
 

 

 

 

 

 

  

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada Ziņas 
Nr.2       2009.g.septembris 

 OKTOBRIS  

Īpašs laiks.  
Oktobris sev novij sīpolkroni. Liek ap kaklu un cienīgs sēžas galda 
galā. Tur starp burkāniem, kāļiem un bietēm – sarkans pīlādžu 
ķekars. Tam vīnā jānorūgst. Vasaras medusdzīres ir beigušās. Drīz 
jāķeras pie kāpostu skābēšanas. Vēl var iestādīt arī tos krūmus un 
kokus, kas nav iestādīti septembrī.  

Oktobris nepieder tikai dzīvajiem. Šeit, virs zemes, mūsu ir 
pavisam maz. Kā mājupsaucējs oktobris pieder arī tam vairākumam, 
kas ir zem zemes. No Miķeļiem līdz Mārtiľiem Latvijā ir lielie veļu 
godi. Tur veļu laikā mēs visi satiekamies. Tikai nesaredzamies. Tikai 
ar sveces liesmu kā dvēselīti pamājam cits citam. Katrs no savas 
Laika upes.  

Oktobra puķu kalendārā vēl viss nav pagalam. Zied 
miķelītes un mārtiľrozes. Un kāpēc arī nē? Oktobrī savus amata 
svētkus svin skolotāji. Kā vēl labāk pateikt paldies saviem mīļajiem 
skolotājiem, ja ne ar skaistu, no rudens salnām nosargātu, no sirds 
dāvātu ziedu! Lai arī svētki jau aizvadīti, tomēr ar pēdējiem šī rudens 
siltajiem saules stariem arī laikraksta redkolēģija sūta sveicienus 
Pāvilostas un Vērgales pedagogiem, vēlot ražīgu, interesantu, 
skolēnu mācību panākumiem piepildītu gadu! 

Un es ticu, ka tā arī būs. Viss jau ir atkarīgs no mums 
pašiem. Vai mums labāk patīk gausties un gaidīt, ka kāds pateiks 
priekšā vai izdarīs manā vietā, vai vienkārši dzīvot, „ķepuroties” un 
darīt to, kas jādara.  

Šis ir vērtību pārvērtēšanas laiks. Ļoti īpašs. Ļoti pamācošs. 
Lietas, kas pirms tam likās svarīgas, pēkšľi kļūst nesvarīgas. 
Notikumi, kas likās mūs neskaram, patiesībā ietekmē arī mūsu dzīvi. 
Taupības nolūkā atsakāmies no telefona zvana un bez steigas 
aizejam pie kaimiľa parunāties. Taupība mūsu dzīvē ienes arī 
mērenību daudzās lietās. Mērenība rada pašpietiekamību un atbrīvo 
no stresa, kas rodas, dzenoties pēc vairāk mantas un naudas. 
Piekrītu, ka dzīvot un kalt nākotnes plānus pašlaik ir smagi, jo priekšā 
ir neziľa. Mūs baida ar kaut ko vārdā nenosauktu, vien atgādina, ka 
nākamgad būs vēl grūtāk. Būs jauna nodokļu nasta, ko valsts, lai 
nebankrotētu, uzliks saviem pavalstniekiem. Ko darīsim? Būs 
jāmaksā. 

Pretstatot valstī notiekošo pret jautājumu, ko tūlīt 
aprakstīšu, tas liekas sīks un nenozīmīgs, bet tomēr apspriešanas 
vērts. Esam saľēmuši anonīmu vēstuli no Vērgales iedzīvotājas, kura 
nosaukusi tikai savu vārdu un izteikusi vēlēšanos palikt anonīma, lai 
pasargātu sevi. Cilvēcīgi es to ļoti labi saprotu, bet uz anonīmām 
vēstulēm mums nebūtu jāatbild. Šis gan ir īpašs jautājums, jo skar 
jaunievedumu Vērgales pagasta iedzīvotājiem, kas paredz Ls 0,10 
par vienu laikraksta eksemplāru. Tāpēc sniegšu atbildi. Pēc vēstules 
autores domām, deputāti no Vērgales, lemjot par šo jautājumu, citēju 
„ir pasnieguši „dāvanu” saviem iedzīvotājiem”. Tā jau tas arī ir. 
Visprecīzāk visu parāda skaitļi. Veicām aprēķinus par viena avīzes 
eksemplāra izmaksām Vērgalē un Pāvilostā. Vērgalē, saskaitot kopā 
redaktores un maketētāja algu, tipogrāfijas izmaksas, degvielas 
patēriľu avīzes atvešanai un izplatīšanai, viens eksemplārs izmaksāja 
Ls 0,68. Pāvilostā – Ls 0,45, turklāt 10 santīmus no šīs maksas 
sedza iedzīvotāji, tātad tie faktiski bija Ls 0,35. Pāvilostā 10 santīmus 
par laikrakstu iedzīvotāji maksā jau desmit gadus un paši vairākkārt ir 
rosinājuši maksu pacelt, bet esam to atstājuši nemainīgu.  

 

 
Laura LIĽĶE- Mākslas skolas 2.P grupa 

Biju jau gaidījusi šādu reakciju, jo zinu, ka katrs jaunievedums, īpaši, ja 
tas skar finanses, nav patīkams. Taču liekus desmit santīmus reizi 
mēnesī varam atrast, ja vien tas šķiet vajadzīgi un nozīmīgi. Ko šodien 
var, piemēram, Top! veikalā nopirkt par 10 santīmiem? Pārdevējas atbild, 
ka neko. Tomēr atrodu saldējumu par 0,09 santīmiem, kas pašlaik ir 
akcijā, un vēl par šo naudu var iegādāties 3 sērkociľu kastītes. Vai vienos 
svaru kausos ar šo preci var ielikt novada laikrakstā izlasīto informāciju? 
Kāds teiks, ka var, cits, ka nē. Esam dažādi. Kad apjautājos, kā noris 
laikraksta izplatība, jo bijām rēķinājušās ar to, ka tirāža būs jāsamazina, 
tad redaktores vietniece Vita Braže ziľoja, ka Saraiķos un Ziemupē avīzi 
par maksu lasa tikpat iedzīvotāju, ievērojams lasītāju skaits samazinājies 
Vērgales centrā. Līdz ar to šajā mēnesī samazinājām avīzes tirāžu par 
100 eksemplāriem.  

Vēl tikai gribēju labot iepriekšējā mēnesī pieļauto kļūdu, kad 
domes ziľās pie lēmumu pieľemšanas neesam norādījuši tos deputātus, 
kuri nav vienisprātis ar saviem kolēģiem un balso pret vai atturas. Pret to, 
ka par Pāvilostas novada laikrakstu iedzīvotājiem būs jāmaksā 10 
santīmu, bija deputāts Gatis Štokmanis, atturējās Daina Vītola, Anna 
Brūkle un Alfrēds Magone. Turpmāk norādīsim deputātu balsojumus 
strīdīgos jautājumos. 

Laiks nestāv uz vietas. Esam jau nākamo svētku gaidās. Tāpēc 
aicinu iedzīvotājus vērīgām acīm ieraudzīt un atvērtām sirdīm izvērtēt 
savus līdzcilvēkus, piedaloties balsojumā par „Gada novadnieku 2009” 
Pāvilostā un Sakā. Anketas pieejamas Pāvilostas novada pašvaldībā, 
Pāvilostas TIC, Pāvilostas, Sakas, Rīvas un Ulmales  bibliotēkās.  Gada 
novadnieka godināšana notiks 17.novembrī. 

Galvenā redaktore MARITA HORNA 
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Domes ziľas 
24.09.2009.g. Vērgales pagasta pārvaldē notika kārtējā 

Pāvilostas novada domes sēde. Tajā piedalījās visi deputāti, 
pašvaldības darbiniece Anita Sprudzāne un praktikante Gita 
Gausmane. Darba kārtībā 39 jautājumi. 
1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7. „Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””. 
2. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8. „Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 2009.gadā 
Pāvilostas novadā „Pāvilostas pelēkā kāpa”””. 
3. Pilnvaroja par Pāvilostas novada domes pārstāvi Pāvilostas ostas 
valdē domes deputātu Andri Zaļkalnu. 
4. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības infrastruktūras objektu 
sarakstu valsts dotācijas saľemšanai infrastruktūras attīstībai.  
5. Uzdeva domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam līdz 
2009.gada 30.septembrim iepazīstināt juristes Argitu Jaunsleini un 
Ināru Avotiľu ar plānotajiem darba pienākumiem. Pašvaldībai joprojām 
ir darba līgumi ar abām juristēm, bet finansējums ir tikai vienai. Ar 
darba pienākumiem ir domāts, ka juristes  ne tikai sniedz konsultācijas 
iedzīvotājiem, bet arī sagatavo dokumentus iedzīvotājiem bez maksa, 
kā tas līdz šim bijis Vērgales pagastā.  
6. Piešķīra finansējumu no Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada 
budžeta izdevumiem neparedzētajiem gadījumiem Vērgales pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” un Pāvilostas vidusskolas 
ēku energoaudita veikšanai Ls 880,00 apmērā. 
7. Apstiprināja Pāvilostas novada domes dalību projektā Nr.LV0083 
„Kurzemes reģiona ostu attīstība”, kura kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 492 459 EUR (jeb 346 103 LVL pēc kursa 0.702804). 
8. Nolēma veikt grozījumus 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajā 
Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu tarifikācijas Pāvilostas 
vidusskolas sadaļā un noteikt darba algu Ls 71 direktores vietniecei 
audzināšanas darbā periodā no 2009.gada 01.septembra līdz 
2009.gada 31.decembrim, nosakot darba likmi 8 stundas nedēļā. 
Finansējumu darba algai nodrošināt no Pāvilostas vidusskolas budžeta 
līdzekļu ietaupījuma algām 2009.gada vasaras periodā. 
9. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku telefona 
limitus mēnesī ar 01.10.2009. un Pāvilostas novada pašvaldības 
darbinieku degvielas limitus mēnesī ar 01.10.2009. 
10. Nolēma pieľemt apdrošināšanas akciju sabiedrības BTA 
dāvinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu apdrošināšanai. 
11. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības maksas pakalpojumu 
un suvenīru izcenojumus ar 2009.gada 01.oktobri. Skat.14. lpp. 
12. Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokli Ls 68,49 Ritai 
Šteinbergai par saimniecību „Aldas Valks”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā par 2009.gadu. 
13. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lašu 
iela 3, Pāvilosta, kuru īpašniece Inga Freidenfelde pārdod Viktorijai 
Eisai, uz nekustamo īpašumu „Jaunkalni“, Sakas pagasts, kuru 
īpašnieks SIA „Vedze“ pārdod SIA „Latvijas Mežsaimnieks“, uz 
nekustamo īpašumu Šķēdes iela 5, Saraiķi, Vērgales pagasts, kuru 
īpašniece Juta Jaunsproģe pārdod Aivaram Kalniľam, uz nekustamo 
īpašumu „Krūzes“, Vērgales pagasts, kuru īpašnieks SIA „B1&B2“ 
pārdod SIA „Nielsen Global Investment“, uz nekustamo īpašumu 
„Dīķīši“, Vērgales pagasts, kuru īpašnieks SIA „Melne“ pārdod SIA 
„ETB“. 
14. Apstiprināja Pāvilostas pilsētas kultūras nama veidlapu, 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama nolikumu un Ziemupes bibliotēkas 
nolikumu 
15. Nolēma pieľemt zināšanai izglītības, kultūras un sporta komitejas 
ziľojumu par Pāvilostas mākslas skolas telpām un par telpu 
nodrošinājumu atbilstoši noteiktām normām. Juristei līdz 2009.gada 
26. oktobrim iesniegt ziľojumu izglītības, kultūras un sporta komitejai 
par tiesvedības gaitu. Uzdot zemes ierīkotājai sagatavot dokumentus 
īpašuma E.Šneidera laukumā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā tiesību 
nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
 

16. Nolēma izdot  saistošos noteikumus  Nr.9 ”Par Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumiem”. Lēmumu  publicēt  vietējā  laikrakstā  
„Pāvilostas Novada Ziľas”, laikrakstā  „Latvijas  Vēstnesis”  un  ievietot 
Pāvilostas novada domes mājas lapā www.pavilosta.lv  ( skat. 3.lpp).  
17. Apstiprināja ar Pāvilostas novada domes saistošajiem noteikumiem 
detālplānojumus saskaľā ar pielikumiem. Šo lēmumu publicēt vietējā 
laikrakstā “Pāvilostas Novada Ziľas” un laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, norādot, ka ar sarakstu par detālplānojumiem, kas ir 
apstiprināti ar Pāvilostas novada domes saistošajiem noteikumiem, var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv (skat. 3.lpp). 
18. Apstiprināja detālplānojuma Pāvilostas novada, Sakas pagasta 
nekustamo īpašumo „Jaunāķīši”, „Jūrāķīši”, „Lielāķīši”, „Mežāķīši”, 
„Mazāķīši”, „Priežāķīši”, „Silāķīši” un „Smilšāķīši” redakciju par galīgo 
redakciju. Ar detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada 
pašvaldībā un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv .  
19. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam 
„Dīķīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Detālplānojuma izstrādes 
mērķis- četru vēja elektrostaciju būvniecība īpašumā. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. Apstiprināja darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam . Nolēma slēgt 
līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „ETB” un 
izstrādātāju SIA „Projekti un vadība” par detālplānojuma izstrādi. 
20. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam 
„Lenkas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 2.zemes vienībai. Šajā 
īpašumā ir jau atļauta četru vēja ģeneratoru uzstādīšana un tagad, 
izstrādājot detālplānojumu, īpašnieks vēlas uzstādīt vēl vienu vēja 
ģeneratoru. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. Apstiprināja darba 
uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam. Nolēma 
slēgt līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „Lenkas 
Energo” un izstrādātāju SIA „Projekti un vadība” par detālplānojuma 
izstrādi. 
21. Nolēma samazināt samaksu par izpērkamo zemi ar nosaukumu 
„Mazplāteri” Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Samazināt samaksu, 
ľemot vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā 6% 
un par darba stāžu lauksaimniecībā 25% . Kopējā samazinājuma 
summa 31%. 
22. Nolēma samazināt samaksu par izpērkamo zemi ar nosaukumu 
„Strīķi” Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Samazināt samaksu, ľemot 
vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā 
6%,samazinājums, ľemot vērā nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē 22% 
un par darba stāžu lauksaimniecībā 25% Kopējā samazinājuma summa 
53%. 
23. Samazināja samaksu par izpērkamo zemi ar nosaukumu „Vērpetes” 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Samazināt samaksu, ľemot vērā šīs 
zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā 6% Kopējā 
samazinājuma summa 6%. 
24. Nolēma atteikt zemes īpašuma Brīvības ielā 38, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā 
arī ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 804,444 kvm. atrodas 
dabas liegumā “Pāvilostas pelēkā kāpa”. Dabas lieguma “ Pāvilostas 
pelēkā kāpa” dabas aizsardzības plānā ir ieteikums lieguma teritoriju 
saglabāt vienotu, to nefragmentēt. Zemes gabala kopējā platība ir 2329 
kvm, Sadalot divos atsevišķos īpašumos, katrs īpašums būs 1164,5 
kvm, Pāvilostas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos 2. daļas 6 punktā norādīts, ka zemes gabala minimālā 
platība ir noteikta 1200 kvm, un zemes gabala daļa, kas atrodas ielu 
sarkano līniju robežās, nevar tikt uzskatīta par ietilpstošu noteiktajā 
minimālajā zemes vienības platībā.( zemes gabalam ir gan Avotu ielas 
15m projektētā sarkanā līnija, gan Brīvības ielas 16m projektētā sarkanā 
līnija). 
25. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Pīlādzīši” zemes ierīcības 
projektu. Īpašums sadalīts divās daļās. Atdalītajam zemes īpašumam 
piešķirts nosaukums „Dižvēji”. Noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve.  
 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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26. Piekrita nekustamā īpašuma Rudzupuķes, sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes vienībai mainīt nosaukumu uz 
„Fortūna”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes 
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
27. Nolēma papildināt 31.07.2009. Pāvilostas novada domes sēdes 
lēmumu ar punktu 2.4. un izteikt to šādā redakcijā: „Zemes gabalam ar 
kadastra Nr. 6486 015 0001 piešķirt nosaukumu Pinkšas, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads.” 
28. Nolēma grozīt 30.07.2009. sēdes protokola lēmuma 38. punktu 
4.apakšpunktu un 27.08.2009 sēdes protokola lēmuma 28. punktu un 
izteikt tos šādā redakcijā; no Malduguns iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads atdalītiem zemesgabaliem piešķirt adreses: Malduguns iela 8, 
Malduguns iela 8A, Malduguns iela 8C,  Malduguns iela 8D, Sila iela, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads.  
29. Atteica zemes nomas līguma pagarināšanu Sandrai Linabergai, jo 
zemes gabals ar kadastra Nr. 6413 002 0153 Pāvilostas novada domei 
nepieder. Jau 2006. gada konstatējot, ka zemes gabals Ķīvīšu ielā 3 
pieder kā lietojums valstij, Sakas novada dome zemes nomas līgumu 
pārtrauca. Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona valsts 
institūcijā, kuras valdījumā atrodas zemes gabals, iesniedz pieteikumu 
par nomu. 
30. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz 
zemesgabalu ar kadastra Nr. 6413 006 0208 platība 1261,8 kvm ar SIA 
N Stars par Ostmalas ielas izmantošanu. 
31. Nolēma ar 2009. gada 24. septembri sakarā ar Nomnieka 
uzteikumu lauzt zemes nomas līgumu Dzintaru ielā 109a/6 
32. Nolēma piešķirt adreses būvēm ar kadastra Nr. 6413 013 0061 
013, 6413 013 0061 014, 6413 013 0061 015 un jaunizveidojamajam 
būvju īpašumam, kas atrodas uz zemesgabala „Akmeľraga bāka”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Jaunizveidotajam būvju īpašumam 
piešķīra nosaukumu „Vigulīši”.  
33. Nolēma pagarināt īres līgumu Ģirtam Bauļkalnam uz dzīvojamo 
platību - dzīvokli pēc adreses „ Selgas-1”, Ziemupe, Vērgales pagasts 
uz noteiktu laiku – līdz 30.09.2010. Ģirtam Bauļkalnam slēgt 
vienošanos ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība” par īres līguma 
pagarināšanu.  
34. Nolēma piešķirt šādu papildus zvejas rīku limitu 2009.gadam: 

 Nēģu 
murds 

Mencu 
kvota 

Zivju 
tīkls 

Zivju 
āķi 

IU „Merlin Liepāja” 1 326 4  

SIA „Lagūna L”  326   

SIA „Aisbergs JV”  326   

SIA „Viga 3”     

Z/s „Kristīne G”  326 13  

Z/s „AJA 3”   2  

Z/s „Kaija”  325   

Z/s „Uz viļľa”     

Tālis Ozols   1 100 

35. Nolēma nepapildināt iepirkumu komisijas sastāvu. Iepirkumu 
komisijai, izvērtējot iepirkuma dokumentāciju, pieaicināt attiecīgās 
sfēras iestādes vadītāju. 
36. Apstiprināja Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijas 
nolikumu. 
37. Nolēma atļaut privatizēt Lidijai Lazukinai dzīvokli ar kopējo platību 
41,7 kv.m (mājas kopīpašuma 417/9316 domājamās daļas), kas 
atrodas Dzintaru ielā 97 -5, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
38. Nolēma no Vērgales kultūras nama jumta segumam ieplānotās 
dotācijas Ls 50 000,00 apmērā atlikušo naudu novirzīt Vērgales 
pamatskolas jumtam.  
39. Nolēma pieľemt pašvaldības juristes sagatavoto ziľojumu par 
zemes gabalu Sakas pagastā ar kadastra Nr. 6486 010 0102 un Nr. 
6486 010 0047 privatizāciju. 

Sociālajos pabalstos septembrī izmaksāti Ls2472.00 
Komiteju sēdes plānotas 2009.gada 27.oktobrī no 

plkst.9.00.Nākamā domes sēde plānota 2009. gada 29.oktobrī 
plkst.14.00 Pāvilostā. 

Materiālu sagatavoja VITA BRAŢE 
 

„Paziľojums par saistošo noteikumu 
„Par Pāvilostas novada teritorijas 

plānojumiem” apstiprināšanu 
Pāvilostas novada domes 2009.gada 24.septembra  

lēmums (sēde Nr.6,16§) 
Par Pāvilostas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu 

apstiprināšanu 
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un 
Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 3.punktu,  
PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 9  ”Par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumiem”. 
2. Lēmumu  publicēt  vietējā  laikrakstā  „Pāvilostas Novada Ziľas”, 
laikrakstā  „Latvijas  Vēstnesis”  un  ievietot Pāvilostas novada domes 
mājas lapā www.pavilosta.lv .  
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

Domes priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 

 

„Paziľojums par Pāvilostas novada 
teritoriālo vienību detālplānojumu 

apstiprināšanu ar Pāvilostas novada 
domes saistošiem noteikumiem  

Pāvilostas novada domes 2009.gada 24.septembra 
 lēmums (sēde Nr.6,17§) 

Par novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu  
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un 
Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu,  PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt ar Pāvilostas novada domes saistošajiem noteikumiem 
detālplānojumus saskaľā ar pielikumiem (pielikumi Nr.15 - Nr.26). 
2. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā “Pāvilostas Novada Ziľas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot, ka ar sarakstu par 
detālplānojumiem, kas ir apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 
saistošajiem noteikumiem, var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

Domes priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 

Administratīvā komisija informē 
 Pāvilostas novada domes administratīvā komisija š.g. 
22.septembra sēdē izskatīja saľemtos administratīvos protokolus par 
administratīvajiem pārkāpumiem,  kurus ir izdarījuši Pāvilostas novada 
iedzīvotāji, un pieľēma šādus lēmumus: 
1) par dzīvošanu bez derīgas pases vai tā aizstājoša dokumenta 

sodīt 1957.g. dzimušo Dainu Ķ. ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā 
vai 2 dienas atstrādājot pašvaldības sabiedriskos darbos; 

2) par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā tā pazaudēta, sodīt 
1986.g. dzimušo Lieni B. ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā vai 2 
dienas atstrādājot pašvaldības sabiedriskos darbos; 

3) par suľu turēšanas noteikumu neievērošanu sodīt 1967.g. 
dzimušo Andri C. ar naudas sodu Ls 5,00 apmērā vai 2 dienas 
atstrādājot pašvaldības sabiedriskos darbos; 

4) par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskā vietā ar naudas sodu Ls 
10,00 apmērā vai 2 dienas atstrādājot pašvaldības sabiedriskos 
darbos sodīt šādas personas - 1973.gadā dzimušo Ēriku M., 
1973.gadā dzimušo Vinetu P., 1972. gadā dzimušo Aigaru P., 
1981.gadā dzimušo Jāni R., 1947.gadā dzimušo Haraldu P., 
1988.gadā dzimušo Kasparu Š.. 

Ziľas apkopoja AIJA OZOLIĽA 
 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Jauns priekšlikums 
Sakas upes ielejas attīstības projekts vai priekšlikums 

atšķiras no vairuma ar to, ka veidots tikai un vienīgi pilsētas un tās 
iedzīvotāju interesēs. Vairāku gadu garumā ainavu arhitektes un 
Pāvilostas (nepastāvīgās) iedzīvotājas Uldzes Liepiľas kursa darbu 
un diplomprojekta ietvaros ir izpētīta Sakas upes ieleja, izstrādāts un 
izdiskutēts redzējums par Sakas ielejas un līdz ar to arī Pāvilostas 
sakārtošanu. Projekts paredz Sakas ielejas ainavas izkopšanu, laivu 
ceļa iekļaušanu Pāvilostas infrastruktūrā, laipu sistēmas izveidošanu,  
atpūtas vietu labiekārtošanu pie upes.    Kaut arī projekts ir augsti 
novērtēts, tai skaitā,  par tā praktisko realizējamību – vienīgais veids, 
kā to var īstenot, ir pāvilostnieku iesaistīšanās – sākotnēji 
sabiedriskajā apspriešanā. Ja šādas iesaistes nebūs, tad projekta 
tālāka virzība visdrīzāk nenotiks, jo tam aiz muguras nav personiski 
ieinteresēta virzītāja, kas raksturīgs vairumam projektu. Parasti 
projektus virza tālāk, ja neviens nav ļoti pret. Šis projekts tiks virzīts 
tālāk, ja daudzi būs par. 

Projektu paredzēts realizēt pa daļām –  daudz var izdarīt 
talku ietvaros, piesaistot „sociālos” darbiniekus, kā arī rodot finansiālu 
atbalstu attiecīgās ES programmās. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Par Sakas upes ielejas attīstības priekšlikuma Pāvilostā 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 

 
Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties 

uz domes komitejas sēdē 25.08.2009. pieľemto lēmumu 
Nr.3, tiek nodots Sakas upes ielejas attīstības 
priekšlikums Pāvilostā sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saľemšanai. Sabiedriskā apspriešana notiks no 
05.10.2009. līdz 30.10.2009. Ar Sakas upes ielejas attīstības 
priekšlikumu var iepazīties Pāvilostas novada domē katru 
darba dienu.  

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā 
aicināti piedalīties visi interesenti, tiek rīkota 27.10.2009. 
plkst. 16.00 Sakas novada domes 2.stāva zālē, Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā, Liepājas raj.  

Rakstiskus priekšlikumus, iebildumus un 
atsauksmes var iesniegt katru darba dienu Pāvilostas domē.  

 

Pāvilostas novada dome informē, ka novada 
domes 24.09.2009. sēdē pieľemts lēmums/prot. Nr.6, 18.§/ 
par detālplānojuma apstiprināšanu: 

Apstiprināt detālplānojuma Pāvilostas novada, 
Sakas pagasta nekustamo īpašumu „Jaunāķīši”, „Jūrāķīši”, 
„Lielāķīši”, „Mežāķīši”, „Mazāķīši”, „Priežāķši”, „Silāķīši”, 
„Smilšāķīši” redakciju par galīgo redakciju. 

Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā saistošos 
noteikumus Nr.22 „Pāvilostas novada, Sakas pagasta 
nekustamo īpašumu „Jaunāķīši”, „Jūrāķīši”, „Lielāķīši”, 
„Mežāķīši”, „Mazāķīši”, „Priežāķši”, „Silāķīši”, „Smilšāķīši” 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
šī lēmuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Ar detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada 
pašvaldībā un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv. 

 
 
 

Jautā iedzīvotāji 
Atbild novada domes priekšsēdētājs U.Kristapsons 
1.Vai Aizsardzības ministrijas uzstādītais Jūras 

novērošanas tornis Pāvilostā ir nodots ekspluatācijā un kādi ir 
elektromagnētiskā lauka mērījuma rezultāti?  

P.S. Maija laikrakstā bija apsolījums  par to informēt 
Pāvilostas iedzīvotājus. 

Atbilde- „Pāvilostā uzstādītais Jūras novērošanas tornis vēl 
nav nodots ekspluatācijā.” 

2.Vai novada teritorijā pieļaujama ģenētiski modificēto 
organismu audzēšana? Vai dome nav apsvērusi domu neļaut 
savā teritorijā to darīt? 
Atbilde- „Domē ir saľemts iesniegums no lauku attīstības speciālistes 
un tas tiks izskatīts attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības komitejas sēdē š.g. 27.oktobrī. Aicinām arī novada 
iedzīvotājus izteikt savu viedokli par ģenētiski modificēto organismu 
audzēšanu novadā.” 

3.Vai netiks atjaunoti soliľi pilsētas centrā? (domāts 
pie Kurzemnieku ģimenes ţoga.) 
Atbilde: „Nē, nav plānots.” 

 

PAZIĽOJUMI 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz 
domes 24.09.2009. lēmumu nr.6, 20.§, ir uzsākta 
nekustamā īpašuma “Lenkas”, Vērgales pag., Pāvilostas 
novads 2.zemes vienības  detālplānojuma grozījumu 
izstrādāšana. 

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

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaľā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu plānotā retinātas 
ģimenes māju dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorija. 

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

 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz 
domes 24.09.2009. lēmumu nr.6, 19.§, ir uzsākta nekustamā 
īpašuma “Dīķīši”, Vērgales pag., Pāvilostas novads 
detālplānojuma izstrādāšana. 

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

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaľā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu plānotā retinātas 
ģimenes māju dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorija un 
plānotā jaukta sabiedrisko darījumu, dzīvojamās apbūves 
teritorija. 

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

 

http://www.pavilosta.lv/


  

Palīdzība trūcīgajām personām 
Gribu informēt iedzīvotājus, ka Eiropas Komisija jau trešo 

reizi atbalstījusi pārtikas dāvinājumu maznodrošinātajām personām. 
Pirms diviem gadiem tika izdalīta baltmaize, pagājušajā gadā - 
putraimi. Tā kā EK piešķīrusi lielāku finansējumu, tad pārtikas pakā 
vairs nav viens, bet gan pieci produktu veidi. Jau augusta mēnesī 
Latvijas Sarkanais Krusts nogādāja pārtikas pakas komitejām un 
nodaļām.  

Pārtikas paku saľēmēji: 
1) reģistrētie bezdarbnieki, kas nestrādā;  
2) mammas ar bērniem, kuram vienam vai abiem no vecākiem 

nav darba; 
3) iedzīvotāji, kas dzīvo vieni un nav darba; 
4)  pirmspensijas vecuma cilvēki, kam nav darba.  

Aicinu iedzīvotājus, kam nepieciešama palīdzība, dodiet 
ziľu sociālajai darbiniecei Artai tel. darbā 63453658 vai 
mob.26499786; vai vadītājai Ildzei tel. darbā 63484560 vai 
mob.26148827 

Pārtikas pakas var saľemt katru darba dienu līdz plkst. 
16.00 Sakas pagasta pārvaldē. 

Par trūcīgu ģimeni  (personu) tiek atzīta, ja ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par pusi no valstī 
noteiktās minimālās darba algas, proti, Ls 90. 

Sociālā darbiniece ARTA BUNKA 
 

 
 

VAI TU ZINI, KA 
 Saľemts pozitīvs apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta par līdzekļu 

piešķiršanu Pāvilostas mūzikas skolas ēkas jumta, logu un durvju nomaiľai.  

 Lai palīdzētu maznodrošināto ģimeľu bērniem ar Mūzikas skolas 
Mācību apmaksu, skolas pedagogi  un skolēni iecerējuši rīkot labdarības 
koncertus ar mērķi savākt ziedojumus.  

 Pāvilostas mākslas skolas skolēns Rūdolfs Priedoliľš saľēmis 
Atzinību par piedalīšanos 37.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa-izstādes 
"LIDICE 2009"(Čehija) vizuālās mākslas konkursā, kura tēma šogad bija 
„Atklāj sev Visumu!”. 

 Nodarbinātības Valsts Aģentūras piedāvājumu darba meklētājiem jeb 
bezdarniekiem par iespējām sešus mēnešus strādāt savās pašvaldībās, 
mēnesī saľemot atlīdzību Ls 100, izmantojuši 15 novada iedzīvotāji – 7 
Vērgales pagastā, 8 Sakā un Pāvilostā. Nākamā gadā pašvaldība gatava 
piedāvāt darbu 30 iedzīvotājiem, kuri ir reģistrēti NVA. 

 11.09.2009. ar Vides ministrijas rīkojumu Nr.305 ir apstiprināts dabas 
lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" dabas aizsardzības plāns. Top arī 
teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kur lielu 
darbu iegulda Vides ministrija. Plāna aktuālā versija būs pieejama LDF un 
DAP mājas lapās, kā arī plāna drukātās versijas tiks nogādātas teritoriju 
pārraugošajās institūcijās ar DAP starpniecību. Tātad - visas iespējas 
nākotnē plānu ieviest un nodrošināt teritorijas aizsardzību ilgtermiľā! 

 Vērgalē tuvākajā laikā sāksies kultūras nama ēkas jumta nomaiľa. 
Darbi jāpabeidz līdz 17.novembrim. Darbus veiks SIA “Būve” un 
būvniecības izmaksas sastāda Ls 34 800,00. 

 Oktobra sākumā tiks izsludināts konkurss par Ulmales Saieta nama 
„Saulrieti” rekonstrukciju ar ES finansējumu.  

 Vērgales pagasta četros ciemos – Saraiķos, Ziemupē, Plocē un Vērgalē 
plānots veikt ūdenssaimniecības projektu par 1,2 milj. latu. Darbi varētu 
uzsākties 2010.gada aprīlī.  

 No 1.septembra sākām saimniekot ar Sakas novada un Vērgales 
Pagasta apvienoto budžetu. Tā kā ne Vērgales pagasts, ne Sakas novads 
nav saľēmis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas solīto 
apvienošanās naudu (Vērgales pagastam nav ieskaitīti Ls 150 000, Sakas 
novadam – Ls 153 000) un pašreiz valstī esošā situācija neliecina, ka tas 
varētu drīzumā notikt, tad dome nolēmusi no nesaľemtā finansējuma dzēst 
esošos kredītus Ls 190 084 apjomā, kuri ir ľemti no Valsts Kases. 

 SIA Būvpasaule Pāvilostas stadionā būvē hokeja laukumu. Finansējums 
Ls5 500 apmērā ir no Valsts investīciju programmas. Diemžēl, par šiem 
līdzekļiem nevarēs pabeigt visus paredzētos darbus.  

 2010.gada janvārī celtniekiem jānodod ekspluatācijā Pāvilostas 
Veselības centrs, kurā mājvieta būs arī Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestam. Pašreizējie celtniecības tempi atpaliek par 1 mēnesi 
no plānotā darba grafika, bet ceram, ka SIA „Tebra Būve” atlikušos mēnešos 
iespēs nokavēto. 

 Jau tuvākajā laikā Pāvilostas vēsturiskajā daļā sāksies rakšanas darbi  
tiks īstenots ūdenssaimniecības projekts, kura laikā vecpilsētā posmā no 
Torľa ielas līdz muzejam tiks ielikts jauns ūdensvads un izbūvēti  pievadi līdz 
katra īpašuma robežai. Pie katra īpašuma tiks uzstādīta „aka” ar ūdens 
patēriľa skaitītāju, kura mērījumus divas reizes gadā pārbaudīs Pāvilostas 
komunālā uzľēmuma darbinieki. Tā kā piekļuve skaitītājiem būs neērta, tad 
iedzīvotāji paši to nenolasīs, bet par ūdeni maksās tāpat kā līdz šim reizi 
mēnesī, bet vadoties no iepriekšējā gada mēneša vidējās maksas. Tie 
iedzīvotāji, kuriem tuvākajā laikā jāmaina uzstādītie skaitītāji, aicināti 
sazināties ar komunālā uzľēmuma vadītāju Gati Brēdiķi pa tālr.26412942, 
lai noskaidrotu, cik pašreiz ir lietderīgi to darīt.  

Projekta realizācijas laikā uz ielām tiks uzstādīti 22 hidranti, kas 
atvieglos ūdens ieguvi ugunsgrēka gadījumā. Šo rakšanas darbu ietvaros tiks 
pievilkta arī kanalizācija E.Šneidera laukuma īpašumiem, kuriem to 
neizdevās ierīkot pirms diviem gadiem līdzekļu trūkuma dēļ. 

Tik apjomīgi rakšanas darbi kā tas bija, ierīkojot kanalizāciju, vairs 
nebūs, jo daļa ūdensvada tiks ierīkota ar caurduršanas metodi.  

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 294 115,67. No tām 85% sedz ES, 10% 
- valsts, atlikušos 5% - pašvaldība. Darbus veiks atklātā konkursa uzvarētājs- 
SIA „Grobiľas SPMK”.  

 
 

 

Par sociālo palīdzību Vērgales 
pagastā 

Kā jau iepriekš informējām, tad ar 2009.gada 
1.septembri darbu uzsācis Pāvilostas novada sociālais 
dienests un līdz ar to stājušies spēkā jaunie saistošie 
noteikumi, ar kuriem varēja iepazīties iepriekšējā informatīvajā 
izdevumā (ar tiem var iepazīties arī pagasta pārvaldē). Tas 
nozīmē izmaiľas pabalstu piešķiršanas kārtībā mūsu pagastā, jo 
saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālo palīdzību Vērgales pagastā” 
zaudējuši spēku, pēc tiem vairs nestrādājam. Apvienošanās un 
krīze valstī ir skārusi arī sociālos pabalstus. Turpmāk Pāvilostas 
novada sociālais dienests piešķirs 4 veidu pabalstus. Pabalsti 
galvenokārt ir paredzēti trūcīgām ģimenēm un personām.  
1. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts. 
2. Vienreizējs pabalsts ārkārtas gadījumos. 
3. Dzīvokļa pabalsts. 
4. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei. 

No jauna ir pabalsts jaundzimušā aprūpei sakarā ar 
bērniľa piedzimšanu. Viens no visvairāk pieprasītajiem pabalstiem 
Vērgales pagastā bija pensionāriem un invalīdiem daļēju 
medicīnisko izdevumu segšanai, kā arī vientuļiem pensionāriem un 
invalīdiem vienreizējs pabalsts kurināmā iegādei un pabalsts 
aprūpei. Atvainojamies, bet šādus pabalstus turpmāk vairs 
nepiešķirsim, nesveiksim arī pensionārus apaļajās jubilejās. 

Vērgales pagasta iedzīvotājiem katru otrdienu no 
plkst.9.30 Vērgales pagasta pārvaldē būs iespēja tikties ar 
Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītāju Ildzi Agitu Balodi 
un uzdot jautājumus par sev interesējošiem jautājumiem.  

Gribu vērst iedzīvotāju uzmanību jautājumā par humānās 
palīdzības pārtikas pakām, kuras mūsu pagasta trūcīgie iedzīvotāji 
saľem jau vairākus gadus. Lai nākamajā gadā varētu veiksmīgi 
sadarboties ar Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas nodaļu un saľemt 
pārtikas pakas, lūdzu, trūcīgos iedzīvotājus jau savlaicīgi pieteikties 
Vērgales pagasta pārvaldē par pārtikas paku saľemšanu.  

Ar sociālo darbinieci Vizmu Alseiku Vērgales pagasta 
pārvaldē var tikties katru darba dienu no plkst.8.30 (vēlams iepriekš 
sazināties pa t. 26818992). Bet katru mēneša pirmo pirmdienu būšu 
sastopama Ziemupē un Saraikās. 

Sociālā darbiniece Vizma Alseika 
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SOCIĀLAIS DIENESTS 
Ar šā gada 1.septembri darbu uzsācis Pāvilostas 

novada sociālais dienests, kurā kopā strādā Vērgales, 
Sakas un Pāvilostas sociālie darbinieki. Kā sarunā 
pastāstīja Ildze Balode, tad Sociālā dienesta izveide nav 
pašvaldības izdomājums. To nosaka „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likums”, kurā norādīts, ka novadā, 
kurā ir vairāk kā 3000 iedzīvotāju, jāveido sociālās 
palīdzības dienests. Tā pakļautībā atrodas dienas centrs 
„Krams” Pāvilostā, Rīvas ciema sociālā istaba, sociālā 
māja Ploce 23, topošais Sakas saieta nams un mājas 
aprūpe. 

Dienestu vada Pāvilostas sociālā darbiniece 
Ildze Balode. Viľas pakļautībā strādā Vērgales sociālā 
darbiniece Vizma Alseika, Sakas sociālā darbiniece Arta 
Bunka, Vērgales sociālā darbinieka palīgs Vita Braže, 
sociālais aprūpētājs Sakā – Egons Stankevičs un Rīvas 
ciema sociālās istabas darbiniece Irēna Jaunskunga, kura 
darbu uzsāka 05.10.09.  

Kādi ir dienesta darbinieku pienākumi un 
atbildība?  
Dienesta vadītāja atbild par sociālā budžeta 
administrēšanu – veidošanu un izlietojumu, sagatavo 
pieľemtos lēmumus un nosūta tos iedzīvotājiem, izstrādā 
attīstības koncepciju, nodrošina veiksmīgu darbību un 
darbinieku noteikto pienākumu izpildi.  
Savukārt, sociālie darbinieki veic iedzīvotāju individuālo 
vajadzību, materiālo un personisko resursu  (visu gūto 
ienākumu pēdējo 3 mēnešu laikā un savā saimniecībā 
saražoto) novērtējumu, māju apsekošanu, nosaka klientu 
līdzdarbības pienākumus pabalstu prasītājiem, piemēram,  

 palīdz stāties Valsts Nodarbinātības aģentūras 
bezdarbnieku uzskaitē, 

 palīdz pie uzturlīdzekļu nokārtošanas ģimenēs ar 
bērniem, 

 iesaista labiekārtošanas darbos u.c. 
Sociālā darbinieka palīgs vāc informāciju par 

iedzīvotāju vajadzībām un konsultē par tiesībām un 
pienākumiem sociālos jautājumos, nepieciešamības 
gadījumā piedalās māju apsekojumos. 

Sociālās istabas darbiniece sadarbojas ar 
sociālajiem darbiniekiem, ģimenes ārstiem. Sniedz 
praktisku palīdzību iedzīvotājiem, proti, palīdz 
nomazgāties. Viľai labi jāpazīst savas apkārtnes cilvēki un 
jāaicina tos izmantot sociālās istabas pakalpojumu. 

Novadā ir viens sociālais aprūpētājs, kurš 
palīdz personisko un sociālo problēmu risināšanā Sakas 
iedzīvotājam. 

Sociālā dienesta redzes lokā pašlaik ir novada 
17 ģimenes ar bērniem, 48 darbspējas vecuma cilvēki, 7 
invalīdi. Nepieciešamības gadījumā cenšas palīdzēt arī 
pensionāriem. Vēl joprojām tiek organizēts brauciens uz 
Alsungu pie zobārsta. Pašvaldība nodrošina transportu, 
ceļa izdevumus sedz paši iedzīvotāji. 

Turpmāk  sociālo jautājumu un pabalstu 
piešķiršanu izskatīs sociālā dienesta sēdē katra mēneša 
otrajā un ceturtajā otrdienā un  pieľems lēmumus, 
pamatojoties uz apstiprinātajiem saistošajiem 
noteikumiem. Būtiskākā izmaiľa ir tā, ka iedzīvotājiem 
lēmums par sociālo palīdzību nebūs jāgaida līdz mēneša 
beigām, jo sociālā dienesta sēdes ir divas reizes mēnesī. 
Līdz šim, kā zināms, sociālo pabalstu piešķiršanu risināja 
novada domes deputāti Sociālo jautājumu pastāvīgajā 
komitejā. 
   
 

 
Itija OZOLIĽA- Mākslas skola 4.P grupa 
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Sociālā dienesta darbinieku darba laiki: 
Ildze Balode pieľem iedzīvotājus Pāvilostā domes telpās - pirmdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien no 8.00 – 12.00; dienas centrā „Krams” no 13.00 – 17.00. 
Vērgales pagasta pārvaldē otrdienās.  
Vizma Alseika pieľem iedzīvotājus Vērgales pagasta pārvaldē – pirmdien, 
trešdien, piektdien no 8.30 – 17.00. 
Arta Bunka pieľem iedzīvotājus Sakas pagasta pārvaldē - pirmdien, trešdien, 
piektdien no 8.00 – 16.00. 
Otrdienas un ceturtdienas ir māju apmeklējumu dienas. 

Ar sociālā dienesta vadītāju Ildzi Balodi sarunājās  
MARITA HORNA 

 

 

Mihaēls DOROĽINS- Mākslas skolas1.P grupa 

Kādas ir komitejas funkcijas?  
Pāvilostas novada domes pašvaldības nolikumā teikts: 
Sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus: 
22.1. par sociālo palīdzību ( ja sociālā dienesta lēmums tiek pārsūdzēts uz 
komiteju); 
22.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 
22.3. par veselības aprūpi un aizsardzību; 
22.4. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, 
kapitālsabiedrību, 
komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu 
komitejā. 

Pirmā sociālā dienesta sēde notika 22.septembrī Vērgales pagasta 
pārvaldē. Sēdē 2 ģimenēm tika piešķirts GMI pabalsts un 3 personām tika veikts 
pārrēķins sakarā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras projekta darba 
praktizēšanas stipendijas saľemšanu. Nākamā sēde 6.oktobrī. 
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   Pāvilostas novada pašvaldībā tiek realizēti 
Eiropas Savienības projekti 

 
Pašreiz Pāvilostas novada pašvaldība realizē vairākus Eiropas 

Savienības projektus. 
2009. gada 6. janvārī Sakas novada dome, tagad Pāvilostas novada 

pašvaldība, ir noslēgusi līgumu Nr. 08-02-L32100-000016 ar Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes 
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par finansējuma piešķiršanu projekta 
„Sakas novada Sakas pagasta „Pagasta Māja” palīgēkas rekonstrukcija 
par saieta namu” pasākuma 321 ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Pāvilostas 
novada pašvaldībai piederošo ēku, ko pašreiz izmanto Sakas pagasta pārvalde 
kā palīgēku. Pēc rekonstrukcijas paredzēts ēku izveidot par daudzfunkcionālu 
tautas saieta namu, kas pildītu šādas funkcijas: saieta nams, konferenču zāle 
pieaugušo izglītībai, telpas pagasta NVO un pulciľiem, sanitārais mezgls. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 89 500  
(ar PVN), tai skaitā Pāvilostas novada pašvaldības finansējuma daļa sastāda 
LVL 18 962. Ir izstrādāts ēkas tehniskais projekts, kuru veica SIA 
„AGROPROJEKTS”, Liepājas filiāle. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Latvijas 
Būvnieks ” par summu LVL 60 231.55. Pašreiz norit rekonstrukcijas darbi, kas 
ilgs līdz šī gada 5. novembrim. 

 Otrs ELFLA projekts arī tiek realizēts Sakas pagasta teritorijā. 
2009. gada 21. maijā Sakas novada dome, tagad Pāvilostas novada 
pašvaldība, ir noslēgusi līgumu Nr. 08-02-L32100-000303 ar Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes 
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par finansējuma piešķiršanu projekta 
„Sakas novada Ulmales ciema veikala ēkas „Saulrieti” rekonstrukcija par 
saieta namu” pasākuma 321 ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros. Kopējā finansējuma summa sastāda LVL 67 196,83, Pāvilostas 
novada pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 14 237. Ēkā pēc rekonstrukcijas 
paredzēts pārcelt no privātmājas Ulmales bibliotēku, izvietot interneta pieejas 
punktu, telpas dažādiem pasākumiem un sanitāro mezglu. Ir izstrādāts 
tehniskais projekts, kuru veica SIA „JOMS”. Septembra vidū tiks izsludināts 
konkurss par būvdarbu veicēju. Projekta realizācijas laiks ir paredzēts līdz  
2011. gada 1. jūnijam. 

 
Bijušā Ulmales ciema veikala ēka „ Saulrieti ”, kas tiks rekonstruēta par saieta namu 

Arī Vērgales pagasta teritorijā ir iesniegti un apstiprināti trīs projekti 
ELFLA aktivitātei „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Viens no 
šādiem projektiem ir „Ziemupes ciemata centra labiekārtošana”, ar līguma 
Nr. 08-02-L32100-000373, līgums noslēgts 2009. gadā 26. martā. Kopējā 
projekta summa sastāda 28 704.17 LVL. Ľemot vērā saspringto ekonomisko 
situāciju, projekta apjoms ir samazināts un tiks realizēts labiekārtošanas 
projekta pirmais posms. Pašreiz, projekta ietvaros ir veikta apstādījumu 
labiekārtošanas projekta izstrāde Ziemupes ciemata centram, ko ir veicis SIA 
„EKO PARKS” no Talsiem, par summu 450.00 LVL. Šī gada 11. septembrī 
noslēdzās iepirkuma procedūra par labiekārtošanas darbu veicēju, kurā ar 
zemāko cenu - 5999.02 LVL uzvarēja un darbus veiks SIA „Kurzemes ceļinieks 
un būvnieks”.  
   Labiekārtošanas darbus Ziemupes ciemata centrā paredzēts veikt atbilstoši 
izstrādātajam projektam līdz šī gada 6. novembrim.  

  

 Otrs projekts Vērgales teritorijā, kura realizācija 
ELFLA aktivitātes „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros ir uzsākta, ir „Vērgales kultūras nama 
jumta rekonstrukcija ”, līguma Nr. 08-02-L32100-000364, 
līgums noslēgts 2009. gada 15. aprīlī. Kopējā projekta summa 
sastāda 46 159.99 LVL. Pašreiz ir veikta ēkas k/n jumta tehniskā 
projekta izstrāde, ko saskaľā ar iepirkuma procedūru veica SIA 
„Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” par kopējo 
summu LVL 1270.50. Atbilstoši izstrādātajam projektam, ir 
noslēdzies iepirkums par būvdarbu veicēju. Iepirkuma procedūrā 
ar zemāko piedāvāto cenu: LVL 34 826.53 ar PVN uzvarēja un 
darbus veiks LRS „Būve SIA”. Darbus paredzēts veikt līdz 2009. 
gada 16. novembrim. 
 

 
 

 
     Sakas novada dome, tagad Pāvilostas novada pašvaldība, ir 
iesniegusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē 3.1.3.1. 
“Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana ” un saľēmusi finansiālu atbalstu projektam 
“Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Pāvilostas vidusskolā”, Nr. 3 
DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/046  

Projekta mērķis ir: vispārējās izglītības kvalitātes 
paaugstināšana Liepājas rajona Sakas novada Pāvilostas 
vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli 
tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības 
programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.  
 

 
Mācību stunda 10. klasei jaunizremontētajā fizikas kabinetā 

(turpinājums 5.lpp.) 
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(turpinājums no 4.lpp.) Projekta ietvaros Pāvilostas 
vidusskolā ir veikts četru dabaszinību kabinetu 
(ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas) 
remonts, iepirkumā uzvarēja un darbus veica SIA 
“IGA” no Pāvilostas.  Kopējā būvdarbu summa 
sastādīja LVL 11 038,13 (ar PVN).  

Projekta ietvaros minētajiem četriem 
dabaszinību kabinetiem tika veikta automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu ierīkošana, ko veica SIA “ 
NIK Drošibas Sistēmas ”. Kopējā darbu summa 
sastāda LVL 941.00. 

Dabaszinību kabineti un to laboratorijas 
telpas tika arī pie jaunām mēbelēm. Mēbeļu 
iepirkumā uzvarēja SIA “Edvanss” ar kopējo 
summu LVL 11 409.09, kas arī veica kabinetu 
mēbeļu izgatavošanu, piegādi un montāžu. 
Pirmais projekta posms ir noslēdzies, un skolēni 
varēja uzsākt jauno mācību gadu apgūt 
dabaszinību priekšmetus jaunajās telpas. Pirmajā 
septembrī bija liela interese gan no skolēnu, gan 
arī no vecāku puses par jaunajiem kabinetiem, un 
daudzi interesenti pēc svinīgās daļas devās 
ekskursijā aplūkot izremontētās un apmēbelētās 
telpas. 

Projekts ilgs līdz 2011. gada 30. 
Oktobrim, un projekta ietvaros vēl ir plānots  
kabinetus aprīkot ar modernu meteriāli tehnisko 
bāzi, iegādāties dažādus mācību materiālus un 
programmatūru. 

Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē 
 

Ciemos pie Sprīdīša 
 23. septembrī Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” vecāko 
grupu 7 bērni skolotājas Gunitas Delijevas vadībā izmantoja iespēju un piedalījās 
Pāvilostas vidusskolas sākumskolas klašu organizētajā ekskursijā uz Tērvetes „Sprīdīša” 
dabas taku. Bērnus sajūsmināja lielais divstāvīgais autobuss, gide Mārīte Māra, garšīgais 
Mārītes sarūpētais kliľģeris un, protams, pati dabas taka ar mazajām rūķīšu mājiľām, 
raganu, kura saimniekoja savā meža virtuvē, un iespēja vizināties ar zirgiem. Tērvete ir 
vieta, kur bērni labprāt ciemotos.  

Skolotāja GUNITA DELIJEVA 
 
 Miķeļdienas  
     svinības bērnu  

     dārzā 
Es izcepu kukulīti 
Pašā Miķeļ' rītiľā.     
Es mielošu Miķelīti 
Ar balto(i) kukulīti. 
 
 Saulainā vasara jau aizsteigusies, 
 un rudens ar savu krāšľo lapu apmetni un pīlādžu krellēm ir klāt. 
 29. septembrī pirmsskolas iestādē pirmais pasākums – Miķeļdienas svinības jau 
 ieskandinātas ar rudens dārzeľu un augļu izstādi. 
 Miķeļdienu svinam saistībā ar folkloru un latviešu tautas tradīcijām. Bērniem šie 
svētki ļoti patīk, jo tos mēs svinam laukā - skandinot latviešu tautasdziesmas, mīklas, 
rotaļas un dziesmas par rudeni, bet pats galvenais šai dienā ir Jumīša meklēšana un 
ķeršana, jo: „Kas noķers rudzu jumi, tam būs laime šogadiľ'. ” Pasākuma noslēgumā mūs 
gaida pārsteigums - ”Lielais Jumīša maizes klaips”, kas bērniem ļoti garšo un rosina 
pārrunāt, kādi darbi veicami, lai varētu izcept  maizīti. 
 Rudens saulgrieži nosvinēti, turpināsim tikpat čakli un radoši darboties arī 
turpmāk. Lai Jums veiksmīgs un darbīgs šis mācību gads!      

Skolotāja AIJA GERTSONE 

 
 

PATEICĪBA 
Lielu paldies Pāvilostas novada pašvaldībai saka Pāvilostas izglītības iestāžu 

darbinieki no mākslas, mūzikas un pirmsskolas izglītības iestādēm par lielisko dāvanu 
Skolotāju dienā – ekskursiju. Šajā dienā guvām daudz brīnišķīgu iespaidu un emociju. 
Esam pateicīgi, ka mums tika dāvāta iespēja tās izbaudīt.  
 
 

Informācija vecākiem 
Atkal Latviju skar cilvēku „izbraukšanas 

vilnis” uz ārzemēm darba meklējumos. Šajā 
sakarā gribu iepazīstināt ar dažām likuma 
normām, kas attiecas uz vecākiem, kuru aprūpē ir 
nepilngadīgi bērni. Civillikums nosaka, ka bērna 
intereses pārstāv un aizstāv viľa vecāki kā bērna 
dabiskie aizbildľi. Tātad, ja abi vecāki izbrauc no 
Latvijas, bet bērns paliek Latvijā, tad vispirms 
vecākiem nepieciešams izsniegt pilnvaru personai, 
kuru viľi pilnvaro pārstāvēt sava bērna intereses 
savas prombūtnes laikā. Šādu pilnvaru vecāki var 
uzrakstīt savas dzīves vietas bāriľtiesā vai arī pie 
notāra. Pilnvaras sastādīšana un apliecināšana 
bāriľtiesā izmaksā 5 latus. 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 
nosaka, ka vecāki savu bērnu var nodot citas 
personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 
trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīves 
vietas bāriľtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst 
bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi 
aprūpēt. Turklāt bērna nodošana citas personas 
aprūpē nevar būt ilgāk par gadu.  

Lai veiksmīgi risinātu jautājumus ar 
pilnvaras izsniegšanu un bērnu nodošanu citas 
personas aprūpē (arī vecvecāku), aicinu visus 
vecākus, kuri uz laiku gatavojas izbraukt darbā uz 
ārzemēm un kuriem Latvijā paliks nepilngadīgi 
bērni, savlaicīgi griezties bāriľtiesā. Cerot uz 
veiksmīgu sadarbību, ar jums bāriľtiesā tiksies 
Velta vai Baiba Pāvilostā pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās un piektdienās, bet Vērgalē 
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās. 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja VELTA VAŠKUS 
 

 Daniels Delijevs, Mākslas skolas 2.P grupa 

 

Foto: Aija Gertsone. 
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Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
būs jauna izstāde 

No 19.oktobra skatītāji aicināti apmeklēt izstādi "Vasaras izjūtu 
reinkarnācija”, kurā varēsiet skatīt Liepājas Universitātes studiju programmas 
"Māksla" maģistratūras 2.kursa studentu darbus. Kursā mācās 12 studenti no 
Rīgas, Siguldas, Jelgavas un Liepājas, lielākajai daļai no kuriem darbs ikdienā ir 
saistīts ar reklāmu, pedagoģiju un scenogrāfiju. Šovasar no 16.-19.jūlijam grupa 
šī kursa studentu četras dienas dzīvoja un strādāja Pāvilostas mākslas skolā, tas 
ir, savās skicēs, uzmetumos un fotogrāfijās fiksēja piejūras novada specifiski 
skarbo romantiku. Šo četru dienu laikā radošo profesiju pārstāvji apmeklēja 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju, ostu, molu, sērfotāju klubiľu, veco alus 
darītavu, Strantes stāvkrastu, Upesmuižas parku, izbrauca jūrā un degustēja zivju 
kūpinājumus. Mākslinieks un pasniedzējs Raimonds Gabaliľš no Liepājas izkala 
divas koka skulptūras "Karalis" un "Karaliene", kas pašlaik rotā kafejnīcas 
"Āķagals" zālāju iepretim ieejai. Reklāmas mākslinieces no Rīgas Inese Skrapce 
un Agnese Aizpuriete, kā arī Liepājas teātra scenogrāfe Jolanta Miķelsone 
apgleznoja grīdu sērfotāju klubiľā. Tikai četras dienas bija nepieciešamas, kā 
paši viľi atzina, lai iemīļotu šo mazpilsētas sirdsmieru un skaistumu. Tikai četras 
dienas bija nepieciešamas, lai uzkrātie iespaidi vēlāk pārtaptu darbos - gleznās, 
skulptūrās un fotogrāfijās, ko vieno kopējs nosaukums "Vasaras izjūtu 
reinkarnācija". Kāpēc ne "Pāvilostas iespaidu reinkarnācija"? Atbilde ļoti 
vienkārša – tā nelielā daļa, kura šogad nevarēja ierasties uz plenēru Pāvilostā, 
rezultātā tomēr vēlējās būt piederīga šai izstādei. Tādēļ pagaidām vēl "Vasaras 
izjūtu reinkarnācija". Tomēr Pāvilostā dzīvojusī un pozitīvus iespaidus baudījusī 
kursa daļa – Agnese Aizpuriete, Diāna Macukēviča, Erlands Rubīns, Inese 
Skrapce, Jānis Bertrands, Jolanta Miķelsone, Raimonds Gabaliľš un, protams, 
vēl joprojām Pāvilostā dzīvojošais šo rindu autors Andris Paipa vēlas pateikties 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja direktorei Irina Kurčanovai par gatavību 
laipni uzľemt mūsu izstādi pie sevis muzejā, mākslas skolas direktoram 
Zigmundam Vilnim par naktsmājām plenēra laikā, Ģirtam Vagotiľam - Vagulim 
par atraktīvo dalībnieku vizināšanu ar kuteri jūrā, Dagnim Bricim par viesmīlīgo 
uzľemšanu vindsērfinga klubiľā, Jānim Pētermanim par piedāvājumu gūt jaunus 
iespaidus zvejas procesā atklātā jūrā, ko šoreiz pagaidām vēl neizmantojām un, 
protams, Raimonda Gabaliľa īpašais paldies Janetai un Uldim Kristapsoniem par 
viesmīlību un palīdzību ar kokmateriāliem, transportu, kā arī darbaspēku, jo ap 
200 kg smagos bluķus nebūt nebija tik viegli izcilāt un izgrozīt. Uz tikšanos oktobrī 
mūsu radošo darbu izstādē "Vasaras izjūtu reinkarnācija"! 

Pāvilostas vidusskolas skolotājs  
ANDRIS PAIPA 

 

 „No jūras dzelmes līdz pannai” 
Pāvilostas novadpētniecības muzejs uzsāk realizēt projektu, ko 

atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
Pāvilostai kā zvejniekciematam ir senas ne tikai zvejniecības tradīcijas, 

bet arī zvejnieku lomu – zivju gatavošanas tradīcijas. Daudzas no zivju 
sagatavošanas receptēm jau ir piemirsušās, vai aizgājušas nebūtībā, bet 
pāvilostnieki zivis ir lietojoši uzturā un lieto joprojām, kā arī cienā savas pilsētiľas 
viesus un iebraucējus. 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs vēlas apzināt vēl esošos vecos 
zvejniekus, viľu sievas un saimnieces, kas pielieto savā ikdienā vai atceras 
senas, no senčiem mantotas zivju sagatavošanas receptes: gan zivju 
kūpināšanā, kaltēšanā, gan arī cepšanā, vārīšanā un marinēšanā u.c.  

Tāpēc, lai uzsāktu šo pētniecību, minētā projekta īstenošanu  9. 
oktobrī plkst. 15.00 muzejā tiek aicināti visi interesenti, kuri ir gatavi demonstrēt 
savas prasmes un dalīties ar zivju ēdienu receptēm. Pasākumu kuplinās ar 
savām dziesmām bērnu ansamblis „Burbulīši” vadītājas A. Gertsones vadībā. 

Patiess prieks būtu, ja šajā pasākumā piedalītos ne tikai pāvilostnieki, 
bet arī novada iedzīvotāji. Zivju ēdienu gatavotājus lūdzu iepriekš pieteikties līdz 
5. oktobrim pie manis, Irinas, muzejā vai telef. 63498276, 29226273. Pasākuma 
ietvaros būs iespēja skatīties diapozitīvus no pāvilostnieka Haralda Lukšēvica 
personālā arhīva. 

Gaidām visus interesentus, gan mazos un lielos.  
Muzeja vadītāja  

IRINA KURČANOVA  

 

VIDUSSKOLĀ 
4.septembrī stadionā un tuvējā mežā visu klašu 

skolēni piedalījās sportiskās aktivitātēs, ko sagatavoja 
orientēšanās pulciľa dalībnieki un skolotāja A.Kreicberga. 

No 15.-19.septembrim skolas bibliotēkā tika rīkota 
izstāde „Kārumbums”, kurā skolēni varēja ne vien aplūkot 
dažādas rudens veltes, bet arī šo to nogaršot. 

23.septembrī pirmsskolas un sākumskolas 
audzēkľi apmeklēja Tērvetes dabas parku un Annas 
Brigaderes muzeju. Ekskursijas noslēgumā visi mielojās ar 
kliľģeri. 

23.septembrī Pāvilostas vidusskolā interesantu 
lekciju 11.-12.klašu skolēniem lasīja Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā koordinators valodu jautājumos Ivars 
Apinis. 

29.septembrī skolēnu līdzpārvaldes meitenes 
stāstīja jauniešiem – viesiem no Vācijas – par mūsu skolas 
jauniešu iespējām pilnveidoties un iespējām pavadīt brīvo 
laiku. 

29.septembrī Dzejas dienu pasākumu skolēniem 
rīkoja latviešu valodas skolotājas Inese Reľķe un Anna 
Kaže. 

29.septembrī Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā 
Pedagoģiskās meistarības skolas lektors Kaspars Bikše 
aicināja vecākus uz sarunu, kā sarunāties ar bērnu par dzīvi. 

29.-30.septembrim skolēni no Miķeļdienas 
ziediem veidos apsveikumu visiem pedagogiem Skolotāju 
dienā. 

30.septembrī vidusskolēniem pirmā tikšanās ar 
Grobiľas autoskolas direktoru, instruktoru Ivaru Pelēķi par 
autoapmācību skolā. 

Tiek gatavoti projekta priekšdarbi skolas 
energoefektivitātes uzlabošanai- veikts energoaudits un ēkas 
apsekošana siltināšanai un skolas jumta nomaiľai. Eksperts 
pēc skolas apskates jau devis mutiskus norādījumus, ka 
lietderīgāk būtu nomainīt skolas apkures sistēmu, nevis 
līdzekļus izlietot ēkas siltināšanai, pirmajā stāvā mitruma 
mazināšanai ierīkot drenāžu un nomainīt skolas jumtu. 

No 26.- 30.oktobrim skolēniem brīvlaiks. 

Pāvilostas vidusskolā pašlaik darbojas 10 interešu izglītības 
pulciľi: 

Pulciľa 
nosaukums 

Klašu 
grupa 

Pulciľa 
skolotājs 

Darba laiks 
(diena un plkst. 
laiks) 

Rokdarbi 
sākumskolā 

1.- 4. Inta 
Priedoliľa 

Ceturtdienās 1240  

Šūšana 7.-12. Inta Vīgante Otrdienās 1330  

Sporta spēles 5.-12. Zintis 
Vīgulis 

Pirmdienās,  
Trešdienās 1700  
Ceturtdienās  1700  

Vispusīga 
fiziskā 
sagatavotība 

1.-4. Iveta Arāja Pirmdienās 1345  

Otrdienās 1200  

Tūrisms un 
orientēšanās 

3.-12. Aina 
Kreicberga 

Trešdienās 1500  

Skolēnu 
līdzpārvalde 

5.-12. Daiga 
Jēkabsone 

Pirmdienās 1600  

Koris  1.-4. Dace Bunka Piektdienās 1300  

Vokālais 
ansamblis 

5.-7.  Dace Bunka Trešdienās 1345 

Vokālais 
ansamblis 

9.-12. Dace Bunka Otrdiena 1500  

Floristika  5.-11. Baiba Arāja Ceturtdienās 1430  

Informāciju sagatavoja Daiga Jēkabsone 
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 8.oktobrī pl.17.00 Dzejas dienām veltīts pasākums, tikšanās ar Pāvilostas 

literātiem. Pasākumu papildinās Pāvilostas vidusskolas meiteľu ansamblis 
skolotājas Daces Bunkas vadībā. 

 

Ziľas no Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes 

„Dzintariľš” 
 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi 
„Dzintariľš” 2009./2010. mācību gadā apmeklē 49 bērni. 
Darbojas 4 grupas:  
1. grupa bērniem vecumā no 1,5 – 3 gadiem – „Saulītes”,  
2. grupa bērniem vecumā no 4 – 5 gadiem – „Rūķīši”,  
3. grupa 6 gadīgajiem bērniem – „Vāverēni”,  
4. grupa bērniem vecumā no 3 – 4 gadiem – „Taurenīši”. 
 

 
 
 
  

Iestādes darba laiks ir no 7.30 – 17.30. Uzmanību! 
Sakarā ar to, ka visā valstī notiek dažādi samazināšanas un 
nogriešanas pasākumi, arī pirmsskolas skolotājiem noīsināts 
darba laiks, tāpēc 2009./2010. mācību gadā ieviests 
jauninājums - no plkst. 15.30 darbojas tikai 2 grupas. Tas 
nozīmē, ka visi pirmsskolas bērni tiek apvienoti divās grupās. 
Vienā grupā apvienojas 1,5 - 3 gadīgie un 3 - 4 gadīgie bērni, 
bet otrā grupā apvienojas 4 - 5 gadīgie un 6 gadīgie bērni. 
Vecākiem jāseko līdzi grupu dežūru grafikam, kurš izlikts 
grupās, lai zinātu, uz kuru grupu vakarā jādodas pakaļ 
bērnam. 
 
 Lai arī 5 – 6 gadīgo bērnu obligātā sagatavošana 
pamatizglītības apguvei atcelta, tomēr pirmās klases 
programma nav mainījusies, tāpēc pirmsskolas skolotāji ar 
pilnu atbildības sajūtu turpina sagatavot piecgadīgos un 
sešgadīgos bērnus veiksmīgai skolas gaitu uzsākšanai.  
 
 Rīta cēlienā bērni apgūst visdažādākās prasmes 
matemātikā, konstruēšanā, lasīšanā, veidošanā, zīmēšanā, 
mūzikā, sportā, iepazīstas ar dabu, apkārtni un sabiedriskās 
dzīves norisēm sadarbībā ar pirmsskolas skolotājām Gunitu 
Delijevu, Elgu Deviľu, Ligitu Eihvaldi, Inesi Ermsoni, Ingu 
Leju, Ritu Penci un pirmsskolas mūzikas skolotāju Aiju 
Gertsoni. Pēcpusdienā bērni papildus mūzikas nodarbībām 
savas spējas var attīstīt muzikālajā jomā kopā ar mūzikas 
skolotāju Aiju Gertsoni. Kā maksas pakalpojums pirmsskolas 
iestādē pēcpusdienās darbojas Ligitas Eihvaldes vadītais deju 
pulciľš pirmsskolas vecuma bērniem.  
 
 Pirmsskolas iestāde joprojām aicina pieteikt bērnus 
vecumā no 1,5 – 7 gadiem gan no Pāvilostas, gan citiem 
novadiem un pilsētām. 
 

Novēlam visiem veiksmīgu Jauno mācību gadu! 
Vadītāja MONTA PĒTERMANE 

 

Krista ZIEMELE- Mākslas skolas1.P grupa 

Daniels DELIJEVS Mākslas skolas 2.P grupa 

 
Laura GERTSONE- Mākslas skolas 4.P grupa 

Ziľas no Pāvilostas bibliotēkas 
 Septembra mēnesī aizsākās Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes „Kultūras pārvaldes” un Pāvilostas novada pašvaldības finansētais 
projekts „Grāmatu varoľi atdzīvojas!”. Projekta mērķis: rosināt novada bērnus 
vairāk lasīt grāmatas un piesaistīt jaunākās paaudzes apmeklētājus bibliotēkai. 
Veicināt Pāvilostas un Aizputes mākslas skolu pieredzes apmaiľu un savstarpēju 
sadarbību, kā arī sadarbību ar Pāvilostas bibliotēku un tās lasītājiem, kopīgi 
realizējot projektu.  

No 08.09.2009.- 25.09.2009. mākslas skolās tika izsludināts konkurss, veidojot 
skices par tēmu „Mans mīļākais latviešu pasaku varonis”, pēc tam darbus 
izvērtēs Aizputes  un Pāvilostas mākslas skolu pedagogi, Pāvilostas bibliotēkas 
darbinieces. Labākie darbi un idejas tiks izvirzītas Pāvilostas bibliotēkas kāpľu 
telpas sienu apgleznošanai. Sienu apgleznos konkursa dalībnieki. 

No 5.10.2009. - 19.12.2009. darbu skices būs skatāmas Pāvilostas bibliotēkā 
izstādē „Grāmatu pasaku varoľi atdzīvojas!”. 
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KULTŪRAS NAMĀ 

 
17. oktobrī Pāvilostas pilsētas k/n Elektroniskās deju mūzikas pasākums Diskotēka. 

DJ Helvijs,DJ MZ, Ieeja: Ls 2,00 
 

 
 
 

No oktobra jauno darba sezonu atsāk kultūras nama pašdarbības kolektīvi. 
Skolēniem ir iespēja darboties:   

 Tautisko deju kolektīvos – vadītāja Daiga Cābele 3.-6.klašu deju kolektīva mēģinājumi 
notiek k/n  trešdienās plkst.15:00, piektdienās plkst. 16:00; 5.-9.klašu deju kolektīva 
mēģinājumi notiek k/n trešdienās plkst.15:00, piektdienās plkst. 16:00; Vidusskolas deju 
kolektīva mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās k/n plkst.19:00.  

 Vokālajā ansamblī „Burbulīši”, vadītāja Aija Gertsone- mēģinājumi notiek trešdienās un 
piektdienās Pāvilostas pirmskolas izglītības iestādē plkst. 13:00 

 Bērnu dramatiskais kolektīvs, vadītāja Marita Horna, otrdienās k/n  plkst. 18:00. 

 Kultūrvēstures izpētes pulciľā 5.-8.klasēm, vadītāja Marita Horna, otrdienās k/n  plkst 
17:00.Pulciľam pirmā nodarbība jau notikusi 22.septembrī, bet 26.septembrī 
izbraucienā ar riteľiem  iepazīts Sakas centrs un bijušo muižu atrašanās vietas. 

Pieaugušie aicināti uz: 
Vidējās paaudzes deju kolektīvu – vadītāja Daiga Cābele, mēģinājumi notiek svētdienās k/n 
plkst.18.00 
Amatierteātri – vadītāja Marita Horna, mēģinājumi notiek ceturtdienās k/n plkst.19:00 
Līnijdejas – vadītāja Rudīte Jance, mēģinājumi notiek svētdienās k/n plkst.15:00 

Pāvilostas kultūras nama vadītāja SILVA VĀRSBERGA 
 

Sporta ziľas 
19.septembrī Cīravā notika „Riča” kauss minifutbolā. Turnīrā piedalījās astoľas 

komandas Dunalka; Embūte; Medze; Kalēti; Aizputes pag; Cīrava; Apvienotā veterānu 
komanda un Pāvilosta.  
Apakšgrupas spēļu rezultāti: Pāvilosta : Cīrava 2:0, Pāvilosta : Kalēti 1:1, Pāvilosta : Dunalka 
1:1. Pāvilosta un Dunalka ar vienādu izcīnīto punktu skaitu iekļuva finālā. Fināla rezultāti: 
Pāvilosta : Medze 0:1, Pāvilosta : Embūte 0:0, 1.vieta Medze, 2.vieta Embūte 

Lai noskaidrotu trešās vietas ieguvēju, Pāvilostas un Dunalkas komandām nācās 
sist pēcspēles soda sitienus. Ar rezultātu 5:4 veiksmīgāki bija Pāvilostas futbolisti,  un 
rezultātā 3.vieta. Par turnīra labāko vārtsargu tika atzīts Nauris Stirna. 

Komandā spēlēja : Artis Zalonskis ; Ivars Horns ; Andris Cābelis; Arnis Zalonskis; 
Mareks Selderiľš ; Jānis Broks; Nauris Stirna; Andris Dzenis; Guntis Balodis; Aldis 
Barsukovs. 

30.septembrī  sezonu beidza  tenisa korti. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šajā 
vasarā  apmeklējums bijis daudz labāks. 

Oktobra vidū sākas volejbola turnīrs sieviešu un vīru komandām. 
Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 

 
 

2009.gada 31. oktobrī plkst.16.00 Pāvilostas kultūras namā notiks  

Pensionāru atpūtas vakars 
„Mēs cits no cita iedegamies”! 

Dalības maksa Ls1.50. Pieteikties pie Austras „Bodīte 99” līdz š.g. 24.oktobrim. 
Pensionāru padome 

Agnese ĢĒĢERE, Mākslas skolas 3.P grupa 

Mēs atceramies 
Šī varētu būt jauna laikraksta 

rubrika. Jo tik daudz kā vēl vēsturē neatklāta, 
nepierakstīta un nezināma.  

Pavisam nesen interesi par savu 
tautas brāļu dzīvi un bojāejas vietu Pāvilostas 
pusē izrādīja Liepājas ebreju vēstures 
apkopotāji, sazinoties ar Pāvilostas baptistu 
draudzes mācītāju Denisu Doroņinu.  
Apsekojot savu tautiešu atdusas vietu, ebreju 
kopienas pārstāvji bijuši patīkami pārsteigti 
par to, ka vēl joprojām šo vietu kopj, tātad 
atmiņas dzīvo. 

Savulaik kopā ar pāvilostnieku 
Miervaldi Tupesi mēģinājām apzināt un 
pierakstīt faktus par Pāvilostā reiz 
dzīvojošiem ebrejiem, un mums tas arī 
izdevās. Pēc 1935.gada tautas skaitīšanas 
datiem Pāvilostā tolaik dzīvojuši 64 ebreji. 
Vecāki tirgojušies ar dažādām precēm, 
izgatavojuši apavus, bērni gājuši skolā. Visi 
sadzīvojuši draudzīgi. Kad 2.Pasaules kara 
darbība ienāk Pāvilostā, te ienāk arī jaunie 
noteikumi – ebrejiem jāstaigā ar dzeltenajām 
zvaigznēm uz muguras. Un tā līdz 
1942.gada 29.oktobrim, kad  viņi visi, arī 
bērni,  tiek kājām aizdzīti līdz Sakai, kur 
Karpas upes krastā viņus nošauj. Pāvilostas 
sirmgalvji vēl labi atceras to dienu notikumus. 
Izglābties izdevās Meirei Rohelei, kura pēc 
kara dzīvoja un strādāja Liepājā, un kādai 
ebreju ģimenei, kura bija paspējusi izbraukt 
uz Krieviju. 

Par to, kad šajā masu upuru kapu 
vietā uzstādīta piemiņas plāksne, gan ir 
dažādi minējumi. Viens apgalvo, ka tas 
noticis 1959.gadā, cits saka, ka tas varētu būt 
ap 1965.gadu. Kad tad īsti? Ja kādam ir 
citas ziņas vai viņš var apliecināt minēto gadu 
precizitāti, tad lūdzu to darīt zināmu, zvanot 
pa tālruni 634 98219 vai 29226526 Maritai.  
  

Fragments no D.Doroņinam 
adresētās vēstules: „… Pateicos par .. 
palīdzību, sameklējot „Fašisma upuriem” 
pieminekli, kas tika uzstādīts par piemiņu 
bojā gājušiem Pāvilostas ebrejiem.  

Apmeklējot šo pieminekli, mēs 
esam secinājuši, ka Pāvilostas un Sakas 
apkārtnes iedzīvotāji glabā labestīgu 
atmiņu par ebrejiem – vienciemniekiem. 
Paldies par to Pāvilostas un Sakas 
iedzīvotājiem! 

„Liepājas ebreju vēstures muzeja”  
direktors Romans Očakovskis” 

 
p/s Pateicos arī visiem tiem no 

jums, kuri esat palīdzējuši savākt ziņas par 
tiem traģiskajiem notikumiem  un par 
pieminekli, kas atrodas mežā netālu no 
Kārpas upes tilta – Lidijai Kreidenai, Astīdai 
Krivcovai, Aijai Ozoliņai, Silvijai Bražei, Irinai 
Kurčanovai, Aivaram Alnim, Zigrīdai 
Bumbulei, Maritai Hornai, Verai Āboliņai. 

Ar cieņu D.Doroņins, 
 Pāvilostas ev.baptistu dr.mācītajs  
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Vērgales pamatskolā atzīmē Miķeļdienu 

 
 
3.klases skolēni pie sarūpētajām dabas veltēm. 
 

Nedēļu pirms Miķeļdienas Vērgales pamatskolas skolēni čakli 
rosījās pie skolas diţā ozola, kurš uz Vērgali noraugās jau kuro gadu 
desmitu. Zālienā, kur rudens iepinis jau pirmās krāsainās lapas, skolēni veidoja 
izstādi no dažādām rudens veltēm. Tajā aplūkojami gan ķeburaini kartupeļi un 
burkāni, kurus neatkārtojamus izveidojusi daba, gan ķirbji, kabači un āboli ar izcilu 
krāsu gammu, taču, nokļuvuši bērnu rokās, tie pārvērtušies par cilvēkiem, 
dzīvniekiem un pat pirātu kuģiem! Pie koka pieslējies arī smaidošs ķirbis, kurš jau 
saposies Helovīnam. Par godu varenajam ozolam bērni klasēs bija sarīkojuši 
zīmējumu izstādi, savos darbiľos attēlojot visu, kas saistās ar šo koku. Savukārt 
Miķeļdiena Vērgales pamatskolā ir īpaša ar to, ka ozolam tiek svinēta vārdadiena. 
Bērni to mīļi nodēvējuši par Miķeli Ozolu Zīles dēlu. 

VITA BRAŢE 
 
 

 
 

 

Vērgales seniori!  

22.okobrī plkst. 12.00! 

Oktobri saistām ar krāsainām lapām un rudenīgām dienām, kas mijas ar 
spēcīgu lietu un brāzmainu vēju. Šogad tikšanās pasākums notiks agrāk, jo decembris ir 
tomēr grūti prognozējams mēnesis sniega ziľā. Oktobris ir īpašs laiks. To veltām veļu 
pieminēšanai un klusai, dziļai sarunai. Par to, kā bijis, kā ir, kā būs. Kā zvaigžľu gaisma spīd 
doma caur tumšu nakti. Tradīcijas palīdz ievērot ritmu, bagātināt izjūtas, māca ieraudzīt - 
pasaule ir skaista, un dzīvei nav ne vainas. Vismaz šovakar, šodien, šorīt. Un šī diena ir 
22.OKTOBRIS, kad plkst.12.00 Vērgales kultūras namā kopā aicināti visi Vērgales 
pagastā dzīvojošie pensionāri un invalīdi, un arī tie, kuriem ir īpaši mīļas saites ar 
Vērgali. Nežēlosim laiku tikšanās brīdim, lai nepalaistu garām iespēju satikt un parunāties ar 
kādu mīļu, senu draugu, smelties spēku vai būt par tā devēju pašam. Būs dziesmas, dejas, 
atrakcijas, pārsteigumi un cienasts uz galda. Mēs zinām, ka dažiem no jums ir iespēja 
kuplināt šo kopā sanākšanu, tas ir kāds vaļasprieks – adīšana, tamborēšana, pīšana, 
kartiľu, etiķešu, naudas, marku vai citu lietu krāšana. Vai arī kāds cits hobijs – jeb kā saka: 
„Neturi sveci zem pūra!”, lūdzu, dodiet ziľu Velgai par savu nodarbošanos!  

Tagad svarīgākais un vienīgais uzdevums visiem! Pieteikties un apstiprināt savu 
ierašanos ar Ls 1.00. To vajadzētu izdarīt līdz 16.oktobrim Saraiķos un Ziemupē 
bibliotēkās, Vērgalē pie Vizmas vai Velgas. Autobuss kursēs pa maršrutu plkst. 11.30 
Ziemupe – Saraiķi – Ploce – Vērgale. Šis ir īstākais laiks, mums visiem satikties Vērgalē! 

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 

Sveicināti! 
Pīlādzīt, 
tavas ogas pa 
 gabalu spīd. 
Tev nav jābaidās,  
kā būs rīt. 
Bagāts gads - 
kalna kuplumā 
 kupls pats. 
Pietiks draugam  
un dabūs rads. 
Pīlādzīt, 
salnas pusnaktīs ogas krīt. 
Kā būs rīt? 

(O.Lisovska) 
Katra diena atmirdz atvasaras 

zeltā, un tā vien gribas pie sevis 
padungot „...viss, kas bijis septembrī...” 
vai „...nāk rudens izgreznot Latviju...”, 
kura, par spīti visam, mums ir tā 
skaistākā. Arī tiem, kuriem tāda vai 
citāda iemesla pēc sava dzīve jāturpina 
aiz mūsu valsts robežām. Un šis iemesls 
gandrīz vienmēr ir viens un tas pats – 
finansiālas grūtības. Var jau pompozi 
atzīmēt, ka visi aizbraucēji tagad ir ļoti 
laimīgi cilvēki, taču pieļauju, ka kādā 
sirds kaktiľā jau ir noglabātas kaut kādas 
mīļas atmiľas par mājām un daļa laimes 
ir atstāta šeit. Pirmie gājputni debesīs jau 
raksta atvadu vēstules vasarai, solot drīz 
atgriezties atpakaļ dzimtenē. Rudens 
puķes zied tik krāšľi, nenojaušot, kurš 
tām būs šīs zemes pēdējais rīts, kad 
viens vienīgs salnas skūpsts aizsauks 
tās sev līdz. Taču, neļaujoties pārliekai 
nostaļģijai, atliek vien atviegloti 
nopūsties, ka nebijām pārāk 
attālinājušies no agrāk tik 
pašsaprotamām nodarbēm, kā 
intensīvam ziemas krājumu gatavošanas 
procesam, jo šogad, kā vēl nekad pēdējo 
gadu laikā, īpašā godā tiek celtas meža 
veltes un piemājas zemē izaudzēti augļi 
un dārzeľi. Daudziem tas pat izvērtās 
par sava veida biznesu vienas vasaras 
garumā, kas deva zināmu atspaidu grūtā 
brīdī. Esam jau pieraduši pie lielveikalu 
spozmes, pie galvu reibinošām akciju 
cenām, taču pirms sniedzam roku pretī 
krāšľajām aizjūras precēm, lieku reizi 
salīdzināsim to vērtību ar pašmāju preci. 
Jauku un darbīgu rudeni visiem vēlot –  

VITA BRAŢE 
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sev radītos svētkos. Liels paldies Velgai un 
visiem, kas pielika savu darbu, izdomu un laiku, 
lai dotu prieku tik daudziem. 

Rasma Vērniece 
 

Paldies Rasmai par rakstu un labiem 
vārdiem, bet man gribas īpaši lielu PALDIES 
pateikt Pirktiľu ģimenei –Vijai,Valdim un viľu 
bērniem - Laurai un Valteram par ieguldīto darbu 
no sākuma līdz beigām. Es jums visiem novēlu, 
kuri bijāt pasākumā klātienē un tiem, kuri bija 
domās ar mums - pavērties padebešos un sev 
atzīties - esmu mājās. Savās īstajās. 

Velga                                                                             
  

Svētki Saraiķos 
5.septembrī Saraiķu bibliotēkā notika 

pēcpusdiena „Atvadas vasarai”. Pasākumā 
piedalījās 18 bērni. Pārrunājām, ko darījām 
vasarā, kas uzzināts, izlasīts, kā iesācies jaunais 
mācību gads. Apsveicām tos mazos lasītājus, 
kuri šogad uzsāka skolas gaitas Vērgales 
pamatskolā – Janu Kleščenoku un Sendru 
Zaueri. Ziedus saľēma arī Linda Skrundeniece, 
kura pavasarī absolvēja Vērgales pamatskolu un 
tagad ir uzsākusi mācības jaunā skolā. Vēlreiz 
pārspriedām to, kādu palīdzību iespējams saľemt 
bibliotēkā, lai varētu gūt labas sekmes mācībās. 
Dažādus mācībām nepieciešamos materiālus var 
sameklēt gan bibliotēkas grāmatu krātuvē, gan 
sameklēt informāciju internetā. Pasākuma otrajā 
daļā spēlējām dažādas galda spēles, kuras 
turpmāk bibliotēkā būs pieejamas ikdienā. 
Paldies, visiem, kas atnāca! 

Saraiķu bibliotēkas vadītāja  
INGUNA KOPŠTĀLE 

 

Smaida 

bebenieks 

 
Mēdz sacīt, ka mums ir tik 

daudz svētku, cik paši protam tos 
sev sagādāt, un tik prieka, cik 
spējam priecāties. Vērgalnieki 
vienmēr ir svētkus svinējuši, 
priecājušies, un arī tagad, par spīti 
krīzei un ,,dižķibelei”, saulainā 
atvasaras pēcpusdienā pulcējās 
Bebē, lai pabūtu kopā īpašā 
pasākumā . 

Bebes centrs atrodas 4 km no 
Vērgales centra, kur ceļš pagriežas Cīravas 
virzienā. Muižas laikos Bebē bijušas lielas, 
stipras vecsaimniecības, vairākas kalpu 
mājas, krogi… Bet par to mēs varam izlasīt 
Alfrēda Šnipkes grāmatā ,,Vērgale laiku 
lokos”.  

11.septembra pievakarē pļaviľā 
līdzās Bebes autobusa pieturai pulcējās 
bebenieki - gan tagad te dzīvojošie, gan tie, 
kas te ir dzīvojuši agrāk. Atsaucība bija 
patīkami pārsteidzoša - sanāca tuvu skaitlim 
70 - gan cilvēki cienījamos gados, gan bērni, 
gan veselas ģimenes. Piepūstie baloni un 
puķu kompozīcijas izraisīja garāmbraucējos 
patiesu interesi.  

 
„…Gaiss pēc āboliem smaržo un 
samtenēm, 
Zirneklis sudraba tīklā ķer rasu. 
Uz gājputnu kāšiem noraugos iztālēm, 
Un atkal eju rudeni satikt…” 
 

Ar šīm R. Vērnieces dzejas rindām 
klātesošos sveica pasākuma galvenā 
organizatore, kultūras nama vadītāja Velga. 
Tā jau tas ir - šis laiks, kad vasara it kā 
pagājusi, rudens vēl nav iesācies, dārzos vēl 
ir ziedu krāšľums, apcirkľos un klētīs dārza 
veltes, cilvēki vēlas mazliet gremdēties 
pārdomās, atmiľās. 

Vērgales muzeja pārzine Liene 
Šnipke sanākušajiem pastāstīja nedaudz 
par Bebes ļoti seno vēsturi, parādīja senās 
muižas laika kartes, pat zīmogu, ko vēlāk 
izmantoja, it kā piereģistrējot visus 
klātesošos. 

Cilvēku uzmanību saistīja bijušo 
un esošo Bebes māju nosaukumi (paldies 
skolotājai Poriľai). Klātesošie dalījās 
atmiľās cits ar citu, kas tajā vai tajā mājā 
dzīvojis, kur īsti tā atradusies, jo tiešām no 
daudzām mājām atlicis vien tikai māju vārds, 
kas pēc gadiem var aizmirsties pavisam, ja 
par to nebūs, kas pastāsta jaunajai 
paaudzei. 

 

 

Pie autobusa pieturas varēja fotografēties pie liela plakāta ,,Smaida bebenieks”, ko daudzi arī 
izmantoja. 

 
Bijušo māju stāsts sasaucas ar dzejas 
rindām: 
 
,,…Vairs māju nav, 
Bet ir vēl vecā liepa , 
Kas jūlijā pie sevis bites lūdz, 
Un ziedus medainos 
Visapkārt kaisot, 
 Par piedzīvoto tikai vājam sūdz…” 
 

Klātesošos priecēja mūsu 
ansamblis ,,Vakarvējš” ar skanīgām 
dziesmām, Rasma lasīja savu dzeju, bet 
Zdislavs Romanovskis – arī bijušais 
bebinieks, spēlēja savu ģitāru un dziedāja 
dziesmas par dzimteni un mājām. Vija 
Pirktiľa sirsnīgi pateicās par iespēju pie 
savām mājām uzľemt tik daudzus 
smaidošus un priecīgus ciemiľus. Neiztrūka 
arī bagātīgi klāts galds ar pīrāgiem, 
dažādām maizītēm un gaļas izstrādājumiem, 
augļiem un konfektēm, un kaut kas 
,,siltumam”. Kungi aizkūra ugunskuru un 
varēja sākties desiľu cepšana. Līvija 
nenogurstoši spēlēja akordeonu, un visi, kas 
vēlējās, varēja izdziedāties pēc sirds 
patikas, bet zālainā nora nebija par šķērsli 
arī dejas soļiem. Laiks steidzās ļoti ātri. 
Krēslai metoties, svētku norises vietu 
iezīmēja ar degošām lāpām, un tad jau arī 
drīz bija jāšķiras. 

Pasākums, manuprāt, bija ļoti 
izdevies, tā izteicās arī cilvēki, ko vakara 
gaitā uzrunāju. Tā bija brīnišķīga iespēja 
satikt citam citu ne steigā, ikdienā, bet tā, lai 
varētu parunāties, dalīties savās - 
bebenieku atmiľās. 

Atliek vien vēlēties, lai arī turpmāk 

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

 

SLUDINĀJUMI 
Aicinām iedzīvotājus no 26.-29.oktobrim uz dienas centru „Krams”, kur 

no plkst. 10.00 – 12.00 darbosies lietoto drēbju apmaiľas tirdziľš. Iedzīvotāji, 
kuriem ir mazlietoti apģērbi, kas pašiem nav nepieciešami, tos var nogādāt dienas 
centrā, sākot no 26.oktobra vai iepriekš sazinoties ar sociālo darbinieci Ildzi 
Balodi. 

 

Dienas atbalsta centrs „Krams” lūdz atsaukties iedzīvotājus, kuri vēlētos 
centram dāvināt istabas augus. Zvanīt pa tālruni 634 84560. 

 

Informācija Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji, ja Jūs izvēlaties maksāt 
skaidrā naudā ar 01.09.2009. par saviem īpašumiem, kas atrodas Vērgales 
pagastā, Sakas pagastā vai Pāvilostas pilsētā, tos varat veikt Vērgales pagasta 
pārvaldes kasē vai Sakas pagasta pārvaldes kasē, vai Pāvilostas novada domes 
kasē. Kasieri Jums precīzi varēs nosaukt summu, kādu Jums jāmaksā par 
nekustamo īpašumu. Ar 01.09.2009. abi pagasti un pilsēta tika apvienoti 
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā NINO. 
 

Svarīga informācija! Ugunsgrēka gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam pa diennakts telefonu 112 vai ugunsdzēsējiem: 
ARKĀDIJS SEMENKOVS (Vērgale)    29363966  
EDVĪNS ŠTEINBERGS (Saraiķi) 26532661 
ALDIS LIEĢIS (Ploce)                            26305100 
 

POLICIJA Zvanīt pa telefonu 112 vai iecirkľa deţurantam Grobiľā pa 
telefonu 26181033 
 

No 12.-16.oktobrim un 21. 22.oktobrī dr.Kalniľa, sakarā ar mācībām, 
nestrādās. Dr.Kalniľa pacientus pieľems 17.oktobrī no plkst.9.00 - 12.00. 
Nepieciešamības gadījumā zvanīt 29152712. 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 
13.oktobrī. Lūdzam iepriekš pieteikties. 
 

No 12. līdz 23.oktobrim novada domes kancelejas vadītājai Aijai 
Ozoliľai būs atvaļinājums. Ja iedzīvotājiem  ir nepieciešama izziľa vai kāds cits 
domes sagatavots dokuments, tad ir jāuzraksta iesniegums un jāatstāj domē. 
Nepieciešamais dokuments būs sagatavots pēc 2 dienām un to varēs saľemt pie 
kasieres. 

 

Sakarā ar to, ka no 1.septembra Pāvilostas novada pašvaldība ir PVN 
maksātāja , no 2009.gada 01.oktobra ir mainīti izcenojumi Pāvilostas TIC. 

1 Internets 0.01 

2 Printēšana  (A4) - melnbalta par lapu 0.06 

3 Printēšana (A4) - krāsaina par lapu 0.10 

4 Kopēšana (A4) vienpusēja par lapu 0.06 

5 Kopēšana (A4) abpusēja par lapu 0.10 

6 Fakss Liepājas rajonā par lapu 0.12 

7 Fakss ārpus Liepājas rajona par lapu 0.30 

8 Fakss ārpus Latvijas par lapu 1.21 

Maksas pakalpojumu izcenojumi apstiprināti Pāvilostas novada domes 
24.09.2009. sēdē Nr. 6., lēmums Nr. 11§   

 

Pāvilostas novada Pāvilostas un Sakas kapsētu uzraugi: 
Pāvilostas un Ulmales kapi – Edmunds ĢĒĢERIS, tel. 27801015, Stembres kapi 
– Rita BUŠMANE, tel. 29597918; Baložu un Saļienas kapi – Gunta PUKINSKA, 
tel. 28608127; Akmensraga, Grīľu un Plāteru kapi – Aivars ALNIS, tel. 
26424920;Labraga un Rīvas kapi – Elita MELBERGA, tel. 22474660 
 
 

DZĪVES BRĪŢOS 
Cilvēka mūžs ir kā mūžīgas kāpnes, 
Sapľi kā puķes, kas zied. 
Rūgtums un vilšanās, asaras, slāpes, 
Ceļš, pa kuru tik vienreiz var iet. 

Sveicam nozīmīgās dzīves  
jubilejās oktobrī dzimušos Sakas un 
Pāvilostas iedzīvotājus – 
Almu Strautiľu – 85 Valentīnu Freimani - 80 
Lidiju Kreidenu- 83 Alfrēdu Draugu - 70 
Dzidru Gūtmani – 83 Dzintru Deviľu - 65 
Andreju Kristapsonu – 82 Rudīti Ritumu - 60 
Alfredu Grīniľu – 81 Guntu Muiţnieci - 60 
Marzeldu Puķevicu – 81 Gaļinu Gudevicu - 60  
Zentu Cābeli – 80   

Jāni Zariľu, Daini Vinkleru, Gitu  Mackēviču, Sandru 
Lieljuksi, Andri Hornu, Arni Blaubārdi, Imantu Baranovu, Nauri 
Stirnu, Olafu Beķeri, Juri Rolmani, Vladimiru Afanasjevu, 
Agnesi Straumi, Ilzi Vinkleri, Romānu Stulpiľu, Mārtiľu Zīlīti, 
Ievu Rači, Ivo Jostmani, Santu Būmerti, Renāru Eihvaldu, 
Tomu Grasmani! 

Sveicam pilngadnieku -   Tomu Gertsonu! 
 

 

Apsveikums 
„Ikvienai mājai ir sava aura, sava gaismas valoda, sava 

gaismas jūtoľa, atmiľu un nākotne iecerēto darbu kopīgais 
starojums.” 

Sirsnīgi sveicu Dzintaru ielas 103 iedzīvotājus 
25 gadu mājas svētkos 

                               Mājas pārvaldniece Irina Kurčanova 

 

 

 
   TIC darba laiks        Tualete būs atvērta  
   No 1.septembra 
   P.O.T.C.Pk. 9.00-19.30    P.O.T.C.Pk. 7.30-21.00 
   S.Sv. slēgts                      S.Sv. 7.30-9.00 12.30-19.30 

 

 

 
MARGITA RIMKUS  (01.09.1980.g. – 06.09.2009.g.) 

 

DZINTARS GUSEVS (10.03.1954.-26.09.2009.) 
 

STEPONS SKRUPSKIS(01.01.1953.g. – 28.09.2009.g.) 
 
 

Bij divas takas reiz, bet tagad tās 
Ies kopā gadu gaitās saulainās! 
 

Sveicam LAILU KURMI un MAREKU NADJAKU  
 

AIJU ARĀJU un ARTŪRU ĻEĻU  
 

LAURU DEMČUKU un ULDI EGLIĽU kāzu dienā! 
          
 

 

Sveicam  
Lauru un Uldi Egliľus ar dēla 
ALEKŠA AKSELA piedzimšanu 
  

Pateicība  
Paldies manām māsām Rutai un Dzidrai un mana vīra 
māsai Zinai par palīdzību mana vīra Stepona Skrupska 
apbedīšanā. 

Sieva un bērni 

 

MŪŢĪBĀ 

mailto:maritahorna@inbox.lv
mailto:vitab3@inbox.lv
mailto:pavilosta.tic@tvnet.lv

