Tikai 
vismazrunīgākā, bet ar eľģeli debesīs”. 

Jaukus un mīlestības pilnus valsts 
svētkus! 

     Avīzes redaktore MARITA HORNA 
 

 
 

 

 

 

Esam novērtējuši labākos! 

Aptauja „Gada nominācijas 2010” ir noslēgusies, un cilvēki savu vērtējumu ir 

parādījuši. Salīdzinot ar Vērgales pagastu, kur aptaujā piedalījās 32 iedzīvotāji, pāvilostnieki 

un sacenieki ir bijuši daudz kūtrāki. Pāvilostā aizpildītas 6 anketas, Sakā – 11.  

Vērgalē par „ Gada novadnieku 2010” kļuvusi kultūras nama vadītāja Velga 

Freimane. Par viľu balsojuši desmit iedzīvotāji, pamatojot, ka Velga ir, citēju, „garainis, kas 

veicina vārīšanos”, „vienmēr aktīva kultūras dzīves organizētāja”, „pasākumi Vērgalē kļuvuši 

daudzpusīgi, interesanti un regulāri”, „atsaucīga un izpalīdzīga arī nomaļu kultūras dzīves 

veicināšanā”.  Šajā nominācijā iedzīvotāji balsojuši arī par Guntu Kleinšmiti, Mirdzu Sīpolu, 

Ingūnu Kopštāli, Uldi Marhilēviču, Rihardu Zeniľu, Ainaru Viguli. 

„Gada sportists 2010” – Agnis Šķipars – septiľas balsis. Pamatojums – 

motosporta entuziasts, kas  ar labiem rezultātiem startē motošosejas sacensībās. Iedzīvotāju 

anketās minēti arī tādi sportisti kā  Dans Sils, Kristaps Kauľeckis, Mārcis Novads, Valters 

Pirktiľš, Ojārs Drulle. 

Par „Jaunietis novadam 2010” Vērgalē kļuvis  Guntars Almanis. Par viľu 

savas balsis atdevuši 7 Vērgales pagasta ļaudis, savās anketās minot, ka Guntars ir 

„pieklājīgs, centīgs, talantīgs”, „darbīgs un atsaucīgs superkaimiľš” „mērķtiecīgs jaunietis, 

kurš nes un nesīs Vērgales vārdu pasaulē”. Vairākās anketās šim titulam bija virzīta 

413.Pāvilostas jaunsargu vienība. 

Pāvilostā par „ Gada novadnieku 2010” iedzīvotāji ar astoľām balsīm izvirzījuši 

Sakas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda valdi, kura novada iedzīvotājus 

pēdējo gadu laikā priecējusi ar mākslinieciski augstvērtīgiem koncertiem. Vēl šajā nominācijā 

kā pretendenti minēti Uldis Marhilēvičs, Gatis Brēdiķis, Lita Šildere, Irina Kurčanova un Velta 

Citskovska. 

Aldis Barsukovs kā vienīgais pretendents ir „Gada sportists 2010”. Anketā 

minētais pamatojums – „Pāvilostas sporta dzīves attīstītājs”. 

Ar četrām balsīm par „Jaunietis novadam 2010” kļuvusi Sandra Bikova, kura, citēju, „ir 

aktīva jauniete, izcili mācās, piedalās olimpiādēs, darbojas jaunsargos”. Anketās minētas arī 

Anda Uzare un Elīna Citskovska. 

Nominētos novadniekus godināsim un sveiksim Latvijas valsts svētku 

pasākumos Vērgalē 17. novembrī un Pāvilostā - 19. novembrī. 

MARITA HORNA 

 

 

 „Patriotisms tautai ir viņas dzīvības 

 avots un viņas drošākās bruņas 

 pret visām nedienām.” 

                               /Augusts Saulietis/ 

 

 

        Ar svētku prieku un vienotības izjūtu  

sagaidīsim  Latvijas Republikas 92. dzimšanas dienu! 

 Pacelsim pie mājām valsts karogu, apliecinot savu piederību valstij un 

tautai.  Turpināsim arī  iedibināto tradīciju un ēku logos ieliksim aizdegtas svecītes.  

Pāvilostas novada pašvaldība 
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DOMES ZIŅAS  
13.oktobrī notika domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās astoľi 
deputāti - Anna Brūkle, Vita Cielava, Vizma Ģēģere, Uldis 
Kristapsons, Uldis Kurzemnieks, Gatis Štokmanis, Jānis Vitrups, 
Andris Zaļkalns. 
Vienbalsīgi tika pieľemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu 
pamatkapitāla palielināšanai Ls 2057,03 apmērā SIA „Vērgales 
komunālā saimniecība”, kas sastāda 5 % no projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Ploces ciemā” 
attiecināmajām izmaksām no pašvaldības budţeta.  
 
28.oktobrī Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Tajā nepiedalījās 
deputāte Vizma Ģēģere, jo bija atvaļinājumā. Darba kārtībā 19 
izskatāmie jautājumi. 
1. Piešķīra finansējumu šādā apmērā no pašvaldības budţeta 
vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: plenēra organizēšanai 
(ēdināšana, nakšľošana, darba materiāli) līdz Ls 500,00 apmērā; 
juridiskiem pakalpojumiem par paskaidrojuma raksta sagatavošanu 
Satversmes tiesai- Ls 1360,00; Mūzikas skolas ēkas rekonstrukcijas 
darbu apmaksai - Ls 6638,00; Vērgales pamatskolas jumta 
rekonstrukcijai – Ls 817,00; Gada novadnieka, Gada sportista, Gada 
jaunieša un pateicību saľēmēju apbalvošana – Ls230,00.  
2. Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozījumi Pāvilostas novada 
pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos „Pāvilostas novada 
pašvaldības budţets 2010.gadam””.  
3. Nolēma iestāties biedrībā „Liepājas rajona partnerība”, par 
pārstāvi tajā pilnvarojot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
Uldi Kristapsonu.  
4. Piešķīra telpu grupai Nr. 001 adresi Selgas dz.1, Ziemupe, 
Vērgales pagasts un nolēma iereģistrēt dzīvokli uz Pāvilostas 
novada pašvaldības vārda. 
5. Saskaľā ar Pielikuma pie noteikumiem LR likumu „ Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.pantu nolēma piešķirt šādus 
nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
“Mazūši” un  “Jaunmazūši”,  Vērgale, Vērgales  pagasts, Pāvilostas 
novads - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 
6. Saskaľā ar Pielikuma pie noteikumiem LR likumu „ Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.pantu nolēma piešķirt šādus 
nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
Ziemupes iela 9, Saraiķi, Vērgales  pagasts - individuālo dzīvojamo 
māju apbūve; “Kalmes”, Saraiķi, Vērgales  pagasts - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
7. Apstiprināja detālplānojuma „Lagūnas” un „Kadagi”, Vērgales 
pagastā 1. redakciju kā galīgo redakciju. Detālplānojuma grafisko 
daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā 
saistošos noteikumus „Īpašumu „Lagūnas” un „Kadagi”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi". 
8. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam 
Pāvilostā, Torľa iela 5 un tam blakus esošajos īpašumos Torľa iela 
6, Brīvības iela 35, Brīvības iela 39, par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprinot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi 
Kristapsonu. Apstiprināja Darba uzdevumu un nolēma slēgt līgumu 
ar detālplānojuma ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju SIA 
„EGG” par detālplānojuma izstrādi.  
9. Piekrita nekustamā īpašuma „Aldas valks” sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalītajai zemes vienībai piešķirot 
nosaukumu „Meţvaldes” un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecību  
10. Piekrita nekustamā īpašuma ”Rīti”  sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, piešķirot nosaukumu „Meţa 
Rīti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, un noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir meţsaimniecība.  
 

 

11. Piekrita nekustamā īpašuma „Kalvenes” sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalītajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu „ Malvīnas ”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads un nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība.  
12. Nolēma iznomāt Zigismundam Vīgriezim zemes gabalu Meţvidi H-8, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads 0,06 ha platībā. Zemes nomas līgumu 
slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
Pagarināja zemes nomas līgumu ar Laumu Megni par zemes gabalu Dzintaru 
ielā 125 platībā- 4142 kvm. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes 
nomas maksu gadā noteikt 3 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 
nodokļus. 
Nolēma izbeigt Benitai Kološukai nomas tiesības uz platību 0,16 ha ar 2010. 
gada 01. novembri, saglabājot zemi 0,05 ha platībā. 
13. Nolēma pirms termiľa lauzt līgumu ar SIA „Bebris 1” par zemes vienības 
daļas nomu. Līgums tiek izbeigts ar 2010.gada 20.novembri. 
14. Apstiprināja zemes sadalījuma projektu zemes gabalam Sakas ielā 9, 
Pāvilosta,. Atdalāmajam zemes gabalam, pēc pievienotās skices, piešķirt 
adresi Sakas iela 9B, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
15. Nolēma izīrēt Agitai Kleinšmitei dzīvokli Nr. 1 „Selgas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads uz 1 gadu, līdz 2011.gada 31.oktobrim.  
16. Precizēja Pāvilostas novada domes sēdes protokola lēmuma Nr.13 20.2&  
22 un 70 punktu nolēma izteikt šādā redakcijā:  

22 6413 002 
 0063 009 

Sporta iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas nov., 
LV-3466 

Sporta iela 6B, 
Pāvilosta, Pāvilostas nov.,  
LV-3466 

 

70 6496 003  
0252 005 

Vērgales Laimas, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas nov.,  
LV-3463 

Vērgales Laimas, 
Vērgales pag., Pāvilostas  
nov.,  
LV-3463 

Šķēdes ielā 2A, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads mainīt 
dzīvojamai mājai – kantoris un saimniecības ēkai no Šķēdes ielas 1, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz Šķēdes ielas 1D, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads.  
17. Lai pircējam nerastos pārpratumi par pārdodamā īpašuma teritorijas 
izmantošanas veidu, deputāti nolēma, ka divu darbdienu laikā pēc pirkuma 
līguma vai tā noraksta saľemšanas sagatavot atzinumu par pārdodamā 
īpašuma teritorijas izmantošanas veidu atbilstoši pašvaldības teritorijas 
plānojumam un izziľas projektu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. Par 
īpašumu Vērgales pagastā augstākminētais pienākums uzdots veikt Vērgales 
pagasta pārvaldes vadītājai; par īpašumu Sakas pagastā- Sakas pagasta 
pārvaldes vadītājai; par īpašumu Pāvilostas pilsētā - Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītājai. Pāvilostas novada domes vārdā izziľu par 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības gadījumos, kad vietējai pašvaldībai 
atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā 
noteiktās pašvaldību funkcijas, ir pilnvaroti parakstīt domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons un domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups.  
18. Apstiprināja grozījumus privatizācijas komisijas nolikumā.  
19.1. Nolēma lūgt heraldikas komisijai konsultāciju par novada ģerboľa 
izveidošanu un pasūtīt 6 Pāvilostas novada robeţzīmes uzstādīšanai uz 
galvenajiem novada autoceļiem. 
19.2. Nolēma risināt jautājumu par divu ugunsdzēsēju darba vietu 
izveidošanu Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā uz nepilnu darba laiku vai 
viena ugunsdzēsēja pieľemšanu uz pilnu darba nedēļu.  
19.3. Nolēma organizēt konkursu Pāvilostas novada izglītības iestādēs par 
Ziemassvētku apsveikuma kartiľas zīmējuma izgatavošanu, nosakot 
zīmējumu iesniegšanas termiľu līdz 17.11.2010. Zīmējumi- melnbaltā krāsā. 
Autoru, kura zīmējums tiks izmantots novada apsveikuma kartiľā, apbalvos.  
19.4. Nolēma pašvaldības dokumentus izsniegt personām, kurām nav 
nekustamā īpašuma ( par mājām un par zemi) nodokļu parādu.  

Nākamās komiteju sēdes plānotas  
2010.gada 17.novembrī no plkst. 10.00 

 

Nākamā domes sēde plānota 2010.gada 25.novembrī plkst.14.00  
Pāvilostas novada pašvaldībā  

 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

 
 



 

 
Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 22.06.2010. 

 sēdes protokols Nr.7., 16§ 

Pāvilostas novada pašvaldības  

2010 .gada saistošie noteikumi nr. 17 

SADZĪVES ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI 

PĀVILOSTAS NOVADĀ 
 

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1.Saistošie noteikumi „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Pāvilostas novadā” (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka 
atkritumu apsaimniekošanas kārtību visām fiziskām un juridiskām 
personām Pāvilostas novada teritorijā.  
1.2.Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt cilvēku dzīvību un veselību, vidi, 
kā arī personu mantu Pāvilostas novadā. 
1.3.Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām 
Pāvilostas novada administratīvajās robeţās un kuru īpašumā vai 
valdījumā ir īpašums, kurā notiek sadzīves vai rūpnieciska 
(saimnieciska) darbība (turpmāk tekstā īpašnieks). 
1.4.Šie noteikumi neregulē būvniecības un būvju nojaukšanas 
atkritumu apsaimniekošanu. Līdz attiecīgu saistošo noteikumu 
izdošanai par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu 
apsaimniekošanu atbilstoši cilvēku dzīvības un veselības drošības, 
personu mantas un vides aizsardzības prasībām ir atbildīgs 
būvniecības, būvju nojaukšanas vai rakšanas darbu pasūtītājs.  
1.5.Noteikumu izpildes kontroli veic Pāvilostas novada pašvaldības 
policija. 
1.6.Atkritumu apsaimniekošana Pāvilostas novada teritorijā notiek 
saskaľā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, 
valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu.  
 
2. Noteikumos lietotie termini 
2.1.Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks 
atbrīvojas, ir nolēmis vai ir spiests atbrīvoties. 
2.2.Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas 
īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, 
kā arī personu mantai. Šobrīd īpašības, kas padara atkritumus 
bīstamus nosaka 30.11.2004. MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par 
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 
bīstamus". 
2.3.Sadzīves atkritumi – visi atkritumi, izľemot tos, kuri tiek klasificēti 
kā bīstamie atkritumi. 
2.4.Speciālie atkritumi – sadzīves atkritumi, kuriem noteikta īpaša 
savākšanas kārtība. Speciālie atkritumi ir: ielu un citu teritoriju 
uzkopšanas laikā radušies atkritumi, bioloģiski noārdāmie atkritumi 
(zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi), kastes, mēbeles, liela 
gabarīta sadzīves tehnikas priekšmeti, sanitārie mezgli.  
2.5.būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi – būvgruţi, 
būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi, izraktā zeme un 
tamlīdzīgi. 
2.6.Atkritumu radītājs– fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada 
atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā 
rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, ja šajā īpašumā notiek sadzīves, saimnieciska 
vai rūpnieciska darbība. 
2.7.Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā 
atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu) 
uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā 
atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā 
arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu 
uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas. 
2.8.Atkritumu apsaimniekotājs – persona, kas LR likumdošanā un 
šajos noteikumos paredzētajā kārtībā nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu.  
 
 

 

 

 

 

 

2010. gada novembris                                                                                                                                                                                                                         3 
 

  
3. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi, tiesības un atbildība 
3.1.Par atkritumu savākšanu un izvešanu no nekustamā īpašuma 
(neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā vai 
Nekustamā īpašuma reģistrā) ir atbildīgs tā īpašnieks vai uz līguma vai 
pilnvaras pamata īpašuma valdītājs, lietotājs, īrnieks vai nomnieks. 
3.2.Sadzīves atkritumu radītājam ir pienākums: 

3.2.1.iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un ievērot šos 
noteikumus; 
3.2.2.regulāri savākt sadzīves atkritumus, ja tie atrodas tā teritorijā; 

        3.2.3.uzglabāt radušos atkritumus līdz nodošanai atkritumu  
apsaimniekotājam; 
3.2.4.segt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas; 
atkritumu veidu un daudzumu; 
3.2.5.sniegt informāciju pašvaldībai vai tās nozīmētai institūcijai par 
iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem, 
bet juridiskajām personām arī par saimnieciskās darbības profilu un 
radīto atkritumu veidu un daudzumu; 
3.2.6.ielaist pašvaldības amatpersonas, kas kontrolē noteikumu izpildi, 
zemes īpašumā, lai pārbaudītu atkritumu savākšanas un glabāšanas 
atbilstību šiem noteikumiem; 
3.2.7.sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, izveidot teritoriju 
sadzīves atkritumu savākšanai, novietojot tajā atkritumu tvertnes. 
Šādas teritorijas nav jāizveido katrā īpašumā, ja atkritumu 
apsaimniekotājs ir izveidojis kopīgu teritoriju vairākiem īpašumiem, 
vienojies par citu atkritumu savākšanas veidu, vai arī, ja atkritumi tiek 
savākti maza izmēra tvertnēs un to savākšanai nav nepieciešama 
piekļūšana ar specializēto transportu; 
3.2.8.uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu 
savākšanas laukumus, ja līgumā šis pienākums nav noteikts atkritumu 
apsaimniekotājam; 
3.2.9.šķirot atkritumus, ja to pieprasa pašvaldība vai atkritumu 
apsaimniekotājs; 
3.2.10.speciālos un būvniecības, un būvju nojaukšanas atkritumus 
novietot atklātās teritorijās prom vešanai tikai atkritumu 
apsaimniekotāja noteiktajos termiľos un kārtībā; 
3.2.11.ievērot sanitārās normas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā; 
3.2.12.pie iestāţu, uzľēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko 
pakalpojumu vietu ieejas durvīm, ēku īpašniekam, apsaimniekotājam ir 
pienākums novietot urnas sīkajiem sadzīves atkritumiem un nodrošināt 
to pastāvīgu uzturēšanu atbilstoši sanitārajām normām. Pirms tam, 
veicot urnu dizainu saskaľošanu ar Pāvilostas novada domi. 

3.3.Par iesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanā uzskatāma 
līguma noslēgšana ar atkritumu apsaimniekotāju, kas jāizdara viena 
mēneša laikā no nekustamā īpašuma lietošanas vai īpašuma tiesību 
iegūšanas dokumentu parakstīšanas. 
3.4.Par sadzīves atkritumu radītāju publiskos pasākumos ir uzskatāms šī 
pasākuma organizētājs, kuram ir pienākums nodrošināt sadzīves 
atkritumu savākšanu pasākuma laikā un nodrošināt atkritumu savākšanu 
5(piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, un līguma noslēgšanu 
ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par savākto atkritumu izvešanu. 
3.5.Sadzīves atkritumu radītājam aizliegts: 

3.5.1.izmest sadzīves atkritumus tvertnēs un vietās, kuras nav 
noteiktas (uzskaitītas) noslēgtajā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju; 
3.5.2.izmetot sadzīves atkritumus, piegruţot to savākšanas telpas vai 
teritorijas; 
3.5.3.izmest līdzi atnestus sadzīves atkritumus atkritumu tvertnēs, kas 

uzstādītas publiskās vietās (parkos, skvēros, sporta laukumā, 

sabiedriskā transporta pieturvietās, pludmalē un tamlīdzīgi); 

3.5.4.uzkrāt sadzīves atkritumus telpās un zemes īpašumos apmēros, 
kas var radīt draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, personu īpašumam 
un videi;  
3.5.5.pieļaut sadzīves atkritumu neizvešanu, smaku un antisanitāru 
apstākļu rašanos atkritumu rašanās vai savākšanas vietās; 
3.5.6.sadzīves atkritumu tvertnēs ievietot degošus (kvēlojošus, 
gruzdošus) atkritumus, speciālos un bīstamos atkritumus; 
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3.5.7.dedzināt rūpnieciskas vai saimnieciskas darbības rezultātā 
radušos, kā arī sadzīvē radītos (izľemot bioloģiski noārdāmos 
atkritumus) sadzīves atkritumus Pāvilostas pilsētas un ciemu centru 
teritorijā atklātos ugunskuros; 
3.5.8.tvertnēs, kas paredzētas konkrētu šķirojamo atkritumu veidam 
izmest citus (nešķirotus) atkritumus. 

3.6.Sadzīves atkritumu radītājam ir tiesības īpašumā vai valdījumā 
esošajā zemesgabalā izveidot kompostu bioloģiski noārdāmiem 
atkritumiem un citiem trūdošajiem atkritumiem, tajā skaitā kūtsmēsliem, 
bet ne vairāk par kopējo tilpumu 2m3 .  
 
4. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi, tiesības un 

atbildība 

4.1.Par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu Pāvilostas novadā, Pāvilostas novada dome slēdz līgumu 
ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kurš saľēmis sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
atļauju un kuram pēc līguma noslēgšanas ir jāsaľem reģionālās vides 
pārvaldes atļauja atkritumu apsaimniekošanai, kā arī kurš ir apgādāts 
ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanai piemērotu transportu, 
pietiekamu materiāli tehnisko bāzi (atkritumu tvertnēm un tamlīdzīgi), 
kā arī ar pieeju sadzīves atkritumu apglabāšanas vietai – poligonam 
SIA „Liepājas RAS”, „Ķīvītes”, Grobiľas pagasts, Grobiľas novads.  
4.2.Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir: 

4.2.1.sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus 
transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz 
pieļaujamo trokšľa līmeni; 
4.2.2.vienojoties ar sadzīves atkritumu radītāju, izveidot atkritumu 
savākšanas vietas (laukumus) vienam vai kopīgi vairākiem 
īpašumiem; 
4.2.3.uzkopt sadzīves atkritumu savākšanas vietu pēc atkritumu 
izvešanas, ja saskaľā ar līgumu šis pienākums nav uzlikts sadzīves 
atkritumu radītājam; 
4.2.4.uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu 
savākšanas laukumus, ja līgumā šis pienākums nav noteikts 
atkritumu radītājam; 
4.2.5.sadzīves atkritumus savākt regulāri, lai nepieļautu to 
uzkrāšanos, smaku izdalīšanos, savākšanas teritorijas vai telpu 
piegruţošanos; 
4.2.6.uz pašvaldības pieprasījuma noteiktā kārtībā nodrošināt 
speciālo atkritumu savākšanu; 
4.2.7.noteikt kārtību, kādā no atkritumu radītājiem tiks savākti 
speciālie, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, 
4.2.8.savāktos atkritumus pārvadāt tikai specializētos slēgta tipa 
transportlīdzekļos; 
4.2.9.organizēt sadzīves atkritumu šķirošanu, ja to pieprasa 
pašvaldība; 
4.2.10.informēt sadzīves atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, optimālāko, kvalitatīvāko, drošāko, lētāko 
u.c. veida atkritumu apsaimniekošanu; 
4.2.11.veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, 
izcelsmes, savākšanas bieţuma, pārvadāšanas, pārstrādes un 
apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti; 
4.2.12.pēc pieprasījuma iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībai 
informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas 
novadā. 

4.3.Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs kļūst par savākto atkritumu 
īpašnieku, kas ir jāľem vērā nosakot atkritumu apsaimniekošanas 
izdevumu segšanu atkritumu radītājiem. 
neregulāru izvešanu.  
4.4.Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izľemot pārstrādi, 
tiek reglamentēta likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 
noteiktajā kārtībā. 
4.5.Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt sadzīves un 
speciālo atkritumu savākšanas grafiku. 
4.6.Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir aizliegts pieļaut atkritumu 
neregulāru izvešanu. 
 

 
 

5. Pašvaldības tiesības 

5.1. Pāvilostas novada pašvaldība, tās nozīmēta amatpersona vai 
institūcija ir tiesīga: 

5.1.1.iekļūt personu zemes īpašumos, lai pārbaudītu atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu un prasību ievērošanu; 
5.1.2.pieprasīt informāciju no atkritumu radītājiem un 
apsaimniekotājiem par atkritumu daudzumu, veidiem, to 
apsaimniekošanas kārtību; 
5.1.3.pieprasīt no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem veikt 
pasākumus, lai samazinātu nepārstrādājamo atkritumu daudzumu; 
5.1.4.pieprasīt no atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem 
pārstrādājamo atkritumu šķirošanu; 
5.1.5.pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam izmainīt sadzīves 
atkritumu izvešanas grafiku, ja esošais grafiks pilnībā nenodrošina 
efektīvu atkritumu savākšanu vai negatīvi ietekmē pilsētas sadzīvi; 
5.1.6.neizsniegt licenci vai atteikt noslēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, par kura darbību atkritumu apsaimniekošanā 
Pāvilostas novadā ir saľemtas sūdzības vai kura saimnieciskajā 
darbībā ir konstatēti pārkāpumi. 
 

6.Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 
6.1.Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, 
pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, kā arī par sadzīves atkritumu 
pārstrādi nosaka, atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar 
atkritumu apsaimniekotāju. 
6.2.Maksa par bīstamo atkritumu apglabāšanu tiek reglamentēta 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
6.3.Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izľemot sadzīves 
atkritumu pārstrādi) atkritumu radītājiem vai valdītājiem (izľemot 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta sestajā daļā minētos 
atkritumu radītājus) nosaka pašvaldība. Maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu (izľemot sadzīves atkritumu pārstrādi) veido: 

6.3.1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu; 

6.3.2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

6.3.3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos 

aktos noteiktajā apmērā. 

 

7.Atbildība par noteikumu neievērošanu 
7.1.Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu pārkāpējam 
piemērojams naudas sods no pieciem līdz piecdesmit latiem. 
Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot 
noteikta parauga kvīti) – līdz desmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd 
viľam uzlikto naudas sodu. 
7.2.Administratīvais sods uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas 
pamatprincipus. 
7.3.Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt Pāvilostas 
novada pašvaldības policija. 
7.4.Administratīvo sodu var uzlikt: 

7.4.1.Pāvilostas novada pašvaldības policija; 
7.4.2.Pāvilostas novada domes Administratīvā komisija. 

7.5.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no 
šo noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas. 
 
8.Noslēguma jautājumi 
8.1.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 

8.1.1.Vērgales pagasta padomes 19.10.2006. saistošie noteikumi Nr. 
6 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vērgales pagastā”; 
8.1.2.Sakas novada domes 29.06.2006. saistošie noteikumi Nr.9 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Sakas novadā”. 
 

Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15. novembrī. 
 

     Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
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JAUTĀ   IEDZĪVOTĀJI... 

Kāpēc laikā, kad 8,9% novada iedzīvotāju ir bez darba, uz vakantajām 

apkopēju darba vietām domē un veselības centrā netika dota iespēja 

pieteikties? 

Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: Pirms 

darbinieku pieľemšanas uz apkopējas amatu domē (20 stundu darba 

nedēļa, darba alga mēnesī Ls 95,00) un Neatliekamajā medicīniskajā 

palīdzībā (12 stundu darba nedēļa, darba alga mēnesī Ls 56,00) tika 

apzināti iespējamie darbinieki arī starp personām, kuras ir reģistrējušās 

Nodarbinātības valsts aģentūrā. Konkrēti, pieľemot cilvēkus šajos darbos 

tika ľemts vērā fakts, ka telpu uzkopšanas darbi notiek tad, kad tur 

strādājošie nav savos kabinetos un apkopējām ir jāuzľemas atbildība par 

telpās esošām materiālām vērtībām un dokumentiem.   
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Nīcas novada pašvaldība  

viesojas Pāvilostā 

22.oktobrī ar mērķi gūt pieredzi pašvaldības darbā 

Pāvilostā viesojās Nīcas novada pašvaldības un iestāţu 

vadītāji.  

Lai uzzinātu par gūtajiem iespaidiem, telefoniski 

sazinājos ar Nīcas novada pieaugušo izglītības koordinatori 

Gunitu Šimi. Viľa pastāstīja: 

„Nīcas novada pašvaldības darbinieki bija gandarīti par 

viesmīlīgo uzľemšanu Pāvilostā un pašvaldības vadītāja             

U. Kristapsona stāstījumu par dzīvi un darbu novadā. 

Nīcenieki īpaši atzinīgi vērtēja sistēmu sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā un komunālo jautājumu risināšanā. 

Protams, milzu vērtība ir muzejs. Ar interesi tika apskatītas 

Pāvilostas novada domes darba telpas un to „caurspīdīgums”.  

Kopumā tikšanās tiek vērtēta kā ļoti noderīga, jo bija iespēja 

pārrunāt ar nozaru kolēģiem arī daudzus ikdienā risināmos 

jautājumus.”                                                          MARITA HORNA 

 

 

VAI TU ZINI 

 Noslēgumam tuvojas projekts par ielu apgaismojumu Vērgales 
pagastā. Ar apgaismotām ielām valsts dzimšanas dienu sagaidīs 
Ziemupes centra un Vērgales iedzīvotāji.  

 26.novembrī notiks Pāvilostas ostas valdes sēde. Viens no 
jautājumiem būs par iespēju piedalīties projektā (2013.gadā) par 
zivju ostas piestātnes pagarināšanu līdz jahtu piestātnei. 

 Par pašvaldības policijas iekasētajām  soda naudām par 
daţādiem pārkāpumiem novadā iegādāta video kamera. Tā veic 
regulāru video novērošanu Pāvilostā. Savukārt Vērgales pagastā 
par iekasētajām soda naudām iegādāts alkometrs, kurš nodots 
pašvaldības policistam. 

 Arī Plocē plānots ierīkot sociālo istabu, kurā būs pieejama gan 
duša, gan veļas mašīna.  

 Domes rīkotajā konkursā par autobusu iegādi skolēnu 
pārvadājumiem, uzvarējusi firma SIA „Domenikss” kuras 
piedāvājumā ir viens 16- vietīgs un viens 19-vietīgs autobuss 
skolēnu pārvadājumiem. Kopējā summa Ls 67 009,80 

 11. novembrī Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas 
skolēni dosies ekskursijā uz Embūti. Ekskursiju viľi nopelnījuši 
iesaistoties projektā „Mēs par savu novadu”. Pagājušajā mācību 
gadā skolēni pētīja savas dzimtās vietas vēsturi, brauca viens pie 
otra ciemos un iepazīstināja kaimiľus ar ievērojamākajiem 
kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

 17. novembrī Pāvilostas pirmskolas izglītības iestādē svinīgais 
brīdis veltīts Latvijas dzimšanas dienai. 

 9. novembrī Ulmales bibliotēkā notika jau otrais cikla „Neturi 
sveci zem pūra!” pasākums. Šoreiz ulmalnieces degustācijai bija 
sagatavojušas daţādu veidu salātus un laipni padalījās ar salātu 
receptēm. 

 Pāvilostas vidusskola atjaunojusi tradīciju un izdod skolas avīzi. 
Turpmāk avīze iznāks reizi divos mēnešos un būs pieejama 
vidusskolas bibliotēkā. 

 Pāvilostas mākslas skolā ikvienam  interesentam pieejamas 
Dzintara apstrādes nodarbības. Pirmā  pulcēšanās  10. novembrī  
plkst. 17:30. Pasniedzēja  Sarmīte  Laugale. Turpmāk nodarbības 
notiks trešdienās. 

 22. novembrī plkst.13:00 Pāvilostas kapsētā piemiľas brīdis 
rakstniekam Arnoldam Reimanim. No 22. novembra līdz 15. 
decembrim Pāvilostas bibliotēkā izstāde veltīta A. Reimaľa        
85. dzimšanas dienai. 

 Vērgales pamatskolas skolotājais Andai Blūmanei piešķirta 
Swedbank dāvātā dāvanu karte Ls 100,00 apmērā kā labākajai 
Pāvilostas novada skolotājai 2010. gadā. 
 
 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI! 

Lai veicinātu iedzīvotāju un uzľēmēju informētību par tiem 
radītājām valsts un pašvaldību iespējām, ko tie var saľemt elektroniski 
(neizejot no mājas), RAPLM ir uzsācis aktivitāti -  pamācību veidā veidot 
izglītojošus materiālus par e-iespējām iedzīvotājiem un uzľēmējiem.  

Pamācības ir vērstas uz to, ka tās tiek skaidrotas vienkāršotā 
valodā, ar atsaucēm uz pirmavotiem un tiek izstrādātas kopā ar par 
pakalpojumiem atbildīgajām institūcijām, piemēram, Valsts ieľēmumu 
dienestu, Uzľēmumu reģistru, Labklājības ministriju, Ceļu satiksmes 
drošības direkciju u.c.. Pamācību noderīgums ir atzīts gan no 
iedzīvotājiem, gan uzľēmējiem, gan medijiem. 

Pamācības tiek publicētas RAPLM mājas lapā sadaļā E-
iespējas, tā pat arī materiāli tiek pārpublicēti portālā Solipasolim.lv , 
informatīvas reklāmiľas Twitter.com, draugiem.lv, Pajauta.lv, ieteikumi.lv 
u.c. 

Pašlaik pamācības ir sadalītas 6 kategorijās jeb dzīves 
situācijās.  
Šobrīd aktuālākās pamācības ir : 

         Kā elektroniski deklarēt dzīvesvietu? 
         Kāda informācija par personu ir valsts rīcībā? 
         Kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes? 
         Kā es elektroniski varu noskaidrot, kas ir mans ģimenes ārsts? 
         Kā elektroniski reģistrēt komersantu? 
         Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem? 
         Kā es varu elektroniski atgūt daļu naudas par attaisnotajiem 

izdevumiem? 
 Piedāvāto informāciju iedzīvotājiem palīdzēs atrast Pāvilostas 
novada bibliotēku darbinieki. 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 
Liepājas reģiona novadu būvvalde laikā no 2010. gada oktobrī 
izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU 
projektēšanai: 

 TP 2390 „Dangaskalni” 0,4kV tīklu rekonstrukcija un uzskaišu 
sakārtošana Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; 

 TP 4261, 20 un 0,4kV tīkla rekonstrukcija Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā; 

 TP 4183, 0,4kV tīkla rekonstrukcija Pāvilostā, Pāvilostas novadā; 

 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, Pāvilostas 
novads, Vērgales pagasts, „Liepsalas” 
 

Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2010. gada 
28.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 7.§), ir apstiprināts 
detālplānojums īpašumiem „Lagūnas”, kadastra Nr. 6496 001 
0521, un “Kadagi”, kadastra Nr. 6496 001 0405 Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties 
Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā 
www.pavilosta.lv . 

 
 
 

 
 

PAZIĽOJUMI 

http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4789
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4789
http://www.solipasolim.lv/grupa/epakalpojumi/
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4789
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4791
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4795
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4819
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4821
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4807
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4826
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4809
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=4809
http://www.pavilosta.lv/


 

Sociālais dienests ziņo 

Atgādinājums iedzīvotājiem! 

Ja jūsu ģimenes ienākumi nepārsniedz Ls 150.- uz katru ģimenes 

locekli un ir zināms, ka nepieciešama medicīniska veida palīdzība, lūdzu griezties 

pie sociāliem darbiniekiem un nokārtot attiecīga veida izziľas, lai būtu atbrīvojumi no 

maksājumiem. 

 

Oktobrī izskatīti 18 jautājumi. 3 ģimeľu bērniem piešķirts pabalsts 
ēdināšanai, 7 ģimenēm piešķirts GMI pabalsts, 2 ģimenēm sakarā ar darba vietas 
atrašanu pārtraukta GMI pabalsta izmaksa, 5 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 
12 mājsaimniecībām piešķirtas elektrības dāvinājuma kartes.  
 
 

10. novembrī pasaulē atzīmē Starptautisko sociālo darbinieku dienu.  
Sveicu sociālos darbiniekus profesionālajos svētkos un novēlu darba sparu, veiksmi 
un pacietību, palīdzot tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. 

 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
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Sanāksme Tukumā 

20.oktobrī Tukumā notika sanāksme, kurā pašvaldības pārstāvji tikās 
ar Valsts Norēķinu centra darbiniekiem. Uz sanāksmi devās arī Pāvilostas 
novada pašvaldības pārstāvji. 

Šī bija sadarbības sanāksme ar pašvaldību pārstāvjiem par veselības 
aprūpes un pieejamības jautājumiem. Vispirms tika aplūkota veselības aprūpes 
ambulatoro iestāţu 2010.gada 8 mēnešos veiktā darba analīze atsevišķi pa 
slimnīcām. Dalībniekiem tika piedāvāts pārskats par rindu garumu uz valsts 
apmaksātām operācijām daţādās slimnīcās. Viľi lūdza informēt iedzīvotājus par šo 
faktu un reizē arī ieteikt, kurā slimnīcā labāk griezties pēc palīdzības. Uzreiz jau 
redzams, ka Rīgā rindas ir visgarākās, daţviet jāgaida no 5 – 8 gadiem. Salīdzinoši īss 
laika periods savukārt ir Liepājas reģionālajā slimnīcā un Ventspils slimnīcā, kur uz 
daţām operācijām rindu vispār nav, bet mediķu darba kvalitāte nav sliktāka kā 
galvaspilsētā.  

Otrais jautājums bija par sociālās drošības tīkla stratēģijas paplašināšana 
veselības aprūpē: 2010.gadam sākotnēji paredzēti 18 miljoni Ls, taču pusgadā izlietoti 
tikai 2,8 miljoni Ls. 2011.gadam paredzēts mazāk, tikai 8,7 miljoni Ls, taču 
iedzīvotājiem būtu jācenšas to izmantot. Tāpēc Valsts Norēķina centra darbinieki lūdza 
atgādināt iedzīvotājiem, ka vajag griezties pašvaldībā, lai izvērtētu savus ienākumus 
un izmantot iespēju saľemt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, lai to 
uzrādītu ārstējoties stacionārā vai saľemt kompensāciju medikamentiem.  

Ja ģimenē ir vismaz viens darbaspējīgais, tad izziľu izsniedz uz                     
6 mēnešiem, bet pensionāriem un invalīdiem uz 1 gadu. Saľemot trūcīgās personas 
izziľu, ja ienākumi uz 1 ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90 vai Ls 120, ir iespēja 
saľemt pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma, kā arī atbrīvojumu 
no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīnas precēm. Bet ja ienākumi uz          
1 ģimenes locekli nepārsniedz Ls 150, tad tiek saľemts 50% atbrīvojums no pacienta 
iemaksas un līdzmaksājuma. 

Atgādinājums vidusskolēnu vecākiem, kuru bērni izmanto sabiedrisko 
transportu nokļūšanai mācību iestādēs Liepājā. Pašvaldība katru mēnesi pēc biļešu 
uzrādīšanas atmaksā 50% no izdevumu summas.  

Savukārt 9.klašu absolventi, kuri vasaras mēnešos nesaľēma ģimenes 
valsts pabalstu un mācības turpina kādā no profesionālajām skolām, pabalstu var 
saľemt, iepriekš aizejot uz VSAA un aiznesot izziľu par to, ka mācās. Tiem, kuri 
mācības turpina vidusskolā, ģimenes valsts pabalsts tiek atjaunots automātiski.  

Un visbeidzot par EK bezmaksas pārtikas pakām. Saľemot trūcīgās 
personas izziľu, tās vēl varēs saľemt novembrī un decembrī. Lūdzu, izmantojiet šo 
iespēju, jo informācijas, kā būs nākamgad, pašlaik nav! 

 

Sociālā darbiniece VIZMA ALSEIKA 

 

Lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem... 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra aicina 

traktortehnikas īpašniekus 
 

NOĽEMT NO UZSKAITES TRAKTORTEHNIKU , 

kura netiek ekspluatēta, ilgstoši nav veikta 

tehniskā apskate vai tehnika vispār vairs neeksistē. 

 

Ja traktortehnika ir izjaukta un  nodota 

metāllūţľos, par noľemšanu no uzskaites NAV 

JĀMAKSĀ. Jāuzraksta iesniegums un  jānodod Valsts 

numura zīme.   

Lai uzzinātu informāciju par savu tehniku, lūgums 

zvanīt aģentūras darbiniekiem pa tālruľiem - 63425564  

J.Siliľš – 29284739  

A. Vaitkus – 29437351  

vai ierasties pieľemšanas laikos: 

otrdienās no plkst. 8:30-17:00,  

trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30-10:00 

Liepājā , Jūrmalas ielā 23.  

Iesnieguma veidlapas traktortehnikas norakstīšanai 

var saľemt arī pie lauku attīstības speciālistēm. 

Informācija par aģentūras darbu un sniegtajiem 

pakalpojumiem interneta mājas lapā : www.vtua.gov.lv.  
 

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes 

 R.BĒRZIŅA , A.KREICBERGA. 

 

Sociālās ziņas 

Sporta ziņas 

Sporta aktivitātes Vērgalē 

Aktīvu sezonu sāk tie, kuriem sportiņš ir 
sirdslieta.   

Lejaskurzemes novadu čempionātā piedalās 
volejbolisti, kuriem ir uzstādīts mērķis atgriezties A 
grupā. Šogad pirmo reizi basketbolisti startē Rietumu 
līgā, kur esam jau aizvadījuši 4 spēles (3 uzvaras, 1 
zaudējums). Šai komandai esam piesaistījuši sponsoru 
- SIA Duna, kuras direktors ir Ģirts Vēsmiľš. Paldies 
viľam par atbalstu. Novembrī startēs arī Ţemaitijas 
līga, kurā arī piedalīsimies. Tās ir spēles ar Lietuvas 
komandām. Par visām šim sacensībām var iegūt 
sīkāku informāciju internetā – www.rietumuliga.lv un 
www.zkl.ku.lt. 

Darbojamies arī ar skolas bērniem, kuriem ir 
interese par basketbolu. Aktīvi darbojas arī mazie 
futbolisti savā izvēlētajā sporta veidā! 

 
Vērgales sporta nama vadītājs ALFRĒDS MAGONE 

http://www.vtua.gov.lv/
http://www.rietumuliga.lv/


 

Zaļā diennakts nometne 

22.oktobrī Vērgales pamatskolas komanda 5 

meiteľu sastāvā piedalījās „Zaļās jostas” rīkotajā „Zaļajā 

diennakts nometnē”. 

Lai piedalītos šajā nometnē, bija jāaizpilda anketa 

internetā, kurā bija jautājumi, kas saistīti ar ekoloģiju. Pavisam 

tika saľemtas 170 anketas, bet „Zaļajās nometnēs” varēja 

piedalīties tikai 60 komandas. Mēs bijām starp laimīgajām 20, 

kuras šo pasākumu apmeklēja Liepājas 15.vidusskolā. 

Pasākums bija 14 - 19 gadus veciem jauniešiem, tā kā bijām 

viena no jaunākajām komandām. 

Visa atbildība par pasākumu bija uz skolēnu pleciem, 

pat organizatori sazinājās ar komandas kapteini, nevis ar 

skolotāju. Šeit paldies Annijai Vainovskai, kura labi pildīja 

komandas kapteiľa pienākumus. 

Pasākums bija labi noorganizēts, izglītojoši 

izklaidējošs – lekcijas pie ievērojamiem cilvēkiem (Sandijs 

Semjonovs, Anitra Tooma no „Vides vēstīm”), sacensības, 

diskotēka. Darbnīcās (konkursos) bija āķīgi jautājumi, tādējādi 

varējām pārbaudīt to, cik kārtīgi klausījāmies. Pasākumā 

piedalījās komandas no Liepājas, Rīgas, Babītes, Talsiem, 

Jelgavas, tas bija interesants un aizraujošs! 

 

Vērgales pamatskolas skolotāja SIGITA FREIMANE 

 
 
 
 

Tiekas bērnu vecāki 

22.oktobrī PII „Kastanītis” uz tikšanos tika 

aicināti bērnu vecāki. 

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde informēja 

klātesošos par aktualitātēm bērnudārzā, kā arī plānotajiem 

pasākumiem turpmākajos mēnešos. 10.novembrī tiks svinēta 

Mārtiľdiena un viesosies leļļu teātris ar izrādi „Kā lācītis 

nepazina ziemu”. 17.novembrī pasākums, veltīts Latvijas 

dzimšanas dienai. 3.decembrī atkal ciemos tiek gaidīti vecāki, 

jo notiks muzikāls konkurss bērniem ar vecākiem. Un 

22.decembrī Ziemassvētku pasākums. 

Vecāku vērtējumam tika sniegti priekšnesumi, kas 

sagatavoti par Miķeļdienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par svarīgāko bērnu tīrības, kārtības un veselības 

jomā informāciju sniedza iestādes medmāsa Māra Višemirska, 

ieteikumus - logopēde Sanita Dunkere, bet par lemto iestādes 

vecāku padomē stāstīja Arta Klāsēna.  

Noslēgumā katrā grupiľā notika atklātās stundas. 

VITA BRAŢE 
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

 26.oktobrī notikušajās Jaunsardzes centra Kurzemes nodaļas rīkotajās Vīru 
spēlēs Pāvilostas 413. vienība izcīnīja trešo vietu! Apsveicam un sakām 
Paldies! jaunsargiem un instruktoram K. Rudītim par ieguldīto darbu. 

 8.novembrī skolā viesojās R. Liepiľš un V. Videnieks, lai 7.-12.klases zēniem 
prezentētu ieceri par laivu būvniecības projekta īstenošanu. 

 Mārtiľdienas tirgū 10.novembrī tirgojās sākumskolas un pamatskolas skolēni, 
iepriekš saľemot tirgošanās atļaujas un veicot preču uzskaiti. Pasākuma 
radošu atklāšanu nodrošināja sākumskolas klašu audzinātājas un mūzikas 
skolotāja D. Bunka. 

 Pāvilostas mājas lapas sadaļā Izglītība ir publicēti Pāvilostas vidusskolas 
iekšējās kārtības noteikumi Nr.3 un šo noteikumu pielikumi.  

 11. novembrī skola rīkoja nelielu pasākumu par godu Latvijas brīvības 
cīnītājiem. Lāčplēša dienā aktu zālē bija vērojams literāri muzikāls uzvedums 
Latviešu sapnis, vēlāk pie skolas tika aizdedzinātas svecītes, veidojot 
Gaismas ceļu.  

 17.novembrī plkst.8:30 svinīgā līnija par godu Latvijas 92. dzimšanas 
dienai. Par līnijas saturu rūpējas skatuves runas, kora un ansambļu pulciľu 
dalībnieki un pedagogi. 
 

VĀKSIM MAKULATŪRU! 

No š.g.15.oktobra  līdz 2011.gada 15.martam Pāvilostas vidusskola 

piedalās SIA „Zaļā josta”, AS ”Latvijas valsts meţi” un SIA ”Papīrfabrika 

„Līgatne”” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā. Šādā veidā mēs visi kopā 

dodam iespēju kokiem augt, jo, savācot 1 tonnu makulatūras, pasargājam no 

nociršanas 13 kokus. Kampaľas noslēgumā klases saľems dāvanu  - par katru 

nodoto tonnu 5 kg papīra. Labākajiem vācējiem balvās ekskursijas.  

Uzvarētāji tiks noteikti pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu 

skolēnu. Tas nozīmē, ka, pirmkārt, skolai jāsavāc pietiekošs daudzums, lai 

Latvijas mērogā iegūtu pirmo, otro vai trešo vietu. Tā kā tas ir iespējams (kā 

nekā 2007.gadā tika iegūta 3.vieta elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanā); 

otrkārt, klasēm ir vērts pacensties par pirmo vietu skolas mērogā.  

Dotajā brīdī skolēni makulatūru nogādā skolā, kur to nosver un 

novieto bijušajā garderobē (zem parādes kāpnēm). Kad nelielā telpa ir pilna, 

skola lūdz pašvaldības palīdzību – saimniecības pārzinis A.Alnis nodrošina 

transportu un aizgādā kastes līdz piebūvītei Dzintaru ielā 7.  

Aktīvu kampaľas uzsākšanu kavē fakts, ka piebūvītē nav svaru, jo 

nebūtu taču prātīgi lielu daudzumu savāktās makulatūras vest uz skolu, krāmēt 

ārā, svērt, krāmēt atpakaļ, vest uz piebūvīti un atkal krāmēt ārā! Tāpēc ļoti, ļoti 

lūdzam jūsu palīdzību – vai kāds varētu līdz 15.martam aizdot lielos 

svarus, lai papīru varētu nosvērt arī piebūvītē. Jebkuru informāciju par 

iespēju tikt pie šādiem svariem gaidīsim pa tālr. 63498388.  

Piebūvītes atslēga jau šobrīd ir pieejama pie robeţsargiem –  ja kādam no jums 

nav padomā novēlēt savu makulatūru konkrētai klasei (tātad – nav 

nepieciešams to svērt), droši varat to transportēt uz Dzintaru ielu 7. 

Ļoti priecāsimies par katru piebūvītē vai uz skolu nogādāto makulatūras 

kaudzīti! 

Makulatūras vākšanas nosacījumi: 

a) drīkst vākt daţāda veida makulatūru – tai skaitā: avīzes, ţurnālus, grāmatas, 

biroja papīru un kartonu, u.c.; 

b) visai savāktajai makulatūrai jābūt sasietai pakās vai arī ievietotai atkritumu 

maisos; kartonam jābūt salocītam un sasietam; 

c) makulatūras vākšanas kampaľā nedrīkst vākt – papīru, kartonu, kas ir 

netīrs un slapjš, laminētus papīra izstrādājumus – tetrapakas ( piena, sulu, 

kefīra u.c. veida iepakojumus).  

Skolotāja DAIGA JĒKABSONE 
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  Vecākās grupiľas audzēkľi sniedz koncertu vecākiem.  Foto: V.Braţe 

 



 
  Sporta izglītības jomā: Volejbola pulciľā, Jaunsargu pulciľā. 

Skolēni apmeklē arī pulciľus, kurus piedāvā Pāvilostas novada 
dome, Vērgales pašvaldība. Tas ir basketbols, dramatiskais pulciľā, 
skolēni apmeklē arī Pāvilostas Mākslas skolas, Pāvilostas Mūzikas 
skolas nodarbības. Skolēni brauc arī uz Liepāju un Grobiľu, lai 
spēlētu florbolu, basketbolu, apmeklē arī mūzikas skolu Liepājā u.c. 
Tika skatītas arī skolas bibliotēkas piedāvātās iespējas. Grāmatu 
fondā kopumā 4877 grāmatas, t.sk. mācību grāmatas 1679, lai 
realizētu mācību saturu. Skola 100% nodrošina skolēnus ar mācību 
grāmatām. Atzinīgi tika vērtēts arī Bērnu ţūrijas organizētie 
pasākumi, kas rosina ikvienu pamatskolēnu lasīt daiļliteratūru un 
iesaistīties izlasīto grāmatu apspriešanā.  

Runājot par skolas attīstības prioritātēm, 2010. gada 
vasarā tika veikti ieguldījumi, jo tika nomainīts skolas jumts, tika veikti 
klašu telpu remonti un uzsākta skolas elektoinstalāciju nomaiľa. Arī 
skolas vajadzībā iegādāts jauns mikroautobuss. Nākotnē ir plānota 
skolas fasādes renovācija, skolas elektroinstalāciju maiľa. Plānots 
arī ieviest skolēnu izaugsmes dinamikas rezultātu datu apstrādi, 
izmantojot datorprogrammu, e – klasi. Tāpat turpināsim sadraudzību 
ar Tārgales pamatskolu Ventspils rajonā, Raunas vidusskolu Cēsu 
rajonā, kā iesākto veiksmīgo sadarbību ar Pāvilostas vidusskolu. 
Nākotnē plānojam vairāk izmantot daţādas informācijas tehnoloģijas 
mācību procesā, nodrošināt iespēju robeţās vairāk klašu ar 
televizoriem, datoru, ekrānu, lai jaunās tehnoloģijas nebūtu 
iespējamas izmantot tikai informātikas kabinetā, bet jebkurā no 
mācību priekšmetu kabinetiem. 

Kā atzina ekspertu komisija, skola ir iecienīta vecāku un 
skolēnu vidū, tāpēc ka ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību pamatskolā.  

Rakstiska slēdziena pagaidām vēl nav, bet, tiekoties pēc 
akreditācijas norises noslēgumā ar akreditācijas komisiju, neviens 
aizrādījums netika saľemts, bija daudz uzslavu gan par 
dokumentācijas sakārtotību, gan par redzēto mācību stundās. 
Klausoties noslēguma ziľojumu, šķita, ka pat uzslavu ir par daudz, jo 
vienmēr ir tā, ka darbu var paveikt vēl labāk, vēl radošāk. 

 

Vērgales pamatskolas direktora vietniece ANDA BLŪMANE 
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Vērgales pamatskolā 

veiksmīgi noritējusi akreditācija 

No 18. oktobra līdz 22.oktobrim Vērgales pamatskolā notika 
skolas, kā arī vispārējās pamatizglītības programmas (1. – 9. klasei) 
akreditācija. Ekspertu komisijas vadītājs bija Normunds Ķīvītis no 
Kuldīgas, komisijas locekļi bija skolu direktori – Vladimirs Pšečenko 
no Kuldīgas pamatskolas un Dita Role no Rucavas pamatskolas.   

Ekspertu komisija sākotnēji iepazinās ar skolas izstrādāto 
pašvērtējumu, skolas attīstības plānu un skolas darba prezentāciju. 
Pašvērtējumu ziľojums, skolas attīstības plāns, kā atzina ekspertu 
komisijas locekļi, ir izstrādāts pamatīgi, objektīvi, aptverot visas septiľas 
vērtējošās jomas – mācību saturu, mācīšanu un mācīšanos, vērtēšanu 
kā mācību procesa sastāvdaļu, skolēnu sasniegumus, atbalsta 
sniegšanu skolēniem, skolas vidi, skolas resursus, skolas darba 
organizāciju, vadību un kvalitātes nodrošināšanu.  
 Lai uzrakstītu objektīvu skolas pašvērtējuma ziľojumu, tika 
anketēti gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji. Informācija tika iegūta no 
77 skolēnu, 48 vecāku un 13 skolotāju anketu rezultātiem. 

Ar anketu palīdzību tika izzinātas vecāku vēlmes. Vecāki 
uzskata, ka bērnam mācību darbs skolā vienmēr ir interesants vai 
gandrīz vienmēr interesants, tā uzskata 89% aptaujāto vecāku. Skolotāji 
mudina bērnu strādāt atbilstoši spējām – 96%. Ja bērnam ir grūtības 
mācībās, skolotājs viľam palīdz – 93%. Skolēnu vecāki uzskata, ka pret 
viľa bērnu skolotāji izturas taisnīgi un ir saprotoši – 76%. Vadības, 
personāla un skolēnu attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieľa, 
uzticēšanās un izpalīdzība. Skolotāji izturas vienādi pret visiem 
skolēniem, tā atzinuši 83% aptaujāto skolēnu. Skolotāji ir izpalīdzīgi un 
sniedz nepieciešamo palīdzību kolēģiem, tā atzinuši visi skolotāju. 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras, 
kārtīgas. Skolas telpu iekārtojums ir labs – atzīst 91% vecāku. Tie ir daţi 
dati no apkopotiem anketu materiāliem. 

Ekspertu komisijas pārstāvji iepazinās arī daţādiem izglītības 
iestādes dokumentiem – metodisko komisiju darbu, pedagoģisko sēţu 
protokoliem, skolotāju portfolio, skolas nolikumu un daudziem citiem 
izglītības iestādes dokumentiem. Eksperti apmeklēja un analizēja mācību 
stundas. Ekspertu komisijas locekļi vēlējās redzēt matemātikas, latviešu 
valodas stundas gan sākumskolā, gan vidējā posmā, gan vecākajās 
klasēs, tika hospitētas arī stundas sociālajās zinībās, vizuālajā mākslā, 
mūzikā, ģeogrāfijā. Kopumā tika apmeklētas stundas pie 9 skolotājiem.  
 Katra mācību stunda tika analizēta un vērtēta. Ekspertu 
komisijas pārstāvji atzinīgi un pozitīvi novērtēja redzētās stundas.  

Tika analizēti skolēnu sasniegumi ikdienas darbā, klašu 
apguves līmeľu salīdzinājums mācību priekšmetos pēdējos trīs gados, 
kā arī analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, kuri 
skolēniem lielākoties ir optimālā (vērtējums 6, 7, 8 balles) un augstā 
līmenī (9,10 balles). 
Paldies skolas padomes pārstāvei Lienei Zaļkalnei-Pelnēnai par 
atzinīgajiem vārdiem, kas tika veltīti skolotājiem, skolēniem un vecākiem, 
„Vērgales skolas skolēni ir labi sagatavoti tālākajām mācībām vidējā 
posmā gan vidusskolās, gan tehnikumos, gan arodskolās.”  
 Akreditācijas komisijas pārstāvji bija apmierināti ar skolas 
pedagogu sastāvu un viľu kvalifikāciju. Skolā strādā 15 pedagogi, visiem 
ir augstākā pedagoģiskā izglītība savā specialitātē, skolā strādā 4 
maģistri – 2 pedagoģijā ir ieguvuši zinātnisko grādu, 2 ir humanitāro 
zinātľu maģistri. 53% skolotāju ir ieguvuši arī otru profesionālās izglītības 
diplomu, tādējādi var mācīt divus vai pat vairākus mācību priekšmetus. 
 Pozitīvi tika novērtēts, ka skolotāji tiek virzīti uz sava darba 
pašanalīzi un pašvērtējumu kā profesionālās kompetences pamatu.  
2009./2010. mācību gadā 10 skolotāji piedalījās projektā „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 
kā ietvaros notika skolotāju darbības kvalitātes novērtēšana. 

Akreditācijas komisija arī skatīja ārpusstundu piedāvājumu, šajā 
mācību gadā skolēni var piedalīties sekojošos skolas   pulciľos – 
 kultūrizglītības jomā: 
Tautiskajās dejās 1., 2. kl., Tautiskajās dejās 3., 4., 5. kl., Tautiskajās 
dejās 8., 9. kl., Vokālajos ansambļos - 1.- 4. kl. 5. - 7. Kl., Folkloras kopā 
1. – 9. kl., Vizuālās mākslas pulciľā 1.- 9. kl., Kristīgās ētikas pulciľā 1. – 
9. kl., Vides pulciľā 1. – 9. kl., Informātikas pulciľā 1. – 9. kl. 
  

 

Konferences iespaidi 
 

2010. gada 22. oktobrī Rīgā notika konference „Drošs 
internets un bērniem draudzīga skola”, kurā piedalījās skolēni  no 
visas Latvijas. Pāvilostas vidusskolu konferencē pārstāvēja Līga 
Ulriha Pētermane un Terēze Cābele, koordinatore Baiba Arāja.  

Konferences dalībniekus sveica un uzrunāja Labklājības 
ministrs Uldis Augulis.  Valsts bērnu tiesību inspekcijas priekšniece 
Laila Rieksta-Riekstiľa apbalvoja „Bērniem draudzīgas skolas” 
logo konkursa uzvarētājus.  

Konferences laikā daudz tika runāts par drošu internetu, 
savstarpējo   valodu tajā. Interesanti bija uzzināt par sodu veidiem 
un apmēriem, kuri tiek pielāgoti nepieklājīgiem interneta 
lietotājiem. Uzzinājām to, ka skolēnu vidū iecienītā spēle „pokers” 
ir azartspēle, kuru nepilngadīgiem ir aizliegts spēlēt arī online. 

Aizraujošs bija  grupu darbs. Tajā guvām priekšstatu par 
notiekošo citās Latvijas skolā. Secinājām, ka problēmas visās 
skolā ir līdzīgas, bet pats galvenais sapratām, ka mūsu skola turas 
līmenī salīdzinājumā ar citām skolā un ir jomas, kur jutāmies 
spēcīgāki par citiem! 

Visaizraujošākā bija konferences beigu daļa, kur bija 
iespēja tikties ar tādiem pazīstamiem cilvēkiem kā Māri Grigali, 
Katrīnu Pasternaku, Ainu Poišu, Ufo. Uzzinājām viľu domas par 
apsmiešanu skolā, kā to jutuši uz savas „ādas”. Kopīgi 
pasmējāmies par viľu skolas laika nedarbiem. 

Konferences noslēgumā visi secināja, ka šādas tikšanās 
nepieciešamas regulāri, protams ne tik iespaidīgas, bet vēsturisko 
novadu ietvaros. 

Diena bija interesanta, pieredzes un  jaunumu 
piesātināta!  
 

    Pāvilostas vidusskolas 8. klases skolnieces TERĒZE un LĪGA 
 



 

KULTŪRAS ZIŅAS 

Tev mūžam dzīvot, Latvija! 

Šogad, jau, 92 reizi, svinam Latvijas valstisko piedzimšanu. 

Latvija - tie esam mēs un tie ir mūsu sapľi, cerības un darbs. Karogs - 

sarkanbaltsarkanā vienotības zīme. Kad rokas sadodas kopīgiem 

darbiem, mērķiem un kopīgai nākotnei, tad paceļam acis uz savu 

karogu. Tas ir brīnums, ka pēc visa tā, kas pār šo zemi un tautu ir nācis, 

mēs joprojām esam.   

Un savu vienotību mēs varam apliecināt, sanākot kopā 

17. novembrī plkst.19.00 Vērgales kultūras namā .   

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā ar sirsnīgām dzejas 

rindām, ar mīļām sirds dziesmām un skaistiem deju rakstiem, godināsim 

labākos darba darītājus, veiklākos sportistus un aktīvākos jauniešus.   

Priecāsimies par ģimenēm, kas savu māju apkārtni veido kā 

savu mazo pasaulīti, kur katrā zemes stūrītī ielikta daļiľa no sirds.   

Svētku noskaľu radīs arī jaunā dziedātāja Kaspara 

Antesa koncerts - dāvana jums visiem svētkos. Plkst.21.00 - balle 
kopā ar   K. Antesu, kurā dalības maksa Ls2.00, jauniešiem Ls1.00.   

Iespējams rezervēt galdiľus līdz 15.novembrim, zvanot pa 

tel. 29189223. Uz tikšanos svētku reizē! 

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE.  

 
 
 

 
 
 
 

 

Atdzīvojas grāmatu koks 

Jau otro gadu Vērgales bibliotēka oktobra mēnesī aicina 

Vērgales pamatskolas 1. klasi kļūt par lasītājiem un bibliotēkas 

lietotājiem.   

13.oktobrī audzinātāja Sigita Freimane ar klasi viesojās mūsu 

bibliotēkā. Liels prieks, ka klasē visi ir lasītpratēji. Skolēniem par 

grāmatām interese ir liela. Galvenais šo lasīt prieku attīstīt, saglabāt un 

iemīlēt grāmatu kā draugu visai dzīvei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra izlasītā grāmata tiks uzrakstīta uz krāsainas lapiľas un 

iekārta koka zarā. Atkal atdzīvosies mūsu grāmatu koks .Mācību gada 

noslēgumā būs jauka pēcpusdiena, kad noteiksim čaklākos lasītājus. 

Lai veicas!                                                 Bibliotekāre LIGITA GINTERE 
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Tā dzīves garša rodas, 

Ja bēdām nepadodas. 

To dzīves garšu izbaudīt –  

To vajag mācēt katru brīd!  

                                                               /M.Zālīte/ 

 

2010. gada 27. novembrī plkst. 15:00 

Pāvilostas kultūras namā notiks 

Pensionāru atpūtas vakars 

„Dzīvosim ar garšu!” 

Ar dziesmām priecēs vokālais kvartets „Triumfs” 

Dalības maksa - 1,50Ls 

Pieteikties „Bodīte – 99” līdz 20. novembrim. 

 Pensionāru padome 

 
Bibliotekāre Ligita Gintere izsniedz grāmatas pirmklasniekiem.       Foto B. Baltrune  

 

 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā         

19. novembrī plkst. 17:oo 

Latvijas Republikas proklamēšanas        

92. gadadienai veltīts pasākums 

 

Aptaujas „Gada nominācijas 2010” un „Sakoptākā sēta Pāvilostas 

novadā 2010” apbalvošana 
 

Koncerts „Latvija – Dzimtene viena!” 

Piedalās:  
 Pāvilostas pilsētas kultūras nama 4.- 6., 7.- 9.klašu tautisko deju 

kolektīvi,  
 vidējas paaudzes tautisko deju kolektīvs,  
 sieviešu koris,  
 ansamblis „Burbulīši”,  
 VIA «PIEMARE»,  
 Pāvilostas vidusskolas meiteľu ansamblis,  
 Pāvilostas mūzikas skolas Tautas mūzikas ansamblis (bezmaksas) 

plkst. 21:oo svētku balle 

kopā ar grupu «PIEMARE» ieeja: Ls 2,oo 

(galdiľu rezervēšana līdz 17. novembrim pa tālr. 29366112) 

 

 

          3. decembrī pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama  

iedegsim Pāvilostas pilsētas 

ZIEMASSVĒTKU EGLI 

  

Pāvilostas novadpētniecības muzejā   

no 29. novembra skatāma 

Daces Nastevičas izstāde 

 „Zvaigžņu putekļi” 

                    (par tikšanos ar darba autori sekot reklāmai) 

Saviem darbiem autore devusi īsu skaidrojumu- tā ir 

pērļu, rakstu un ziedu pasaule.„Vienmēr esmu gribējusi rakstam  

ne tikai pieskarties, bet to izjust pilnībā, atvērt, ļaut, lai plūst. Tam 

nederēja ne cimdi, ne zeķes, ne cepures, ne šalles, ne dţemperi. 

Vairs ne. Tajos raksts kā pusplaucis satinas aplī un spēj dzīvot tikai 

šajā ierobeţotajā pasaulē."  Savu aizraušanos tekstilmākslas jomā, 

darinot ziedus, Dace Nasteviča nodēvējusi par tekstilfloristiku. 

                                    Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĒRNU ŽŪRIJAS PASĀKUMS 

Pāvilostas bibliotēkas Bērnu ţūrijas eksperti bija sanākuši 

kopā 29.oktobrī. Šis ekspertiem bija ļoti izzinošs pasākums un neliels 

pārbaudījums par izlasītajām grāmatām.  

Bērnu ţūrijas „Zaļais vīriľš” ekspertiem bija atsūtījis vēstuli ar 

daţādiem uzdevumiem un norādījumiem, kurus ľēmām vērā. Diemţēl pats 

uz šo pasākumu šoreiz nevarēja ierasties, bet apsolīja nākamreiz. 

Bērnu ţūrijas eksperti viesojās galdniecībā, kuras īpašnieks ir 

Guntis Šēns. Viľš ļoti interesanti stāstīja par koku apstrādi, rādīja, kā 

darbojas daţādas iekārtas, kā nosaka koka mitrumu u.c. Pēc ekspertu 

atsauksmēm - bija ļoti interesanti! 

Tālākais ceļš veda uz audēju darbnīcu. Tur ciemiľus gaidīja 

ilggadēja audēja Vilma Reinharde. 

Ar apbrīnu vērojām, kā top sega, svārki un citas skaistas lietas. 

Pēc tam ciemojāmies Kramā, kur mūs laipni uzľēma Elīna Horna. 

Iepazināmies ar Krama telpām, minējām krustvārdu mīklas, spēlējām 

spēles, ēdām sarūpēto kliľģeri. 

Paldies par atsaucību Vilmai Reinhardei, Elīnai Hornai, Guntim 

Šēnam un pārējiem, kuri piedalījās šajā pasākumā.  

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pensionāru pēcpusdiena 

Kad sākušas dzeltēt lapas un klāt oktobris, tad ir 

tikšanās laiks senioriem Vērgales kultūras namā. 

Tā kā šobrīd Vērgales kultūras nams piedzīvo zināmas 

pārvērtības, tad ēku nevarēja vērtēt no ārpuses, taču iekšā bija 

silti, mīļi un omulīgi. Senioru vērtējumam Vērgales kultūras 

nama bērnu dramatiskais kolektīvs rādīja G.Frīdenfeldes lugu 

„Pagrabs”, sirsnīgus vārdus un saldu dāvanu senioriem 

pasniedza pašvaldības priekšsēdētājs U.Kristapsons un viľa 

vietnieks J.Vitrups. Pasākuma galvenais notikums bija viešľas 

no Ziemeļvidzemes Mētra Kalniľa un Lilita Kauliľa. Ļoti 

sirsnīgas un jaukas sievietes, kuras ar lielu sirds siltumu un 

runāja un izdziedāja Kornēlijas Apškrūmas dzejas rindas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par iespēju dejot jautras mūzikas pavadījumā paldies 

jāsaka Indulim Ēvaldam, bet par daţādām atrakcijām bija 

parūpējusies Aina Šteinberga. Ja kartupeļu stādīšanā uzvarēja 

Pāvilostas senioru komanda, tad hokeja turnīrā labāk veicās 

vērgalniekiem. Bet beigu beigās tomēr uzvarēja draudzība!   

Kultūras nama foajē skatu priecēja Artas Klāsēnas 

adītās kleitiľas, kleitas un cepures, Alvīnes Untules zeķes, 

Veltas Ansones (Ziemupe) plecu šalles un lakati, Veltas Pričinas 

dāvanu dozītes un Vērgales pamatskolas meiteľu veikums 

mājturības stundās – daţādi izšuvumi, šalles, cimdi, cepures. 

Laiks paskrēja vēja spārniem, un tikai pēc plkst.21.00 

kultūras namā apklusa dziesmas, dejas un balsis, lai satiktos 

atkal nākamgad Vērgales kultūras namā, bet novembrī 

aizbrauktu ciemos pie Pāvilostas senioriem uz viľu veidoto 

pasākumu!                                                                VITA BRAŢE 
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„Kļavu lapu virpulī” 

23.oktobrī Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs 

,,Vērgalīte” brauca uz Ogri, lai piedalītos Nemateriālās kultūras 

mantojuma valsts aģentūras profesionālās pilnveides kursu ,,Latviešu 

deju skola 5” absolventu organizētajā deju koncertā ,,Kļavu lapu 

virpulī”.  

Kolektīva vadītāja Kristīne Jaunbrūna arī bija viena no šīs skolas 

absolventēm. Mūsu kolektīvs dejoja Kristīnes jaunrades dejas ,,Puiši, puiši” 

un ,,Apaļā polka”. Bija patiess prieks redzēt šajā koncertā citu kolektīvu 

sastāvā mūsu vērgalniekus - tā Liepājas 5.vsk.jauniešu deju kolektīvā 

dejoja Marta Aniľa un Guntars Almanis, bet Jelgavas LU jauniešu deju 

kolektīvā ,,Skalbe” Krišs Lapiľš. 

Jaunā sezona dejotājiem ir iesākusies ļoti veiksmīgi, jo 

Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, izvērtējot biedrības 

,,Vērgalīte” izstrādāto projekta pieteikumu ,,Vērgalīte danci veda”, kas tika 

iesniegts Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, piešķīra publisko 

finansējumu Ls 8373,- projekta īstenošanai. Projektā paredzēta jaunu 

tautas tērpu izgatavošana un apskaľošanas aparatūras iegāde. Mēri 

tērpiem noľemti, SIA ,,Muduri” jau šuj, ar nepacietību dejotāji gaida pirmo 

tērpu uzlaikošanu. Paldies Pāvilostas pašvaldībai par sapratni un atbalstu 

projekta īstenošanā.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektīva dalībniece ANITA SPRUDZĀNE 

 

1.rindā no kreisās: G. Štokmanis,  

A. Sprudzāne, A. Dţeriľš,                 

K. Jaunbrūna, G. Dţeriľa, I. Lapiľš, 

G. Artihovičs, M. Linde, S. Šēnfelde, 

D. Lapiľa, U. Bethere, I. Brensone, 

G. Kļava, G. Stūre.  

2.rindā stāv: J. Jaunbrūns,             

M. Ališauskis, E. Čegauskis, L. Birka, 

J. Bethers.                                                                      

Foto:  Krišs Lapiľš 

Mētra Kalniľa un Lilita Kauliľa dzied par prieku senioriem. Foto: V. Braţe. 

 

         Vērgales vidējās paaudzes deju  
kolektīvs ,,Vērgalīte” atpūtas brīdī. 

     

 

 

 

 

 

                                                     Kolektīva dalībniece ANITA SPRUDZĀNE 

 



„Rūķupe” Ziemupē 

No 17. līdz 30. decembrim Ziemupes jūrmalas 
stāvlaukumā darbosies „Rūķupe”! 

„Rūķupe” ir vieta, kur lieliem un maziem ļauties 
Ziemassvētku noskaľai un rūķoties pēc rakstītiem un nerakstītiem 
„Rūķupes” likumiem! Pie mums darbosies meistarotavas, notiks 
Lielisko darbu iegrāmatošana, Labo domu adīšana, Sniegavīru 
velšana un daudzas citas rūķiskas izdarības, savās kamanās 
piestās arī rūķu rūķis Ziemassvētku vecītis. 

„Rūķupe” ar dziesmām, rotaļām un eglītes iedegšanu 
tiks atklāta 17.decembrī plkst. 16.00. Tā darbosies katru dienu 
plkst. 10.00; plkst. 13.00, plkst. 15.00 līdz pat 30.decembrim! 
Sestdienās un svētdienās gaidām Jūs uz Ģimeľu dienu ar īpašu 
programmu (ikviens varat ierasties arī bez iepriekšējas 
pieteikšanās). Strādāsim arī 25. un 26. decembrī plkst.10.00 un 
13.00! 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel. 29400470 
 
Aicinām pieteikties arī cilvēkus, kuri vēlas tirgoties, 

rūķoties vai realizēt kādu savu ideju! Tikai kopā šos svētkus mēs 
varam radīt vēl skaistākus! Tāpat būtu pateicīgi par lietām, kuras 
mājās neizmantojat, bet mums varētu noderēt – ragaviľas, 
lukturīši vai kas cits. Pieteikties iespējams 26107720 (Daina) vai 
29400470. 

Informāciju par  Ziemupes jūrmalas stāvlaukumu varat 
izlasīt arī www.draugiem.lv/ziemupesstavlaukums. 

Mūsu draugi – Pāvilostas novada dome, Vērgales TIC, 
KAA Opā, Valsts Ceļu Policija, Liepājas Tūrisma un tekstila skola, 
biedrība Dižvanagi, Rūķīšu tēja u.c. 

  
Informāciju sagatavoja Daina Vanaga 

Biedrība "Ziemupīte" 

 

 

 

 

ATKĀRTOTS UZAICINĀJUMS 

Dome vēlreiz aicina gan Pāvilostas vidusskolas  un 
mākslas skolas, gan Vērgales pamatskolas pedagogus un 
audzēkľus, māksliniekus un ikvienu iedzīvotāju atsaukties 
piedāvājumam veidot Pāvilostas novada ģerboľa un karoga 
skices.  

Kas ir ģerbonis? Ģerboľa likums (2005.g.) nosaka, ka 
„ģerbonis, saskaľā ar heraldikas nosacījumiem, ir  izstrādāts 
atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts 
noteiktā formā un reprezentē valsti, valsts pārvaldes institūciju, 
pašvaldību vai kādu citu juridisko vai fizisko personu.”  

Pāvilostas pilsētai ir savs ģerbonis(apstiprināts 
1997.gada 21.novembrī), un tāds tas arī paliks. Ģerboľa skices 
autors arhitekts Gunārs Lūsis Grinbergs. Vērgales pagastam 
heraldikas komisijas apstiprināta ģerboľa nav. Ir tikai ģerboľa 
skice, ko pirms vairākiem gadiem veidojusi Vērgales pamatskolas 
skolotāja Ārija Poriľa un, kas arī reprezentē Vērgales pagastu.  

Jau turpat pusotru gadu visi – sacenieki, vērgalnieki un 
pāvilostnieki  - kopā dzīvojam vienā novadā, tāpēc  arī pienāktos 
izveidot vienotu novada simboliku. Ar ideju konkursa nolikumu         
„Par Pāvilostas novada ģerboľa un karoga skiču izveidi” varat 
iepazīties novada informatīvajā izdevumā Nr.5 (2010.g.) vai 
novada mājas lapā www.pavilosta.lv 
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18. decembrī Pāvilostas tirgus laukumā plānojam 

 Ziemassvētku tirdziņu! 

Aicinām pamazām jau noskaľoties un gatavoties gada nogales 
lielajiem svētkiem.  

Ielūdzam ikvienu amatnieku un darbarūķi ar pašu gatavotiem 
skaistajiem, garšīgajiem vai praktiskajiem labumiem piedalīties un 
tirgoties Ziemassvētku noskaľās. 

                   Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs 

 

Sabiedrības ziņas 
 

Ziemassvētku Vecītim - 5 gadi! 

Lai gan kalendārs mums rāda tikai novembra mēnesi, pavisam 
nemanot pienāks ilgi gaidītais Ziemassvētku laiks, tādēļ aicināju Rūķi 
Rakstītāju, jeb Lieni Glezeri atļaut mazliet ieskatīties Ziemassvētku 
Vecīša saimniecībā.  

Kur šogad būs sastopams Ziemassvētku Vecītis?  
Ziemassvētku laiks ir vislabestīgākais svētku laiks virs zemes! 
Šogad Ziemsvētku Vecītis kopā ar sava ciematiľa iemītniekiem 

atgriezīsies Ziemupē jau piekto gada nogali pēc kārtas, lai atkal pabūtu 
kopā ar Latvijas bērniem un dalītos mīlestības dāvināšanas priekā. 

Lai svētki varētu noritēt jaukāk, interesantāk un draudzīgāk, šogad 
Ziemassvētku Vecītis ar visu savu ciematiľu ir pārcēlies uz pasakaino 
brīvdienu mājas pagalmu "Smiltniekos", pašā jūras krastā, pusceļā starp 
Ziemupi un Saraiķiem!!! 

Mūsu vismīļākos svētkus 2010.gadā varēsim pavadīt kopā ar 
Ziemupes Ziemsvētku Vecīti no 2010.gada 12.decembra līdz 
30.decembrim. 

Ir iecerēta arī Ziemsvētku Vecīša sagaidīšanas ballīte ar raudzībām, 
kristībām, īstas piecgades tortes ēšanu, tirdziľu, omulīgu ampelēšanos un 
sirsnīgu draudzēšanos, „Smiltnieku” mājas pagalmā 2010. gada 
12.decembrī pulksten13:00. 

Kā jau zināms, visus iepriekšējos gadus Ziemassvētku Vecītis mūs 
pārsteidza ar daţādām interesantām izdarībām, kārumiem, dzīvniekiem. 

Jā, ir lietas, kuras nemainīgi Ziemassvētku Vecītis iecerējis saglabāt 
kā tradīcijas, lai kur arī ar savu ciematiľu aizceļotu. Protams, atkal kursies 
ugunskurs nostalģiski vējainajā stāvkrastā, mazo priedīšu ielokā, gaisā 
dejos uz ugunskura vārītās zāļu tējas garaiľi un neatvairāmo Pankūku 
Rūķa turpat cepto pankūku smarţa, kas saldi jauksies ar neatľemamo 
Ziemassvētku sastāvdaļu – karsto piparkūku aromātu... Jau no tālienes 
saklausāmas mūzikas skaľas, kas nepārprotami ziľos, ka svētki ir šeit -  
iesim rotaļās, dziedāsim, tīsim paši savas vaska sveces, izgatavosim, 
zīmēsim un sūtīsim pa pastu pašu gatavotus apsveikumus saviem 
mīļajiem. Arī Ziemsvētku Vecīša četrkājainie draugi ir noilgojušies satikt 
savus apmīļotājus! 

Kaziľām un trusīšiem pievienojies vēl kāds omulīgs, mīļš, lustīgs un 
patiesi draudzīgs kompanjons īstā piparkūku krāsā, kurš nepacietīgi gaida 
pirmo tikšanos ar saviem viesiem. Viľš, saklausījies no kaziľām un 
trusīšiem jūsmīgos stāstus par bērnu garšīgajiem burkānu un kāpostu 
cienastiľiem, nepacietīgi gaida, kad varēs tos nogaršot!  

Kad interesentiem būtu iespējams sastapt Ziemassvētku Vecīti? 
Ziemsvētku ciematiľā "Smiltniekos" Ziemsvētku Vecītis gaidīs ciemos 

lielos un mazos, pazīstamos un jaunus draugus no 2010. gada 13. 
decembra līdz 23. decembrim un no 26. decembra līdz 30. decembrim, 
tieši tāpat kā iepriekšējos gadus, trīs reizes dienā: pulksten 11:00, tad 
13:00 un 15:00. Ziemassvētku Vecītis ciematiľā nebūs pašos 
Ziemassvētkos, 24., 25. decembrī!  

Ziemsvētku Vecītis lūdz ciemiľus iepriekš pieteikties pa tālruni: 
29122204 pie Rūķa Rakstītāja. 

Ziemassvētku Vecītis kopā ar savu Rūķīšu komandu no visas 
sirds Jums novēl ticību un cerību sirsniľā, un visaptverošu mīlestību pāri 
visam brīnumjaukajā Ziemassvētku laikā un katrā Jūsu dienā!  

Uz tikšanos Ziemassvētku Vecīša jaunajā ciematiľā 
"Smiltniekos"! 

VITA BRAŢE 

 

Biedrība „Bērnība azotē” 

Solītā apģērbu labdarības akcija septembra beigās 
izpalika atsaucības trūkuma dēļ. Šoreiz neatsaucās tie, kas varētu 
palīdzēt. Diemţēl šāda veida palīdzība šobrīd ir nepieciešama 
mūsu pašu novada cilvēkiem. Tāpēc ceru, ka kopīgi mēs visi 
varētu sarīkot labdarības pasākumu Ziemassvētku laikā. 

Ja jums ir priekšlikumi, kā sagādāt svētkus sev un 
citiem, nāciet un piedalieties!   

SANITA KRĒSLIĽA, tel.: 26349061 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Pirmais Pāvilostas  

plānošanas plenērs 

Oktobra nogalē Pāvilostā, piesaistot plašu un 
kompetentu specialistu, pilsētplānotāju  loku, notika divu dienu 
plenērs, kura laikā tika izstrādāti  „Vecā ciema“  attīstības 
varianti šādām teritorijām: E.Šneidera laukumam, Dzintaru 
ielas/ostas krastmalai, jūras krasta stiprinājumiem un kopējai 
publisko telpu struktūrai, tai skaitā piedāvājot variantus jaunu 
stāvvietu ierīkošanai. Plenēru organizēja pilsētas attīstības un 
tūrisma projektu koordinators Ričards Liepiľš un biedrības 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs“ valdes locekle Uldze 
Liepiľa. 

Plenēra mērķis bija radīt pilsētas vizualizētu attīstības 
vīziju, kas būtu saistoša gan pašvaldībai, gan uzľēmējiem, gan 
sabiedriskajiem aktīvistiem. 31.oktobrī viesnīcā „ Vēju paradīze“ 
bija aicināts ikviens pāvilostnieks iepazīties klātienē ar darba 
grupu izstrādātajiem variantiem. Interesentu nebija daudz. 
Plānotāji labprāt uzklausīja  pāvilostnieku vērtējumu, iebildumus 
un atbildēja uz jautājumiem. Manuprāt, interesanti varianti tika 
piedāvāti E.Šneidera laukuma attīstībai, atrodot vietu gan bērnu 
laukumam, gan tīľu atpūtas vietai, mazai brīvdabas estrādei, 
tirgus vietai Tirgus ielā un pat karuselim, saglabājot esošos 
apstādījumus. Apkārt laukumam plānots apbraucams ceļš, kas 
uzlabotu piekļūšanu visiem laukumā esošajiem 
privātīpašumiem. Interesanti, ka visas trīs darba grupas 
piedāvāja izbūvēt kafejnīcu jūras krastā, Dzintaru ielas galā, un 
blakus tai ierīkot stāvlaukumu. Interesants piedāvājums bija par 
mašīnu novietošanu pilsētā, proti, ielu malās, kur tagad ir zaļa 
zāle, izbūvēt tādas kā kabatas, kur var iebraukt no 1-3 
automašīnām. Plenēra dalībnieki par attīstības vīzijas  gala 
variantu vienosies 12.novembrī Rīgā un pēc tam vēlreiz 
iepazīstinās iedzīvotājus un deputātus ar saviem 
priekšlikumiem mūsu pilsētas tālākai attīstībai.Cerams, ka 
darba rezultāti tiešām tiks likti lietā, nevis nolikti atvilknē.  

Apvienotās būvvaldes galvenais arhitekts Jānis 
Grundbergs, kurš plenērā piedalījās kā interesents, par tā 
rezultātu izteicās ļoti atzinīgi. Savukārt R.Liepiľš gandarīts par 
paveikto, jau apsver domu pavasarī sarīkot līdzīgu pasākumu, 
lai turpinātu Pāvilostas publisko telpu struktūras plānošanu. 

Paldies plenēra atbalstītājiem – SIA „ Vēju paradīze“, 
Pāvilostas novada domei, SIA „ Aldas Valks“, SIA „ 
Dandzenieki“.  

MARITA HORNA 

 

Dāvana  kāpai  jubilejā 

9.oktobrī Pāvilostas pelēkajā kāpā notika talka, kuras 
laikā retināja biezi saaugušās priedes. Rezultātā pavērās 
skaista ainava uz jūru no senā Litorinas jūras krasta Sporta 
ielas galā.  Izzāģētās priedes Pāvilostas komunālais uzľēmums 
pārvērta šķeldā, iegūstot apmēram 25 kubikmetri kurināmā 
materiāla.  Priedes no kāpu teritorijas tika arī pārstādītas Kalnu 
ielas telšu laukuma malā ar domu norobeţot laukumu no 
privātīpašumiem un Kalnu ielas brauktuves. Ceru, ka rūpes par 
jaunajiem stādījumiem uzľemsies pašvaldības atbildīgie 
darbinieki. Atzinīgi par talkas organizatoru iniciatīvu izteicās 
Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Ingrīda Klane un 
Mārīte Keiša, norādot, ka reti kur Latvijā ir dabas lieguma 
teritorija, kur par tās kopšanu un aizsardzību tā kā Pāvilostā 
rūpētos vietējās iniciatīvas grupas. 

Paldies visiem, kuri atsaucās organizatoru 
aicinājumam un piedalījās talkā. Īpaši zāģētājiem Dainim 
Vītolam, Andrim Hornam, Paulam Cālītim, Pāvilostas 
vidusskolas 6.klasei un audzinātājai Daigai Jēkabsonei, Rīgas 
Doma kora skolas un Ziemeļvalstu Ģimnāzijas skolēniem un 
pasniedzējiem, vietējiem iedzīvotājiem. 

MARITA HORNA 

Iesaisties dabas pētīšanā! 

Tevi aizrauj norises dabā? Varbūt vienkārši vēlies paveikt ko 
lietderīgu? Tas viss ir iespējams, piedaloties Dabas aizsardzības 
pārvaldes īstenotajā sabiedriskā monitoringa programmā.  
Kas slēpjas aiz vārdiem – sabiedriskā monitoringa programma?  

Zinātniskā valodā pastāvīgus, sistemātiskus kāda objekta vai 
parādības ilgstošus novērojumus ar vienām un tām pašām metodēm sauc par 
monitoringu. Jānorāda, ka sabiedriskā monitoringa sekmes slēpjas kustības 
masveidībā un ilglaicībā, jo nepietiek ar to, ka novērojumus veic tikai neilgu 
laika periodu – lai varētu kvalitatīvi konstatēt notikušās izmaiľas, ir vajadzīgs 
plašs un secīgs novērojumu skaits.  

Mēs – Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki - aicinām dabas 
vērošanā iesaistīties vietējos iedzīvotājus, jo tieši Jūs savu apkārtni pazīstat 
vislabāk, bet, lai iegūtie dati ir ticami un viegli salīdzināmi, piedāvājam izmantot 
metodiskos materiālus. Ar šiem materiāliem var iepazīties Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā Dati – Sabiedriskais 
monitorings - Sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata. 

Visā Latvijas teritorijā piedāvājam vērot diţkokus, alejas un koku 
rindas, lapkoku praulgrauzi, orhideju atradnes, baltos stārķus, gājputnus, 
ķērpjus kā gaisa tīrības bioindikatorus, spāru daudzveidību, saldūdens 
gliemeţus un gliemenes, bebrus, krastu čurkstes, sikspārľus, latvāľus, 
upes tīrības pakāpi, putnus lauku sētā, putnus barotavās, kā arī  
naktsputnus un griezes. 

Lai iegūtu plašāku informāciju, jautā Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) darbiniekiem - sabiedriskā monitoringa programmas koordinatoriem –  

 DAP Embūtes reģionā – Mārītei Keišai, tel. 26323894, 
marite.keisa@daba.gov.lv  

 DAP centrālajā administrācijā – Intai Somai – tel. 26329412, 
inta.soma@daba.gov.lv  

Izdomā, ko vēlies pētīt savā vietējā apkārtnē - un piedalies 

sabiedriskā monitoringa programmā arī Tu! 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra informē 

Līdz 2013.gadam iedzīvotāji aicināti izmantot piedāvāto iespēju 
un piedalīties programmā „Mūţizglītības pasākumi nodarbinātām 
personām”. 
                 Projekta mērķis: lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu 
papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. 
Projekts nodrošina iespēju pieaugušo iesaistei mūţizglītībā atbilstoši šādām 
izglītības programmām: profesionālās pilnveides programmas  

         neformālās izglītības programmas (saziņa valsts valodā, 
saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās 
un jaunajās tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās, sociālās un 
pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un 
izpausme).  

Dalībai mūţizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai 
pašnodarbināta persona (izľemot valsts civildienesta ierēdľa statusā 
esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem: 

 ir vecumā no 25 gadiem; 

 atrodas darba tiesiskajās attiecībās (iesniedz personas apliecinājumu) 
vai ir pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu); 

 pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai 
agrāk; 

 pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saľemts karjeras konsultanta atzinums par 
nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.  

 Lai saľemtu karjeras konsultāciju un mūţizglītības kuponu mācībām 
izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā 
Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati 
persona sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. Mūţizglītības pasākumos ir 
atbalstīta iesaiste mūţizglītībā profesionālās pilnveides programmās (no 160 
stundām) un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz 159 stundām). NVA 
sedz mācību maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 
– līdz 250 latiem, savukārt par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz 
3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus. Ja izvēlētās izglītības 
programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība 
personai jāsedz pašai. Sīkāka informācija www.nva.lv. 

 

http://www.daba.gov.lv/
mailto:marite.keisa@daba.gov.lv
mailto:inta.soma@daba.gov.lv
http://www.nva.lv/docs/11_4c90e349886a78.51958361.xls
http://www.nva.lv/docs/11_4cd8211b903114.98936146.xls
http://www.nva.lv/docs/11_4c445664ed0b84.52102328.doc
http://www.nva.lv/
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SARAIĶU BAZNĪCAI – 212 ! 

17.oktobrī Saraiķu evaľģēliski luteriskajā baznīcā 

notika Pļaujas svētku dievkalpojums. Diena ļoti īpaša, jo tieši 

2010.g. 17.oktobrī apritēja 212 gadu kopš atjaunota un iesvētīta 

Saraiķu baznīca.  

Saraiķu baznīca celta 16.gadsimta beigās, par ko liecina 

divi tās zvani, kuri gatavoti 1594.g. un 1602.g. Tā nopostīta Ziemeļu 

kara laikā, bet atjaunota un iesvētīta 1798.g. 17.oktobrī pēc Saraiķu 

dzimtkunga, barona Pētera Jurģa Zigmunda Ofenberga vēlmes – 

„Dievam par godu un saviem Zaraiķu ļaudīm par labu.”  

Kopš 2002.gada draudzē kalpo mācītājs Mārtiľš Urdze, 

bet par draudzes vecāko 2003.gadā ievēlēts Ainars Vigulis. Ir 

nodibināta draudzes padome, parasti uz dievkalpojumiem ierodas 

apmēram 15 cilvēku, taču svētkos   (it īpaši Ziemassvētkos) 

dievnams ir burtiski pārpildīts. Draudzē pašlaik notiek paaudţu 

maiľa, vecāka gadagājuma cilvēkus nomaina jaunie.   

Saraiķu baznīcā dievkalpojumus notur 1 reizi mēnesī, bez 

tam vēl kopā ar mācītāju notiek pārrunas par Bībeli un dzīvi, 

piemēram, par atkarību un līdzatkarību. Saraiķu draudze aktīvi 

iesaistās Diakonijas dienu pasākumos, kuri Vērgales pagastā notiek 

jau vairākus gadus. Tādējādi norit veiksmīga sadarbība ar Vērgales 

un Ziemupes draudzēm. Šajā gadā baznīcā notikušas 4 laulību 

ceremonijas, arī kristības un iesvētības. 

Gan mācītājs, gan draudzes vecākais uzskata, ka 

baznīcas remonts pašlaik ir prioritāte, jo steidzami ir nepieciešams 

jumta remonts, jānomaina savu laiku nokalpojušie logi un jādomā 

par modernāku apkures veidu, jo lielā salā dievkalpojumi tiek atcelti. 

To pašu spēkiem izdarīt nav iespējams, tādēļ tiek meklēti līdzekļi, lai 

ieceri īstenotu. Cerēt uz valsts vai lielās baznīcas palīdzību ir 

nereāli. Ir rakstīts iesniegums Virsvaldei, taču finansiāla palīdzība 

netika sniegta. Saraiķu baznīcu apmeklē arī tūristi un svētceļnieki, 

kuri ziedo naudu. Lielu paldies jāsaka ziedotājiem no Diakonijas 

Vācijā. Kopā remontam ir sakrāti Ls 300, taču tas nesedz remonta 

izdevumus. 

 

 

 

Reliģiskās ziņas 

Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiks                 

14. novembrī un 28. novembrī plkst.14:00. 

 

18.novembrī plkst. 12:00 Pāvilostas Romas 

katoļu baznīcā notiks Latvijas valsts svētkiem veltīts 

ekumēnisks dievkalpojums, kurā kalpos Sakaslejas ev.-lut. 

baznīcas, Pāvilostas dievnamu  mācītāji.  

 

21. novembrī plkst. 14:00 Vērgales ev. lut. 

baznīcā notiks Mirušo piemiľas dienas dievkalpojums.  

Nākamais dievkalpojums notiks 5. decembrī plkst.14:00.  

Draudzē kalpo evaľģēlists Emīls Krieviľš. 

Kristību, iesvētību un laulību jautājumos griezties 

pie mācītāja O. Freimaľa, tel.: 26476209. 

 

21. novembrī plkst.11:00 Saraiķu un Ziemupes 

ev.lut. baznīcās notiks Mirušo piemiľas dienas 

dievkalpojums.   

 

 

Ziedot Saraiķu baznīcai var, pārskaitot naudu uz 
kontu vai Saraiķu baznīcas padomei. 

SARAIĶU EV.LUT.DRAUDZE 
Konta Nr. LV 81 BATR 0051 J 0196 4100 

AS GE MONEY BANK 
Kods BATRLV2X 

 

 

 
Saraiķu draudzes padome sveic Liepājas Krusta draudzi.              Foto V. Braţe  

 

Saraiķu baznīcā kora nav, bet ir izveidojusies lieliska sadarbība 

ar citu draudţu ansambļiem. Bieţi viesi ir Sakas Lejas baznīcas koris, 

Grobiľas draudzes koris un Liepājas Krusta draudzes ansamblis, kurš 

koncertu sniedza arī 17.oktobrī. 

Mācītājs M.Urdze: „Gribētu, lai mūsu baznīcas moto „Dievam 

par godu un Saraiķu ļaudīm par labu” īstenotos aizvien vairāk. Baznīca ir 

domāta, lai kalpotu cilvēkiem, tā nav tikai izredzētiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Draudzes vecākais A. Vigulis pauţ prieku, ka atbalsts baznīcai 

jūtams no vietējiem iedzīvotājiem, ļoti daudzi ir gatavi palīdzēt daţādos 

saimnieciskos darbos, neprasot par to atlīdzību. Tādēļ no baznīcas 

līdzekļiem netiek tērēta nauda pļaušanai, malkas iegādei un citām lietām. 

„Ja ir vēlme iesaistīties baznīcas dzīvē, palīdzēt tai, tad tiek aicināts 

ikviens, bet katrā ziľā tas ir pēc brīvprātības principa. Neviens priekšmets 

nav svarīgāks par cilvēku. Galvenais, lai mēs dzīvotu mierā un saskaľā! 

Paldies visiem, kuri palīdzējuši Saraiķu baznīcai, un tiem, kuri grib 

palīdzēt!”                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                   VITA BRAŢE 

 

Adventa dievkalpojumi Pāvilostas baznīcās 

Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut. Baznīcā: 

28.novembrī plkst. 14.00 pirmās Adventes dievkalpojums 

5.decembrī plkst. 14.00 otrās Adventes dievkalpojums 

 

Pāvilostas baptistu baznīcā: 

28.novembrī plkst. 11.00 pirmās Adventes dievkalpojums 

5.decembrī plkst. 11.00 otrās Adventes dievkalpojums 

 

Pāvilostas mūzikas 
skolas audzēkľi pedagogu 
vadībā gatavojas Adventa 
koncertiem novada dievnamos. 
Kur un kad skolēni koncertēs, 
sekojiet reklāmai 

12. decembrī jaunie 
mūziķi koncertēs Pāvilostas 
pansionātā.  

Aizlūgumu noturēs 
Pāvilostas baptistu draudzes 

mācītājs Deniss Doroľins. 
 



 

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 BRĪŢOS 

Ar tālēm tāles sarunājas, 

Aiz gada nāk un aiziet gads. 

Var nogurt kājas, nogurt rokas, 

Bet sirds lai nenogurst nekad.  

 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 

Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 

Aľisiju Krasavinu - 92            Līvu Rozīti Freidenfeldi - 82 

Martu Rebuku - 92                Ludmilu Černovu - 80 

Ľinu Volodinu - 91                 Andri Kārkliľu  - 75 

Līnu Lūciju Grundmani - 88   Gaļinu Gruševaju - 70                                                                                                                       

Līnu Spilvu - 86                     Tamāru Egelundi - 70 

Annu Parinovu - 85                Nadeţdu Āboliľu - 60 

Rutu Rasu - 85                      Silviju Embrekti - 60 

Robertu Matrozi - 84             Aleksandru Priļepski - 60 

Annu Alvīni Cīruli - 82            Ligitu Vasiļjevu - 60                                   

Valdi Freimani, Egonu Stankēviču, Anitru Zinčenko, Rolandu 

Dimu, Mareku Jaunskungu, Zani Bunci, Vēsmu Grinduli! 

Pilngadniekus -  Mārtiľu Arāju un Gvido Priedolu! 

  

 

Zināšanai 
 

Uzmanību visiem jau esošajiem novada nūjotājiem un arī tiem, 
kuri vēl tikai domā nodarboties ar nūjošanu!  14. novembrī 
plkst. 13:00 visi interesenti aicināti uz Pāvilostas 100-gadu 
parku, kur sertificēts nūjotājs – gids Imants Ločmelis palīdzēs 
apgūt pareizu nūjošanas tehniku. Visi laipni gaidīti! 

 
Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājus pieľems  10. decembrī 

plkst. 10:00 Pāvilostā, Vērgalē – uz iepriekšēju pieteikšanos. 

Sporta organizators Pāvilostā Aldis Barsukovs būs 

atvaļinājumā no 8.11.– 7.12. 2010.  
 

Pāvilostas kapsētas uzraudze Vizma Ģēģere atgādina 
iedzīvotājiem, kuri rezervējuši atdusas vietas teritoriju, ka 
saskaľā ar noslēgto līgumu, šī teritorija ir arī regulāri jākopj.  
 

Svecīšu vakars Pāvilostas kapsētā 21. novembrī plkst.15:00 

 

Dāvina mīļus un jaukus kucēnus. Tel.: 28850195 

 
 
 
 
 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos  

Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Albīnu Janauski - 85 

Mariju Zverbuli - 84 

Ernu Blīgznu - 83 

Margrietu Karpu - 83 

Egonu Īviľu - 80 

Veltu Ansoni – 75 

Birutu Kraukli, Andu Freimani, Agri Kovaļevski, Astru Kovaļevsku, 

Aiju Nelsoni, Arvi Kurmi, Aigu Skrundenieci, Kristīni Druskinu! 
 

14                                                                                                                                                                                                                             2010.gada novembris 

 

Rūdolfu Vilemsonu - 75 

Dainu Kopštāli - 70 

Rutu Pomeranci - 65 

Andrēju Vilemsonu - 65 

Skaidrīti Tauri - 60  

 

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis 

Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 

No nedienām, no salta vēja  

Šo mazo dvēselīti sargājiet. 

No sirds sveicam  jauno māmiņu - savu kolēģi Mairitu 

un Māri ar meitiņas piedzimšanu!      
     

      Informatīvā izdevuma redkolēģija 

 

 

MŪŽĪBĀ                            

Vērgales pagastā 
ILZE DIRNĒNA 

(17.04.1934. – 02.10.2010.) 
 

EMĪLS JĀNIS VĒRNIEKS 

(20.05.1943. – 09.10.2010.) 
 

MIRDZA NELSONE 

(10.03.1918. – 17.10.2010.) 
 

BALVA  ZĪTARE 

(04.09.1927. – 22.10.2010.) 

DAINA OZOLA 

(18.07.1957. – 7.11.2010.) 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Pāvilostā un Sakā  

ARVĪDS ANTONS 

PUTNIĽŠ 

(20.05.1934.- 14.10.2010.) 

MARTA  ROZENTĀLE 

(31.08.1919.- 28.10.2010.) 

IVANS BALOGS 

(05.04.1948. – 04.11.2010.) 

Vides ministrijas konkurss 

2010.gada 9. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika 
izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiľu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums. 
  Noteikumu projektu ir paredzēts apstiprināt Ministru kabinetā 
novembra beigās, savukārt, konkursu plānots izsludināt š.g. beigās. 
Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana 
mājsaimniecību sektorā. Noteikumu projekts paredz, ka projektu 
iesniegumus varēs iesniegt fiziskā persona, kas ir mājas īpašnieks vai 
mājas īpašnieka pilnvarota persona, vai vairāku dzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona.  

Konkursa ietvaros var iesniegt projektu par sekojošām ēkām: 
dārza māja, individuālā dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīľu, rindu un 
atsevišķu divdzīvokļu māja, kā arī triju un vairāk dzīvokļu māja.  

Finansējums tiek piešķirts visai dzīvojamai mājai kopumā, 
nevis dzīvojamās mājas daļai vai atsevišķam dzīvoklim.  

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes – saules 
bateriju, vēju ģeneratoru, saules kolektoru sistēmas, šķeldas vai salmu, 
biomasas granulu katlu uzstādīšana 

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats, 
kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta ir 7 000 latu. 
Jautājumus par projekta konkursu var sūtīt pa pastu: Vides ministrija, 
Peldu ielā 25, Rīgā, LV – 1494 vai elektroniski uz elektroniskā pasta 

adresi: veronika.gomancenko@vidm.gov.lv.   

SVEICAM 
Gunitu PAVLOVU un Vladimiru KRAUKLI 
            ar meitas KELLIJAS piedzimšanu! 
 

         Mariku un Dmitriju SLOSKĀNUS 
                                     ar dēla MIKA piedzimšanu! 
   
                    Mairitu un Māri TUMPEĻUS  
                                         ar meitas MONTAS piedzimšanu  
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