
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.7 (12)      2010.g.septembris 

 

 

PALIEC SVEIKA, 

       VASARA! 

Kāpēc vasaras vienmēr 

 ir tik īsas? Tās vienmēr tik ilgi 

 gaidītas un tik ātri aiziet, ka nepaspējam tās izdzīvot, 

izsmarţot, izbaudīt… Kāpēc nepaspējam? Vai 

vainīgas vasaras vai mēs paši, kuri savā neprātīgajā 

steigā vienmēr kaut ko gribam paspēt, kaut ko izdarīt 

izjoņojam vasarai cauri un attopamies tikai tad, kad 

nemīlīgais dzestrums rīta stundās liek saprast -  

rudens ir klāt. Vasara šogad bija tiešām izcila, kādu 

sen nebijām piedzīvojuši. Lai man piedod tie, kuriem 

lielā svelme lika vairāk parūpēties par savu veselību 

un krietni nogurdināja. Šī vasara varbūt nebija pati 

veiksmīgākā lauksaimniekiem. To redzēsim, kad būs 

piepildīti raţas apcirkņi. Bet saules siltumu, mīļumu 

un gaišumu varējām sasmelties pāru pārēm… Mums 

šogad bija tik bagātīga kultūras un izklaides 

pasākumiem piesātināta vasara  – Novadu dienas 

Liepājā, Līgo svētki un Zvejnieku svētki, Mediju 

regate Pāvilostā, Vērgales un Sakas pagasta svētki, 

Smilšu skulptūru festivāls un brīnišķīgais Sakas 

ev.luteriskās baznīcas koncerts pasakaini skaistajā 

jūlija vakarā, par ko vēl ilgi un jūsmīgi runāja tā 

apmeklētāji… Mums bija krietni vairāk apmierinātu un 

smaidīgu vasarnieku un tātad arī vairāk ienākumu 

novada tūrisma uzņēmējiem. Ir, protams, skumji, ka 

par to visu jāsaka – bija… 

Nu laiks gatavoties rudenim un ķerties klāt 

saplānotajiem darbiem. Rudenī, tāpat kā skolēni, arī 

pieaugušie sāk jauno darba cēlienu, televīzijā 

atsākas iemīļotie raidījumi un šovi, kultūras namos 

pašdarbības kolektīvu mēģinājumi… Rudens ienesīs 

zināmas pārmaiņas arī mūsu politiskajā dzīvē. Arī 

tiem, kuri sakās stāvam no politikas tālu. Vienalga, 

vai esat nolēmuši, par ko atdosiet savu balsi, vai 

stāvat opozīcijā un uz vēlēšanām iet negrasāties, jo 

uzskatāt, ka tik un tā nekas nemainīsies. Saeimas 

vēlēšanu rezultāti tik un tā ienesīs savas korekcijas 

mūsu visu dzīvē. Pārsteigumi noteikti būs. To zinām 

jau no iepriekšējo gadu pieredzes. Pozitīvākais visā, 

kas saistās ar deputātu ievēlēšanu ir tas, ka zināsim 

savējos – Kurzemes reģiona deputātus un varēsim no 

viņiem prasīt godprātīgu, konkrētu problēmu 

risinājumu. Ja vien būsim aktīvi un gatavi to darīt.  Es 
ceru, ka tā būs! 

Es arī ļoti ceru, ka šīs vasaras dāsnā 

saule būs cilvēkiem iedevusi spēku izturēt rudens 

lietavas un garo ziemu… Īpaši to novēlu skolēniem, 

viņu vecākiem un skolotājiem!  

MARITA HORNA 

 

 

 

1.klasē mācības uzsāk 9 skolēni: Marta Zamarīte, Toms Roberts Biģelis, Alīna 

Viktorija Burmeistere, Rasa Lācīte, Ritvars Pukinskis, Klāvs Pauls Vējkājs, Edijs 

Bielis, Aleksandrs Protopovičs,  Tomass Šteinbergs , audzinātāja Inta Priedoliņa. 

Viņus  skolas kolektīvā ieveda  12.klases audzēkņi un klases audzinātāja Ārija Paipa. 

12.klasē šajā mācību gadā mācīsies 16 skolēni. Foto: A. Paipa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vērgales pamatskolā sācies jauns mācību gads un zinības skolā apgūs 98 skolēni. 

Skolas gaitas 1.klasē šogad uzsāk 9 audzēkņi – Jānis Blūms, Sanija Monta Brēdiķe, 

Toms Zabors, Eva Vītoliņa, Māris Daronda, Dagnija Golubkova, Elīna Jēkabsone, 

Harijs Vītols, Elīna Miltiņa, klases audzinātāja – Sigita Freimane. Foto: V. Braţe 
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DOMES ZIŅAS  
Š.g. 29.jūlija domes sēdē personīgu apstākļu dēļ nepiedalījās deputāti 

Gatis Štokmanis un Uldis Kurzemnieks. Tika izskatīti 27 jautājumi. 

1. Nolēma ar 2010.gada 1.septembri veikt grozījumus Pāvilostas novada 

pašvaldības štatu sarakstā un papildināt Pāvilostas novada sociālā dienesta 

sadaļu ar jaunu amata vietu - dienas atbalsta centra “Krams” vadītājs uz 0.5 

slodzi, savukārt Pāvilostas novada pašvaldībā ar š.g. 1.septembri strādā darba 

aizsardzības un ugunsdrošības speciālists uz 0,175 slodzi. Jautājuma izskatīšanu 

par pašvaldības autobusu vadītāju atalgojumu laika periodā no 01.06. līdz 31.08. 

atlika līdz pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga izstrādāšanai. 

2. Deputāti nolēma piešķirt finansējumu no budţetā neparedzētiem līdzekļiem 

Vērgales pagasta pensionāriem transporta izdevumu segšanai- Ls 145,00; 

Pāvilostas novada sociālā dienesta budţetam- Ls 510,00. Nepiešķīra finansējumu 

Kalna ielas stāvlaukuma apsaimniekotājam IU „Merlin Liepāja” stāvlaukuma 

infrastruktūras pilnveidošanai. 

3. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamajiem 

īpašumiem Sakas pagastā:  „Ielejas“ par labu SIA „Ruman“, „Lūši“, Ģirti“, 

„Pauriņi“,  „Ašmi”, „Viļkalni“, par labu SIA „Fragaria“, „Prieţgali“ par labu SIA „Egļu 

meţniecībai“, „Tālumi“ par labu Inesei Melbergai. 

4. Nolēma piedzīt no SIA „Aurum Resort”, kura īpašumā ir „Ulmales Klubs”, Sakas  

pagastā nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 54,80 un nokavējuma naudu 

bezstrīda kārtībā. 

5.  Apstiprināja Pāvilostas TIC  suvenīru izcenojumus. 

6. Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pāvilostas 

novadā Vērgales pagastā „Vasarnieki 7”, kas reģistrēts Vērgales pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0016 7386 un, kas sastāv no 1 neapbūvēta 

zemes gabala ar kopējo platību  0,1661 ha  mutiskā izsolē, nosakot tā nosacīto 

cenu Ls 5 900,00 un uzdeva Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

J.Vitrupam organizēt, rīkot augstāk minētā nekustamā īpašuma  izsoli un 

apstiprināt izsoles rezultātus. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Pāvilostas 

novada pašvaldībā, Vērgales pagasta pārvaldē un interneta lapā www.pavilosta.lv 

sadaļā Domes paziņojumi.  

Nolēma pārdot izsolē arī pašvaldības īpašumu „Pienotava”, Sakas pagasts, un 

pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju U. Kristapsonu pasūtīt 

īpašumu vērtējumu īpašumu izsoles sākuma cenas noteikšanai. 

7. Apstiprināja Ulmales saieta namā šādus maksas pakalpojumus: 

Maksas pakalpojuma 
veids 

Maksa Pāvilostas 
novadā deklarētiem 

iedzīvotājiem 

Maksa iedzīvotājiem 
kuru deklarētā 
dzīvesvieta nav 

deklarēta Pāvilostas 
novadā 

maksa par dušas 
izmantošanu 1 personai 

Ls 0,50 Ls 1,00 

maksa par veļas 
mazgāšanas automāta 

lietošanu  1 reizi 
Ls 0,50 Ls 1,00 

No maksas atbrīvoti:  trūcīgās personas, uzrādot izziņu; bērni līdz 16 gadu 

vecumam; invalīdi, uzrādot apliecību. Šos pakalpojumus bezmaksas minētās 

kategorijas var izmantot divas reizes mēnesī. Ja pakalpojumi nepieciešami 

bieţāk, tad pārējās reizes ir par samaksu. 

8. Samazināja nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% diviem otrās grupas 

invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, jo 

nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts citām 

personām. 

9.  Nodeva apsaimniekošanā telpu Dzintaru ielā 7, Pāvilostā Elīnai Berklavai 

projekta „Kultūras un sabiedriskais punkts „Pāvila steķis” realizēšanai no 

12.07.2010. līdz 12.09.2010.. 

10. Apstiprināja detālplānojuma īpašumam „Birzes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā  1. redakciju par galīgo redakciju.  
11. Deputāti izskatīja Pāvilostas Sērfkluba dalībnieku iesniegumu par Pāvilostas 

Sērfkluba darbību un klātienē  uzklausīja Sērfkluba dalībnieču Elīnas Citskovskas 

un Zanes Ansones domas par kluba turpmāko pastāvēšanu un atrašanās vietu. 

 

 

Līdz šim sērfskola atradās muzejam piederošajā bijušajā laivu mājā. Taču muzeja 
vadība šīs telpas iecerējusi izmantot jaunas ekspozīcijas iekārtošanai, tāpēc lūgusi 
jau šogad telpas atbrīvot. Tā kā atbalstāmas un pilsētai nozīmīgas ir abas šīs 
aktivitātes, tad deputāti nolēma atbalstīt Pāvilostas Sērfkluba turpmāko darbību 
pašvaldības īpašuma Dzintaru ielā 1, Pāvilostā zemes robeţās. Pāvilostas 
Sērfkluba biedrībai sadarbībā ar projektu koordinatori sagatavot projekta 
pieteikumu finansējuma piesaistīšanai par pārvietojamas ēkas un inventāra iegādi 
kluba vajadzībām. 

Virkni rakstisku priekšlikumu par tūrisma attīstības perspektīvām bija 
iesniedzis arī projektu koordinators Ričards Liepiņš. Jautājumu par tūrisma 
attīstības komisijas izveidošanu kā atsevišķu komisiju deputāti nolēma izskatīt 
atkārtoti pie 2011.gada budţeta projekta sagatavošanas, reizē ar jautājuma 
izskatīšanu par attīstības nodaļas izveidošanu. 
Apstiprināja tūrisma attīstības prioritāti- tūrisma sezonas pagarināšana.  

Nolēma organizēt apspriedi par tūrismam nozīmīgo teritoriju plānā ietvertām 

teritorijām, pieaicinot galveno arhitektu J.Grundbergu, tūrisma speciālisti- M.Kraftu. 

Jau esat pamanījuši, ka trešdienās un sestdienās Pāvilostas tirgus laukumā 

darbojas Zaļais tirgus. Deputāti nolēma atbrīvot 2010.gadā no maksas par 

tirdzniecību Pāvilostas tirgū tirgotājus, kuri pārdod mājraţotāju lauksaimniecības 

produkciju. 

12. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr.20 „Par augstas detalizētas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Pāvilostas novadā” projektu un deleģēja 

VZD izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi 

par Pāvilostas novadu.  

13. Zemesgabalam ar kadastra Nr. 64860030130 piešķīra nosaukumu un adresi 

Baltmuiţas ceļš, Sakas pagasts.  

14. Noteica zemesgabalam ar kadastra Nr. 64130050035 platību 794kvm. un 

piešķīra adresi šķūnim  Upesmuiţas iela 1, Pāvilosta. 

15. Atcēla  22.06.2010.domes lēmumu  Nr.7 -22 par zemesgabala Zaļumi 

lietošanas tiesību izbeigšanos. 

16. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Jaunkalni”, Sakas pagasts, zemes ierīcības 

projektu. 

17. Atteica  nekustamā īpašuma „Roţkalniņi” un „Kareļi”, Vērgales pagasts, 

sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

 Piekrita nekustamā īpašuma „Burtnieki” , Vērgales pagasts, sadalīšanai  divos 

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, kam  piešķirts nosaukums 

„Raganiņas ”. 

Piekrita  nekustamā īpašuma „Rozītes”,  Sakas pagasts ,sadalīšanai  divos 

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar nosaukumu „Skalbes” un 

samainot nosaukumus vietām. Atdalītās zemes vienības lietošanas mērķis -  

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus zemesgabaliem Dzintaru ielā 

13, Pāvilosta un īpašumam „Mazūši”, „Zemguļkristi”, „Krastmaļi”, Vērgales 

pagasts. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes tos apstiprināt Pāvilostas novada 

domē un piešķirt adresi atdalītajiem zemes gabaliem.  

18. Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam Torņa iela 5, 

Pāvilostā, kam saskaņā ar spēkā esošo Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu, 

paredzētā zemes vienības atļautā izmantošana ir mazstāvu dzīvojamā apbūve, 

izstrādājot detālo plānojumu. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju U. Kristapsonu. 

19. Atļāva uzsākt nekustamā īpašuma – Pāvilostas novada Vērgales pagasta 

„Ģirti”,  detālplānojuma izstrādi. Šeit paredzēts būvēt vēja ģeneratoru parku. Par 

detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku J.Vitrupu. 

20. Pāvilostas novada dome ir izskatījusi VAS Latvijas Dzelzceļš reģionālās 

apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja iesniegumu par Rīvas dzelzceļa stacijas 

pasaţieru ēkas izslēgšanu no pašvaldības nozīmes kultūras pieminekļu saraksta. 

Rīvas dzelzceļa stacijas pasaţieru ēka ir iekļauta Pāvilostas novada Sakas 

pagasta teritorijas plānojuma pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu 

sarakstā kā Tehnikas pieminekļu datu bāzē fiksēts Latvijas industriālais 
piemineklis.  

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likumu,  jebkādas izmaiņas teritorijas 

plānojumā drīkst veikt, tikai izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus. 

Pašvaldība šogad nav plānojusi veikt grozījumus pašvaldības teritorijas 

plānojumā, tāpēc deputāti pieņēma lēmumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu. 

21. Piešķīra adresi sūkņu mājai, kompresora ēkai un attīrīšanas baseinam – 

Krasta iela 16, Pāvilosta. 

http://www.pavilosta.lv/


 

 
22. Laboja 27.05.2010.lēmumu Nr.21, kurā mainīts nosaukums īpašumam 

„Stellas”, Vērgales pagasts uz „Ērģeles” un atbilstoši teritorijas plānojumam 

noteikts lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

23. Uzdeva privatizācijas komisijai sagatavot dokumentus par zemes domājamo 

daļu ierakstīšanu zemesgrāmatā zem dzīvokļa Nr. 12 Dzintaru ielā 99A, 

Pāvilostā.  

24. Uzdeva juristei izskatīt dokumentus par īpašumā Vītolu ielā 15, Pāvilostā 

atrodošos ēku un būvju īpašuma tiesībām.  

25. Nolēma uzņemt dzīvokļu rindā Egilu Izkaptu uz dzīvokli Vērgalē.  

 

 

 

 

26. Piešķīra divu nedēļu atvaļinājumu domes priekšsēdētājam U.Kristapsonam 

līdz š.g. 3.septembrim. 

27. Pāvilostas novada dome izskatīja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

sagatavoto starpresoru vienošanās projektu par VSAA Sociālās apdrošināšanas 

informācijas sistēmā reģistrētās informācijas par Pāvilostas novadā 

dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu pašvaldībai, lai 

nodrošinātu Pāvilostas novada sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanu. Deputāti nolēma, ka Pāvilostas novada pašvaldībai jāslēdz 

starpresoru vienošanos ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
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26.augustā Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Piedalās visi 

deputāti, darba kārtībā 22 izskatāmie jautājumi. 

 
1. Ar 2010.gada 01.septembri veica grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības 

štatu sarakstā, tarifikācijā un papildināja Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes 

„Kastanītis” sadaļu no 2010.gada 01.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim 

šādi: strādniece ēdamtelpā, audzinātāja palīdze. 
Ar 2010.gada 01.septembri veica grozījumus Pāvilostas novada 

pašvaldības štatu sarakstā, tarifikācijā un papildināja Pāvilostas novada 

pašvaldības sadaļu šādi: privatizācijas komisijas lietvede. Finansējumu jaunām 

štata vietām nodrošināt no iestādes 2010.gada budţeta finanšu līdzekļiem. 

Pāvilostas mākslas skolā dzintara apstrādes nodarbību realizācijai apstiprināja 

pedagoģisko slodzi 4 mācību stundas.  

2. Piešķīra finansējumu šādā apmērā no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- 

vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem: Vērgales pagasta pārvaldei 

autobusa VW Crafter iegādei - Ls 9 013,00 apmērā; SIA „Vērgales komunālā 

saimniecība” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta Saraiķu 

ciemā” īstenošanai - Ls 11 436,37; SIA „Vērgales komunālā saimniecība” projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta Vērgales ciemā” īstenošanai- Ls 

6 214,11; Pāvilostas vidusskolai par aktu zāles remontu - Ls 1 174,35. 

Rotaļu laukuma izveidei Pāvilostā pie daudzdzīvokļu mājām piešķirt 

finansējumu Ls 3 220,00 apmērā no budţeta starpības, kas veidojās pēc 

ūdensvadu ierīkošanas darbu veikšanas Pāvilostas pilsētas iestādēs. Pāvilostas 

mākslas skolas pedagogiem un tehniskiem darbiniekiem piemaksas par papildus 

darba veikšanu atbilstoši iestādes vadītāja sagatavotajam priekšlikumam 

nodrošināt no iestādes budţeta līdzekļiem. 

3. Nolēma piedāvāt VAS „Latvijas Valsts Meţi” pārņemt bilancē Pāvilostas 

novada pašvaldības bilancē esošo ceļa posmu no „Šarlotes” līdz Rīvas 

krustojumam un lūgt nodot pašvaldībai ceļa posmu no Ţoţas līdz  Akmensragam. 

4. Nolēma Pāvilostas novada domes interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā iekļaut Pāvilostas novada 

pašvaldības izpilddirektori izglītības un kultūras jomā Silviju Leju, par Pāvilostas 

novada domes pārstāvi biedrībā „Liepājas rajona partnerība” pilnvarot Pāvilostas 

novada domes priekšsēdētaju Uldi Kristapsonu. 

5. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pūkaiņi“, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novads, kuru īpašnieks Ruta Siliņa pārdod SIA „Apsīte“,  
„Brāzmas“, Sakas pagastā, kuru īpašnieks Andris Vītoliņš pārdod a/s „KVADRA 
PAK“ , „Madaras“, Sakas pagastā, kuru īpašnieks Baiba Jansone pārdod 
Valentīnam Kokalim.  
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz vienu zemes gabalu platībā 7,6 ha, kurš 
atdalāms no nekustamā īpašuma „Dārznieki“, Sakas pagastā, kuru īpašnieks 
Anita Aina Galviņa pārdod Valentīnam Kokalim, atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamiem īpašumiem „Saules Rieti“, Vērgales pagastā, Pāvilostas novads 
un „Saules Lēkti“, Vērgales pagastā, Pavilostas novadā, kurus īpašnieks Oskars 
Burovs pārdod Raimondam Golacim, „Labraga Krogs“, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novads, kuru īpašnieks Harijs Trinkūns pārdod Valentīnam Kokalim, „Bitiņi“, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novads, kuru īpašnieks SIA „L Investīcijas“ pārdod 
SIA „Fragaria“.  
6. Nolēma mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Viļņu ielā 11, 

“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601”, nosakot dalīto zemes 

lietošanas mērķi atbilstoši zemes īpašuma pašreizējai izmantošanai.  

7. Apstiprināja šādus izcenojumus: atklātne „Latvija” un aploksne Ls 0,50, 

autobusam VW Crafter apstiprināja šādas dīzeļdegvielas patēriņa normas: 

 

 

vasaras periodā - 11 litri uz 100 km; ziemas periodā - 14 litri uz 100 km un 

noteica izmantošanas tarifu par 1 km nobraukumu- Ls 0,40 + PVN. Noteica  

interesentu grupas dalībniekiem dzintara apstrādes nodarbībām 

līdzmaksājumu Ls 4,00 apmērā mēnesī.  

 8. Atturoties 4 deputātiem (Anna Brūkle, Indra Ziemele, Vizma Ģēģere, Gatis 

Štokmanis), nolēma pagarināt darba līgumu ar Ričardu Liepiņu uz nenoteiktu 

laiku par projekta „Pāvilostas novada tūrisms un attīstība” koordinatoru. 

9. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 21 „Pāvilostas novada 

administratīvās atbildības noteikumi” projektu. Pēc parakstīšanas triju dienu 

laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma 

sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Pēc atzinuma 

saņemšanas publicēt Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, 

izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 15.oktobri.Laboja kļūdu saistošo 

noteikumu Nr. 20 „Par augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Pāvilostas novadā” 2. punktā un izteica to šādā redakcijā: „Novada 

administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas pieņemšanu 

un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un 

koordinē Pāvilostas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir 

tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kuru ir apstiprinājusi dome.”  

10. Nolēma mainīt Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses. Lēmumu nosūtīt 

VZD, Kurzemes apgabaltiesas Liepājas Zemesgrāmatu nodaļai, pagastu 

pārvaldēm un personām. 

11. Nolēma mainīt 29.07.2010.sēdes protokola Nr. 9 – 13 punktu un izteikt to 

šādā redakcijā:„ 1.1. Zemesgabalam ar kadastra Nr. 64860030130 piešķirt 

nosaukumu Baltmuiţas ceļš, Sakas pagasts, Pāvilostas novads.” 

12. Precizēja platības zemesgabalam Krasta ielā 16, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads un noteica platību 0,1427 ha, precizēja platības zemesgabalam Prieţu 

ielā 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads un noteica platību 6,9461 ha. 

13. Nolēma labot 28.10.2004. Pāvilostas pilsētas domes lēmuma Nr.27 1.484. 

punktu 

un izteikt to šādā redakcijā: „1.484. Vētras ielā 3, kadastra Nr.6413 0026 0092, 

kopplatība 5196 kvm, nosaka vienu lietošanas mērķi sabiedrisko iestāţu un 

komerciestāţu apbūve, NĪLM kods 0801, 2.zona;” 

14. Piešķīra adresi „Vēja elektrostacija” inţenierbūvei – vēja elektrostacijai, kas 

atrodas uz zemesgabala „Lenkas”, Saraiķi, Vērgales pagasts.   

Piešķīra adreses būvēm: Vērgales ūdens stacija, Vērgale, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.,Ziemupes ūdens stacija, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov.,Saraiķu ūdens stacija, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov. 
15. Piekrita nekustamā īpašuma „Graudiņi” sadalīšanai  divos atsevišķos 

īpašumos, atdalot no tā zemes vienības, atdalītajai zemes vienībai piešķirt 

nosaukumu „Mazgraudiņi”, Vērgales pagasts un nekustamā īpašuma „Sniķeri” 

sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību. 

Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Zauļi”, Sakas  pagasts, 

Pāvilostas novads. 

16. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Upītes”, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads.Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to 

apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes 

gabalam.  

17. Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma „Jūsmas”  un „Laši” zemes 

ierīcības projektu un piešķirt nosaukumus „Vēţupes” un „Skalles”. 

18.  Nolēma pārtraukt zemes nomas līgumu ar Guntaru Balku. 
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 29.07 .2010.sēdes protokols Nr. 9., 12 § 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 20 

„Par augstas detalizētas  topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Pāvilostas novadā” 

 Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu „ 

Ģeotelpiskās informācijas likums” 6.pantu un 13.panta 6.,7. un 8.daļu 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par 
aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī 
uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām. 
2. Novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas 
pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu 
realizē un koordinē Pāvilostas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, 
kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kuru ir apstiprinājusi 
dome. 
3. Pāvilostas  novada pašvaldība ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē 
pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai 
ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildhēmas un 
būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf 
formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem 
koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē. 
4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu 
sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona pēc rakstiska (elektroniska) 
pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā. 
5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami 
pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu 
darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un 
valstī noteiktajiem standartiem. Pāvilostas novada pašvaldības institūcijas, tai 
skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā 
saskaņotu topogrāfisko informāciju. 
6. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai 
plānam neatbilstoši izvietotas inţenierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne 
dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie 
inţeniertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. 
7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas 
pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un 
projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām 
aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai 
detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma 
saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas. 
8. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta 
persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu 
pieļāvusi. 
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 15.septembri. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs  U. KRISTAPSONS 

 

Šajā periodā ir notikušas arī domes  

ārkārtas sēdes, kur tika pieņemti šādi lēmumi: 

1. Iesniegt projektu „Vērgales bibliotēkas telpu rekonstrukcija”. Projekta kopējā 
summa 9213,90 LVL, tai skaitā attiecināmās izmaksas 6108,40 LVL. Garantēt 
līdzfinansējumu projekta realizēšanai 9213,90 LVL apmērā no pašvaldības 
budţeta līdzekļiem.  
2. Dot galvojumu  SIA „Vērgales komunālā saimniecību” kredīta ERAF 
projektu „Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Vērgales 
ciemā”„Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Ziemupes ciemā”, 
„Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Saraiķu ciemā” 
priekšfinansējuma saņemšanai no AS Swedbankā par  summu 81 000 LVL,  
kas ir atbilstoša Pāvilostas novada domei piederošajām kapitāldaļām  100%. 
Garantijas termiņš līdz 6 mēnešiem. Uzlikt par pienākumu SIA „Vērgales 
komunālā saimniecību” pēc ERAF finansējuma atgūšanas nekavējoties dzēst 
galvoto aizdevumu. Lēmums stājas spēkā pēc Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padome lēmuma saņemšanas. 
3. Slēgt vienošanos ar Pāvilostas ostas pārvaldi  par  Eiropas Zivsaimniecības 
fonda (EZF) projekta „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu 
rekonstrukcija” ieviešanas līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamā 
kredīta pamatsummas un procentu nomaksu Valsts Kasei. Uzņemties 
finansiālu līdzdalību un Projekta īstenošanai novirzīt finanšu līdzekļus  
Projekta ieviešanas līdzfinansējuma nodrošināšanai  nepieciešamā kredīta 
pamatsummas atmaksai un procentu nomaksai par kopējo summu,  kas 
nepārsniedz 63 750 Ls. Ieskaitīt ostas kontā nepieciešamo finansējumu 
kredīta pamatsummas atmaksai un procentu nomaksai atbilstoši kredīta 
atmaksas grafikam un Valsts Kases izrakstītajiem rēķiniem par  procentu 
nomaksu. 
4. Dome izskatīja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes locekļa 
I.Lapiņa  iesniegumu par līdzfinansējuma ieskaitīšanu SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība” kontā ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales 
pagasta Ziemupes ciemā” maksājumu nodrošināšanai pamatojoties uz 
Vērgales pagasta padomes 20.03.2009. lēmumu Nr. 3. Pāvilostas novada 
dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu pamatkapitāla palielināšanai Ls 8 
582,06 apmērā SIA „Vērgales komunālā saimniecība”, kas sastāda 5 % no 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Ziemupes ciemā” 
attiecināmajām izmaksām no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- vairāku 
mērķu attīstības projektu līdzekļiem. 
5. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 542 
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību 
ēkās" nolikums" nolēma sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta 
pieteikumu klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma 
saņemšanai, paredzot kopējās projekta izmaksas Ls 271 648,66 apmērā. 
Noteica, ka pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta ieviešanā ir 21% 
apmērā no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda Ls 57 046,22, bet KPFI 
daļa - 79%, kas sastāda Ls 214 602,44. 
6. Dome piekrita nekustamā īpašuma Zemzari, Vērgales pagasts sadalīšanai  
divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā 2. zemes vienību. Atdalītajai zemes 
vienībai piešķīra nosaukumu „Jaunzemzari”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.  

 Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. KRISTAPSONS 
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19. Apstiprināja detālplānojuma īpašumam Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā 1. 

pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 22 

„Īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izmantošanas un 

apbūves noteikumi". Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas 

publicēt laikrakstos „Kursas Laiks” un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, norādot, ka ar detālplānojumu 

var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā 

www.pavilosta.lv. 
20. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi Pāvilostas novada 

pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos „Pāvilostas novada pašvaldības 

budţets 2010.gadam””. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu 

laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi 

pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 

 

21. Nolēma iznomāt nodibinājumam „Fonds „Cilvēks Cilvēkam” zemi zem ēkām 

40 m2 platībā jaunbūvējamai pirtij Cīruļu ielā 6, Pāvilostā. Slēgt nomas līgumu uz 

10 gadiem. Par iznomāto zemi nomniekam jāmaksā nomas maksa 5 % gadā no 

kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis.  

22. Izveidoja darba grupu tūrisma un attīstības jautājumu risināšanai šādā 

sastāvā: Andris Zaļkalns, Alfrēds Magone, Daina Vītola, Ričards Liepiņš, 

Pāvilostas novada TIC vadītāja, Skaidrīte Solovjova. 

 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2010.gada 23.septembrī. 

Nākamā domes sēde plānota 2010.gada 30. septembrī. 

Informāciju sagatavoja  

VITA BRAŽE 

 

http://www.pavilosta.lv/


 

balsts   

                 APSTIPRINĀTI – ar  Pāvilostas novada domes 22.06.2010. lēmumu sēdes protokols Nr. 7., 12§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16 

Par sociālās palīdzības pabalstiem Pāvilostas novadā 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu:„Par pašvaldībām” 15.panta 7.,8.,un 9. punktu, 41.panta 1.punktu, 43.panta 

13.punktu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”35.panta 4.un 5.daļu. 

I .Vispārīgie nosacījumi 

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

1.1.  ārkārtas situācija – apstākļu kopums, kad stihiskas nelaimes vai iepriekš 

neparedzamu apstākļu dēļ (plūdi, ugunsgrēks un tml.) persona (ģimene) nespēj 

apmierināt savas pamatvajadzības; 

1.2.  darbaspējīga persona – persona no 15 gadu vecuma (izņemot invalīdus un 

personas, kas iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās 

izglītības iestādē, izņemot vakarskolu) līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai 

nepieciešamajam vecumam; 

 1.3. ģimene- šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kurām ir kopēji izdevumi par 

uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī; 

1.4.  ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti -  dokumenti, kas 

apliecina personas ienākumus, īpašuma tiesības un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku 

materiālo stāvokli, noslēgtie uztura līgumi; 

1.5. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases aparātu čeki, stingrās 

uzskaites kvītis vai rēķinu oriģināli, kuros norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, 

uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa; 

1.6. klients – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona vai tās ģimenes locekļi, kuri 

personīgi vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un pieprasa sociālo palīdzību; 

1.7. trūcīga ģimene (persona)- ģimene vai persona, kurai Ministru kabineta noteiktā kārtībā 

sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas ģimenes (personas) statusu un ir izsniegusi par to 

noteikta parauga izziņu; 

1.8. sociālā rehabilitācija-  šo saistošo noteikumu izpratnē ir atbalsts pasākumu 

kompleksam klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai 

nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā; 

1.9. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras apgādībā atrodas trīs un vairāk bērnu; 

1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā 

nonākušajām trūcīgajām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 

pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā. 

2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību ģimenēm 

(personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Pāvilostas novadā. 

3. Šie noteikumi nosaka Pāvilostas novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to 

pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto 

lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, klients vēršas Pāvilostas novada sociālajā dienestā 

(turpmāk tekstā sociālais dienests) un iesniedz attiecīgus dokumentus vai to kopijas, 

uzrādot oriģinālus. 

II .Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība 

6.  Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir sociālais dienests: 

6.1. pamatojoties uz klienta ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, klientam 

iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā 

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu; 

6.2. pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un 

fiziskām personām; 

6.3.veicot sociālās palīdzības saņēmēju datu apstrādi sociālās palīdzības 

administrēšanas elektroniskajās sistēmās un izmantojot valsts vienotās informācijas 

sistēmas; 

6.4. novērtējot personām noteikto individuālo līdzdarbības pienākumu veikšanu; 

6.5. apmeklējot klientu tā dzīvesvietā un novērtējot dzīves apstākļus, ja tas nepieciešams 

lēmuma pieņemšanai. 

7. Sociālais dienests apstiprinātā budţeta ietvaros var piešķirt ģimenei (personai) 

vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ja 

iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības.  

8. Sociālais dienests apstiprinātā budţeta ietvaros var ģimenei (personai) piešķirt 

vienreizēju pabalstu atsevišķu gadījumu risināšanā, pamatojoties uz sociālā darba 

speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālo vajadzību novērtējumu un atzinumu par 

nepieciešamo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai. 

9. Sociālais dienests pašvaldības pabalstus, izņemot pabalstu garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai, piešķir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu 

vismaz 6 mēnešus ir deklarējušas Pāvilostas novadā un ir sasniedzamas Pāvilostas 

novada  administratīvajā teritorijā.  

III. Pabalstu veidi 

10. Pabalstu veidi: 

10.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai; 

10.2. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

10.3. dzīvokļa pabalsts; 

10.4. veselības aprūpes pabalsts; 

10.5.  pabalsts ģimenēm ar bērniem. 

 

 

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

11. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk GMI) ir naudas 

pabalsts, kuru piešķir ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai un kuras atzītas par trūcīgām, un pilda līdzdarbības pienākumus. 

12. GMI līmeni, kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un 

kārtību, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams GMI pabalsts, nosaka Ministru kabineta 

noteikumi. 

13. Ja ģimenei tiek izmaksāts pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai, ēdināšanas pabalsts šo 

ģimeņu bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, tiek 

izmaksāts kā daļa no GMI līmeņa nodrošināšanas pabalsta, pārskaitot ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzējiem. 

14. Ja vecāki atsakās no līdzdarbības GMI pabalsts saņemšanai un tiek izlemts par GMI līmeņa 

nodrošināšanas pabalsta vecāku daļas izmaksāšanas pārtraukšanu, ēdināšanas pabalsts tiek 

saglabāts. 

15. Ēdināšanas pabalstu aprēķina pēc novada domes apstiprinātajiem ēdināšanas izdevumu 

tarifiem un bērna izglītības iestādes apmeklējuma. 

V.  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

16. Pabalstu piešķir,  ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no ārkārtas 

situācijas rašanās. 

17. Sociālā darba speciālistam ir pienākums apsekot krīzes situācijā nonākušo ģimeni (personu) 

un rakstiski konstatēt notikušo faktu. 

18. Sociālā darba speciālistam apkopot nepieciešamo speciālistu izziņas par radušajiem 

zaudējumiem. 

19. Vienreizējā pabalsta summa līdz Ls 250,-. 

VI.  Dzīvokļa pabalsts 

20. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā (turpmāk tekstā- dzīvokļa pabalsts) ir pašvaldības 

pabalsts maksājumu segšanai, kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu segšanai, kas saistīti 

ar dzīvojamās telpas lietošanu. 

21. Dzīvokļa pabalsts klientam tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz 

ģimenes ienākumu par pēdējiem trīs mēnešiem novērtējumu. 

22. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes 

(personas) statuss un kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Pāvilostas novadā ne mazāk kā 12 

mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. 

23. Dzīvokļa pabalsta summa ir līdz Ls 60,-. 

24. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja: 

    24.1. ar atsevišķi dzīvojošu personu ir noslēgts uztura līgums; 

24.2. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par klienta izlikšanu no dzīvokļa, izņemot gadījumus, 

ja klients iesniedz apliecinājumu par tiesas sprieduma atlikšanu uz noteiktu laiku. 

25. Ja klients vai viņa ģimenes locekļi darba spējas vecumā neveic sociālā dienesta noteiktos 

līdzdarbības pienākumus, sociālais dienests ir tiesīgs samazināt dzīvokļa pabalstu, proporcionāli 

līdzdarbību neveikušo personu skaitam. 

26. Pamatojoties uz klienta rakstisku iesniegumu, sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita 

pakalpojumu sniedzējiem vai organizē malkas piegādi mājās, slēdzot savstarpējo vienošanos.  

VII .Veselības aprūpes pabalsts 

27. Pabalsts ir paredzēts veselības aprūpes, medicīnisko un rehabilitācijas  pakalpojumu daļējai 

segšanai sevišķos gadījumos. 

28. Pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes 

(personas ) statuss. 

29. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, klientam papildus iztikas līdzekļu deklarācijai jāiesniedz 

vajadzību apliecinošus dokumentus: pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko sniedz 

primārās veselības aprūpes ārsts un izdevumu apliecinošus dokumentus. Izdevumus 

apliecinošie dokumenti sociālajā dienestā jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu 

rašanās brīţa un ne vēlāk kā līdz kalendāra gada 15.decembrim. 

30.  Pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 50,- personai. Sociālais dienests ir tiesīgs 

izmaksāt pabalstu avansa veidā pēc ārsta atzinuma par nepieciešamo veselības aprūpi 

saņemšanas. 

VIII. Pabalsts  ģimenēm ar bērniem 

31.bērni mācās vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādēs, un kuras sociālais 

dienests atzinis par trūcīgām, kuras pašas nespēj nodrošināt pilnvērtīgu bērnu audzināšanu un 

izglītību. 

32. Pabalsta apmērs: 

   32.1. ēdināšanai izglītības iestādēs pēc pašvaldības noteiktās maksas un izglītības iestādes 

piestādītā rēķina; 

   32.2. pabalsts pārskaitāms pakalpojuma sniedzējiem. 

33. Pabalsts piešķirams 2 reizes gadā. 

34. Bērnu vecākiem, noslēdzot ar sociālā darba speciālistiem vienošanos, veikt līdzdarbības 

pienākumus. 

IX . Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

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

noteiktā kārtībā. 

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 30.07.2009.Pāvilostas novada domes 

saistošie noteikumi Nr.4 „Par Pāvilostas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem personu 

(ģimeņu) pamatvajadzību apmierināšanai” un Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada 

saistošie noteikumi Nr. 12. „Par sociālās palīdzības pabalstiem”.  

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. KRISTAPSONS 
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VĒLĒŠANAS  

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija atgādina, ka 2010.gada 2. oktobrī, 
sestdienā, Latvijā notiks 10.Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas 
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 
gadu vecumu. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no pulksten 
7.00 līdz 20.00.  

Vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Lai piedalītos 
Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks 
izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās. Vēlētāji , kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. 
Balsošanai vēlētāja atrašanās vietā jāpiesakās no š.g. 22.septembra, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī (iesniegums var būt rakstīts arī 
brīvā formā). Iespēju nobalsot vēlētāja atrašanās vietā drīkst izmantot arī šo 
vēlētāju kopēji. 
Iesniegumā jānorāda: 
 Vārds, uzvārds 
 Personas kods 
 Adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai 
 Iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana dzīvesvietā 
 Ārdurvju kods, ja ir 
 Kontakttālrunis (vēlams) 
 Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var iesniegt jebkura vēlētāja uzticības persona – 

rads, draugs, kaimiņš, sociālais darbinieks. 
 Vēlētāja uzticības persona vēlētāja vārdā var aizpildīt iesniegumu uz vietas 

iecirknī. Šajā gadījumā jānorāda arī iesniedzēja pases dati. 
Iesniegumu paraugi no 22.septembra būs pieejami vēlēšanu iecirkņos.  

Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks: 

Iecirknis 577. (Pāvilostas novada domē, tālr.Nr. 63484559) 

                          no 22.09.līdz 30.09.  1000līdz 1400 

                                                01.10.  1600līdz  2000 

Iecirknis 601. (Vērgales kultūras namā, tālr.Nr. 63490836) 

                          no 22.09.līdz 30.09.   900līdz 1300 

                 27.09.   1400līdz 1800 
                                                01.10.   1400līdz 1800 

Iecirknis 598. (Sakas pagasta pārvaldē, tālr.Nr. 63453658)  

                           no 22.09. līdz 01.10. 900 līdz 1300 

                                                 23.09.  1500 līdz 1900 
                                                 30.09.  1500 līdz 1900 
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Pāvilostas novada dome informē, ka domes 29.07.2010. sēdē pieņemts 

lēmums nr.9, 10.§ par detālplānojuma apstiprināšanu:  

1.   Apstiprināt detālplānojumu īpašumam “Birzes”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā 1.redakciju par galīgo redakciju. 
2. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 19 “Īpašuma “Birzes”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 
3. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicēt 
laikrakstos “Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, norādot, ka ar 
detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta 
mājas lapā www.pavilosta.lv. 

 
Pāvilostas novada dome informē, ka domes 26.08.2010. sēdē pieņemts 

lēmums nr.11, 19.§ par detālplānojuma apstiprināšanu:  

1. Apstiprināt detālplānojuma īpašumam Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā 1.pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju. 
2. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr. 22 “Īpašuma Dzintaru ielā 
2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
3. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicēt 

laikrakstos “Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, norādot, ka ar 
detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un 
interneta mājas lapā www.pavilosta.lv. 
4. Projektu skiču stadijā iesniegt domei saskaņošanai. 
 

 
 
 

PAZIŅOJUMI 

 

 

 

Nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklu būvdarbi,  

uzsākti Pāvilostas pilsētas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 

kanalizācijas sūkņu stacijas 

būvdarbi. 

 Pāvilostas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pāvilostas 

komunālais uzņēmums” 2010. gada 27. jūlijā nodeva ekspluatācijā 

ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta 2A. kārtas darbus. 

Ekspluatācijā tika pieņemti SIA „Grobiņas SPMK” izbūvētie vairāk kā 7km 

garie ūdensvadi un par aptuveni 500m paplašinātie kanalizācijas tīkli. 

Sākotnēji tika plānots, ka jaunizbūvēto tīklu garums būs nedaudz mazāks. 

Projekta ieviešanas gaitā radās līdzekļu ietaupījums, veicot nelielas 

korekcijas tehniskajos risinājums, kā rezultātā, varēja izbūvēt papildus 

ūdensvadus un kanalizācijas tīklus Pāvilostas Vecpilsētas daļā (Viļņu, 

Kalna, Lejas un Dzintaru ielās). Kopējās būvdarbu izmaksas – 294073,73 

lati, no kurām neattiecināma ir pievienotās vērtības nodokļa daļa 51037,59 

latu apmērā. Attiecināmās izmaksas ir 243036,14 lati, kuru segšanai 85% 

apmērā tika piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Pārējās attiecināmās 2A. kārtas būvdarbu izmaksas tika segtas no valsts 

un pašvaldību līdzekļiem. 

 Tā kā pēc iepirkuma procedūru rezultātu noteikšanas un 

līgumu noslēgšanas ar būvnieku, autoruzraudzības un būvuzraudzības 

pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 2008. gada 28. jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.606 bija izveidojies projekta izmaksu ietaupījums 

vairāk kā 100000 latu apmērā, Pāvilostas novada dome un pašvaldības 

aģentūra šī gada pavasarī iesniedza nepieciešamo dokumentāciju Vides 

ministrijā tehniski ekonomiskā pamatojuma akcepta papildinājuma 

saņemšanai un sadarbības iestādē – Centrālajā finanšu un līgumu 

aģentūrā līguma grozījumus. Iesniegtā dokumentācija paredzēja, saskaņā 

ar SIA „Firma L4” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu, šī projekta 

ietvaros īstenot ilgtermiņa investīciju programmas otrās prioritizācijas 

pakāpes komponentes – esošā notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa 

demontāţu, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un galvenās 

kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību. 2010. gada 22. aprīlī Pāvilostas 

pilsētas pašvaldības aģentūras direktors Gatis Brēdiķis parakstīja 

vienošanos Nr.1 par grozījumiem pie līguma Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/018/013. 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada 

Pāvilostas pilsētā  II kārta” ietvaros ir uzsākti jauno notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas būvdarbi.   Iepirkuma procedūras 

rezultātā līgums par būvdarbu veikšanu 136029,70 latu apmērā ir noslēgts 

ar SIA „Āboltiņa būvuzņēmums AG”. Tāpat kā tīklu izbūves darbus, tā arī 

šos darbus uzrauga Juris Krastiņš. Savukārt autoruzraudzību turpina veikt 

projekta autors – SIA „Firma L4”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 

novembrim. Šo aktivitāšu rezultātā Pāvilostas pilsētas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu komplekss iegūs mūsdienīgu, arhitektoniski pievilcīgu 

veidolu un jaunu, efektīvu tehnoloģisko risinājumu. 

Aicinām Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus būt atsaucīgiem un 

saprotošiem, jo projekta rezultātā būtiski tiks uzlabots ūdenssaimniecības 

kopējais stāvoklis! 

Ieguldījums Tavā nākotnē! 

 

  

http://web.cvk.lv/pub/public/29570.html
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/


 

 
Par amonjaka noplūdēm no uzņēmuma 

SIA „N-Stars” 

Pāvilostnieki, kuri dzīvo pilsētas vēsturiskajā centrā, bija liecinieki 
tam, ka š.g. 17.jūlijā uzņēmumā SIA”N-Stars” saldētavā notikusi avārija – 
gaisā izplūdis amonjaks. Šogad tas notiek jau otro reizi. Iedzīvotāji ir 
neizpratnē par to, ka avārijas gadījumā ne uzņēmuma vadība, ne pašvaldība 
nebrīdināja cilvēkus un   neinformēja par to, kā avārijas gadījumā rīkoties. Ar 
lūgumu izvērtēt notikušo un rast risinājumu informatīvā izdevuma redaktore 
vērsās Valsts Vides dienestā (VVD).  

Atbildi sniedz VVD Liepājas Reģionālās vides pārvaldes (RVP) vecākā 
inspektore Māra Muceniece: „VVD Liepājas RVP 2010. gada 18.augustā veica 
pārbaudi SIA „N-Stars” zivju saldēšanas cehā Dzintaru ielā 4, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā. Pārbaudē konstatējām, ka operatora maiņas ţurnālā ir reģistrēta amonjaka 
noplūde un turpmākā darbinieku rīcība tās novēršanā. Jau 2010.gada 19.jūlijā VVD 
Liepājas RVP saņēma SIA „N-Stars” paskaidrojumu, ka šā gada 17.jūlijā darbinieka 
vainas dēļ plīsusi saldēšanas krāsns amonjaka caurule un gaisā izplatījušies 
apmēram 10 l amonjaka gāzes.  

Šā gada 11.maijā uzņēmumam ir izsniegta atļauja B kategorijas 
piesārņojošai darbībai Nr. LI-10-IB-0020/609, kuras nosacījumu 19.3. punkts ir 
sekojošs – „amonjaka noplūdes gadījumā: 1) rīkoties saskaņā ar izstrādāto Rīcības 
plānu, 2) paziņot pašvaldībai”. Uzņēmumam SIA „N-Stars” izsniegtā atļauja 
elektroniski ir nosūtīta arī Pāvilostas novada domei. Savukārt civilās aizsardzības 
pasākumus reglamentē 05.10.2006. pieņemtais likums „Civilās aizsardzības 
likums”, kas paredz arī pašvaldību civilās aizsardzības plānu esamību un valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetenci. Šā likuma 10.panta 1.daļa 
nosaka komersantu uzdevumus, tai skaitā - ziņot ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestiem un pašvaldībām par komersanta objekta teritorijā notikušo 
katastrofu un apziņot komersanta objektā nodarbinātos un tieši apdraudētās 
apkārtējās teritorijas iedzīvotājus.” 

Inspektore ierosināja vērsties pašvaldībā un precizēt, kādi apziņošanas 
pasākumi ir paredzēti katastrofu gadījumā. 

Pašvaldības atbilde ir šāda: „Informējam, ka SIA N-Stars nav izpildījis 

B kategorijas atļaujas nosacījumus par rīcību amonjaka noplūdes gadījumā un 

nebija informējis pašvaldību par šādu gadījumu. Pašvaldība saņēma informāciju no 

iedzīvotājiem un nekavējoties griezās pie uzņēmuma vadības informācijas 

pārbaudei.”  

MARITA HORNA 
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ATKLĀTS SAKAS SAIETA NAMS         

 

 

Gribu pateikt PALDIES tiem daudziem cilvēkiem, kas atrada laiku, lai 

kopā būtu Sakas Saieta nama atvēršanas dienā, kas notika 13.augustā. Paldies 

par ziediem, dāvanām, labiem vēlējumiem. Paldies priekšsēdētājam Uldim 

Kristapsonam un Vizmai Ģēģerei, kuri ilgus gadus sacenieku izsapņoto sapni 

īstenoja. Paldies par palīdzību Pāvilostas pensionāru padomei, Sakas „Maijām” 

un visiem cilvēkiem, kas palīdzēja iekārtot un sakopt apkārtni. Paldies Baibai,  

Guntai,  Ausmai par puķu stādu krāšņumu. 
Visi tiek laipni aicināti izmantot Sakas saieta nama pakalpojumus – 

veļas mazgāšanu (0.50 Ls), veļas ţāvēšanu (0.50 Ls), dušas pakalpojumus  

(0.50 Ls). Trūcīgām personām atlaide. Ir plašs lietoto apģērbu klāsts. 

            Sīkāka informācija 634 53073 

ARTA BUNKA 

 

Saieta nama vadītāju Artu Bunku sveic Pāvilostas pensionāru apvienības vadītāja 

Maija Arāja. Foto: Valentīna Bubena. 

Lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem... 

Lauku atbalsta dienests uzsāk pasākuma „Agrovide” 
apakšpasākuma “Erozijas ierobeţošana” iesniegumu 

pieņemšanu. 
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus, kuri 
2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna 
(LAP) pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobeţošana” 
nosacījumiem, pieteikties atbalsta saņemšanai.  

No 1. septembra reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
(RLP), ņemot vērā LAD rīcībā esošo informāciju par pieteiktajiem platību 
maksājumiem, nodrošinās lauksaimniekus ar datiem, kuri nepieciešami 
iesnieguma aizpildīšanai. Lauksaimniekus, kuri pieprasīs šādu 
informāciju, RLP darbinieki aicinās uzrādīt LAD klienta reģistrācijas 
numuru. 

Maksājuma saņemšanai apakšpasākuma ietvaros līdz 
2010.gada 4.oktobrim RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums – 
“Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobeţošana” 
iesniegums 2010.gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar 
precīzi iezīmētām lauka platībām. 

Atgādinām, ka 2010.gads ir pēdējais saistību izpildes gads 
periodā 2006-2010. Informējam, ka šajā apakšpasākumā turpmāk 
atbalsta sniegšana netiek plānota. 

Erozijas ierobeţošanas mērķis - veicināt erozijas 
samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt augu barības vielu 
saglabāšanos augsnē. 

Sīkāka informācija par apakšpasākumu atrodama LAD mājas 
lapā – www.lad.gov.lv - ES atbalsta sadaļā ES atbalsts / Tiešie 
maksājumi. 

 

Lauku atbalsta dienests uzsāk neapstrādātās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo, ka no 2010.gada 
1.septembra tiek uzsākta neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes (LIZ) apsekošana.  

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 7. 
un 8.daļu un 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 
"Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to" LAD vizuāli 
apsekos un noteiks neapstrādātās LIZ platības, kā arī sniegs informāciju 
vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 
aprēķināšanai.  

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek 
neapstrādātu LIZ, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1 ha vai kurai 
normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobeţojumi.  

Likuma izpratnē "neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, 
ja vairāk nekā 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības 
attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek 
izmantoti lauksaimniecības produktu raţošanai vai audzēšanai, 
ieskaitot raţas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu 
lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta 
labā lauksaimniecības un vides stāvoklī".  

Savukārt par labā lauksaimniecības un vides stāvoklī uzturētu 
LIZ platību tiek uzskatīta platība, kas līdz kārtējā gada 1.septembrim 
vismaz vienu reizi ir nopļauta, zāle novākta vai sasmalcināta un 
izkliedēta.  

Apsekošana tiks veikta bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā 
valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes.  
 

AINA KREICBERGA, RUDĪTE BĒRZIŅA 

Sociālās ziņas 

http://www.lad.gov.lv/
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Par Pāvilostas novada domes rīkoto konkursu 

„ SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2010 ” 
   Šogad pēc gadu ilga pārtraukuma tika atkal rīkots Pāvilostas novada 

pašvaldības organizētais konkurss „ Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2010 ”. 

Tika izstrādāts jauns Nolikums un apstiprināta ţūrijas komisija sešu ţūrijas locekļu 

sastāvā. Šogad kopā tika vērtētas visas Pāvilostas novada sētas: Vērgales 

pagastā, Sakas pagastā un Pāvilostas pilsētā. Sakoptāko sētu vērtēšana tika 

sākta no nulles, neņemot vērā iepriekšējo gadu nominācijas.  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Dārzus 3. un 5. augustā apsekoja un vērtēja ţūrija šādā sastāvā: 

Vizma Ģēģere, Anna Brūkle, Andris Zaļkalns, Velga Freimane, Iveta Vanaga un 

Ārija Poriņa. Kopumā tika pieteiktas: 18 sētas Vērgales pagastā ( Vērgale un 

Bebe 8 sētas, Ziemupe 6 sētas un Saraikas 4 sētas) , 14 sētas Sakas pagastā un 

8 dārzi Pāvilostas pilsētā. Liels paldies visiem šo sētu saimniekiem, kas gan paši 

pieteicās, gan arī neatteica piedalīties konkursā. Kā balva visiem konkursa 

dalībniekiem bija ekskursija uz Koknesi, Likteņdārzu un Kalsnavas arborētumu. 

Visi konkursā pieteiktie dārzi un lauku sētas bija ļoti sakoptas, daudzas no šim 

sētām un dārziem jau konkursā piedalās ilggadēji un kļuvušas par novada 

klasisku vērtību, kas priecē ne tikai ţūrijas, bet arī tūristu un novada viesu acis. 

Grūti ir īpaši izcelt kādu dārzu, jo katrs tā īpašnieks ir ieguldījis kā darbu, tā arī 

sirdi sava dārza izveidē un kopšanā. Vērgalē īpaši pārsteidza ne tikai Gausmaņu 

ģimenes dārzs, bet arī saimnieka izveidotais parks uz privātzemes „ Kalna parks 

”, Ziemupē īpašu uzmanību piesaistīja lauku sētā „ Jaunkukaiņi ” izveidotā garā 

ziedu dobe. Saraikās ţūrijas uzmanību piesaistīja daiļdārzs Dārza ielā 5, kas 

izcēlās ar perfektu zālāju, plašumu un interesantiem akmens krāvumiem. Sakas 

pagasta dārzi, kā vienmēr, bija ļoti viesmīlīgi. Ţūrijai īpaši patika strūklaka lauku 

sētā „ Kaijas ”, interesanti koka un metāla veidojumi bija lauku sētā „ Turaidas ”, 

bet perfekti nocirpts ţogs lauku sētā „ Mālāji ”.  

Pāvilostas pilsētā jaunos ţūrijas locekļus, kas nebija bijuši šajā dārzā, 

atkal apbūra ar savu auru Rūtas Bridānes dārzs E. Šneidera laukumā 7, kā arī 

vairakkārt godalgotie Martas Rolmanes dārzs Dzintaru ielā 20 un Rolmaņu 

ģimenes dārzs Pļavu ielā 3.  

    Labāko sētu īpašnieku apbalvošana notiks Latvijas Valsts 

proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Vērgales un Pāvilostas 

pilsētas kultūras namos. 

Paldies ţūrijai un  visiem dalībniekiem, kas veltīja savu laiku un 

piedalījās konkursā. 

 Konkursa komisijas priekšsēdētāja VIZMA ĢĒĢERE 

 

 

 

 

 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO 

Sākot ar septembra mēnesi, Pāvilostas trūcīgie un 

maznodrošinātie iedzīvotāji Eiropas Savienības pārtikas pakas varēs 

saņemt Pāvilostā pie sociālās dienesta vadītājas. Paku atvešana plānota 

uz 13.septembri, bet iepriekš lūdzu interesēties pie sociālās darbinieces 

pa tālruni 63484560. Līdzi jāņem izsniegtā  izziņa par statusa piešķiršanu. 

ILDZE BALODE 

Rūtas Bridānes dārzs Pāvilostā.                                                    Foto: V. Ģēģere 

KĀRLIS MATISONS 
1930.gada 14.septembris – 2010.gada 14.jūlijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.jūlija naktī, kad Pāvilostā plosījās negaiss ar spilgtiem 

zibeņiem un spēcīgiem pērkona dārdiem, mūţībā aizgāja dzejnieks un 

dziesminieks, kurš savās radošajās izpausmēs slavinājis un pielūdzis Dieva 

gara spēku un visaptverošo mīlestību...  

KĀRLIS bija daudzšķautņaina un kolorīta personība. Mums 

Pāvilostā nav otra tāda. Viņa mūţa sastrādātajā pūrā ir ļoti daudz dzejas, 

neskaitāmas reliģiska satura kora dziesmas un savdabīgi dzīves un dabas 

apcerējumi. Kārlis ļoti mīlēja jūru, savu dzimto zemi, savu uzticamo 

dzīvesdraugu, kā viņš pats to sauca, Maruli, savu meitiņu Astru, dēlu Valdi, 

mazbērnus un Dievu. Tas bijis Kārļa ceļa biedrs no agras bērnības. Savās 

atmiņās viņš raksta: „Manā mūţiņā man Dievs ir ļāvis piedzīvot gan tumšus 

brīţus, gan gaišus un saulainus.”  

Viņš piedzima „Iļģēnu” mājās kādus piecus kilometrus no 

Pāvilostas, 300 m attālumā no jūras, un bija pastarītis četru bērnu ģimenē. 

Bērnību pavadījis pie tēva māsas, kura bija pārliecināta baptiste un katru 

svētdienu kopā ar mazo ķiparu mēroja 5 km attālo ceļu uz Pāvilostas 

dievnamu. Vakaros mazais Kārlis klausījās tantes lasītos Bībeles stāstos, 

kas vēlāk palīdzēja pašam uzlikt savas domas uz papīra un radīt dzejas. 

Kārlis reiz sacīja: „Mūzika man iezīdusies kaulos kopš mazotnes, kad man 

notis pazīt un vijoli čīgāt iemācīja kaimiņš”. Šis vientuļais vīrs puikam ierādīja 

arī galdnieka un namdara amatu. Savu ģimenes māju Lejas ielā, Pāvilostā 

Kārlis projektējis pats un arī savu roku pielicis tā tapšanā. Skolā iznāca iet 

tikai 5 gadus. Bet sapratis, ka izglītība dzīvē ir svarīga, viņš pēc dienesta 

armijā, iestājas vakarskolas 8.klasē un beidza to ar ļoti labām sekmēm, 

Liepājā izmācījās par šoferi un mēģināja iestāties Liepājas mūzikas skolā, 

taču apzinājās, ka nespēs savienot mācības ar darbu un ģimenes dzīvi.  

Šofera amatā pavadīta lielākā daļa darba dzīves. Ir staigāti arī 

maldu ceļi, no kuriem atgriezties palīdzējis Dievs un mīļās Marijas pacietība 

un sapratne.  Viņš bija cilvēks, kurš neļāva sev kāpt uz galvas un vienmēr 

pauda savu viedokli par viņaprāt notiekošajām nejēdzībām. Viņš savās 

domās un spriedumos dalījās arī ar mūsu avīzītes lasītājiem un sagādāja arī 

pa jautram brīdim, jo izteicās asprātīgi un trāpīgi. Viņš bija ļoti pārliecināts 

kristietis. ”Es ticu Dievam. Un ne kaut kādam abstraktam dieviņam, bet 

Visvarenam debess un zemes Radītājam, kurš cilvēka niecīgajam prātiņam 

pilnībā neizprotams, tomēr tiem, kas to vēlas, ir atklājies kā īstas Mīlestības, 

Miera un Laimes devējs”. Vēl Kārlis ļoti mīlēja vētru un mēdza teikt: „Man 

patīk vētras, tās saduļķo jūras vistumšākās dzīles, aizrauj sev līdzi arī ko 

vērtīgu, bet, kad vētra norimst, liedagā var atrast ilgi dzīlēs slīpējušos 

dzintara gabaliņus. Man patīk daudz kā nederīga starpā ieraudzīt šos „saules 

akmens” kristāliņus.” Un aizgāja vētrā… 

Kārli ar kuplo, sirmo bārdu, slaido, mazliet uzkumpušo augumu un 

vienmēr uz muguras sakrustotām rokām vairs neredzēsim svētdienās 

pastaigājamies pa Pāvilostu, bet  viņš dzīvos savu līdzcilvēku atmiņās, viņa 

dziesmas dziedās un dzejas skandēs baptistu baznīcās un Dziesmu 

svētkos… 

Avīzes redaktore  

MARITA HORNA 

 

 



PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLĀ 
JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 
2010./2011. mācību gadam izglītības programmās: 

- klavierspēlē,  
- akordeona spēlē,  
- vijoļspēlē, 
- trompetes spēlē, 
- alt un, eifonija spēlē. 

Ar 2010. gada 1.septembri mācību ilgums- I posmā 4 gadi  
Dokumenti: iesniegums uz mūzikas skolas veidlapas, vecāku pase, 
audzēkņa dzimšanas apliecība.  

Mācību maksa Ls 5.00 mēnesī,  mācību maksa Ls 4.00 
(ģimenēm, kurās mūzikas skolu apmeklē 2 un vairāk bērnu).  

Mūzikas skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos un 
festivālos. 
Skolā darbojas daţādi ansambļi. 
Katru gadu notiek festivāli- SPLEISE, ZOĶERIS. 
BEZMAKSAS nošu materiāli, iespējama mūzikas instrumentu noma. 

 
Pāvilostas mūzikas skolas vadītāja INGA ŠNORE 

 
 
 
 
 

Darbs nebija apstājies un turpinās 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” 
iesācies 2010./2011. mācību gads. Uz 1. septembri pirmsskolas iestādē 
pieteikti 52 bērni. Tāpat kā līdz šim darbosies 4 grupas: 
1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa „Saulītes” – 10 bērni, 
3 – 4  gadīgo bērnu grupa „Taurenīši” – 15 bērni, 
5 gadīgo bērnu grupa „Vāverēni” – 13 bērni, 
6 gadīgo bērnu grupa „Rūķīši” – 14 bērni. 

Ierasts, ka izglītības iestādes vasarā pārtrauc darbu un bērni, un 
darbinieki bauda garas un brīnišķīgas vasaras brīvdienas un 
atvaļinājumus, taču pirmsskolas iestādē „Dzintariņš” darbs turpinājās bez 
pārtraukuma. Visu vasaru darbojās jaukta vecuma grupa, kuru diendienā 
apmeklēja līdz 19 bērniem. Paralēli norisinājušies arī citi nozīmīgi darbi:  
 par Ls 2883,24 paveikts remonts 2. grupas mazgājamā un tualetes 

telpā, zālei nomainīts apgaismojums, 
 par Ls 1119,25 izgatavotas mēbeles 4. grupas telpai un 2. grupas 

mazgājamai telpai. 
 Priecājamies, ka arī šajos „liesajos” laikos esam varējuši kaut 
nedaudz uzlabot bērnu ikdienas vidi, padarot to mājīgāku un patīkamāku. 
 Nu atkal stāv priekšā liels darbs – pierast pie noteikta dienas 
ritma un tā laikā gūt zināšanas, prasmes, iemācīties tikumus un apgūt 
iemaņas. Arī ministriju darbinieki vasarā nav sauļojušies vien, un 2010. 
gada 3. augustā apstiprinājuši noteikumus Nr. 709 „Noteikumi par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. Tagad ar Ministru kabineta noteikumu 
spēku noteikts, kas jāprot pirmsskolniekam, beidzot pirmsskolas iestādi. 
Tā kā tie, kam tas ir aktuāli, var iepazīties un rosīties, lai plānotie rezultāti 
tiktu sasniegti. Mans novēlējums visiem – lai, cenzdamies padarīt pēc 
iespējas vairāk un apgūstot pēc iespējas vairāk zināšanu, nepazaudējam 
paši sevi.     
Manu domu vēl labāk pateicis Pablo Kesels:  

„Katra mūsu dzīves sekunde ir jauns un unikāls Visuma mirklis, 
brīdis, kas nekad vairs neatgriezīsies. Un ko mēs mācām saviem 

bērniem? 
Mēs viņiem mācām, ka divi plus divi ir četri un Parīze ir Francijas 

galvaspilsēta. 
Kad mēs viņiem mācīsim to, kas viņi ir? Mums vajadzētu teikt katram no 

viņiem: 
- Vai tu zini kas tu esi? 

Tu esi brīnums. Tu esi unikāls. Nekad nav bijis neviena bērna, kas būtu 
līdzīgs tev. Tavām kājām, tavām rokām, taviem prasmīgajiem pirkstiņiem, 
tavām kustībām. Tu vari kļūt par Šekspīru, Mikelandželo, Bēthovenu. Tevī 

slēpjas dažādas dotības. 
Jā, tu esi brīnums. Un tad, kad būsi pieaudzis, - vai tu spēsi darīt 

ļaunu citam cilvēkam, kurš tāpat kā tu, ir brīnums? 
Mums ir jāstrādā – mums visiem ir jāstrādā, lai šo pasauli padarītu 

viņas bērnu cienīgu.” 

Lai mums visiem veicas un izdodas! 

PII „Dzintariņš” vadītāja MONTA PĒTERMANE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

2010.gada 1.septembrī skolā tikās 178 skolēni, 26 pedagogi un 9 

tehniskie darbinieki. Šajā mācību gadā skolēnu skaits attiecībā pret 

2009./2010.mācību gadu ir samazinājies par 18 skolēniem, pedagogu un tehnisko 

darbinieku skaits palicis nemainīgs. Pāvilostas vidusskolas 10.klasē mācīsies 9 

skolēni. 10.klases audzinātāja - Dace Bunka. Skolā ir jauna  deţurante. Ilggadējā 

skolas darbiniece Laila Priedola uz laiku ir pametusi Latviju, deţurantes-apkopējas 

pienākumus šajā mācību gadā veiks Veronika Zamarīte. 

Skola saņēmusi uzaicinājumu piedalīties projektā “Nesmēķējošā 

klase”. Veselības inspekcijas īstenotā projekta mērķis ir aicināt 7.- 8.klašu 

skolēnus pārbaudīt savu izturību, atsakoties no smēķēšanas laika posmā no 

1.oktobra līdz nākamā gada 31.martam. Klašu kolektīvi, kuros neviens no 

jauniešiem projekta laikā nesmēķē, piedalās izlozē par interesantām balvām un 

aktīvās atpūtas brīvdienu klasei. Pāvilostas vidusskolas 7. un 8.klase par dalību 

projektā vēl nav paguvušas pieņemt lēmumu. 

No 13.-16.septembrim Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā būs 

apskatāma rudens izstāde. Šī gada pamatdoma – viss skaistais, ko daba mums 
sniedz. Pagājušā gada izstādē „Kārumbums” skolēni varēja ne vien aplūkot 

daţādas rudens veltes, bet arī šo to nogaršot.  

10.septembrī plkst.1140 vidusskolēniem pirmā tikšanās ar Grobiņas 

autoskolas direktoru, instruktoru Ivaru Pelēķi par autoapmācību skolā. Visi 

interesenti sīkākai informācijai aicināti zvanīt pa tālr.29438023. 

Stikls ir tikpat viegls kā sniegpārslas. Lai tas spīdētu, rūpnīcā pievieno 

sāli, bet pamatā stiklu gatavo no smiltīm - ne tām, ar kurām var rotaļāties 

smilšukastē, bet gan kvarca smiltīm. 

Izrādās, ka ikdienā tik ierasta lieta var sagādāt daudz pārsteigumu. 

14.septembrī Pāvilostas vidusskolā viesosies stikla pūtēji no Ventspils. Amata 

noslēpumi, daţas praktiskas iemaņas un suvenīru piedāvājums – tas viss 

pasākumā! Ieejas maksa Ls 0.50, stikla suvenīru cenas sākot no Ls 0.50. 

No šā gada 1. septembra līdz 1. oktobrim Valsts policija rīko 

ikgadējo akciju "Drošības dienas skolās 2010". 2.septembrī Pāvilostas 

vidusskolas sākumskolas skolēni tikās ar Valsts policijas Kurzemes reģiona 

pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecāko inspektori Sintiju 
Varnovsku. Preventīvā pasākuma laikā bērniem tika atgādināti ceļu satiksmes 

noteikumi, kas jāievēro gājējiem un velosipēdistiem, pievērsta uzmanība bērnu 

savstarpējo attiecību problēmām, tiesībām, pienākumiem un atbildībai. Skolēni un 

klašu audzinātājas atzina pasākumu par ļoti noderīgu un interesantu.  

  5.-12.kl. skolēni 2.septembrī apvienoja patīkamo ar lietderīgo un 

īstenoja talkas-pārgājiena dienu. 5.klase devās caur meţu uz kāpām, 6.un 

7.klase - uz Māras svētnīcu, 8.klase apsekoja galvenās meţa takas, devīto objekts 

bija lokatorkalni, 10.klase sakopa ūdenstorņa apkārtni. 11.klase ievērojamu darbu 

paveica Vētras priedes augšanas vietā, savukārt 12.klase sadarbībā ar Sakas 

meţniecību sakārtoja stadiona apkārtni. Klašu savāktos atkritumus pēcpusdienā 

apzināja un drošā vietā nogādāja pašvaldības saimniecības pārzinis A.Alnis.  

Skolnieks Aivis Bērznieks (2009./2010.māc.g. absolvents) X skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos  apbalvots ar bronzas diplomu par 

piedalīšanos bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkursā "Ritmu 

spēles". Par audzēkņa panākumiem pateicība pienākas arī viņa pedagogam 
Andrim Paipam. 

DAIGA JĒKABSONE 
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We did it! (Mēs to paveicām!) 

Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros no 23.-30. augustam 

Pāvilostā norisinājās starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Discover 

your values” („Atklāj savas vērtības”) kopā ar jauniešiem no Latvijas, 

Turcijas un Bulgārijas. 

Februārī, projektu nedēļas laikā, apsvērām iespējas iesaistīties 

projektu rakstīšanā. Ideju autori bija paši jaunieši, kurus interesē militārā 

joma, patīk iejusties kaujinieka lomā, izspēlējot daţādas militāras 

simulācijas, gribas pierādīt savu izturību un iespējas darboties, uzlabot 

valodu prasmes un iepazīt citas kultūras. Projektā piedalījās astoņi        

14-17- gadīgi jaunieši  un 2 līderi no katras valsts.  

Lai apmaiņa notiktu, no 19.-21.jūlijam Pāvilostā ieradās līderi 

no Turcijas biedrības „Niksar Forever” un „Young partners for civil society 

development association” no Rumānijas. Aktivitātes notika brīvā dabā, 

tuvējā meţā un jūrmalā, kas balstītas uz neformālās izglītības metodēm – 

energizer (uzmundrinošās aktivitātes), ledus lauzēji, grupu saliedēšanās, 

komandu veidošanas un simulāciju aktivitātes, prezentācijas un 

uzstāšanās. Projekta līderu – Zanes Vīgantes un Jāņa Meţavilka vadībā, 

nācās pārvarēt šķēršļu joslu, nokāpt no „klinšu sienas”, veikt uzdevumus 

ar militāriem elementiem, izspēlēt lomu spēles, prezentēt orientēšanos pa 

Pāvilostu. Paldies atsaucīgajiem pāvilostniekiem un apkārtnes 

iedzīvotājiem, ka „ļāvāties” fotografēties, palīdzēt pensionāriem darbos, 

mainīt olu pret….kādu vērtīgāku lietu, atbalstījāt daţādās aktivitātēs. 

Katru dienu jauni uzdevumi, jaunas aktivitātes, jauni piedzīvojumi un, 
protams, jauni draugi Turcijā un Bulgārijā! 

Īpašs PALDIES valsts aizsardzības un militāro objektu 

iepirkuma centra vadībai un personālam, vecākajam referentam jaunsargu 

izglītošanas jautājumos K. Rudītim, Pāvilostas novada domes vadībai, 

personīgi Uldim Kristapsonam un Aijai Ozoliņai, Pāvilostas vsk. – A 

Ansonei, D. Bunkai, I.Sprūdei, I. Liņķei un visiem tiem, kuri mūs pamanīja 

un ar labām domām atbalstīja! 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts tika līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10                                                                                                                                                                                                                            2010.gada septembris                                                                                                                                                                                                                  
  

Biedrības „No idejas līdz 

attīstībai” 

2010.gada vasaras aktivitātes 

No 2.-9. augustam četri Pāvilostas jaunieši (projektu nedēļas aktīvisti) 

– Kārlis Šēns, Edgars Kristapsons, Laura Gertsone, Egija Zundmane – kopā ar 

līderi Bulgārijas pilsētā Vidinā piedalījās 4 valstu starptautiskā jauniešu apmaiņas 

projektā „Riverside youth sports” . Tas bija sportisks piedzīvojums 380C karstumā, 

iepazīstot citas kultūras, mācoties savstarpēju sapratni angļu valodā un 

darbojoties starptautiskās komandās. Vakaros katras valsts jaunieši veidoja 

nacionālos vakarus, kur prezentēja savu valsti, pilsētu. Mums izdevās ieinteresēt 

dalībniekus par Latviju ar R. Kaupera  videoklipu „Welcome to my coutry”. Visi 

baudīja latviešu labumus – pīrāgus un ķimeņu sieru, konfektes „Gotiņa” un 

„Bārbele”, lauku rupjmaizi ar medu un citus kārumus. Skanot Pāvilostas himnai, 

katram rokās „iekrita” pa dzintara gabaliņam un uz atvadām itāļu jaunieši „Tūdaliņ, 

tāgadiņ” jau dejoja un dziedāja tikpat labi kā latvieši.  Rezultātā pagaisušas bailes 

komunicēt angļu valodā, iegūti jauni draugi un milzīgs prieks! 

 

Projekta vadītāja – INTA VĪGANTE 

 

VAI GRIBI NODARBOTIES AR JOGU? 

Es, Brigita Bula, vēlos vadīt jogas nodarbības bērniem, kas varētu notikt 

Pāvilostas pirmsskolas iestādē „Dzintariņš”. Ar jogu nodarbojos jau 15 gadus un 

šobrīd mācos par jogas skolotāju. Esmu arī mācījusies specializētos bērnu jogas 

kursos.  

               Ar spēles elementu palīdzību bērniem no 4-6 gadiem tiek sniegts ievads 

jogas  

Joga nav reliģija, tā ir sena mācība, dzīvesveids un apziņas stāvoklis, kas 

cilvēkam palīdz atklāt savu dziļāko būtību. Joga sanskritā nozīmē „savienot", 

tādejādi jogu raksturo doma, ka cilvēks ir atdalījies no visuma un ir jāmeklē veids, 

kādā šo veselumu atjaunot. Mērķtiecīga kustība ir viens no šo enerģiju 

iekustināšanas  

             Mūsu bērni kustas diezgan maz, parasta parādība ir nepareiza stāja, 

greizs mugurkauls, kas tālāk jau izraisa daţādu iekšējo orgānu disfunkciju. Psihe 

tiek ietekmēta ar reklāmām, filmām, pieaugušo uzvedības modeli, kas rada 

nepareizu un sagrozītu iespaidu par to, kas ir labi un kas nē. Joga pilnveido 

bērnus, nostabilizē psihi un palīdz individualitātes radīšanas procesā. Pareizas 

kustības ļauj augošajam cilvēkam nostāties taisni, bērni mācās patstāvīgi domāt, 

kontrolēt savas domas un pārvaldīt savu ķermeni. Jogā darbojas gan fiziskais, 

gan garīgais ķermenis, tā veidojot bērnā pašapziņu, bērni piedalās pašatklāsmē 

un izjūt jaunrades prieku.  

Zvaniet, ja tas jūs interesē un darbosimies! 

BRIGITA BULA                                                                                                        

Tel.29254525 

 

 
Pāvilostas jauniešu prezentācija                                                     Foto: I. Vīgante 

INTA VĪGANTE 

 

Bērnudārzā “Kastanītis” 

         Saulainā un jaukā 1.septembra rītā bērnus 

un vecākus pie Vērgales PII „Kastanītis” 

sagaidīja Vinnijs Pūks un Pūce, aicinot visus uz 

kopīgu balonu pūšanu, jautrām rotaļām. 

        Bērnudārzā šajā mācību gadā darbosies           

4 grupiņas, kopā 54 audzēkņi.  

                                            Veiksmīgu jauno mācību gadu! 

VITA BRAŢE 

 

 Komanda saliedēti veic šķēršļu joslu aizsietām acīm. Foto: I. Vīgante 

 

pasaulē. 

veidiem. 



 

KULTŪRAS ZIŅAS 

Kultūras namā 

Pāvilostas kultūras nama pašdarbniekiem šī vasara bijusi ļoti 
rosīga. Amatierteātris Līgo svētkos parādījis savu jaunāko iestudējumu 
V.Grēviņa „Gaisa grābekļi”, jūlija nogalē piedalījies amatierteātru svētkos 
Vārmē un 28.augustā Pāvilostā vēlreiz parādīja M.Zīles lugas „Sunītis un 
viņa kauliņš” uzvedumu. 

Vidējās paaudzes dejotāji augustā koncertējuši Dunalkas parka 
un Sakas pagasta svētkos.  

Īpaša šī vasara bija 3.-6.kl. un 5.-9.kl.dejotājiem, kuri pirmo reizi 
kā dalībnieki piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos un piedzīvoja 
neaizmirstamus brīţus  nepilnas nedēļas garumā – garās mēģinājumu 
stundas, kas mijās ar saturīgiem atpūtas un izklaides pasākumiem, skatītāju  
uzmundrinošo attieksmi  svētku gājienā pa Rīgas ielām, dejošanu 
lielkoncertos  par spīti vasaras svelmei.  „Mums noteikti būs ko atcerēties, 
ļoti patika svētki”, saka dejotāji. 

Patiess gandarījums ir arī par kultūras nama kultūrvēstures 
pulciņa darba novērtējumu. Jūlijā Dziesmu un deju svētku laikā Vērmanes 
dārzā apbalvoja konkursa „Mantojums” uzvarētājus. Viņu vidū arī pulciņa 
dalībniece – Pāvilostas vidusskolas 7.klases skolniece Andra Lanka, kura 
pierakstīja un konkursam nosūtīja 1973. gada dziesmu un deju svētku 
dalībnieces skolotājas Intas Vīgantes atmiņu stāstījumu. Kultūrvēstures 
pulciņš pagājušajā mācību gadā rosināja dejotājus iesaistīties programmā 
„Zaļais kods”.  Arī šī aktivitātes tika pamanītas un novērtētas. Balvā leļļu 
teātra izrāde „Draudzēsimies”, ko skolēni varēja noskatīties Pāvilostas 
vidusskolā 3.septembrī.  

Kultūrvēstures pulciņš savu  darbību atsāk 13.septembrī. Kamēr 
vēl pieturas saulains un silts laiks, mums jāpaspēj iepazīties ar vairākām 
kultūrvēsturiskām vietām novadā un jāsaplāno turpmākā pulciņa darbība. 
Viena no tēmām, ko šogad pētīsim un izzināsim, būs saistīta ar laivu būvi 
Pāvilostā. Skolēni, kuriem interesē novada vēsture un kuri vēlētos darboties 
šajā jomā, aicināti pieteikties, zvanot pa tālruni 29226526 vai 634 98219 
pulciņa vadītājai Maritai.  

MARITA HORNA 

 
 

Vèrgales kultùras nams aicina 
Ir bijušas vasaras, kad kultūras nama pašdarbības pulciņu aktīvā 

darbošanās beidzas pēc Jāņiem, taču šī vasara bija ne tikai svelmaini 

karsta, bet arī ļoti darbīga kolektīviem.  
17.un 18.jūlijā vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Vērgalīte” Liepājā 

piedalījās festivālā „Soļi smiltīs”, bet 31.jūlijā iepriecināja Medzes ļaudis 

pagasta svētkos. Vasaras tveice netraucēja senioru ansamblim ,,Vakarvējš” 

sirsnīgi uzņemt viesus un novadīt pasākumu 24.jūlijā, apmēram simts 

dziedošiem un dejojošiem dalībniekiem Ziemupes stāvlaukumā, dziedāt 

6.augustā Aizputes svētkos, 13.augustā Sakā, bet 21.augustā Vērgales 

pagasta svētku koncertā.  

Septembris lauku ļaudīm ir raţas novākšanas laiks, taču ir arī laiks 

padomāt, vai nav vēlēšanās un gribēšana kļūt par kāda mūsu pašdarbības 

kolektīva dalībnieku. 

 Jūs aicina un ielūdz piepulcēties mūsu pulkam: vidējās paaudzes 

deju kolektīvs ,,Vērgalīte” un senioru ansamblis ,,Vakarvējš”, bet septembra 

beigās, ja būs spēlēt gribētāji, savu darbību uzsāks pieaugušo dramatiskais 

kolektīvs un to vadīs skolotājs Zeniņš. Pirmais kolektīva dalībnieks jau zināms 

– Gatis Šlanka. Apsveicam! Sievietes un vīrieši labākajos gados tiek aicināti uz 

vingrošanas( maksas) grupu - veselībai un labsajūtai, ko vadīs pasniedzēja 

Landra Valdmane no Aizputes. Nodarbības plānotas 2x nedēļā.  

Ja savu izvēli esat izdarījuši, tad līdz 20.septembrim, lūdzu, 

paziņojiet par savu līdzdalību VELGAI! 

 
 
 

Pagājis „Senās uguns nakts” pasākums un vasara 

Šogad 28. augustā Pāvilostā aizritēja ikgadējais tūrisma sezonas 

noslēguma pasākums. Gadu pēc gada augusta pēdējā sestdienā mēs sanākam 

kopā, lai aizdegtu kopā būšanas un vienotības ugunskuru. Tas ir vakars , kad 

varam būt vienoti ar daudziem simtiem cilvēku citā jūras krastā, jo arī tur deg 

ugunskuri. 

Domājams, ka pēc gada pārtraukuma, kad pasākumam nebija lemts 

notikt, pāvilostnieki un novada daudzie viesi to gaidīja ar lielu nepacietību. Jo tas 

reizē ir ne tikai tūrisma sezonas noslēgums ,bet arī atvadas no aizgājušās 

vasaras. Tas ir laiks, kad ģimenēm, pirms studenti un skolnieki dodas uz skolām, 

vēl pabūt kopā, atcerēties vasaras aizgājušās dienas un priekus. 

Jau no paša rīta Pāvilostas pilsētas stadionā pāvilostnieki un 

novadnieki pārbaudīja savus spēkus Pāvilostas novada tenisa turnīrā. 

Vēlāk, vakarpusē, visi, kam bija vēlēšanās, varēja piedalīties floristikas 
darbnīcā. Tur tika darinātas gaismas laternas, ko iedegt gaismas gājienā. 

Tiem, kam gribējās baudīt mazliet no kultūras, bija iespēja noskatīties 

Pāvilostas kultūras namā amatierteātra izrādi „Sunītis un viņa kauliņš”. 

Bet, jau tumsai iestājoties, visi pulcējās kopējā gaismas gājienā, kas 

sākās pie Pāvilostas novada TIC un noslēdzas pie Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja. Tur tad arī dedzām lukturīšus, laidām debesīs gaismas balonus un 

iededzām vienotības ugunskuru. Visus priecēja Liepājas ceļojošais cirks 

„Beztemata” ar savu ugunšovu. Kā arī visu vakaru bija iespēja apmeklēt muzeju 

bez maksas, ko labprāt izmantoja ciemos sabraukušie Pāvilostas viesi. 

Visbeidzot visiem bija iespēja izlustēties ballē, kuru spēlēja grupa 

„Piemare”. 

Lielu paldies vēlos teikt, visiem, kuri palīdzēja tapt pasākumam, īpaši: 
Pāvilostas novada domei, Uldim Kristapsonam, Aijai Ozoliņai, Ingunai Blaubārdei, 

Aivaram Alnim, Sakas pagasta pārvaldei, Silvai Vārsbergai, Vairai Kārkliņai, Irinai 

Kurčanovai, Aldim Barsukovam, Dainim Vinkleram un grupai „Piemare”.  

Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja MARITA KURČANOVA 
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Koncerts Vērgalē 

17.septembrī plkst.20.00 Vērgales kultūras namā grupas ,,Sandra’’ 

koncerts, bet plkst.22.00 būs balle. Ieejas maksa Ls 2.00, skolēniem Ls 

0.50. Ballei var rezervēt galdiņu.  

Zvanīt 29189223 – Velgai 

 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

11. septembrī  plkst. 22:00. 

Diskotēka – United By Dance And Music 
Ieejas maksa – Ls 2,00. 

 

Pateicība novada dziesmu un 

deju svētku dalībniekiem 

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS  

Pateicos Jums par prieka, dvēseles spēka un skaistuma 

piestrāvotajiem X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem! 

Paldies par izturību agrajos rītos un vēlajos vakaros, garajās mēģinājumu 

stundās, pārbraucienos un koncertos saules tveicē. Esmu priecīgs, ka Jūsos 

ir tik daudz sirds gaišuma un dzīves enerģijas, ka varējāt tajā dalīties ar 

simtiem tūkstošu skatītāju.  

Lieliskais sniegums svētku laikā liecina par Jūsu talantu, par lielu 

apņēmību, gribasspēku un spēju strādāt komandā - svētku jostas rakstam 

krāsu un formu dod katrs dziedātājs, dejotājs un mūziķis, bet tikai, jūtot un 

atbalstot citam citu, var izveidoties vienots priekšnesums, kas rada svētkus 

visiem.  

Ir gandarījums piedzīvot piecus gadus gaidīto nedēļu, kad no 

visiem Latvijas novadiem galvaspilsētā ierodas bērni un jaunieši, kas vēlas 

turpināt iepriekšējo paaudţu kultūras mantojumu un apliecina, ka tas ir kļuvis 

par daļu no viņu dzīves. Tas ir Latvijas ģimeņu un kolektīvu pedagogu 

nopelns.  

Vēlu arī turpmāk saglabāt uzticību Latvijai, apliecinot to gan 

dziesmā, dejā un mūzikā, gan ikdienas dzīvē! Sapņojiet drosmīgus sapņus 

un īstenojiet tos! Es no sirds lepojos ar Jums.  

Jūsu Valdis Zatlers  
Rīgā,  2010. gada 5.augustā  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiekas Ziemupé 
Vējš manā bērnības logā  
Triec smiltis ar augošu spītu, 
Un kāda no kāpmales priedēm 
Diez vai sagaidīs rītu. 
Tādās naktīs nevaru aizmigt 
Sen nav Ziemupē būts. 
(A.Grava) 

14.augustā ziemupnieki un visi tie, kuri, dzīvojot citur, 

sevi par tādiem uzskata, pulcējās uz Ziemupnieku saietu.  

Ziemupē šoreiz svētki, jo Ziemupes bibliotēkai un Ziemupes 

Tautas namam aprit 80 gadi. Klātesošajiem bija interesanti klausīties 

Skaidrītes un Dainas lasīto, pirmā Ziemupes bibliotekāra Andreja 

Zēberga dienasgrāmatu, kurā atspoguļoti tālaika notikumi. Svētkus 

kuplināja bērnu ansambļa „Krāsainās notiņas” priekšnesumi. Uz lielā 

ekrāna tika rādītas fotogrāfijas, kuras aptver laiku un notikumus 

Ziemupē no 30.gadiem līdz pat mūsdienām. Starplaikos par muzikālu 

sniegumu rūpējās Vērgales dziedošās meitenes Aija un Elīza. Svētku 

reizē tika pieminēti tie, kuri šos 80 gadus strādājuši Ziemupes Tautas 
namā, bibliotēkā: 

Valija Grava, Jānis Treibahs, Irma Knaute, Zenta Krūtmane, 

Mārīte Dārzniece, Mārīte Brūvere, Īrisa Strogonova, Ineta Brēdiķe, 

Gunta Sērdiene, Velta Sērdiene, Daiga Kadeģe, Velta Kadeģe, Zaiga 

Kuplā... un, visticamāk, te minēti ne visi. 

 VITA BRAŢE 

 
 

ULMALES BIBLIOTĒKĀ 

19.jūnijā tika atklāts Ulmales saieta nams „Saulrieti”, ko 

rekonstruēja ar ES fonda atbalstu. Saieta namā var izmantot bibliotēku, 

kā arī dušu un veļas mašīnu. Bibliotēkā joprojām ir pastāvīgais bezvadu 

interneta pieslēgums, ko var izmantot arī bibliotēkas ārpusē, izmantojot 

portatīvo datoru 24 stundas diennaktī – tāpat, kā tas ir visās Latvijas 

publiskajās bibliotēkās. 

Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās atklāšanā, paldies par 

apsveikumiem, paldies visiem, kuri man palīdzēja pārvietot bibliotēku uz 

jaunajām telpām, kuri palīdzēja tīrīt un iekārtot jaunās telpas; tāpat 

sirsnīgs paldies Ainaram Dūdiņam, Mārim Vaitam un Artim Arājam, kuri 

muzicēja atklāšanas pasākumā, arī Maigai Uzarei par fotografēšanu. 

Paldies par dāvinātajiem istabas augiem. Tāpat paldies visiem, kuri 

dāvina vai aizdod bibliotēkai lasīšanai laikrakstus, ţurnālus un 

grāmatas. 

Ulmales bibliotēka piedalījās publisko bibliotēku attīstības 

projekta „Trešais tēva dēls” pasākumā „Bezvadu zemene” jeb Wi-Fi 

lietotāju sacensībās Latvijas publiskajās bibliotēkās, kas notika 1.jūlijā 

no plkst.19 – 20. Bija jāizmanto interneta resursi informācijas 

meklēšanai – stundas laikā jāatrod internetā atbildes uz uzdotajiem 

jautājumiem. Pie Ulmales bibliotēkas konkursā piedalījās dalībnieki ar 4 

portatīvajiem datoriem. Pareizās atbildes sameklēja visi dalībnieki, bet 

tikai  2 no viņiem izlozes kārtībā tika pie dāvanām. Nosaukums šim 

konkursam bija „Bezvadu zemene” tāpēc, ka pēc nolikuma 

bibliotekāram bija jāsagādā grozs ar zemenēm, ar ko cienāt 

dalībniekus. Paldies visiem, kas piedalījās.  

20.jūlijā Ulmales bibliotēkā visi interesenti tika aicināti 

spēlēt galda spēles. Vēlos teikt sirsnīgu paldies Egilam Grasmanim par 

dāvinātajām spēlēm, kā arī par viņa un viņa ģimenes veltīto laiku 

mums, lai iemācītu šīs spēles izmantot. Tika spēlēta populārā spēle 

„Katanas ieceļotāji” un citas. Priecājos, ka šīs spēles patīk un tiek 

izmantotas.  

Visi tiek laipni aicināti izmantot saieta nama pakalpojumus! 

           Ulmales bibliotēkas vadītāja  

LITA ŠILDERE 

 

 

12                                                                                                                                                                                                                          2010.gada septembris                                                                                                                                                                                                                           
 

Vērgales svētki 

No 20. – 22. augustam notika Vērgales svētki. Svētku ieskaņā, 

20.augusta vakarā bija iespēja iesaistīties daţādās sporta aktivitātēs. Vērgales 

sporta namā notika zolītes spēle, bet plkst.22.00 Vērgales pamatskolas sporta 

laukumā pulcējās 26 dalībnieki, lai piedalītos nakts trasē „Vai tu pazīsti Vērgali?”. 

Trases garums – aptuveni 7 km, dalībnieki – vecumā no 10 līdz 55 gadiem, kopumā 

8 komandas. Komandām tika uzdoti daţādi atjautības uzdevumi, mīklas, pēc 

fotogrāfijām vajadzēja atpazīt un atrast vietas un objektus Vērgalē. Viens no 

uzdevumiem – atrast Mīlētāju kapu un nolikt svecīti, kuru visas komandas izpildīja 

vienlīdz pareizi. Bija redzams, ka dalībnieki ir cītīgi strādājuši, lai taptu komandu 

noformējums, kā arī asprātīgi un interesanti komandu nosaukumi. Noslēgumā 

uzvarēja radniecīgā komanda „Zaķenītes” (Liene Kupalinska, Ieva Aploka, Edgars 

Kupalinskis), otrajā vietā atstājot komandu „Mums Po” (Zane un Ritvars Ţilinski, Una 

un Jānis Bethers), trešā vieta Agnese Ēvalde un Dairis Semenkovs. Trases tapšanā 

īpašs paldies Vinetai Kupalinskai par ieguldīto darbu. 

Agrā  21. augusta rītā kaislīgi makšķernieki devās uz 

makšķerēšanas sacensībām, lai savukārt 9.00 paspētu uz brokastu pankūku 

cepšanu kopā ar Mirdzu Ventaskrasti no Dunalkas un citiem pasākumiem 

visas dienas garumā Vērgales centrā. Lai  arī dienas sākumā mazliet smidzināja 

lietus, tas nekavēja pasākumu norisi. Bērni varēja izpriecāties piepūšamajās 

atrakcijās, bet pieaugušajiem savukārt bija iespēja vērot zivju kūpināšanas procesu 

un iegādāties tās. Juris Ventaskrasts rādīja, kā top daţādi pinumi. 

No Aizputes bija ieradusies modes deju grupa un meitenes, pie kurām 

varēja veikt ķermeņa apgleznošanu. 

Vislielākā piekrišana bija iespējai vizināties ar Vērgales bezsliežu 

tramvaju un doties izjādē ar zirgu pa Vērgales centru. Uz šīm atrakcijām nācās 

stāvēt garās rindās. Ja pēc atrakcijām bija izsīkuši spēki, tad skolas ēdnīcā bija 

iespēja ieturēt pusdienas, bet centrā varēja nobaudīt Aivara Laumaņa gardo zivju 

zupu. Vērgales muzejā bija tikšanās ar kolekcionāru Jāni Ausekli Zālīti, kurš 

kopumā sakrājis vairāk nekā 22000 maizes etiķešu. Vērgales centru ar skanīgām 

dziesmām pieskandināja senioru ansamblis „Vakarvējš” un Liepājas jauniešu deju 

kolektīvs „A+G” priecēja skatītājus ar jautriem deju soļiem. Pēcpusdienā Vērgales 

sporta hallē norisinājās daţādas sporta aktivitātes – basketbola soda un trīspunktu 

metieni, kā arī daţādas stafetes. Pie mākslas skolas Aizputes Tautas teātris spēlēja 

muzikālo izrādi „Meldermeitiņas”, kuru apmeklēja apmēram 120 skatītāju. 

Aizputnieki Vērgalē uzstājušies ne vienu reizi vien un ikreiz izjutuši vērgalnieku 

mīlestību un atsaucību.  

Pēc svētku uzrunas Vērgales kultūras namā koncertu sniedza Santa 

Zapacka un Harijs Ozols. 

Jauku iespaidu pilna bija 22.augusta ekskursija, kas sākās 9.30 no 

Vērgales pagasta „Līdumnieku” viesu mājas ar mīļo un silto saimnieces Anitas 

uzņemšanu un beidzās vakarā ap 17.30, kad bija apciemotas 14 Pāvilostas novada 

viesu mājas. Iespaidu ļoti daudz, taču spilgtākie bija „Ievleju” muzejā, jahtu ostā 

Pāvilosta Marina pie „Jūras laivām”, Ziemupes SPA „Diāna” un, protams, brīnišķīgā, 

pie „Jaunkukaiņu” mājām izveidotā puķu dobe – puķu karaliene!  

Paldies, Ingai Balodei par svētku noformējuma izgatavošanu un visiem 

pārējiem, kuri palīdzēja Vērgales svētku tapšanā! 

 

 
Uzstājas Liepājas jauniešu deju kolektīvs "A+G".  Foto: V. Braţe 

VITA BRAŢE 



„ Ievas” nometne Pāvilostā 

          Pašā vasaras pilnbriedā, 13.-15. 

augustam, pateicoties Ineses uzņēmībai, 

biedrības aktīvistu  un Intas atsaucībai,  

atkalredzēšanās 

 prieku piedzīvoja 2009. gada 7.”Ievas” 

nometnes dalībnieces. Salidojums notika 

Pāvilostā, kur mūs – 36 „māsiņas Ieviņas” 

lutināja saule, jūra un viesmīlīgie pāvilostnieki. 

 Gan jau mūs atpazināt pēc zilajiem krekliņiem ar uzrakstu „Tava dzīvesprieka 

atslēdziņa”. 

Par tradīciju ir kļuvusi labdarības darbu veikšana salidojumu reizēs. 

Šoreiz nolēmām palīdzēt Pāvilostas veco ļauţu pansijai – salasīt jāņogas ziemai. 

Uzaicinājām pieteikties ogu krūmu īpašniekus, kuri atvēlētu ogas pansionātam. 

Īpašs paldies atsaucīgajiem jāņogu krūmu īpašniekiem – Guntai Zitmanei un 

Megņu ģimenei Parka ielā; Krasta ielas 9 iemītniekiem, Valijai Vīgantei un 

Libkenu ģimenei Parka ielā un „Avotienos”!  Darba laikā pie ogu krūmiem raisījās 

vietējo stāsti, dziesmas, pat suns Daris tika pie jaunas frizūras. 

Paldies Dzintaram par zivju kūpināšanas šovu, Madarai par ieskatu 

tēju pasaulē un „zaļā vīna” degustāciju un Ģirtam par prieka, smieklu un dziesmu 

izvējošanu jūras viļņos! Rezultātā – atkal uzspodrināts dzīvesprieks, gandarījums 

un emocijas, emocijas…..                                                                       

                                                                             INTA VĪGANTE 

 

 

 

 

 

Biedrība „Bērnība azotē” 

 Pēc karstās un saulainās vasaras biedrība ir atsākusi darboties. Pa šo 

laiku joprojām turpinām strādāt pie projektiem „Attīstības centra izveide un 

iekārtošana” un „Jaunā ciema bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana”. Diemţēl 

nebija iespējams uzsākt projektu „Kāpu zonas un pludmales labiekārtošana”, jo 

valstiskā līmenī nav sakārtota zemes īpašumtiesību dokumentācija, kas 

nepieciešama šim projektam.  

 Š.g. 25. un 26.augustā biedrība sadarbībā ar novada sociālo dienestu 

rīkoja labdarības akciju „Esi gatavs skolai”. Mūsu mērķis bija sagādāt drēbes, 

apavus u.c. skolas lietas tiem, kam tas nepieciešams. Jāatzīst, ka akcija notika 

lielā steigā. Līdz ar to atsaucība bija mazāka nekā bijām cerējušas. Tomēr, 

paldies, visiem tiem, kas piedalījās un atbalstīja! Īpašs mūsu paldies sociālā 

dienesta vadītājai Ildzei par atbalstu! Nākamo šāda veida akciju rīkosim septembra 

beigās. Par konkrētiem laikiem šoreiz ziņosim laicīgi, lai visi, kuri vēlas, var paspēt 

piedalīties.   

Ja jums ir idejas, kā mums visiem dzīvot labāk un interesantāk, būsiet 

laipni gaidīti aktīvi darboties un piedalīties. Gaidām arī Vērgales vecākus. Visi 

jautājumi pa tālr. 26349061 (Sanita), 29373188 (Arita).   

SANITA KRĒSLIŅA 
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Ciemos pie Dzintara.     Foto: I. Vīgante 

Salasītās ogas jau nonākušas pansionātā.                                      Foto: I. Vīgante 

Svētki Ziemupē 

Būtvainebūtgaitā 

viens ir jautājums - 

kāpēc un kā vārdā 

jāpastāv ir jums? 

 

Būtvainebūtgaitu 

izšķirs tāds, kas tic, 

ka šo zemi labāk 

nespēs veidot cits  
 

Šos Jāņa Petera vārdus saņēmām apsveikumā, un man 

liekas, ka tie izsaka Ziemupes un ziemupnieku būtību. Paldies 

visiem, kuri palīdzēja, kuri piedalījās, kuri sveica. 

                                   Paldies, tiem, kuri bija ar mums! 
SKAIDRĪTE UN DAINA 

 
BIJA KO REDZĒT, BIJA KO DZIRDĒT 

 Augusta sākumā piecdesmit Pāvilostas  un Sakas 

pagasta pensionāri devās savā ikgadējā ekskursijā pa Latviju. 

Šoreiz ceļš veda uz Vidzemi.  

Līgatnē mūs sagaidīja gide Rasma. Pirmā apskates vieta – 

karošu darbnīca. Uzzinām visus darba procesus – no nozāģēta koka līdz 

gatavai karotei. Veikaliņā no plašā klāsta izvēlamies pa suvenīram. 

Turpinot ceļu, klausāmies, kā gide raksturo Līgatni- 6 kalnu, 33 alu, 9 

brīnumu, kultūrvēsturisko objektu pilsētu. 

Piestājam pie kalna – Lustūţa  ieţa alām. Vienā no alām mūs 

pārsteidz saimnieka mielasts – vīns un saldumi. Nākamā pietura – 

Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskā tūrisma taka. Vecās ēkas pagrabi, 

slūţas, estrāde, kultūras nams. Iepazināmies ar papīrfabrikas strādnieku 

darbu un redzējām, kā no makulatūras top papīrs. Tālāk – Līgatnes 

rehabilitācijas centrs. Gides pavadībā izstaigājām daļu no padomju laikā 

slepenā bunkura labirintiem. Atelpas brīdis uz Gaujas. Vizināmies uz 

pārceltuves klāja, klausāmies gides stāstījumu: „Šeit pļaviņā pie klātiem 

galdiem Breţņevs miesassargu pavadībā ar Latvijas valsts vīriem 

pārrunājis Latvijas valsts brīvlaišanu. Dokumentus parakstījis slepenajā 

bunkurā.” 

Noslēdzot ekskursiju, izstaigājam dabas taku pa Vienkoču 

parku. Interesantas dabiskās būvniecības idejas – gaismas ķermeņi, 

skulptūras, smilšu maisu mājas. Šermuļus viesa moku placis, kur 

uzstādīti senie moku rīki. 

Ekskursija interesanta. Paldies Pāvilostas novada domei par 

bezmaksas autobusu. Paldies,  ekskursijas organizatoriem! 

LŪCIJA MATROZE 

 

Sabiedrības ziņas 
 

 

Mazie vērgalnieki Pāvilostā 

Nu jau gadu no gada 2.septembrī Vērgales pamatskolas 

skolēni dodas pārgājienā. Šogad tika organizēts pārgājiens uz 

Pāvilostu.  

Dienas gaitā tika apskatīti vairāki objekti – laivu piestātne Pāvilosta 

Marina, Pāvilostas mūzikas un mākslas skolas, novadpētniecības 

muzejs un noslēgumā neliels atpūtas brīdis ar desiņu cepšanu pie 

viesu nama „Āķagals”. Mājupceļā bērni apskatīja Pāvilostas Jūrakmeni.  

VITA BRAŽE 

 

   Svētku rīkotājas Daina un Skaidrīte. Foto: V. Braţe 
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PAR TV APRAIDI 

Š.g. jūnija avīzē rosināju pieteikties tos novada iedzīvotājus, 
kuri bieţi TV pārraides skatās ar traucējumiem vai ilgu laiku neredz 
vispār. Pieteicās vairāk kā 40 cilvēku no Pāvilostas, Vērgales, Ulmales un 
Sakas. Sāku vākt parakstus vēstulei, ko adresējām Latvijas valsts Radio 
un TV centra(LVRTC) un Lattelecom vadībām. Atsevišķu vēstuli ar 
problēmas izklāstu aizsūtīju LVRTC. Lūk, ko atbildēja LVRTC tehniskais 
direktors M. Rutks: „Pēc Jūsu vēstules saņemšanas par zemes ciparu 
televīzijas apraides nodrošināšanu Pāvilostas pilsētā un tās apkārtnē, t.i., 
četru bezmaksas TV programmu apraidi, šā gada15. jūlijā LVRTC 
darbinieki atkārtoti veica Kuldīgas raidošās stacijas zemes ciparu 
televīzijas raidītāja, kas raida decimetru viļņu diapazona 30. TV kanālā, 
elektromagnētiskā lauka (EML) intensitātes līmeņa mērījumus Pāvilostā ( 
arī Ulmalē – M.H.). Salīdzinot ar šā gada maija mērījumiem, EML līmenis 
mērījumu vietās nav mainījies un atbilst drošas uztveršanas zonai, kas 
stacionārā uztveršanas gadījumā 30. TV kanālam ir ne mazāks kā 49,7 
dBmkV/m.  

Bez tam mērījumu veikšanas laikā tika konstatēts, ka 
Pāvilostā skatītāji izmanto uztverošās TV antenas ar lielu pastiprinājuma 
koeficientu un elektroniskajiem pastiprinātajiem, šīm antenām ir vāji 
izteikta virziendarbība, un tās uztver signālu arī no sāniem un 
aizmugures puses. Līdz ar to traucējošu signālu gadījumā no jūras puses 
tie netiek vājināti, bet gluţi otrādi - pastiprināti, kā rezultātā tie var būt 
"stiprāki" nekā vēlamais signāls no Kuldīgas. Ņemot vērā ciparu TV 
dekodera "TV Star" jūtību, optimālais uztverošās antenas pastiprinājums 
Pāvilostā būtu ieteicams ~ 20-25 dBi un antenai ir jābūt ar virziendarbību, 
lai traucējošu signālu gadījumā  no jūras puses, tā  tos vājinātu, nevis 
pastiprinātu. Kā arī nepieciešams pievērst uzmanību savienojošajam 
kabelim starp uztverošo antenu un TV dekoderu - tam jābūt darba 
kārtībā.” 
 Ziņa par to, ka pāvilostnieki  vāc parakstus un ir neapmierināti 
ar TV apraides kvalitāti bija sasniegusi arī Lattelecom atbildīgās 
personas. Jūlijā signāla pārbaudes mērījumus veica arī Lattelecom 
pārstāvji no Rīgas. Rezultāti katrā vietā bija daţādi, bet ne spīdoši, tāpēc 
signāla stipruma mērījumus veica vēl arī divas dienas augusta nogalē. 
Jāsaka gan, ka dienas, kad veica mērījumus, bija mākoņainas un 
vējainas, bet traucējumi jau parasti ir skaidrā un saulainā laikā. To, ka 
dienas izvēlētas neveiksmīgi, atzina arī paši mērījumu veicēji. Kas notiks 
tālāk?  Lattelecom iecerējis testa reţīmā uzstādīt jauna tipa antenu un 
dekoderi televizoram E.Šneidera laukumā 2. Pēc kāda laika būs zināms, 
vai jaunās iekārtas darbojas labāk un signāla padeves traucējumi vairs 
nebūs. Tad arī Lattelecom pieņems lēmumu, kā uzlabot TV apraidi 
Pāvilostas novadā. Par to nākamajā laikraksta izdevumā. 

MARITA HORNA   

 

Pāvilostā jauna nevalstiska 

organizācija 

 

Jauno biedrību „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides 
centrs” dibinājuši cilvēki, kuriem rūp Pāvilostas un tās 
apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
un popularizēšana, vides aizsardzība un vides izglītība, kā arī 
iedzīvotāju interešu aizsardzība. Biedrībā uz šo brīdi darbojas 
7 aktīvisti. Tās vadību uzņēmusies Marita Horna.  

Lai varētu veiksmīgi saplānot savu darbu un īstenot 
izvirzītos mērķus, esam izstrādājuši  Aptaujas anketu, kuru 
lūgsim aizpildīt pilsētas iedzīvotājiem. Tajā būs jautājumi par 
jūsu dzīves vidi un vēlmēm to uzlabot un labiekārtot. Esiet 
atsaucīgi un rakstiet tajā visu, ko vēlaties pateikt, jo ar 
apkopoto informāciju iepazīstināsim arī domes deputātus. 
Anketas izplatīsim daţādi – pienesīsim jums tās mājās, darba 
vietās, bet , ja kāds to nebūs saņēmis, bet būs vēlme aizpildīt, 
to varat izdarīt Pāvilostas novada TIC un bibliotēkā, kur 
anketas būs pieejamas.  

Biedrība savā pulkā gaida ikvienu, kuram saistoši 
organizācija mērķi – sakopta, patīkama, kulturāla dzīves vide.  
Ja esat izlēmis iesaistīties, zvaniet 29226526 . 

 
MARITA HORNA 

 

Cerības festivāls Rīgā 
No š.g. 5. – 7. novembrim Rīgā, Arēnā Rīga notiks līdz šim vērienīgākais 

evaņģelizācijas pasākums – Cerības festivāls. 

Cerības festivāla mērķis ir līdzdalīties pēc iespējas lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju 
– neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālā statusa, ticības vai politiskās pārliecības – uz 
vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti par cerību. 
 Lai sarīkotu Cerības festivālu, šogad savus spēkus apvienos vairāk kā 500 
luteriskās, baptistu, vasarsvētku, metodistu un citas draudzes, sadarbojoties ar pieredzes 
bagāto Billija Grehema Evaņģēlisko asociāciju no ASV. Kopā ar visām sanāksmēm, 
semināriem un organizēšanas darbiem Cerības festivāls solās kļūt par vērienīgāko kristīgo 
pasākumu Latvijas vēsturē. Uz katru no festivāla vakariem ir sagaidāmi ap 10 000 cilvēku. 
Festivāla programmā iekļautas daţādu slavenu Latvijas un citu valstu mūziķu uzstāšanās. 
Viens no galvenajiem mūziķiem, kas uzstāsies pasākuma gaitā, ir dziedātājs no Amerikas, 
Grammy un Dove balvu ieguvējs, Maikls W. Smits (Michael W. Smith). Paredzēts, ka festivāla 
kopkorī dziedās ap 800 koristu. Ieeja uz visiem festivāla pasākumiem ir bezmaksas. 
 Interesi par festivāla organizēšanu ir izrādījuši garīdznieki no daţādiem Latvijas 

rajoniem. Festivāls nav paredzēts tikai rīdziniekiem, tādēļ uz katru no festivāla vakariem 

cilvēkus no daţādām Latvijas vietām uz Rīgu pārvadās 100 autobusi (bezmaksas). Arī Tev ir 

iespēja piedalīties. Brauciens no Pāvilostas uz Cerības festivālu Rīgā notiks 6.novembrī. 

Tikai piezvani un piesakies: SILVA mob. 29366112; DZINTRA mob. 26371578; ARGITA mob. 

26162032.                                                                              ARGITA OZOLIŅA 

 

Otzenhausenas seminārs 

2010. gada 15. augustā Vērgales pamatskolas absolvents Guntars 

Almanis devās pārstāvēt Latviju starptautiskā Eiropas Savienības, deviņu 

dienu seminārā Vācijā, Otzenhausenas pilsētā. 

Pagājušajā mācību gadā Guntars piedalījās VIAA (Valsts Izglītības 

attīstības aģentūras) izsludinātajā konkursā, kurā bija jāraksta jebkura ţanra literārs 

darbs par tēmām „Ja uz pasaules nevaldītu nabadzība” un „Kā es varu palīdzēt 

grūtībās nonākušiem cilvēkiem”. Viņš bija viens no trim cilvēkiem, kuri pārstāvēja 

Latviju ES seminārā. 

Prieks par to, ka bijušo Vērgales pamatskolas audzēkņu vārdi un 

sasniegumi izskan ārpus mūsu valsts robeţām! 

Iespaidos dalās Guntars ALMANIS: „Otzenhausenas akadēmijā bija 

pārstāvji no Kipras, Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Austrijas, Horvātijas un Igaunijas. 

Semināra laikā, runājot par politiskām tēmām, atklājās, ka Latvijā ir dramatiskākais 

stāvoklis ES, jo mūsu valstī šobrīd ir pilnīgi visas seminarā izrunātās politiskās un 

ekonomiskās problēmas. Piemēram, krievu un latviešu nesaskaņas, tautību 

diskriminācija, politiķu vienaldzība pret tautu, utt. Pārējo pārstāvju valsts problēmas 

pārsvarā bija tikai par tautību cīņām vienā valstī, piemēram, Kiprā – turki un kiprieši, 

Slovākijā – slovāki un čehi, Igaunijā – igauņi un krievi. Un pat tādā valstī kā 

Horvātija ekonomiskās un politiskās problēmas vai nu nav, vai arī tās neizjūt tik 

būtiski. Citu valstu pārstāvji bija pārsteigti par zemajām latviešu algām un 

pabalstiem. Pretēji Latvijai, Vācijā lielākā ekonomiskā problēma ir tā, ka 

bezdarbniekiem tiek maksāti pārāk lieli pabalsti, un viņi var izdzīvot ar to un 

nestrādāt. Lai gan ārzemēs ir būtiski labāka ekonomiskā situācija, latvieši var 

lepoties ar savu krāšņo kultūru, neskarto dabu, dalīšanos visā, garšīgāku ēdienu un 

labsirdīgajiem cilvēkiem. Vācu jaunieši stāstīja, ka katru gadu ceļo uz Latviju, Rīgu 

tieši šo iemeslu dēļ. Arī mūsu valsts prezentācija bija pati spēcīgākā un cilvēki paši 

atraktīvākie, jo izvēlējās pašu grūtāko uzdevumu – komponēt jaunu ES dziesmu 

(vārdi un solo – Guntars, mūzika – Eva no Vācijas).    

Semināra laikā arī devāmies uz Strastburgu, Eiropas konsulātu apskatīt samitu 

zāles un iejusties deputātu ādā. Un nelielajā ES konkursā Latvija bija visizglītotākā 

par ES vēsturi, simboliem, un valstu ģeogrāfiju. Katru vakaru mums bija brīvais 

laiks, kuru pavadīt pilsētā vai klubos. Vācijā nav atkritumu uz trotuāriem vai zālē. Ja 

Latvija lepojas ar „Lielo talku” un cik daudz atkritumu savākuši, tad Vācijā pat nav ko 

kopt. Šķiet, Latvijai būtu beidzamais laiks kaut ko mācīties no pārējām tautām...” 

VITA BRAŢE 



Dievkalpojumi Sakas-lejas baznīcā septembrī: 

 12.09 plkst.14.00   Dievkalpojumā piedalīsies Grobiņas prāvesta iec. 

prāvests A.Jaunskalţe. 

 26.09 plkst.14.00  Dievkalpojums. 
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INTERESANTS PIEDĀVĀJUMS 

Novada tūrisma un attīstības projektu vadītājs Ričards Liepiņš izteicis domē 

interesantu piedāvājumu, kā turpmāk izmantot vecās ambulances ēku Pāvilostā, 

proti, atvēlēt šīs telpas sociāli aktīvām cilvēku grupām ar kultūru saistītu aktivitāšu 

veicināšanai. Tie varētu būt biedrības „Sociālais klubs” dibinātāji, ko pārstāv Aldis 

Bokmelders, un kuri līdz šim daţādām Latvijas mūziķu grupām gan ierakstiem, gan 

atpūtai atvēlējuši savu privātīpašumu Brīvības un Kalnu ielas stūrī Pāvilostā. 

Piektdien, 3.septembrī, ar „Sociālā kluba” īpašniekiem tikās domes deputāti Andris 

Zaļkalns, Daina Vītola, Alfrēds Magone, mūziķis Uldis Marhilēvičs un Ričards 

Liepiņš. Sarunā uzzinājām, ka „Sociālais klubs” rīko pasākumus tik darbīgā vietā, kā 

Andrejsalā Rīgā un ir atvērti inovatīvām lietām. Viņi būtu gatavi īstenot šo ideju par 

jaunajām telpām, ja vien pašvaldība to atbalstītu. Pozitīvi vērtējams tas, ka                   

A. Bokmelders vēlas, lai ēka saglabātu savu tagadējo izskatu un tur nerastos jauna 

pilsētai neraksturīga būve, kā tas noticis ar jaunbūvēm citviet vēsturiskajā centrā 

Pāvilostā. Deputāti apskatīja arī vecās ambulances ēku, kas pēc abu ģimenes ārstu 

pārcelšanās uz jaunajām veselības centra telpām tagad stāv tukša. Sākotnēji bija 

iecere to pārdot. Kā būs tagad, klātesošie deputāti nevarēja pateikt. Par to vēl 

jādiskutē, bet viens ir skaidrs – viņu domas pēc šīs sarunas mainījušās par labu 

jaunajai iecerei. Ēkā vasarā savu darbību varētu turpināt arī bērnu radošās 

darbnīcas Pāvila steķis u.c. Minēto ieceri atbalsta arī mūzikas skolas direktore Inga 

Šnore. Pozitīvi par to izteicās arī U. Marhilēvičs. Sarunas dalībnieki nolēma, ka jau 

tuvākajā laikā uz tikšanos jāaicina gan Pāvilostas novada NVO, gan mākslas, 

mūzikas skolas, vidusskolas un kultūras nama vadītāji, lai šo ideju virzītu tālāk. 

Informēti tiks arī E.Šneidera laukuma iedzīvotāji. 

MARITA HORNA   

 

Kultūras un sabiedriskais punkts 

„Pāvila steķis” 

Šajā vasarā no 12.07.2010 – 12.09.2010. Dzintaru ielas 7 piebūvē  3-4 

vakarus nedēļā darbojās bērnu radošās darbnīcas Pāvila steķis. Kas tajās notika, 

lasiet saīsinātā eksperimentālās sezonas noslēguma pārskatā:  ”Jāsāk ar paldies 

Pāvilostas novada pašvaldībai par piešķirto telpu aktivitāšu veikšanai.  

Radošās darbnīcas atvērām 12.jūlijā. Nodarbībās piedalījās bērni no 2 

līdz 14 gadu vecumam, katrs rodot sev interesi darboties. Censoņu kodolu veidoja 

5-9 gadu vecuma bērni. 

Nodarbībās bērni filcēja ar vilnu, gleznoja, mācījās dejas un apguva 

jogas mācību. Daudz labas atsauksmes no bērniem dzirdētas par jogas 

nodarbībām, kurās Brigita veda bērnus piedzīvojumos uz dţungļiem un jūras 

dzelmi, iemācot daţādas jogas pozas un elpošanas vingrinājumus, kas cita starpā 

palīdzēs drēgnajā rudenī izvairīties no iesnām un klepus. Vecāki kopā ar Ulda 

pavadībā tika apmācīti daţādu smuku un praktiski noderīgu mezglu siešanā, kas no 

bērniem prasīja nopietnu koncentrēšanās spēju. Piektdienas vakaros lasījām un 

klausījāmies vakara pasaciņu, ēdām mammu saceptus cepumus, kuriem uzdzērām 

Pāvilostas pļavās vāktu ziedu tējas ar medu. 

Liels paldies atsaucīgajiem un radošajiem skolotājiem – Uldim 
Tūtānam(arī par ūdeni un elektrību), Evai Fricbergai, Brigitai Bulai un visiem 

atbalstītājiem, īpaši Tamārai (Montas mammai), Kitijai (Martas un Dāvja mammai). 

Šīs vasaras pāris mēnešos piedzīvotais ir attaisnojis mūsu aizdomas par 

to, ka bērniem saturiska nodarbošanās vasaras vakaros ir nepieciešama, un esam 

apņēmušās turpināt un paplašināt iesāktās aktivitātes - izveidot grāmatu apmaiņas 

punktu – vasaras bibliotēku, iestudēt teātra ludziņas un koncertus bērniem, izveidot 

mākslas un foto galeriju un vakaros skatīties latviešu dokumentālās un animācijas 

filmas. No Pāvila steķa puses atbalstām iniciatīvu nodot vecās skolas/nesenās 

ambulances ēku E.Šneidera laukumā sabiedriski derīgām aktivitātēm, veidojot vietu 

pilsētas centrā, ap kuru pulcēties sociāli aktīviem, kultūru mīlošiem pāvilostniekiem 

un pilsētas viesiem.  

Ar cieņu,  

topošās biedrības „Kultūras un sabiedriskais punkts „Pāvila steķis” vārdā 

ELĪNA BERKLAVA, GUNDEGA TŪTĀNE, ULDZE LIEPIŅA 

Reliģiskās ziņas 

19.septembrī  plkst. 14.00 Pāvilostas  ev. lut. baznīcas 

80 gadu jubilejas  dievkalpojums 

Būsiet mīļi gaidīti! 

 

PĀVILOSTAS EVANĢĒLISKI 
LUTERISKAJAM 

DIEVNAMAM – 80 

 
 

1930.gada sākumā luterāņu draudzes locekļi Pāvilostā savas 

Bībeles stundas, svētdienas skolu un dievkalpojumus noturēja kādā no 

Smilšu ielas namiem. Draudze nolemj celt jaunu ēku. Tiek vākti ziedojumi un 

vietējie saziedo Ls 200. Valsts prezidents Gustavs Zemgals baznīcas 

celtniecībai ziedo Ls 300. 2.martā sāk vest materiālus. Zemes gabalu 

baznīcas celšanai nopērk no kalēja Segliņa, zemi iemēra 26.martā. Tā paša 

gada 4.jūlijā no Saeimas atļautiem līdzekļiem luterāņu baznīcas būvei 

saņem Ls 1500. Jaunceļamajai baznīcai pamata akmeni iemūrēja 

11.septembrī. Garīgo ceremoniju izpildīja Sakas luterāņu mācītājs 

H.Ulmanis. Dziedāja luterāņu un baptistu draudţu kori. 4.decembrī uzcēla 

spāres, bet īsi pirms Ziemassvētkiem uzlika jumtu. Jaunās baznīcas izbūve 

turpinājās vairākus gadus. 1933.g. baznīcā ieliek grieztus un izbalsina 

sienas. Lai arī baznīca vēl nav gatava, tajā notiek dievkalpojumi. 1936.g. 

uzstādīja altāra gleznu „Jēzus zem Poncius Pilatus”. 

 19.septembrī ev. luterāņu draudze atzīmēs sava sapostā un 

izremontētā dievnama 80 gadi. Kas paveikts tā uzlabošanai pēdējos gados, 

vaicāju draudzes vecākajai  Argitai Ozoliņai. Viņa pastāsta, ka pašlaik 

draudzē darbojas 64 locekļi. Baznīcas ēka un zeme ierakstīta 

Zemesgrāmatā 2009.gada jūlijā. Baznīcā veikti iespaidīgi remontdarbi – 

ielikta jauna grīda, sakārtoti griesti, iegādāti jauni soli, izgatavoti jauns altāris 

un jauna kancele, sienām veikts kosmētiskais remonts.  

  Pašlaik Liepājas māksliniece Juta Petroviča strādā pie jaunās 

altārgleznas, ko iecerēts pabeigt 2011.gada jūnijā. Vecā altārglezna arī tiks 

izvietota baznīcā. 

         Draudzei ir māsu draudze Sietlā. Gadā notiek no 3-4 laulībām, ap 8 

kristību  ceremonijām.  

        Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.14:00 

MARITA HORNA 

 

 
Pāvilostas ev. luteriskā baznīca.  



 

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas” 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 Gabaliņa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

DZĪVES BRĪŽOS 

Kamēr tev dvēsele silta un rokas, 

Tikmēr ap tevi pasaule zied, 

Mīlestība ver durvis un logus, 

Veiksme rokrokā ar ikdienu iet. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī dzimušos Sakas 

pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 

 Vilmu Lukaševicu - 90  Liliju Dūdiņu – 83 

Ernu Poli – 87  Dzidru Rekmani – 82  
Matildi Jakovļevu – 83 Jāni Ausmani – 81 
Vēru Lieljuksi – 83                   Lidiju Ūdriņu – 81 
Faniju Silkalni – 83  
Dzintru Joneli, Vilni Kubili, Salvi Niedru, Ivetu Jēkabsoni,           
Margitu Draugu,  Ivaru Hornu, Modri Opeltu, Jāni Uzaru! 

 

 

Zināšanai 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieņems 27.septembrī.              

Iepriekš, lūdzu, pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 

Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājus pieņems 27.09 plkst. 1000 Pāvilostas novada 

pašvaldībā. Vērgales pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pieteikšanos. 

 

11. septembrī plkst. 16:05 Latvijas Radio1 programmā būs dzirdams raidījums par 

Pāvilostu – „Pagastu stāsti. Pāvilosta”. 

                           Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja I.Kurčanova 

 

24.septembrī plkst. 17.00 Pāvilostas bibliotēkā būs tikšanās ar publicistu, grāmatas 

„Jūras zemē Latvijā” autoru Rimantu Ziedoni.  Savā grāmatā viņš aprakstījis redzēto 

un dzirdēto visā Latvijas jūras piekrastē, arī mūsu novadā. Aicinām ikvienu novada 

iedzīvotāju uz tikšanos ar autoru! 

Š.g. 22.septembrī plkst.12.00 Pāvilostas pilsētas veselības centrā Lejas ielā 10, 
Pāvilostā notiks Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā 
centra  pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 
punkta atklāšana.  
 

 
 

MŪŽĪBĀ                            

Vērgales pagastā 
AUSTRA EIZENGRAUDIŅA 

(12.05.1925. – 02.07.2010.) 

ANDRIS VĪTOLS 

(19.04.1959. – 09.07.2010.) 

GUNĀRS ERNESTS ENKŪZIS 

(04.10.1933. – 27.07.2010.)  

LIDIJA ĶERVE 

(14.05.1939. – 22.08.2010.) 

 

 

 

 

 

SVEICAM 
Aņutu Birjukovu un Ati Šilderu  
                                         ar dēla AIVJA piedzimšanu! 

Kristīni un Ati Ezīšus ar meitas ĒRIKAS piedzimšanu! 
Ievu un Klāvu Pētermaņus ar meitas ANETES piedzimšanu! 

Ilzi un Jāni Pētermaņus ar dēla EMĪLA piedzimšanu! 

Aigu un Gati Tomaševskus  

                                       ar dēla MATĪSA RINALDA piedzimšanu! 

 

SVEICAM  

  
Sandu Peteri un Gati Eiţvertiņu kāzu dienā! 

Inesi Gulbinu un Māri Reiteru kāzu dienā! 

Vaidu Rinkēviču un Mārtiņu Kupši kāzu dienā! 

Mariku Kurčanovu un Dmitriju Sloskānu kāzu dienā! 

Baibu Kupi un Kasparu Goltu kāzu dienā! 

Ievu Neiburgu un Mārtiņu Veidemani kāzu dienā! 

Kristīni Rţeutsku un Edgaru Romānovu kāzu dienā! 

Daci Ģēģeri un Gunti Sproģi kāzu dienā! 

 
  
 
 
 

DARBA SLUDINĀJUMS 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties uz brīvo 

ugunsdzēsēju automašīnas vadītāja darba vietu.  Darba alga          

Ls 75,00 mēnesī.  

Iesniegumu, kurā norādītas autovadītāja kategorijas un 

stāţs iesniegt pašvaldībā līdz 20.09.2010.. Papildus informācija zvanot 

pa tālruni 26566055.  

 
 

  
 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī dzimušos  

Vērgales pagasta iedzīvotājus - 

Mariju Priedoliņu – 91  

Ernu Šabānovu - 87 

Dzidru Kuplo - 86 

Ievu Šalmu - 86  

Balvu Zītari - 83 

Janu Roni, Allu Noroviču, Mareku Šīmani, Ivetu Aploku, Ritu Miķelsoni,  

Arti Aniņu, Ingusu Putru, Ivetu Poriņu, Egiju Izkapti un Raivi 

Gēgersonu! 

 

 

 

Pāvilostā un Sakā  

KĀRLIS  MATISONS 

(14.09.1930.- 14.07.2010.) 
ANNA  ZAJACA 
(27.07.1922.- 18.07.2010.) 
VIKTORIJA KADIĶE 

(27.06.1951.- 10.08.2010.) 
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VIJA AUSTRA KRONBERĢE 

(08.02.1930. – 25.08.2010.) 

 

APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 22.06.2010.sēdes protokols Nr. 7., 17§  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010 .GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18 

„Par pašvaldības zemes nomu Pāvilostas novadā” 

Izstrādāti saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām” 21. pantu un 43.panta 3.daļu, MK 

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 

18.punktu 

1.Zemes nomas līgumus slēdz par zemes gabaliem vai to domājamo daļu, 

kuri šobrīd atrodas Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, ir 
pašvaldībai piekrītošs vai rīcībā esošs, un tos iznomā fiziskai vai juridiskai 
personai (saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 
Nr.735). 
2. Zemes nomas aprēķināšanas kārtība: 
2.1.neapbūvētam zemesgabalam bez apbūves tiesībām ir noteikta šāda 
nomas maksa gadā- zemei, kuru nodod pagaidu lauksaimniecības 
vajadzībām (sakņu dārza, ganību ierīkošanai) – 3,0 (trīs)  % no zemesgabala 
kadastrālās vērtības plus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme; 
2.2.neapbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma 
noslēgšanas dienu. 
3.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pāvilostas novada 
domes 2010.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 “Par pašvaldības 
zemes nomu Pāvilostas novadā”.  
4.Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 15.septembri. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. KRISTAPSONS 

Olgu Nelsoni – 83 

Alvīni Untuli – 75 

Aldonu Helmšteini – 75 

Jāni Vesperi - 70 

mailto:maritahorna@inbox.lv
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