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PĀVILOSTAI 130 
2009.GADA 16. MAIJĀ 

8:00-12:00 Makšķerēšanas sacensības [Pāvilostā pie tilta Sakas upē] 
10:00 Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss mini futbolā [pilsētas 
stadionā] 
11:00 Atpūtas iespējas bērniem kopā ar „ Lec un minies” atrakcijām [pie 
kultūras nama] 
12:00 Radošā darbnīca „ Zīmēju savai pilsētai” [uz kultūras nama sienas] 
12:00 -15:00 Kultūras nama Mazajā zālē apskatāma Sakas novada lietišķās 
mākslas izstāde „Klip klap” 
12:00-24:00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma Pāvilostas 
mākslas skolas un skolēnu izstāde „Kopsaucējs” 
12:00 Svētku atklāšana pie novadpētniecības muzeja 
12:00-15:00 Orientēšanās „ Vai tu pazīsti Pāvilostu” [pulcēšanās pie muzeja] 
12:00 Sadancošanās ar Pāvilostas līnijdejotāju grupu „ Dejotprieks” [pie 
muzeja] 
13:00 Goda novadnieku koku stādīšana 100 - gades parkā 
14:00 Pāvilostas mūzikas skolā Dzintaru ielas Nr. 23 „MĀJAS SVĒTKI” 
15:00 TDA „ Lielupe” /Jelgava/ koncerts pie muzeja 
15:00 „ ĀĶAGALA” zivju zupa [pie kroga Āķagals] 
15:0 -17:00 Antīko automobiļu kluba padomju tehnikas sekcijas parāde [no 
TIC līdz ostai] 
 19:00 Kultūras namā svētku koncerts                                                                                                                                                            
 22:00 Kultūras namā balle kopā ar grupu „ ROJA” [ieeja bez maksas]                                                                                                                                                                                      
[Iepriekšēja vietu rezervēšana pie galdiņiem līdz 13. maijam pa tālr.63498264, 
29366112] 
 24:00 Svētku uguņošana pie tilta  

17. maijā 
14:00 Ekumēniskais dievkalpojums Pāvilostas baptistu baznīcā. Kalpos 
Pāvilostas baptistu draudzes mācītājs Deniss Doroņins, Pāvilostas katoļu 
draudzes macītājs Mariušs Kempa  un Pāvilostas luterāņu draudzes mācītājs 
Jānis Bitāns. Dievkalpojumu kuplina draudţu apvienotais koris, arī dziedātājas 
no Sakaslejas ev.-lut. dievnama. 
 

 

 

Itija Ozoliņa, Mākslas skolas 3.P grupa 

Mums jau 10! 
Jā, lasītāj, mums jau desmit gadu. Mums nebūs 

dzimšanas dienas svinības ar torti un desmit svecītēm. 
Mēs izlēmām par labu garīgām vērtībām.  Redkolēģija 
savu jubileju atzīmēja 1.aprīlī, kad daļa no bijušajiem un 
esošajiem avīzes veidotājiem apmeklēja teātra izrādi 
Liepājā. 

Pie Jums, lasītāji, nāk jubilejas - 113. avīzes 
numurs. Tieši pirms desmit gadiem aprīlī iznāca Pāvilostas 
pilsētas laikraksta pirmais numurs. 1999.gada janvārī 
toreizējā Pāvilostas domes priekšsēdētāja Aina Ansone 
uzaicināja mani pie sevis un piedāvāja man veidot 
Pāvilostas avīzi. Piekritu, kaut vai tāpēc, ka nekad nebiju to 
darījusi un gribēju pamēģināt. Palīgus izvēlējāmies kopā ar 
priekšsēdētāju un, uzrunāti, tie arī piekrita. Kopā ar mani 
darbu uzsāka Ausma Laugale, Edīte Biģele, Lūcija 
Matroze, Dace Zariņa un Mairita Vītola. Redkolēģijas 
sastāvs vairākkārt mainījies.  

Izsver sapni caur saules staru, un saki sev – es 
visu varu: 

Es eju, mēģinu un daru! 
Šobrīd pie avīzes veidošanas bez manis vēl 

strādā Mairita Baltaiskalna, kura veido avīzes maketu, t.i. 
savieto avīzē tekstus un vizuālo materiālu, kādu jūs to 
redzat. Pēc tam nosūta uz tipogrāfiju, kur to pavairo. 
Paldies Mairitai par darbu, ko viņa ik mēnesi dara. Tas nav 
vienkārši un ir ļoti darbietilpīgs process. Redkolēģijā 
darbojas arī Aija Ozoliņa, kura dod daţāda satura 
informāciju un maketā ierauga vienu otru kļūdiņu, ko ātri 
izlabojam.  

Pirmo avīţu tehniskais veidošanas process bija 
stipri arhaisks. Datorā pārrakstītos rakstus printējām, tad ar 
šķērēm sagriezām slejās, līmējām uz baltas lapas un 
kopējām. Tikai 2003.gada augustā laikrakstu sākām 
iespiest tipogrāfijā. Nosaukumu no Pāvilostas avīzes uz 
Pāvilostas Ziņām nomainījām 2001.gada maijā. Pēc 
apvienošanās ar Sakas pagastu avīze ieguva jaunu 
nosaukumu Pāvilostas - Sakas Ziņas un plašāku lasītāju 
loku.  

Šo gadu laikā esam centušies sniegt 
iedzīvotājiem pēc iespējas vispusīgāku un izsmeļošāku 
informāciju. Jāsaka, godīgi, ka ne vienmēr to iegūt bija 
viegli, bet domājot par saviem lasītājiem, kuriem pienākas 
zināt visu, kas notiek viņu dzīvesvietā, to nācās darīt. 
Prieks par tiem drosmīgajiem, kuri nebaidoties no 
nosodījuma vai neizpratnes, avīzei uzticējuši savas domas 
par novadā un sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Tas 
neapšaubāmi veicina gan domu apmaiņu, gan pārmaiņas. 
Ieejot nākamajā gadu desmitā, redkolēģijas vārdā novēlu 
lasītājiem moţu garu, mazāk raiţu, vairāk saules, vairāk 
prieka, saticības un pārticības!  

Sveicam pāvilostniekus Pilsētas svētkos! 
Marita Horna  
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DOMES ZIĽAS 
        Kārtējā Sakas novada domes sēde notika š.g. 30.aprīlī. 
Tajā personīgu apstākļu dēļ nepiedalījās deputāte Astrīda Arāja 
un darba dēļ deputāts Oskars Vērnieks. Sēdes dienas kārtībā 33 
izskatāmie jautājumi, tai skaitā 6 sēdes slēgtajā daļā. 
1. Deputāti apstiprināja Sakas novada domes 2008.gada 
pārskatu, kurš tiek iesniegts Valsts Kases Liepājas norēķinu 
centrā.  
2. Dome izskatīja Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes   „Dzintariņš” vadītājas Montas Pētermanes iesniegumu 
ar priekšlikumiem par garantētu ienākumu nodrošināšanu un 
pieņēma lēmumu ar 2009.gada 31.maiju likvidēt logopēda štata 
vietu un samazināt darba slodzes saimniecības daļas vadītājai 
un remontstrādniekam. Nolēma no 2009.gada 01.jūnija līdz 
2009.gada 25.jūlijam, sakarā ar virtuves remontdarbu veikšanu, 
slēgt Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi 
„Dzintariņš”.  
3. Pieņēma lēmumu ar 2009.gada 1.maiju Pāvilostas tūrisma 
informācijas centrā likvidēt vienu deţuranta-apkopēja štata vietu. 
Ar 2009.gada 1.maiju papildināt iestādes štatus ar jaunu štata 
vietu-referents (tūrisma sezonā).Paziņojumu skatīt 18.lpp. 
4. Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.pantu un likumu „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, 
nolēma veikt termiņā nenomaksātā nodokļa piedziņu no 
nekustamā īpašuma nodokļa parādnieka (Ls 19,35) Sakas 
novada domes labā. 
5. Piešķīra Pāvilostas vidusskolas 12.klasei izlaiduma 
pasākuma organizēšanai finansējumu Ls 80,00 apmērā no 
budţeta neparedzētiem līdzekļiem. Skolēniem vajadzēs 
līdzdarboties pašvaldības labiekārtošanas darbos. 
6. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz sekojošiem 
īpašumiem Sakas pagastā - „Kadegi”, „Mazbites” par labu Aldim 
Strazdiņam, „Laimītes” par labu SIA „S.P.P.”, „Ošenieki” par labu 
Valentīnam Kokalim, „Plūdoņi” „Pļaviņas” un „Vārnas” par labu 
Andim Muiţniekam, „Kauguri” par labu Annai Muiţniecei, 
„Radziņi” par labu Ievai Kaļķei, Pāvilostā, Brīvības ielā 12 par 
labu Edijam Dainim. 
7. Izskatīja Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājas Gunitas Lazukinas iesniegumu ar 
priekšlikumiem par darba algas apmēru vēlēšanu komisijas 
locekļiem Apstiprināja Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas un 
iecirkņu komisijas darba algas mēnesī, pēc nostrādāto stundu 
skaita. 
8. Piekrita piedalīties Valsts investīciju aģentūras izsludinātajā 
projektu konkursā ar projektu „Pāvilostas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Dzintariņš” iekšējo inţenierkomunikāciju tīklu nomaiņa” 
investīciju saņemšanai 2010.gadā,  garantējot līdzfinansējumu 
projekta realizēšanai 10 % apmērā no projekta koptāmes.  
9. Apstiprināja Zvejnieku svētku  2009.gada 10., 11. Jūlijā 
darba grupu sekojošā sastāvā: Uldis Kristapsons- Sakas novada 
domes priekšsēdētājs; Silva Vārsberga- Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vadītāja; Dace Bunka- Pāvilostas vidusskolas 
mūzikas skolotāja; Ģirts Vagotiņš- Vagulis- SIA „ZEJA Rietumu 
Krasts” „Pāvilosta Marina” vadītājs; Aivars Alnis- Sakas novada 
pašvaldības policists; Anita Šteinberga- Sakas novada domes 
grāmatvede; Aldis Barsukovs- Sakas novada sporta 
organizators; Gunita Lazukina- Sakas novada dārzniece.  
10. Sakas novada dome izskatīja 70 iedzīvotāju parakstītu 
iesniegumu ar kandidāta pieteikumu Goda novadnieka 
nominācijai un nolēma par Goda novadnieku 2009.gadā 
nominēt Haraldu LUKŠEVICU, piešķirot dāvinājumu Ls 70,00 
apmērā. 
11. Izskatot Maritas Hornas iesniegumu par Pāvilostas pilsētas 
himnas apstiprināšanu ar pielikumā pievienoto balsu skaitīšanas 
aktu, deputāti nolēma par Pāvilostas pilsētas himnu apstiprināt 
Ulda Marhilēviča un Guntara Rača dziesmu „Pāvilosta”. 
 

12. Izskatīja Pāvilostas tūrisma informācijas centra vadītājas Mairitas 
Baltaiskalnas iesniegumu un apstiprināja sekojošu Pāvilostas tūrisma 
informācijas centra darba laiku: 
No 01.jūnija līdz 31.augustam: 
darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.30; 
sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 19.30; 
No 01.septembra līdz 31.maijam: 
darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.30; 
sestdienās, svētdienās un svētku dienās- slēgts. 
13. Apstiprināja Ainas Kreicbergas sagatavoto nolikumu orientēšanās 
sacensībām Pāvilostas pilsētas svētkos „Vai tu orientējies Pāvilostā?” 
Nolikumu skat.    lpp. 
14. Nolēma atļaut Armandam Krastiņam uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamam īpašumam Parka iela 30, Pāvilostā. Saskaņā ar Pāvilostas 
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (2008-2020), īpašums ir iekļauts 
mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā. 
15. Nodeva Sakas pagasta nekustamā īpašuma „Ābelītes” un 
„Akmeņkaļi” detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 
16. Apstiprināja nekustamā īpašuma Malduguns iela 8, Pāvilostā 
detālplānojuma  redakciju par galīgo redakciju.  
17. Nolēma slēgt zemes nomas līgumus uz pieciem gadiem ar Andri 
Zitmani, Ritu Šihovu un Andri Melbergu. 
18. Necēla iebildumus, ka SIA „Lattelecom” demontēs taksofonu 
Dzintaru ielā 71, Pāvilostā. Pēc taksofona kabīnes demontāţas uzņēmumam 
jāatjauno melnzemes segums un jāiesēj zāle. 
19. Pēc Valsts Zemes dienesta datiem š.g. 30.aprīlī beigušās pastāvīgās 
zemes lietošanas tiesības Zeltītei Jostmanei īpašumam „Zemenes” un 
Katrīnai Meirovskai īpašumam „Vecavoti”. Līdz ar to viņas zaudējušas 
tiesības izpirkt īpašumus. Dome turpmāk slēgs zemes nomas līgumus ar 
minētajām personām. 
20. Atteica Andrim Zitmanim dzīvokļa piešķiršanu Rīvās - 3. 
21. Uzņēma dzīvokļu rindā Lindu Mūrnieci un nolēma piedāvāt īrēt 
dzīvokli Dzintaru ielā 97 – 12, Pāvilostā, to atbrīvojot 30 dienu laikā kopš 
uzteikšanas brīţa. 
22. Dome izskatīja Ritas Šihovas iesniegumu par ēku un būvju, kas 
atrodas uz viņas īpašumā esošās zemes, ierakstīšanu zemesgrāmatā . 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 
tika konstatēts, ka uz nekustamā īpašuma „ Diţdadţi” atrodas vairākas ēkas 
un būves, kas nav ierakstītas zemesgrāmatā. Ēkas un būves pieder Sakas 
novada domei. Deputāti nolēma pilnvarot Ritu Šihovu ierakstīt 
zemesgrāmatā ēkas un būves uz Sakas novada pašvaldības vārda. 
23. Dome izskatīja zemes ierīkotājas Annas Brūkles iesniegumu un 
konstatēja, ka saskaņā ar 17.03.2009. ierakstu Liepājas zemesgrāmatu 
nodalījumā 100000455430, nekustamais īpašums Novada Lauki sastāv no 
astoņām atsevišķām dabā reāli atdalītām zemes vienībām ar kopēju platību 
19,36ha. 
24. Zemes ierīkotāja vēlējās atdalīt 6 zemes vienības un mainīt tām 
nosaukumu uz „Sakas Novada Lauki” , pārējām divām atstājot nosaukumu 
„Novada Lauki”. Deputāti tam piekrita. 
25. Dome konstatēja, ka Viktoram Cērpiņam ar š.g. 30.aprīli ir beigušās 
zemes    lietošanas tiesības īpašumā „Brieţi” un nolēma turpmāk slēgt ar 
viņu zemes nomas līgumu. 
26. Nolēma apvienot zemesgabalu „Mindes Klēts” un „Kalts”, Sakas 
pagastā. Ēkām un būvēm piešķirt adresi „Mindes Klēts”. 
27. Deputāti  izskatīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas 15.04.2009. vēstuli par saistošiem noteikumiem un izdarīja tajos 
ministrijas norādītos precizējumus. Ar nolikumiem varat iepazīties    4.-6. lpp.  
28. Apstiprināja jaunos grozījumus 2009.gada domes budţetā. 

Sēdes slēgtajā daļā izskatīja sešus ar sociālo palīdzību saistītus 
jautājumus. Nolēma vienai personai atmaksāt izdevumus par ārstēšanos 
slimnīcā 50% apmērā, trūcīgās ģimenes statusu un GMI pabalstu piešķīra 
trīs ģimenēm,  

Sociālajos pabalstos aprīlī no domes budţeta izmaksāti Ls1526,40. 
Nākošā domes sēde 28.maijā. 

Informāciju sagatavoja Marita Horna 
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PAZIĽOJUMS  
Sakas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 

26.03.2009. lēmumu nr.3, 9.§, ir uzsākta nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 2, Pāvilosta, Sakas novads, Liepājas raj. 
detālplānojuma izstrādāšana. 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Sakas novada domes 
priekšsēdētājs U.Kristapsons. 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, saskaņā ar vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu mazstāvu dzīvojamā apbūve un 
Pāvilostas pilsētas vēsturiskais centrs “Vecā Pāvilosta”. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Sakas novada domē vai SIA “Projekti un vadība”, Liepājas 
ielā 1-1, Kuldīgā, katru darba dienu līdz 2009.gada 25.maijam. 

 

Nolikums Vai tu orientējies Pāvilostā? 

Stilizēta orientēšanās pēc fotogrāfijām Pāvilostā. 
1. Mērķis: Pārbaudīt un papildināt savas zināšanas par 
Pāvilostas kultūru un vēsturi 
2. Laiks un vieta: 2009.gada 16.maijā, Pāvilostā. Starts pie 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja no 12:00 – 12:30, finišs tiks 
reģistrēts līdz plkst. 15:00 pie muzeja. 
3. Rīkotāji: Sakas novada dome, Pāvilostas orientēšanās un 
tūrisma pulciņš un Pāvilostas kultūras nama kultūrvēstures izpētes 
pulciņš. 
4. Dalībnieki: Nav vecuma ierobeţojumu un neierobeţota 
komandas izmērs (individuāli, draugi, ģimene). Distanci veiks bez laika 
kontroles. 
5. Vērtēšana: Kontroles punktos tiks saņemti jautājumi par 
Pāvilostas vēsturi, par katru pareizu atbildi saņems vienu punktu. 
Punktus saskaitīs finišā. 
6. Balvas: Balva atkarīga no iegūto punktu skaita. Piemiņas balvu  
iegūs katrs dalībnieks. 
7. Ekipējums: Pēc paša izvēles. Vislabāk sportisks un ērts, līdzi 
pildspalvu. 
Gaidām interesentus un veiksmi distancē. 

 
 Informācija par ārēja finansējuma 

piesaistes iespējām 
Ir apstiprināta biedrības „Liepājas rajona partnerība” 

vietējas rīcības grupas izstrādātā Vietējās attīstības stratēģija 2009. 
– 2013. gadam. Jau šogad tiks izsludināti projektu konkursi vairākās 
rīcībās. Apstiprināto projektu realizācija, kuru aktivitāšu ieviešanu 
attiecināms plānot Liepājas rajona teritorijā, varētu sākties jau šī 
gada nogalē. 
 2009. gada vidū plānots izsludināt projektu konkursus piecām 
stratēģijā noteiktajām rīcībām. Ārējā finansējuma atbalsta intensitāte 
atkarīga no iesniedzēja statusa, vairumam rīcību tā ir biedrībām - 
90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, pašvaldībām - 
75%, bet komersantiem un fiziskām personām - 50% apmērā.  

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” vietējā rīcības 
grupa, kas tiesīga veikt projektu konkursu izsludināšanu un 
izvērtēšanu, organizē informatīvu semināru par Leader+ 
programmas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
ietvaros piedāvātajām iespējām. Ar vietējās attīstības stratēģiju var 
iepazīties www.llf.partneribas.lv , www.liepajasrajons.lv vai Biedrības 
„Liepājas raajona partnerība” birojā, Grobiņā, Otaņķu ielā 1. 
(Grobiņas pagasta padomes telpās1.stāvs, 3 kab.) 

Seminārs notiks 20. maijā plkst. 10.00 Sakas novada 
domes ēkā konferenču zāles telpās.  Semināru aicināti apmeklēt 
pašvaldības un nevalstisko organizāciju darbinieki, kā arī komersanti, 
kuri plāno sagatavot projektu pieteikumus iesniegšanai šīs 

programmas projektu konkursos.  
 
 

Šā gada 26. maijā plkst. 16:00 Sakas novada Domes ēkā (2.stāvā) 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 notiks  

sabiedriskā apspriešana dabas lieguma 
„Pāvilostas pelēkā kāpa“  

dabas aizsardzības plāna 1. redakcijai. 
Dabas liegums (NATURA2000 teritorija) „Pāvilostas pelēkā kāpa“ 

atrodas Liepājas rajona Sakas novadā un Pāvilostas pilsētā. Ar plānu, 
sākot no 11. maija var iepazīties darba dienās, iestādes darba laika 
ietvaros: 

- Sakas novada Domē 1. stāvā un Pāvilostas bibliotēkā 
2.stāvā (Dzintaru iela 73); 

- Pāvilostas Tūrisma informācijas centrā (Dzintaru iela 2). 
Rakstiskus priekšlikumus par plāna 1. redakciju varat iesniegt līdz 
29. maijam. Plāna izstrādātājs – Latvijas Dabas fonds (Mazcenu aleja 
3, Jaunmārupe, t.67830999, www.ldf.lv). Aicināti visi interesenti! 

 

Administratīvās komitejas lēmumi 
 Sēde 30.04.2009. Nr.3 

1.1964.gadā dzimušais Oskars M., par atrašanos alkohola reibumā 
un lamāšanos necenzētiem vārdiem, sodīts ar naudas sodu 
Ls.20,00 vai  atstrādājot divas  dienas sabiedriskajos darbos. 
2.1984.gadā dzimušais Artūrs K ., par ugunskura kurināšanu zaļajā 
zonā, sodīts ar brīdinājumu.  
3.1989.gadā dzimušais Gvido Š., par ugunskura kurināšanu zaļajā 
zonā, sodīts ar brīdinājumu. 
4.1989.gadā dzimušais Gvido Š., par alkohola lietošanu kopā ar 
nepilngadīgu personu, sodīts ar naudas sodu Ls.20,00 vai 
atstrādājot divas dienas sabiedriskajos darbos. 
5.1964.gadā dzimušā Ieviņa G., par dēla pases nolaidīgu glabāšanu 
, sodīta ar naudas sodu Ls.10,00. 
6.1987.gadā dzimušais Armands T., par dzīvošanu bez derīgas 
pases , sodīts ar naudas sodu Ls.10,00. 
7.1964.gadā dzimušā Agrita L., par alkohola lietošanu kopā ar 
nepilngadīgām personām, sodīta ar naudas sodu Ls.30.00 vai 
atstrādājot trīs dienas sabiedriskajos darbos. 
8.1962.gadā dzimušais Vilnis G., par atrašanos alkohola reibumā un 
lamāšanos necenzētiem vārdiem, sodīts ar naudas sodu Ls.20,00. 
9.1962.gadā dzimušais Vilnis G., par suņa izvešanu pastaigā bez 
suņa pavadas, sodīts ar naudas sodu Ls.10,00. 
10.1991.gadā dzimušais Jānis N. par nepiedienīgu uzvedību, sodīts 
ar naudas sodu Ls.50,00 vai atstrādājot piecas dienas 
sabiedriskajos darbos. 
11.1988.gadā dzimušais Kaspars Š., par nepiedienīgu uzvedību, 
sodīts ar naudas sodu Ls.20,00 vai atstrādājot divas dienas  
sabiedriskajos darbos.  

Ziņas apkopoja Daiga Enkuzena 

 

PAZIĽOJUMS 
Par detālplānojuma „Ābelītes”, „Akmeľkaļi” Sakas 

novads, Liepājas rajons 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai. 

Sakas  novada dome ar savu 30.04.2009. lēmumu Nr. 4 
nolēma nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
izstrādāto nekustamo īpašumu „Ābelītes”, „Akmeņkaļi” 
detālplānojuma 1. redakciju. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā no 18.05.2009. līdz 
08.06.2009. ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties 
Sakas novada domē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Liepājas raj. 
darbdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā aicināti 
piedalīties visi interesenti tiek rīkota 28.05.2009 plkst. 1600 Sakas 
novada domes 2.stāva zālē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Liepājas raj. 

Rakstiski priekšlikumi, iebildumi un atsauksmes 
iesniedzamas Sakas novada domē vai nosūtot pa pastu šādu 
adresi: Sakas novada dome Dzintaru iela 73, Pāvilosta Liepājas 
rajons, LV-3466.” 

 

http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.liepajasrajons.lv/
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Sakas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 
Pāvilostā 2009.gada 26.martā (prot. Nr.3, 22§.) 

Par Sakas novada pašvaldības pabalstiem 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu  

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Pašvaldības pabalstu (dāvanu) piešķiršanas mērķis ir sniegt 
materiālu atbalstu Sakas Novada administratīvajā teritorijā dzīvojošu 
ģimeņu (personu) dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
1.2. Šie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu (dāvanu) sniegšanas un 
saņemšanas principus ģimenēm (personām), kuras vismaz 6 mēnešus 
savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Sakas novadā. 
1.3. Šie noteikumi nosaka Sakas novada pašvaldības pabalstu (dāvanu) 
veidus, to saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
1.4. Lai saņemtu Sakas novada pašvaldības pabalstu (dāvanu), persona 
vai viņas likumiskais pārstāvis personīgi vēršas Sakas novada domē pie 
sociālā darbinieka un iesniedz attiecīgus dokumentus, uzrādot oriģinālus. 
1.5. Ja piešķirtais pabalsts 9 (dāvana) nav saņemts tekošā mēneša 
laikā, to var saņemt 12 mēnešu laikā no pabalsta piešķiršanas brīţa. 

2. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība 
2.1. Sakas novada dome piešķir personai vienreizēju pabalstu (dāvanu), 
neizvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un īpašumus, 
pamatojoties uz personas vai viņas likumiskā pārstāvja iesniegumu un 
tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem.  
2.2. Iesniegums ir derīgs 3 (trīs) mēnešus. 

3. Pabalstu veidi 
3.1. Sakas novada dome piešķir sekojošus pabalstus: 
3.1.1. Veselības aprūpes pabalstus; 
3.1.2. Pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
3.1.3. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; 
3.1.4. Vienreizēju pabalstu skolas piederumu iegādei un ēdināšanas 
maksas segšanai skolā un pirmsskolā;  
3.1.5. apbedīšanas pabalstu, ja : 
3.1.5.1.  iedzīvotājs ir bijis daudzbērnu ģimenes loceklis, 
3.1.5.2. iedzīvotājs, kurš nav sasniedzis pensijas vecumu, 
3.1.5.3. iedzīvotājs nav bijis valsts pabalsta saņēmējs, 
3.1.5.4. iedzīvotājs nav bijis valsts pabalsta saņēmējs. 
3.1.6. pabalstu līdz 25 Ls bērniem līdz 18 gadu vecumam, briļļu 
apmaksa. 
3.2. Sakas novada dome piešķir personām sekojošas dāvanas, ja 
saņēmējs atbilst sekojošiem kritērijiem: 
3.2.1. dāvanu 10 Ls apmērā represētām personām Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienā ,  
3.2.2. dāvanu 12 Ls apmērā gados veciem iedzīvotājiem to sveikšanai 
80,85,90,91,92,93,94,95.... dzimšanas dienās,  
3.2.3. Ziemassvētku saldumu pakas pirmsskolas vecuma bērniem, 
iedzīvotājiem pēc 85 gadu vecuma  un iedzīvotājiem pansionātā 
atbilstoši Sakas novada domes lēmumam. 

4. Veselības aprūpes pabalsts 
4.1. Pabalsts paredzēts 50% apmērā veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības palielināšanai un ietver: 
4.1.1. materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei; 
4.1.2. materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai un veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai; 
4.1.3. materiālu palīdzību medikamentu, medicīnas preču iegādei un 
tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei. 
4.2. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju 
kategorijas: 
4.2.1. ģimenes (personas), kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz Ls 80 mēnesī; 
4.2.2. vientuļi (kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), 
nestrādājoši invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 100 mēnesī. 
4.2.3. vientuļi (kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), 
nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 100 mēnesī; 
4.3. Veselības aprūpes pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 60 
personai. 
 

4.4. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai papildus 
jāiesniedz sekojošus vajadzību apliecinošus dokumentus: 
4.4.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz 
primārās veselības aprūpes ārsts vai ārsts speciālists; 
4.4.2. rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no 
ārstniecības iestādes un/vai aptiekas. 

5. Pabalsts personām ar funkcionāliem 
traucējumiem 
5.1. Pabalsts paredzēts personām ar funkcionāliem traucējumiem 
dzīves kvalitātes uzlabošanai medicīnas un higiēnas preču 
(pamperu, katetru, vienreizēji lietojamo personīgās higiēnas 
komplektu u.c.) iegādei un ar bērnu invalīdu un Černobiļas AES 
seku likvidācijas dalībnieku rehabilitāciju saistīto izdevumu 
segšanai. 
5.2. Pabalstu tiesīgi saņemt invalīdi, bērni invalīdi un personas ar 
funkcionāla rakstura traucējumiem, kā arī personas ar funkcionāla 
rakstura traucējumiem bez noteiktas invaliditātes, kuru ienākumi 
mēnesī nepārsniedz Ls 120 uz personu. 
5.3. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iztikas līdzekļu 
deklarāciju - iesniegumu, dzīvesvietas izziņu, primārās veselības 
aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo 
traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes 
nepieciešamību personai, atzinumu par bērnam invalīdam 
nepieciešamo rehabilitāciju; personas apliecinoša dokumenta, 
pensijas vai invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), 
rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no aptiekas vai 
ārstniecības iestādes. 
5.4. Pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 50 personai. 

6. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai 
6.1. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir 
pabalsts, kuru piešķir personai individuālās sociālās rehabilitācijas 
procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, 
brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā, veselības traucējumu, 
atkarības, vardarbības un citu faktoru izraisītas negatīvas sociālās 
sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa 
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. 
6.2. Sociālā darba speciālists pēc personas individuālo vajadzību 
un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālās sociālās 
rehabilitācijas plānu. 
6.3. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai piešķiršanu pieņem dome, pamatojoties uz: 
6.3.1. personu individuālās sociālās rehabilitācijas plānu un 
paredzamajiem rehabilitācijas rezultātiem; 
6.3.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegtu iztikas līdzekļu 
deklarāciju-iesniegumu; 
6.3.3. izdevumu apliecinošiem dokumentiem, kurus iesniedz 
sociālam darbiniekam. 
6.4. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam 
vai arī skaidrā naudā personai. 

7. Vienreizējs pabalsts skolas piederumu iegādei un 
ēdināšanas maksas segšanai skolā un pirmsskolā 
7.1. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kurās ienākumi uz vienu 
ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā gadā 50% minimālās 
darba algas mēnesī un kuru bērni uzsāk vai turpina mācības 
vispārizglītojošās skolās; 
7.2. Pabalsta saņemšanai papildus jāiesniedz izziņa no mācību 
iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties; 
7.3. pabalsta apmērs ir Ls 10 katram skolēnam; 
7.4. pabalsts tiek izmaksāts dāvanu karšu veidā kancelejas preču 
iegādei vienu reizi mācību gadā. 
7.5.    Pabalstu brīvpusdienām skolā un ēdināšanas maksas 
segšanai pirmsskolā (turpmāk- ēdināšanas pabalstu) piešķir: 
7.5.1. trūcīgo ģimeņu bērniem pēc trūcīgās ģimenes statusa 
piešķiršanas; 
7.5.2.  bērniem invalīdiem un bērniem bāreņiem, uzrādot 
apliecību, kas norādītu piederību grupai; 
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7.5.3. 50% apmērā ģimeņu bērniem, ja vecāki izteikuši rakstisku 
vēlēšanos un bērni 6 dienas vasaras mēnešos ņem līdzdalību 
labiekārtošanas darbu talkās; 
7.5.4. ja ģimenei tiek izmaksāts pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai, 
ēdināšanas pabalsts var tikt izmaksāts kā daļa no GMI līmeņa 
nodrošināšanas pabalsta, bērniem domāto daļu pārskaitot uz mācību 
iestādi; 
7.5.5. ja vecāki atsakās no līdzdarbības GMI pabalsta saņemšanai un 
tiek izlemts par GMI līmeņa nodrošināšanas pabalsta vecāku daļas 
izmaksāšanas pārtraukšanu, ēdināšanas pabalsts tiek saglabāts; 
7.5.6. pabalstu pārskaita ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem; 
7.5.7. trūcīgo ģimeņu bērniem, kurās ienākumu līmenis ir virs aprēķinātā 
GMI līmeņa, un GMI nodrošinājuma pabalsts netiek izmaksāts, tiek 
piešķirts ēdināšanas pabalsts, darbspējīgajiem vecākiem noslēdzot ar 
sociālo darbinieku vienošanos par līdzdarbības pienākumiem pabalsta 
saņemšanai un godprātīgi pildot līdzdarbībā atrunāto; 
7.5.8. vienošanās izpildes gadījumā ēdināšanas pabalstu piešķir visa 
mācību gada garumā (uz 9 mēnešiem); 
7.5.9. ēdināšanas pabalstu aprēķina pēc novada domes apstiprinātajiem 
ēdināšanas izdevumu tarifiem un bērna izglītības iestādes apmeklējuma. 

8. Apbedīšanas pabalsts 
8.1. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai. 
8.2. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Sakas novads un par kuru Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu. 
8.3. Tiesības saņemt pašvaldības apbedīšanas pabalstu ir fiziskai 
personai, kura uzņemas apbedīšanu. 
8.4. Lai saņemtu pabalstu, persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, 
iesniedz iesniegumu, miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un 
maksājuma čekus par veiktajiem vai nepieciešamajiem apbedīšanas 
pakalpojumiem. 
8.5. Pabalsta apmērs ir  Ls 70.-. 
8.6. Pabalsts ir jāpieprasa ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas 
apliecības izsniegšanas brīţa. 

9. Veselības un sociālo lietu komitejas atzinums un 
lēmuma pieľemšanas kārtībā  
9.1. Veselības un sociālo lietu komiteja tiek izveidota pamatojoties uz 
Sakas novada domes  nolikumu un tā apstiprina un kontrolē pašvaldības 
iestāţu izdevumu tāmes, sagatavo savu atzinumu Sakas novada domei 
lēmuma pieņemšanai.  
9.2. Sakas novada domei  ir tiesības lemt par pabalsta nepieciešamību 
ģimenei (personai) īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai 
situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ ģimene (persona) daļēji vai pilnībā 
nevar īstenot savas sociālās tiesības. 
9.3. Sakas novada domei ir tiesības piešķirt vienreizējus pabalstus 
ģimenēm (personām) ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, apzagšana 
u.c.) un atsevišķu situāciju atrisināšanai, ja netiek apmierinātas personas 
(ģimenes) pamatvajadzības. 

10. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
10.1. Ja pilnībā tiek apmierināts pabalsta pieprasītāja prasījums pēc 
pabalsta (dāvanas) piešķiršanas, Sakas novada dome informē sociālās 
palīdzības pieprasītāju par pabalsta piešķiršanu un tā apjomu. Ja netiek 
apmierināts pabalsta pieprasītāja lūgums vai pabalsts tiek atteikts, 
pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot 
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu. 
10.2. Sakas novada domes pieņemto lēmumu persona var to pārsūdzēt  
Administratīvā rajona tiesā lēmumā norādītajā pārsūdzēšanas termiņā. 
Ja  lēmumā  nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, tad 
pieteikumu tiesā  var iesniegt  viena gada laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.  
10.3. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Sakas Ziņas". 
10.4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Sakas 
novada domes 2005.gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr.4 "Par 
sociālo palīdzību Sakas novadā”.  

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2009.gada 15.maijā. 
Priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 

 

Sakas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 
Pāvilostā 2009.gada 26.martā (prot. Nr.3, 23§.) 

Par Sakas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem personu (ģimeľu) 

pamatvajadzību apmierināšanai 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta 13.punktu, Latvijas Republikas likuma "Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 4. un 5. daļām 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu 
atbalstu: 
1.1.1. krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras 
objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības 
un kuras ir izmantojušas visus materiālos resursus savas 
situācijas uzlabošanā; 
1.1.2. ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai. 
1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un 
saņemšanas principus ģimenēm (personām), kuras vismaz 6 
mēnešus savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Sakas novadā. 
1.3. Šie noteikumi nosaka Sakas novada pašvaldības sociālo 
pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī 
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
1.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas "Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma" 35.pantu citi pabalsti tiek izmaksāti, ja 
ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. 
1.5. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais 
pārstāvis personīgi vēršas Sakas novada domē pie sociālā 
darbinieka un iesniedz attiecīgus dokumentus, uzrādot oriģinālus. 
1.6. Ja piešķirtā palīdzība nav saņemta tekošā mēneša laikā, to 
var saņemt 12 mēnešu laikā no palīdzības piešķiršanas brīţa. 

2. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība 
2.1. Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir Sakas novada dome, 
izvērtējot: 
2.1.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un īpašumus, 
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto 
iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un tajā norādīto ziņu 
apliecinošiem dokumentiem; valsts un pašvaldību institūciju, kā 
arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, 
pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem; 
2.1.2. personām noteikto individuālo līdzdarbības pienākumu 
pildīšanu saskaņā ar likumu "Par sociālo drošību". 
2.2. Sakas novada dome, neizvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu 
ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu 
apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 
2.3. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir 
darbspējīgs, pabalstu saņemšanai iesniegtā iztikas līdzekļu 
deklarācija - iesniegums ir derīgs 3 (trīs) mēnešus. Ja neviens no 
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, pabalstu 
saņemšanai iesniegtā iztikas līdzekļu deklarācija - iesniegums ir 
derīgs 6 (sešus) mēnešus. 

3. Pabalstu veidi 
3.1. Izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un 
īpašumus, Sakas novada dome piešķir sekojošus pašvaldības 
sociālos pabalstus : 
3.1.1. pamatpabalstu - pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā "GMI"); 
3.1.2. vienreizēju pabalstu ārkārtas gadījumos un atsevišķu 
situāciju atrisināšanai, kurus piešķir Sakas novada dome  
apstiprinātā budţeta ietvaros; 
3.1.3. dzīvokļa pabalsts apkures sezonā un kurināmā iegādei; 
3.1.4. pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču 
iegādei. 
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4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeľa 
nodrošināšanai (GMI) 
4.1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuru 
ienākumi ir zemāki par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto 
garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības 
pienākumus. 
4.2. GMI līmeņa lielumu nosaka un katru gadu saistībā ar gadskārtējā 
valsts budţeta likuma projektu pārskata Ministru kabinets.  
4.3. Kā noteikts MK 09.12.2003. noteikumu Nr.693 „Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā 
minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai” 2.punktu, garantētais 
minimālais ienākumu līmenis personai ir Ls 27 mēnesī. Saskaņā ar 
minēto MK noteikumu 3.punktu pašvaldība, kurā persona reģistrējusi 
savu dzīves vietu ir tiesīga noteikt citu GMI, bet ne mazāku par šo 
noteikumu 2.punktā noteikto ienākumu līmeni. 

5. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai un kurināmā 
iegādei 
5.1. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā (turpmāk tekstā "dzīvokļa 
pabalsts") ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvojamās telpas apkures 
segšanai, un kurš pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts vienu reizi 
apkures sezonā, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju - 
iesniegumu un noteiktajiem platības ierobeţojumiem: 
5.1.1. par visu dzīvokļa kopējo platību – vientuļiem maznodrošinātiem 
pensionāriem, kuri dzīvo vienistabas dzīvoklī; 
5.1.2. par 30 kv.m platību personai, kura dzīvo viena dzīvoklī ar divām 
un vairāk istabām; 
5.1.3. pārējos gadījumos par dzīvokļa kopējo platību, kas nepārsniedz 20 
kv.m uz katru personu. 
5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi pieprasīt Sakas novada iedzīvotāji, kuri 
savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Sakas novadā ne mazāk kā 12 
mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. 
5.3. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ir atsevišķi dzīvojošam 
nestrādājošam vientuļajam pensionāram, kura ienākumi nepārsniedz Ls 
80 mēnesī. 
5.4. Pabalsta apmērs kurināmā iegādei kalendārajā gadā ir Ls 30 vienai 
personai.  
5.5. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru 
noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālam darbiniekam no 
1.novembra līdz 30.aprīlim par kārtējā gada apkures sezonu iesniedz 
aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un papildus uzrāda: 
5.5.1. īres vai apsaimniekošanas līgumu; 
5.5.2. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja 
nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju. 
5.5. Dzīvokļa pabalsta aprēķinos iekļauj maksājumus par: 
5.5.1. apkuri, bet ne vairāk kā noteikts par vienu apsildāmo telpas 
kvadrātmetru mēnesī Sakas novadā saskaņā ar Liepājas pilsētas 
sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu; 
5.6. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja: 
5.6.1. pabalsta pieprasītājs ir noslēdzis uzturlīgumu; 
5.6.2. dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts 
pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda; 
5.6.3. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja 
izlikšanu no dzīvokļa ; 
5.6.4. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā 
vecumā neveic pašvaldības noteiktos līdzdarbības pienākumus; 
5.5.5. pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā dzīvošanai 
derīgi nekustamie īpašumi. 
5.7. Piešķirto pabalstu pašvaldība pārskaita komunālajam uzņēmumam. 
Pēc pabalsta pieprasītāja rakstiska iesnieguma pašvaldība ir tiesīga 
piešķirto pabalstu pārskaitīt citam pakalpojumu sniedzējam. 
5.8.   Vientuļajiem pensionāriem un iedzīvotāju grupām, kurām pastāv 
grūtības iegādāties malku, sociālais darbinieks, slēdzot vienošanos ar 
malkas piegādātāju, organizē malkas piegādi mājās piešķirtās naudas 
summas apmērā.    
 

6. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības 
preču iegādei 
6.1. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei ir 
paredzēts personu (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai. 
6.2. Pabalstu ir tiesīgi saņemt: 
6.2.1. ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem; 
6.2.2. ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un kur 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī; 
6.2.3. vientuļi nestrādājoši invalīdi (kam nav Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku), un vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku) nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi 
nepārsniedz Ls 80 mēnesī; 
6.2.4. kopā dzīvojošu, nestrādājošu pensionāru ģimenes bez 
citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Latvijas Republikas 
Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā 
vecuma pensija vai invaliditātes pensija (tai skaitā piemaksas pie 
pensijas) un kuru ienākumi nepārsniedz Ls 125 mēnesī vienai 
personai. 
6.3. Pabalsta apmērs ir Ls 15 mēnesī un tiek piešķirts ne vairāk kā 
3 reizes kalendārajā gadā. Vientuļiem pensionāriem, kam nav 
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ls 85, pabalsts tiek piešķirts 12 (divpadsmit) reizes 
kalendārajā gadā. 
 

7. Veselības un sociālo lietu komitejas atzinums 
un lēmuma pieľemšanas kārtībā  
7.1. Veselības un sociālo lietu komiteja tiek izveidota pamatojoties 
uz Sakas novada domes  nolikumu un tā apstiprina un kontrolē 
pašvaldības iestāţu izdevumu tāmes, sagatavo savu atzinumu 
Sakas novada domei lēmuma pieņemšanai.  
7.2. Sakas novada domei  ir tiesības lemt par sociālās palīdzības 
nepieciešamību ģimenei (personai) īpašu dzīves grūtību 
pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ 
ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas sociālās 
tiesības. 
7.3. Sakas novada domei ir tiesības piešķirt vienreizējus sociālos 
pabalstus ģimenēm (personām) ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, 
plūdi, apzagšana u.c.) un atsevišķu situāciju atrisināšanai, ja 
netiek apmierinātas personas (ģimenes) pamatvajadzības. 
 

8. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība 
8.1. Ja pilnībā tiek apmierināts pabalsta pieprasītāja prasījums pēc 
sociālās palīdzības, Sakas novada dome informē sociālās 
palīdzības pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu. 
Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības 
prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta 
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot 
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 
8.2. Sakas novada domes pieņemto lēmumu persona var to 
pārsūdzēt  Administratīvā rajona tiesā lēmumā norādītajā 
pārsūdzēšanas termiņā. Ja  lēmumā  nav norādes, kur un kādā 
termiņā to var apstrīdēt, tad pieteikumu tiesā  var iesniegt  viena 
gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
8.3. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Sakas Ziņas". 
8.4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
Sakas novada domes 2005.gada 25. augusta saistošie noteikumi 
Nr.4 "Par sociālo palīdzību Sakas novadā”. 
 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2009.gada 15.maijā. 
 

Priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
 



 2009.gada aprīlis                                                                                                                                                                                                                                                           7 

Darbības programma ilgtermiľā(2 – 4 gadi)  
• Uzlabojoties finansiālajam stāvoklim atjaunot skolēnu interešu izglītības 
pulciņus un atbalstīt esošo pašdarbības kolektīvu attīstību, veicināt 
sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā;  
• Sakārtot vides uzraudzības kārtību, uzlabojoties finansiālajai situācijai, 
atjaunot vides uzrauga amatu;  
• Turpināt sadarbību ar visām Pāvilostas novada nevalstiskajām 
organizācijām un reliģisko konfesiju draudzēm, atbalstīt pensionāru 
apvienību darbu;  
• Rekonstruēt Upesmuiţas parka estrādei Pāvilostā jumtu un betona grīdu;  
• Piesaistot novada un projektu līdzekļus rast iespēju izstrādāt un realizēt 
sociālās mājas projektu;  
• Atvērt ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu Pāvilostā;  
• Atbalstīt ģimenes atbalsta centra izveidošanu Vērgalē; 
• Atbalstīt piekrastes zvejniecību, lauksaimniecību, saistot tos arī ar 
tūrisma attīstību;  
• Atbalstīt vietējo lauksaimnieku produkcijas realizēšanu novada 
apdzīvotajās vietās, sniegt informāciju ar novada avīzes starpniecību par 
vietējo uzņēmēju un zemnieku raţoto produkciju un sniegtajiem 
pakalpojumiem;  
• Uzlabot novada ceļu stāvokli, atbalstīt priekšlikumus transporta 
pakalpojumu uzlabošanai;  
• Piesaistot finanšu iespējas sakārtot ceļu, kas ved gar piekrasti no 
Vērgales pagasta robeţas gar Akmensragu līdz Sakai, rast iespēju uzsākt 
veloceliņa projektēšanu šajā maršrutā;  
• Atbalstīt alternatīvo elektroenerģijas ieguvi(vēja ģeneratoru uzstādīšana);  
• Rast finansējumu ūdens atdzelţošanas iekārtu uzstādīšanai visa novada 
kopējās ūdens apgādes sistēmās;  
• Veicināt Pāvilostas novada, kā piejūras novada attīstību, paplašināt 
tūrisma attīstības iespējas, kas veicinātu mazā biznesa iespējas, kā arī 
daţādot tūrismu produktu piedāvājumu;  
• Atbalstīt Pāvilostas pilsētas zīmes – vizītkartes izveidi;  
• Piesaistot privātpersonas, zemes īpašniekus, nevalstiskās organizācijas, 
sabiedrisko darbu veicējus, skolēnus regulāri veikt jūras piekrastes 
apstādīšanas, sakopšanas darbus;  
• Ieinteresēt piejūras zemju īpašniekus veidot atpūtas laukumus, tā radot 
labvēlīgu vidi lauku tūrisma infrastruktūrai;  
• Attīrīt Sakas upi visā tās garumā no kritušiem kokiem, niedrēm, tā 
izveidojot upi par vienu no novada skaistākajiem apskates objektiem;  
• Stingrāk vērsties pie nesakārtoto īpašumu īpašniekiem, liekot sakārtot 

gan savu īpašumu, gan tā apkārtni. 

Sekojam līdzi arī sabiedriski politiskajiem notikumiem un šajā izdevumā varēsiet iepazīties ar jauno deputātu kandidātu sarakstiem 

un viņu programmām. 

Nr. Vārds, Uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība 

1  Liene Glezere 1962  Abbott Laboratories Baltics SIA  medicīniskais pārstāvis  augstākā 

2  Gatis Štokmanis 1969  SIA"IGA-4"  valdes loceklis  augstākā 

3  Ivars Lapiņš 1966  SIA "Vērgales komunālā 
saimniecība" 

 valdes loceklis  augstākā 

4  Dace Bunka 1974  Pāvilostas vidusskola  skolotāja  augstākā 

5  Arnis Vītoliņš 1966  SIA"Pentano Latvija"  Operators  vidējā 

6  Monta Pētermane 1970  Pāvilostas pirmsskolas izglītības 
iestāde "Dzintariņš" 

 vadītāja  augstākā 

7  Sintija Freidenfelde-Vītoliņa 1984  nav  mājsaimniece  augstākā 

8  Vilnis Grigorjevs 1968  SIA "Lata meţs"  valdes loceklis  vidējā 

9  Edijs Aploks 1979  Z/S"Aploki"  īpašnieks  vidējā 

10  Rudīte Jance 1968  A/S"Latvijas Krājbanka"  klientu apkalpošanas centra vadītāja  augstākā 

11  Ēriks Gausmanis 1968  A/S "Latvijas Valsts meţi" 
dienvidkurzemes meţniecība 

 plānotājs  vidējā 

12  Uldis Kurzemnieks 1965  SIA" Upesmuiţa "  valdes loceklis  augstākā 

13  Liene Zaļkalne-Pelnēna 1977  Z/S"Laikas"  pārraugs  augstākā 

 

Novadnieki 
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas 

Priekšvēlēšanu programma 
Darbības programma īstermiľā(1 – 2 gadi)  

• Pāvilostas novada tēla izveidošana un popularizēšana;  
• Turpināt darbus pie iesākto projektu realizācijas, izstrādājot 
jaunus projektus izvērtēt rūpīgāk to lietderību. Veicināt 
sadarbību projektu izstrādē ar novada iedzīvotājiem un iestāţu 
vadītājiem;  
• Veicināt līdzekļu apgūšanu no ES strukturālajiem fondiem, 
izmantot īpaši atbalstāmā reģiona statusu, sekmējot mazās un 
vidējās uzņēmējdarbības attīstību;  
• Izpilddirektora amata izveide, tā sadalot domes 
priekšsēdētājam uzliktos darba pienākumus;  
• Sniegt skaidrus, caurspīdīgus, pamatotus un izsvērtus novada 
domes pieņemtos lēmumus, iesaistot sabiedrību;  
• Piesaistīt papildus speciālistu projektu rakstīšanai, lai veicinātu 
visa novada attīstību;  
• Reizi ceturksnī organizēt novada iedzīvotāju sapulces, 
pārmaiņus katrā novada apdzīvotā centrā;  
• Atbalstīt novada iestāţu darbinieku izglītības un kvalifikācijas 
paaugstināšanu amata ietvaros, tādējādi uzlabojot novada 
iedzīvotāju apkalpošanas līmeni;  
• Reizi mēnesī tikties ar izglītības un sociālajiem darbiniekiem, 
lai izvērtētu situāciju šajās sfērās un rastu optimālus risinājumus 
problēmām;  
• Divas reizes mācību gadā tikties ar novada skolu skolēniem, 
lai informētu par sociāli ekonomisko situāciju novadā;  
• Iesaistīt domes komisiju darbā iedzīvotājus, uzklausīt 
iedzīvotāju priekšlikumus novada attīstības jautājumos;  
• Pāvilostas novada avīzei jābūt dotētai no domes vai citu 
atbalstītāju puses. Jāpalielina tās tirāţa, lai katrs novada 
iedzīvotājs varētu šo novada domes sniegto informāciju saņemt 
izplatīšanas vietās;  
• Pāvilostas novada domei jānodrošina kompetents mājas lapas 
administrators;  
• Izveidot bērnu un pieaugušo drošībai gājēju pārejas 
nepieciešamajās vietās, norobeţojošas barjeras pie izglītības 
iestādēm;  
• Visās novada apdzīvotās vietās izveidot jaunus, drošus bērnu 
rotaļu laukumus;  
• Sniegt materiālo palīdzību maznodrošinātajām ģimenēm, 
invalīdiem un pensionāriem;  
• Uzlabot novada kapsētu apkārtnes teritorijas;  

 

http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=81228635730
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=87050730066
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=9319835727
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=33262235733
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=66199835721
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=72111035736
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=6205235733
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=87350435730
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=66323735721
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=21080435727
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=57170435724
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=48379534716
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=27053135715
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Domubiedri 
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas 

Nr. Vārds, Uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība 

1  Ēriks Lūks 1954  k/s " Vērgales 1"  izpilddirektors  augstākā 

2  Anna Brūkle 1960  Sakas novada dome  zemes ierīkotāja  augstākā 

3  Irina Kurčanova 1964  Sakas novada dome  Pāvilostas novadpētniecības muzejs  augstākā 

4  Irina Zītare 1965  z/s " Meţrozes 1"  līdzīpašniece  vidējā 

5  Guntars Kreicbergs 1963  z/s " Celmiņi"  īpašnieks  vidējā 

6  Dace Baumane 1958  SIA " Metruma"  klientu apkalpošanas vadītāja  augstākā 

7  Astrīda Arāja 1954  Sakas novada dome  deputāte  vidējā 

8  Guna Laumane 1964  Vērgales pamatskola  skolotāja  augstākā 

9  Indra Ziemele 1954  AS "Latvijas Pasts"  pastniece  vidējā 

10  Aivars Sprudzāns 1958  Vērgales pamatskola  direktora vietnieks raţošanas jautājumos  augstākā 

11  Baiba Arāja 1970  Pāvilostas vidusskola  sociālais pedagogs  augstākā 

12  Jānis Ernstsons 1954  Sakas novada dome  šoferis  vidējā 

13  Anta Anševica 1965  Ventspils pilsētas sociālais dienests  sociālā darba organizētāja  augstākā 

14  Emīls Libkens 1950  z/s " Avotieni"  īpašnieks  vidējā 

 
VIDE UN INFRASTRUKTŪRA  

Vides un infrastruktūras uzlabošanu un attīstību novadā redzam:  
• ielu tīkla un novada ceļu labiekārtošanā, izmantojot sava novada 
uzņēmēju pakalpojumus;  
• komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un izmaksu 
samazināšanā, izmantojot novada teritorijā esošos kurināmos 
materiālus;  
• daudzdzīvokļu māju inţenierkomunikāciju modernizēšanā un ES 
līdzekļu piesaistē māju siltināšanai;  
• organizējot novada publisko atpūtas vietu sakopšanas talkas, 
sakoptāko sētu un pagalmu konkursus;  
• veicināsim „Zaļā tirgus” rīkošanu, lai novada iedzīvotāji un viesi varētu 
iegādāties zemnieku raţoto lauksaimniecības, zivsaimniecības 
produkciju;  
• aicināt uzņēmējus piedalīties jaunu tirdzniecības vietu veidošanā, 
palielinot tirdzniecības uzņēmumu konkurenci.  

PAŠVALDĪBA (PĀRVALDĪBA)  
Mēs esam pārliecināti – novada attīstību iespējams nodrošināt vienīgi 
ar ilgtermiņa plānošanu. Pašvaldībai jābūt iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem draudzīgai iestādei. Mēs apņemamies:  
• ievērot politisko procesu caurspīdīgumu, nodrošināt informācijas 
pieejamību visā novada teritorijā, rosinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību 
novada attīstībā;  
• atbalstīt sadarbību ar citām pašvaldībām, valsts iestādēm un 
sabiedriskām organizācijām;  
• sekmēt elektronisko pašvaldības pakalpojumu ieviešanu, tai skaitā, 
elektronisko dokumentu vadības sistēmu.  

KULTŪRA  
Apvienība aktīvi piedalīsies novada kultūrpolitikas koncepcijas izstrādē, 
lai  
• nodrošinātu apstākļus novada kultūras iestādēs pamatfunkciju 
kvalitatīvai īstenošanai;  
• turpinātu paplašināt bibliotēkas lomu sabiebrībā, nodrošinot novada  
iedzīvotājus ar kultūras, biznesa, uzziņu informāciju neatkarīgi no 
dzīves vietas;  
• sekmētu reliģisko un sabiedrisko organizāciju darbību novadā;  
• pilnveidotu novada kultūras mantojumu.  

SPORTS  
Lai nodrošinātu novada iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīves veidu, 
veicināt daţādu sporta aktivitāšu organizēšanu novadā:  
• izstrādāt un realizēt sporta attīstības stratēģiju atbilstošu visu vecuma 
grupu iedzīvotāju interesēm un spējām;  
• atbalstīt masu fiziskās aktivitātes un pasākumus, kas sekmē 
veselības nostiprināšanu, vietējo iedzīvotāju un viesu saskarsmi un 
atpūtu;  
• organizēt novada sporta svētkus, veselības dienas. 

Priekšvēlēšanu programma 
Apvienība „Domubiedri” ir gatavi uzņemties atbildību un 

strādāt mūsu novada ekonomiskai un sociālai attīstībai, lai šeit labi 
justos ikviens iedzīvotājs – no mazuļa līdz sirmgalvim.  
Mūsu pamatvērtības – taisnīgums, atklātība, kompetence.  
Iepriekš neesam iesaistījušies politiskās organizācijās, bet šobrīd 
saprotam, ka vienīgi aktīvi piedaloties novada politikas veidošanā, 
varam mūsu dzīves ikdienu uzlabot un mainīt.  
Apvienības mērķis – novada attīstība atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības prioritātes, 
saglabājot dabas un kultūrvēstures mantojumu, veidojot laikmetīgu 
un mājīgu dzīves telpu.  

Priekšvēlēšanu programma vērsta uz nozīmīgākajām 
novada attīstības nozarēm. 

 UZĽĒMĒJDARBĪBA  
Novada vispārēja attīstība iespējama tikai veiksmīgi attīstot vietējo 
uzņēmējdarbību, kas tiek izvirzīta kā prioritārā nozare apvienības 
darbā:  
• atbalstīsim publiskās un privātās partnerības principa (PPP) 
ieviešanu pašvaldības funkciju izpildē. 
• rosināsim novada uzņēmēju iniciatīvu Eiropas savienības (ES) 
struktūrfondu izmantošanā uzņēmējdarbības konkurētspējas 
veicināšanai, organizējot konsultācijas uzņēmējiem;  
• pamatoti izvērtēsim iespējamos nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus, kas orientēti uz novada ekonomiskās attīstības 
sekmēšanu un sociālā taisnīguma ievērošanu.  

IZGLĪTĪBA  
Izglītības attīstību un pieejamības nodrošināšanu uzskatām par 
investīciju novada nākotnei. Tāpēc vecināsim iedzīvotāju izglītības 
kvalitātes līmeņa paaugstināšanu: 
• lai radītu bērniem un jauniešiem izglītības ieguvei motivējošu vidi, 
modernizējot izglītības iestāţu aprīkojumu;  
• lai interešu izglītība būtu pieejama ikvienam novada iedzīvotājam;  
• lai ikvienai ģimenei ar bērniem būtu pieejams moderns 
bērnudārzs. 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  
Lai ikviens novada iedzīvotājs justos sociāli aizsargāts, apvienība 
paredz:  
• uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālās aprūpes pakalpojumus – 
mājas aprūpe, dienas centrus;  
• sociālā riska grupām izstrādāt atbalsta programmu;  
• izveidot ziedojumu centru maznodrošinātajiem novada 
iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām;  
• vasaras brīvlaikā skolniekus iesaistīt novada teritorijas 

labiekārtošanas darbos, tos materiāli motivējot. 

http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=93316235742
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=69258035742
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=60139235751
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=18079535736
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=63108935727
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=39377435796
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=84376235742
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=69139235787
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=69166235793
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=81257435721
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=30051035745
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=72106235784
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=84289535769
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=63255035739
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Mēs savam novadam 2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas 

Nr. Vārds, Uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība 

1  Uldis Kristapsons 1972  Sakas novada dome  priekšsēdētājs  augstākā 

2  Jānis Vitrups 1953  Vērgales pagasta padome  priekšsēdētājs  vidējā 

3  Egils Lapinskis 1948  Dienvidkurzemes virsmeţniecība  meţsargs  augstākā 

4  Andris Zaļkalns 1951  Dienvidkurzemes virsmeţniecība  meţzinis  augstākā 

5  Aldis Barsukovs 1971  Sakas novada dome  sporta organizators  vidējā 

6  Gints Juriks 1964  Vērgales pamatskola  direktors  augstākā 

7  Vizma Ģēģere 1963  Sakas novada dome  projektu koordinatore  augstākā 

8  Alfrēds Magone 1954  Vērgales pagasta padome  sporta nama vadītājs  vidējā 

9  Oskars Vērnieks 1965  ZM VMD Dienvidkurzemes virsmeţniecība  meţsargs  vidējā 

10  Vita Cielava 1963  Dienvidkurzemes Lauku konsultāciju birojs  vecākā speciāliste augkopībā  augstākā 

11  Mairita Baltaiskalna 1984  Pāvilostas tūrisma informācijas centrs  vadītāja  vidējā 

12  Gatis Brēdiķis 1974  IK GRB Serviss  uzņēmējs  augstākā 

13  Egons Stankēvičs 1955  Sakas novada dome  sociālais aprūpētājs  vidējā 

14  Daina Vītola 1959  Vērgales pagasta padome  Ziemupes kultūras dzīves organizētāja, 
tūrisma inf 

 augstākā 

15  Ričards Liepiņš 1969  SIA Hiberna  direktors  vidējā 

16  Andrejs Varkalis 1976  SIA Lenkas  valdes loceklis  vidējā 

 
Priekšvēlēšanu programma 
Mērķis: videi draudzīgs, kulturāls un 
saimnieciski rosīgs Pāvilostas novads.  
+Kopējie attīstības principi:  
-Izmantot pieejamos resursus, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu novada attīstību 
pretim mērķim;  
-Plānot un veidot infrastruktūras objektus un 
pakalpojumus ievērojot novada iedzīvotāju 
intereses;  
-Iesaistīt novada iedzīvotājus un sabiedriskās 
organizācijas novada pārvaldē. Atbalstīt 
pensionāru apvienības;  
-Nodrošināt pieejamus sociālos, kultūras un 
izglītības pakalpojumus novada 
iedzīvotājiem.  
+Izglītības, kultūras un sporta joma:  
-Par prioritāti noteikt izglītību, iespēju 
robeţās ieguldot līdzekļus Vērgales un 
Pāvilostas skolās, pirmsskolas izglītības 
iestādēs, veicinot to attīstību un izaugsmi;  
-Iegādāties 2 jaunus autobusus skolēnu 
pārvadāšanai;  
-Saglabāt visas šobrīd novadā esošās 
kultūras iestādes: Pāvilostā, Vērgalē, 
Ziemupē, Sakā, Plocē, Ulmalē, Saraiķos, 
Rīvās;  
-Veicināt Pāvilostas mūzikas un mākslas 
skolas radošā potenciāla izmantošanu – 
vasaras sezonā pastiprināti izvest mūziku un 
mākslu ielās, rīkojot vasaras nometnes;  
- Atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbu;  
-Papildināt sporta namu materiāli tehnisko 
bāzi, labiekārtot sporta laukumu pie Vērgales 
sporta halles, ierīkot Pāvilostā hokeja 
laukumu;  
-Atbalstīt sērferu un novada iedzīvotāju 
iesaisti tajā. Nodrošināt novada jauniešiem 
un citiem interesentiem iespējas apgūt 
vindserfingu un kaitbordu.  
+Tūrisms: 
-Respektēt tūrisma lomu saimnieciskajā 
aktivitātē, ietekmē uz vidi un sabiedrību - 
veicināt tūrismu, īpašu uzmanību pievēršot 
tiem tūrisma veidiem, kas:  
-raksturīgi Pāvilostas novadam,  
 
 
 

-izmanto vietējos pakalpojumus,  
-pagarina tūrisma sezonu,  
-ir sociāli labvēlīgi un dabai draudzīgi;  
-Sadarbībā ar TIC popularizēt novadu. 
+Uzľēmējdarbība:  
-Atbalstīt lauksaimniecības speciālista darbu;  
-Stimulēt uzņēmējdarbību, kas rada jaunas 
darba vietas, palielina novada iedzīvotāju 
ienākumus pilsētas budţetā;  
-Izveidot sestdienas „lauku un jūras labumu“ 
tirgu vasaras sezonā;  
-Izmantot publiskās - privātās partnerības 
modeli nosakot stingrus „pakalpojumu 
standartus“ un iekļaujot tos sadarbības 
līgumos.  
+Vide un labiekārtošana:  
-Saglabāt novada centru savdabību un 
vēsturiskās vērtības, nodrošināt striktu 
funkcionālu zonējumu Pāvilostas novadā; -
Iesaistot kompetentus speciālistus, izveidot 
Pāvilostas arhitektūras un vides vēsturiskā 
mantojuma katalogu, pievienošanai 
būvnoteikumiem;  
-Veidot un uzturēt Sakas upes ainavu, kā 
pilsētvides un tūrisma objektu;  
-Gājēju celiņu seguma nomaiņas turpināšana;  
-nodrošināt pašvaldības pārziņā esošo ceļu 
kvalitātes uzlabošanu, īpašu uzmanību 
pievēršot novada centrus savienojošiem 
ceļiem;  
-iespēju robeţās nodrošināt jūras krasta 
nostiprinājumu veidošanu un rekonstrukciju 
Pāvilostas pilsētā;  
-nodrošināt ielu apgaismojumu ciemata 
centros;  
-turpināt rūpēties par novada apdzīvoto vietu 
teritorijas sakoptību;  
-sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un LAD, 
iesaistīties Ziemupes ciema centra 
labiekārtošanā, kā arī labiekārtot Saraiķu 
ciemata centra laukumu, atpūtas vietas pie 
jūras;  
-uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Pāvilostā, 
Vērgalē, Ziemupē, Plocē, Saraiķos un 
rekonstruēt kanalizācijas iekārtas (ES 
projekts).  
 

 

+Dabas aizsardzība: 

-nodrošināt vides aizsardzību;  

-nepieļaut nelikumīgu kāpu u.c. apbūvi;  

-uzlabot atkritumu savākšanu un iespējas 

savākt šķirotus atkritumus.  

+Komunālā saimniecība  

-Nepieļaut apkures tarifa kāpumu, siltināt 

ēkas un uzstādīt siltuma skaitītājus;  

-Apsaimniekot dzīvojamo fondu, nodot 

ekspluatācijā daudzdzīvokļu māju „Teikas”.  

+Sociālā palīdzība, veselība:  

-atbilstoši Nolikumam par sociālās palīdzības 

piešķiršanu, sniegt materiālo palīdzību 

maznodrošināto iedzīvotāju grupām;  

-iesaistīt bezdarbniekus un maznodrošinātos 

iedzīvotājus apmaksātos novada 

labiekārtošanas darbos;  

-uzlabot dzīves apstākļus- rekonstruēt sociālo 

māju Ploce 23;  

-Pāvilostā uzbūvēt veselības un sociālo 

centru un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības punktu;  

-Izveidot novadā sociālo dienestu un 

nodrošināt ar autotransportu.  

+Pārvalde:  

-atbalstīt pašvaldības darbinieku izglītošanos 

juridiskajos, darba organizācijas u.c. 

jautājumos. No katra prasīt kompetenci un 

atbildību, risinot ar darbu saistītus jautājumus;  

-izveidot izpilddirektora štata vietu, tādējādi 

atdalot domes lēmējvaru no izpildvaras;  

-izmantot ES finanšu līdzekļu piesaisti 

novadam, ar mērķi uzlabot iedzīvotāju 

labklājību un vidi. Pieļaut novada parādu 

palielinājumu tikai un vienīgi saņemot 

adekvātu līdzfinansējumu no ES vai citiem 

ārējiem finansētājiem;  

-sniegt informāciju par novada aktualitātēm 

mājas lapā un domes informatīvajā izdevumā. 

http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=36081635736
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=21165935742
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=63164435721
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=90375335742
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=75321335742
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=39319235823
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=87288935721
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=24316235748
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=66079535736
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=48258935733
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=3385235856
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=36112235745
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=30346535715
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=42227735736
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=66170730363
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=81052835766
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Pēc tāljūras Haralds Lukševics piecus gadus ir zvejnieku kolhoza 
„Dzintarjūra” kultorgs. Šajā laikā viņa vadībā tiek uzbūvēta estrāde Upesmuiţas parkā, 
atklāts piemineklis Pāvilostas kapsētā Jūrniekiem, kuru kaps jūras dzelmē. Haralds 
ilgus gadus ir aktīvs pašdarbnieks, spēlē kultūras nama ansamblī, kopā ar 
pašdarbnieku kolektīviem priecē daudzus dejotājus ciemu ballēs. 

No 1968.-1975.gadam ir z/k „Dzintarjūra” flotes kapteinis. Kad z/k 
„Dzintarjūra” apvieno ar z/k „Boļševiks”, kļūst par jūras inspektoru. Kopš 1988.gada 
līdz aiziešanai pensijā pilda Pāvilostas ostas kapteiņa amatu. Jaunā ostas ēka ir 
Haralda pūļu rezultāts. 

No 1963.-1987.gadam ir bijis deputāts, organizējis Sestdienas talkas, kopā 
ar J.Ausmani piedalījies Pāvilostas apzaļumošanā, ilgus gadus vadījis Tirdzniecības 
komisiju un darbojies arī Tautas kontroles sastāvā. Neatsverams ir viņa ieguldījums, 
sagatavojot skolēnus konkursam „Vai tu mīli jūru?” 

Tagad Haralds Lukševics dara lielu darbu – apkopo Pāvilostas vēsturi, 
rakstot hroniku, iesaistās arī skolas projektos un palīdz skolēniem izzināt Pāvilostas 
pagātnes notikumus. Haralds joprojām dzīvo līdzi visam Pāvilostā notiekošajam, 
pārdzīvo neveiksmes un zaudējumus, priecājas par labo un skaisto. 

 
KLIP- KLAP 

Klip, klap skan stelles, kad tajās čaklas rokas darina seģeni, dvieli vai kādu 
citu mākslas darbu. Jā, tieši, mākslas darbu, jo citādi nenosaukt to, ko savā brīvajā 
laikā sadarinājušas Pāvilostas audējas. Viņu veikumu varat apskatīt izstādē 
Pāvilostas kultūras namā vēl līdz 16.maijam. Varat arī izliktos darbus iegādāties. 
Izstādi papildinājušas Pāvilostas vidusskolas jaunās rokdarbnieces ar filcēšanas 
procesā tapušiem darbiem, kas izceļas ar krāsu bagātību un oriģinalitāti. Meitenēm 
strādāt ar filcu iemācījusi rokdarbu skolotāja Inta Vīgante. Filcā veidotos glezniņu 
tēmas papildinātas ar dzejas rindām.   

To, ka Pāvilostā ir sievas, kas auţ, uzzinājām 2004.gadā, kad bibliotēkas 
darbinieces sarīkoja audēju Annas Šēles un Vilmas Reinhardes izstādi. Viņas bija ar 
mieru iemācīt savu prasmi arī citiem. Šim nolūkam ierādīja vienu no istabām kurtuves 
ēkā. Audēju pulciņa vadību uzņēmās zinošā un prasmīgā Anna Šēle. Aust sāka 
mācīties Inita Zingnika, Inta Vīgante, Tamāra Kurzemniece, Inese Ermsone. Vēlāk 
audēju pulciņam piebiedrojās Inga Šnore, šo pavasari Līga Spjute. Pa kādam lupatu 
deķim uzaudušas arī Vilmas Reinhardes kaimiņienes Lūcija Matroze un Astrīda 
Krivcova. Pašlaik audējas mājvietu radušas bērnu dārzam piederošajās telpās un 
labprāt savā pulkā pieņemtu ieinteresētas jaunas dalībnieces.  

Marita Horna 
 

 

2009.gada Goda novadnieks 
Haralds Lukševics ir dzimis Cīravas pagastā 1931.gadā Ziemassvētku 

laikā. Kopš 1937.gada viņa dzīve saistīta ar Pāvilostu. Agri zaudējis tēvu, tāpēc arī 
agri sācis liela vīra darba dzīvi. 1947.gadā Haralds ir zvejnieku arteļa „Dzintarjūra” 
dibinātāju vidū. 1950.gadā pabeidz zvejas tralera kapteiņa kursus Liepājā un 10 
gadus strādā par zvejas tralera „Trieciennieks” kapteini. 1960.gadā, kad kolhozs 
iegādājas jaunu tehniku, pabeidz tāljūras stūrmaņa kursus un trīs gadus strādā 
tāljūrā. 

 

KOMENTĀRS VĒLĒŠANU SAKARĀ 
 Cienījamie novada iedzīvotāji, tuvojas 
vēlēšanas un nekas vēl neliecina par to, ka deputātu 
kandidāti organizēs tikšanās ar saviem vēlētājiem. 
Neziņu vēl mīklaināku dara tas, ka daļu no sarakstos 
esošajiem cilvēkiem nepazīstam, jo viņi dzīvo un 
strādā Vērgales pagastā. Diez vai būtu prātīgi balsot 
par cilvēkiem, kurus nekad neesam redzējuši un 
uzklausījuši. Deputātu kandidātu sarakstus un 
programmas publicējam arī savā laikrakstā. Tikai, 
lasot programmas, paturiet prātā, ka uzsākot darbu 
domē, jaunievēlētie deputāti bieţi vien par saviem 
programmās minētajiem plāniem un solījumiem 
piemirst. Rakstu to no iepriekšējo pašvaldību 
vēlēšanu pieredzes, kad avīzes redkolēģija iztaujāja 
deputātus, kuri atkārtoti startēja pašvaldību 
vēlēšanās. Toreiz jautājumi par iepriekšējām 
programmām un to izpildi izbrīnīja deputātus, jo pirms 
četriem gadiem rakstītais jau bija aizmirsies. Ejot uz 
vēlēšanām atcerieties, ka deputāti, kurus jūs 
ievēlēsiet, būs deleģēti strādāt novada labā, saskaņā 
ar jūsu vēlmēm. Jā, tieši saskaņā ar jūsu vēlmēm. 
Pašlaik notiek tā, ka uz četriem gadiem ievēlētie 
tautas kalpi daţkārt pieņem lēmumus, nepajautājot, 
vai mēs to gribam. Iznāk tā, ka mēs nododam savu 
dzīvi svešu cilvēku rokās. Kāds ir risinājums? 
Pavisam vienkāršs – vairāk sekot līdzi deputātu 
darbam un tam, vai pieņemtie lēmumi mums ko dod 
vai atņem. Nevis nodurtām galvām secināt: „Ko tad 
mēs tur... ja jau deputāti tā lemj...”, bet jautāt, prasīt, 
sarunāties. Deputāti, neaizmirstiet sarunāties ar tautu, 
kuras labā jūs esat piekrituši strādāt!   

Neuztveriet manu komentāru kā 
neapgāţamu patiesību. Es tikai izsaku savas domas 
kā brīvs pilsonis brīvā valstī.  

Marita Horna 
 

Atgādinām, ka 2009.gada 6.jūnijā Latvijā 
notiks Eiropas Parlamenta (EP) un pašvaldību 
vēlēšanas. No 03.06. līdz 05.06.2009. vēlēšanu 
iecirkņos vēlētāji varēs nobalsot iepriekš. Vēlētāji, kuri 
nevarēs nokļūt iecirkņos veselības stāvokļa dēļ, no 
27.05.2009.varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās 
vietā, iesniedzot rakstisku iesniegumu. 

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-
pastu:pavilostasnvk@inbox.lv vai zvaniet 29725727. 

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija 
 

Iecirknis Nr. 577. Dzintaru iela – 73, 
Pāvilosta (Sakas novada dome). Priekšsēdētāja Silva 
VĀRSBERGA, Sekretāre Ildze Agita BALODE, 
Komisijas locekļi: Ligita EIHVALDE, Jānis ŠNORE, 
Aivars ALNIS, Dina RUDZĀJA, Sandra LAPINSKA 

Iecirknis Nr. 601, Vērgales kultūras nams, 
Vērgales pagasts, Vērgale, Priekšsēdētāja Vizma 
ALSEIKA, Sekretāre Inguna KOPŠTĀLE, Komisijas 
locekļi: Ļuda ŪŠE, Inese SEMENKOVA, Aina 
ŠTEINBERGA, Marita KALĒJA, Ojārs DRULLE 

Iecirknis Nr. 598 
Klientu apkalpošanas centrs, Pagasta māja, Sakas 
pagasts, Sakas novads. Priekšsēdētāja Arta 
BUNKA,sekretāre Valentīna BUBENA, Gita 
JOSTMANE, Aina KREICBERGA, Rūta KLAKA, 
Baiba BLAUBĀRDE. 

Iecirkņu komisiju sastāvs apstiprināts  
Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas 07.05.2009. 
sēdē, protokols Nr. 7.  
 

Haralds Lukševics tiekas ar Pāvilostas vidusskolas jauniešiem. Foto: Guna Grimsta 

mailto:pavilostasnvk@inbox.lv
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Eiropas Komisija  
uzsāk Latvijā plašu  

informatīvo kampaľu  
par patērētāju tiesībām 

 
Informatīvās kampaņas „Runā droši! 

Tās ir tavas patērētāja tiesības!” trīs galvenās 
tēmas ir patērētāja tiesības, izmantojot patēriņa 
kredītu, iepērkoties internetā un ceļojot. „Kampaņa 
ilgs no 2009.gada marta līdz 2010.gada janvārim, 
tās materiāli ietver 3 televīzijas klipus, 8 preses 
reklāmas, informatīvas faktu lapas par 12 
daţādām patērētāju tiesību tēmām, kā arī citus.” 

Pagājušā gada rudenī Latvijā veiktajā 
aptaujā noskaidrots, ka: 
- vairāk nekā trešdaļa 21 līdz 45 gadu veco 
patērētāju Latvijā nav zinājuši savas tiesības, kad 
viņiem prasīts maksāt neparedzētus maksājumus 
par kredītu, ko tie paņēmuši, lai nopirktu auto vai 
datoru,  
- aptuveni 40 % nav zinājuši savas tiesības, kad 
viņus nav apmierinājusi kāda internetā iegādāta 
prece,  
- un vairāk nekā puse nav zinājusi, ko darīt, kad 
izrādījies, ka viņiem noorganizētās kompleksās 
brīvdienas ir pavisam citādas, nekā rakstīts 
tūrisma brošūrā.  
- un, īpaši uzsverot, ka līdz 70 % no šiem 
jaunajiem cilvēkiem Latvijā vēlētos zināt vairāk par 
patērētāju tiesībām. 

Baiba Vītoliľa, Patērētāju tiesību 
aizsardzības centra direktore uzsver, ka 
Eiropas Komisijas kampaņa būs lielisks 
instruments, lai palīdzētu patērētājiem uzzināt un 
izprast savas tiesības, kā arī iegūt pašpārliecību 
runāt un rīkoties droši. „Ļoti apsveicami, ka 
kampaņa sākas tieši tagad, kad patērētāji Latvijā 
īpaši izjūt ekonomiskās lejupslīdes sekas, šādos 
apstākļos patērētāju informētībai ir izšķiroša loma. 
Sevišķi pēdējā pusgada laikā  arī Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrā divkārši un pat trīskārši 
audzis patērētāju pieprasījums pēc konsultācijām 
un informācijas, kas palīdzētu patērētājiem 
aizstāvēt savas tiesības visdažādākajās jomās. 
Satraucošas tendences vērojamas arī preču 
drošuma jomā, jo vismaz 50% no visām 
pagājušogad PTAC testētajām precēm izrādījās 
nedrošas patērētāju dzīvībai un veselībai.” 

 

 

INFORMĀCIJA 
Sabiedrības veselības aģentūra informē, ka peldvietu ūdens kvalitātes 

monitoringa izpildes nodrošināšanai 2009.gada peldsezonā tiek plānota 
peldūdeņu paraugu ņemšana Pāvilostā Baltijas jūras pludmalē pie Jūrakmens un 
pludmalē pie mola. Paraugu ņemšana plānota 12.maijā, 16.jūnijā, 14.jūlijā, 
11.augustā un 8.septembrī.  

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka budţeta līdzekļu 
taupības nolūkā, sākot ar šā gada maiju Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(turpmāk - Pārvalde) strādās nepilnu darba laiku, kā rezultātā divas piektdienas 
mēnesī iestāde būs slēgta. 

Pārvalde būs slēgta 15.un 29.maijā, 5. un 19.jūnijā, 10. un 24.jūlijā, 7. 
un 28.augustā, 11. un 25.septembrī, 9. un 23.oktobrī, 13. un 27.novembrī un 
11. un 18.decembrī. 

Šajās dienās ne valsts iestādes, ne privātpersonas nevarēs saņemt 
nevienu Pārvaldes pakalpojumu. Tāpēc Pārvalde aicina iedzīvotājus un 
sadarbības partnerus ņemt vērā Pārvaldes jauno darba grafiku, plānojot 
pakalpojumu saņemšanas laiku. 

Savukārt pārējās piektdienās atbilstoši jau februārī izstrādātajam 
grafikam būs slēgtas atsevišķas Pārvaldes struktūrvienības un teritoriālās 
nodaļas, kuru darbinieki šajās dienās atradīsies bezalgas atvaļinājumā. Šajās 
piektdienās Pārvaldes pakalpojumus iespējams saņemt jebkurā citā nodaļā. 

Informācija par Pārvaldes struktūrvienību darba laiku pieejama 
Pārvaldes mājas lapā www.pmlp.gov.lv. 

 

Sakas novada dzimtsarakstu nodaļa informē, ka sakarā ar izmaiņām 
Pārvaldes darba laikā, iepriekš uzskaitītās piektdienās nevar tikt veikta 
jaundzimušā bērniņa dzimšanas reģistrācija. Saņemot dokumentus jaundzimušā 
bērniņa reģistrēšanai tiek zvanīts uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un 
saņemts personas kods. Lūgums jaundzimušo bērniņu vecākiem, neieplānot 
bērniņa reģistrēšanu piektdienās. Tālrunis papildus  informācijai-  63498261.  
 

Ugunsnovērošanas torľu tālruņu numuri - Pāvilostas 
tornis   27843415, Salienas    27842778, Vērgales   27841461. 

 

Tiem iedzīvotājiem, kuri domē vērsās ar jautājumu par smakojošo 
dzeramo ūdeni, atbildam, ka dzelzs saturs, kas varētu būt bijis par iemeslu 
nepatīkamajai smakai, ir normas robeţās (paraugs ņemts 23.04.2009.) maksimāli 
pieļaujamā norma ir 0,5; testēšanas rezultāts – 0,26. 

 

SIA „BC Holding” informē, ka no 2009.gada 6.maija līdz 2009.gada 
30.novembrim, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SIA „LDz Infrastruktūra”, 
notiks dzelzceļa iecirkņa Liepāja – Ventspils dzelzceļa joslas krūmu izciršanas, 
koku gāšanas, privātās slieţu ceļu virsbūves elementu, metāla tiltu laiduma 
izvešanu dzelzceļa klātnē un zemes atsavinātā joslā. Pēc tam darbu veicēji 
apņemas sakārtot darbu izpildes vietas, kā arī uzņemas atlīdzināt zaudējumus 
trešo pušu pārziņā esošiem autoceļiem, tiltiem, un nobrauktuvēm, ja tādi radušies 
darbu izpildes gaitā. 

 

Aprīlī domē ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
pārstāvji, tās direktores Renātes Pupeles vadībā, lai uz vietas iepazītos ar  
iespējām Pāvilostā izvietot Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu (NMP). 
Ja Veselības ministrija piešķirtu finansējumu Pāvilostas NMP, tad piemērotas 
telpas varētu būt topošā veselības centra otrajā stāvā. Pašvaldība jau ir 
apzinājusi mediķus, kas varētu strādāt Pāvilostas NMP punktā, bet atkal jāsaka, 
ja Veselības ministrija lems par finansējuma piešķiršanu. 

Ministru kabinets 21.aprīlī apstiprinājis maksas pakalpojumu cenrādi 
neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem, kas stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Visu informāciju par ģimenes ārstu, deţūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām 
var uzzināt piezvanot uz VOAVA bezmaksas informatīvo tālruni 8001234 vai Veselības 
ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv> Tev tas jāzina> Ikvienam  

 

Maija Pīraga, Mākslas skolas 4.P grupa 

http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.vm.gov.lv/


VIDUSSKOLĀ 
Nesen notikušajās rajona olimpiādēs un konkursos šādi 

rezultāti: 
Liepājas rajona vizuālās mākslas (5.-12.kl.) olimpiādē  

Monta Kurzemniece – Atzinība  
Laine Šildere – 3.vieta  
Sagatavoja skolotājs Andris Paipa  

Liepājas rajona ģeogrāfijas olimpiādē 
Kristiāna Siliľa –  Atzinība  
Sagatavoja skolotāja Indra Plēpe 

Liepājas rajona mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) 5.-
6.kl. olimpiādē 
Elvita Freidenfelde – 3.vieta 
Andra Lanka – 3.vieta 
Terēze Cābele – 3.vieta 
Linda Ansone – 3.vieta 
Sagatavoja skolotāja Inta Vīgante  

Liepājas rajona mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) 
7.kl. olimpiādē 
Laura Gertsone – 3.vieta 
Sagatavoja skolotāja Inta Vīgante  

Liels paldies visiem par ieguldīto darbu! 

 
Swedbank Vislatvijas makulatūras vākšanas akcija, ko 

organizē Latvijas Dabas fonds, „Swedbank” un papīrfabrika 
„Līgatne”, ir pārsniegusi pat visoptimistiskākās prognozes un 
kopumā pārstrādei jau ir nogādātas 583 tonnas makulatūras, 
ziņots Latvijas Dabas fonda mājaslapā. Pateicoties šādam 
rezultātam, makulatūras vācējiem no izciršanas izdevies izglābt 
vismaz 7579 kokus. Līgatnē izveidojušies apjomīgi makulatūras 
uzkrājumi, kurus nevar paspēt pārstrādāt. Uz makulatūras 
savākšanu gaida vēl 348 skolas, tajā skaitā arī mūsu skola.  

 

Aprīlī Pāvilostas kultūras 
nama jauniešu un vidējās paaudzes 
deju kolektīvi piedalījās Liepājas 
rajona deju kolektīvu skatē.  No 
maksimālo 50 punktu skaita 
jauniešu deju kolektīvs nopelnīja 
28,9 punktus, bet vidējās paaudzes 
dejotāji 32,9 punktus. Līdz ar to tika 
izcīnīta iespēja piedalīties 
Kurzemes novada deju svētkos, 
kas 27.jūnijā notiks Ventspilī un 
kuros tiks izdejotas visas šogad 
apgūtās  dejas. Tāpēc visiem 
dejotājiem novēlu daudz spēka un 
pacietības, kas būs nepieciešams 
Ventspilī. Tomēr pats svarīgākais ir 
nezaudēt prieku, ko sniedz deja. 
Mēs ceram iepriecināt visus 
Pāvilostas iedzīvotājus un viesus 
16.maijā pilsētas svētkos, kad ar 
savu uzstāšanos kuplināsim svētku 
koncertu.  

Deju kolektīvu vadītāja  
Daiga Cābele 

Aprīlī skate bija arī Liepājas rajona amatierteātriem. Pāvilostnieki skatē piedalījās ar A.Alunāna viencēlienu „Pašu audzināts” un tika 
atzinīgi novērtēti. Skates rezultātus paziņos 4.jūlijā Aizputē rajona amatierteātru svētku laikā. Novada iedzīvotājiem bija iespēja mūs redzēt 
1.maijā, kad parādījām divus iestudētos viencēlienus. Pašlaik turpinās intensīvi mēģinājumi pie izrādes, ko saviem skatītājiem  liksim priekšā  
Līgo vakarā. 

 Amatierteātra reţisore Marita Horna 
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24.aprīlī kultūras namā notika skolēnu līdzpārvaldes rīkotais 
talantu konkurss „Ka tik skan!” Konkursa daļā bija vērojami 11 
priekšnesumi. Pārliecinošu 1.vietu un Skatītāju simpātijas balvu izcīnīja 
Evita Lazukina, Anna Elīza Šēna un Kate Štokmane ar dziesmu ”Kā 
gribētos man saules lēkta”, aiz sevis atstājot „Burbulīšus” ar dziesmu 
„Latvji, brauciet jūriņā!” un 3.vietas ieguvējus „Nezināmo kvartetu”.  

Skolēnu līdzpārvalde vēlas pateikt lielu paldies pasākuma 
īpašajiem viesiem no Marokas, visiem, kuri palīdzēja pasākumam notikt 
un sponsoriem.  

Pateicoties sponsoru atbalstam, mūsu balvu fondā bija 4 
dāvanu kartes un 35 lati. 

Pasākumu atbalstīja 
I/u Bodīte 99, personīgi Austra Vagotiņa 
SIA „Ledusroze”, personīgi Inita Baltaiskalna  
SIA Āķagals, personīgi Janeta Kristapsone 
Frizētava Lagūna L, personīgi Indra Popkova 
Jahtu osta Pāvilosta Marina, personīgi Ernests Blaţevičs & Ģirts  
Vagotiņš - Vagulis 
SIA IGA 4, personīgi Gatis Štokmanis 
Grupa „Piemare”, personīgi Dainis Vinklers 
Pāvilostas kultūras nams, personīgi Silva Vārsberga 
Pāvilostas vidusskola, personīgi Aina Ansone 
 

 

Visām māmiņām un vecmāmiņām, tētiem un vectētiņiem! 
14.maijā no plkst.1400 līdz plkst.1800 Pāvilostas vidusskolā 

Atvērto durvju diena! 
 muzikāls sveiciens plkst.1400 
 neliela informācija 
 ekskursija pa skolu „Kur ir mans kabinets?” 
 individuālas tikšanās ar visiem (izņemot ķīmijas skolotāju) skolā 

strādājošajiem pedagogiem līdz plkst.1800 
P.S. Arī tad, ja nevarēsiet apmeklēt koncertu,  skola būs atvērta, 
ekskursija nodrošināta un  skolotāji satiekami  

               jebkurā laikā līdz plkst.1800 

 

KULTŪRAS NAMĀ 

Pāvilostas kultūras nama vidējās paaudzes un vidusskolēnu deju kolektīvi. Foto: Mārīte Urkauska 
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Projekta „NATO 
informatīvais dţips Latvijas 
skolās" ietvaros 6.maijā 
Pāvilostas vidusskolā 
viesojās informatīvais dţips 
– skolēni tikās ar dienestā 
esošajiem karavīriem un 
zemessargiem, izzināja 
vienības ikdienu un 
iepazinās ar ekipējumu, 
bruņojumu, kā arī militāro 
tehniku. 

Skolotāja Gunita 
Delijeva informē, ka 
sestdien, 9.maijā, 
Pāvilostas baptistu baznīcā 
būs rajona 2.-3.klašu 
skolēnu kristīgās mācības 
noslēguma pasākums. 
Svētbrīdis un skolēnu 
priekšnesumi baznīcā, silta 
zupa „Āķagalā”, sportiskas 
aktivitātes jūrmalā. Āķagals 
sponsorē zupu 50 
pasākuma dalībniekiem, 
Sakaslejas draudze ziedo 
15 Ls pasākuma 
vajadzībām. 

20.maijā 
Pāvilostas vidusskolas aktu 
zālē cirks „ARINO” . 

Pēdējais zvans – 
ikgadēja tradīcija 9. un 
12.klasei šajā mācību gadā 
būs 22.maijā. 

29.maijs – 
skolēniem pēdējā skolas 
diena un Cerību balva 
pasniegšana. 

31.maijā 11.klase 
kopā ar audzinātāju 
L.Vasiļčiku dosies uz Rīgu 
cīnīties ZZ čempionātā, bet 
skolotāja D.Bunka kopā ar 
mazajiem dziedātājiem 
piedalīsies Jelgavas rajona 
bērnu svētkos Elejas 
muiţas parkā. 

Maijā sākas 
Valsts pārbaudes darbi. 
Šajā mēnesī domes 
pārstāvji ieradīsies 
vidusskolā, lai suminātu 
skolēnus – godalgoto vietu 
ieguvējus. 12.klase stādīs 
kociņus mūsu pilsētai, bet 
otrā klase Pāvilostas 
dzimšanas dienai ir 
izaudzējusi puķu stādiņus. 

2008./2009. 
mācību gadā izlaidums 
9.klasei būs 13.jūnijā, 
12.klasei – 20. jūnijā. 

 

4.maijā mūsu 

skolas komanda 
piedalījās piedzīvojumu 
un izaicinājuma spēlē 
„Jaunie Rīgas sargi”, kur 
tika noskaidrota 
veiklākā, saliedētākā un 
zinošākā komanda. 
Sacensības  notika kino 
pilsētā „Cinevilla” 
Tukuma rajona Slampes 
pagastā. 14 komandu 
konkurencē mūsējie 
ieguva trešo vietu. 
Komandā startēja 
Sandra Bikova, Sintija 
Meņģe, Agija Meņģe, 
Jānis Arājs, Āris Kaţis, 
Ansis Horna. Komandu 
sagatavoja jaunsargu 
instruktors Kaspars 
Rudītis. Paldies 
skolotājai Intai Vīgantei 
par palīdzību mājas 
darba – karoga 
izgatavošanā. Tas īpaši 
izcēlās  citu komandu 
karogu starpā. Īpaši bija 
gatavojušās arī mūsu 
komandas līdzjutējas – 
vidusskolas meitenes, 
kas bija krietni 
papurinājušas 
vecmāmiņu un mammu 
drēbju krājumus un 
izskatījās gluţi kā 
20.gadsimta 
sākuma rīdzinieces.  

Marita Horna 

  

 

SPORTA ZIĽAS 
Liepājas rajona pagastu, pilsētu, novadu 18.spartakiādes rezultāti volejbolā sievietēm. 

Sakas novads – Aizputes pagasts  1:1 (25:23) (21:25) 
Sakas novads – Cīravas pagasts  2:0 (25:17) (25:16) 
Sakas novads – Kazdangas pagasts 2:0 (25:16) (25:8) 
Sakas novads – Medzes pagasts  0:2 (17:25) (20:25) 
Sakas novada volejbola komanda ieguva 3.vietu . 
Komandā spēlēja: Indra Rebuka,  Mudīte Zamarīe, Zane Ansone, Solveiga Ansone, Agija Meņģe,  Sintija 
Meņģe, Sandra Bikova, Egija Roga. 
 
Piejūras ceļojošā kausa 8.posma rezultāti futbolā: 
Sakas novads - Aizputes pagasts  1:4 
Sakas novads – Cīravas pagasts 1:1 
Sakas novads – Dunalkas pagasts 1:2 
 
Sacensībām noslēdzoties, 1.vietā Aizputes pagasts 29 punkti,  2.vietā Cīravas pagasts 29 punkti, 3.vietā 
Dunalkas pagasts 15 punkti, 4.vietā Sakas novads 15 punkti. 
 
Sakas novada komandai 4.vieta, tāpēc, ka Dunalkas pagasta komandai augstākā vieta vienā no posmiem. 

Aldis Barsukovs 
 

JAUNIE RĪGAS SARGI 

Pāvilostas komandas līdzjutējas. Foto Marita Horna 

Pāvilostas komanda „Seši jūras mezgli” Cinevillā. Foto: Marita Horna 
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„Zelta Zivtiľas” čempionāts „Rādi klasi!”  

 
Pāvilostas vidusskolas 11.klase šogad pratusi saliedēties un 

pieteikusi sevi dalībai sacensībām, kas notiek jau trešo gadu. Čempionāta 
rīkotāji komandām bija devuši uzdevumus: sameklēt savā dzīves vietā kādu 
nepievilcīgu vietu un izveidot skici, kurā parādīts kā šo vidi pārveidot par 
jauniešu atpūtai un fiziskām aktivitātēm piemērotu. Jaunieši pēc garām 
pārrunām nolēma, ka tas būs Lokatoru kalnos – dīķis slidošanai, 
orientēšanās, slēpošanas trases, trošu pārceltuves, ugunskura vietas. 
Aptuvenās projekta realizācijas izmaksas Ls 3000. 

Mājas darbu rīkotāji atzina par labu un 20.aprīlī vienpadsmitie 
piedalījās pusfinālā Kuldīgā, kur ieguva 2.vietu. Iespaidos dalās 11.klases 
komandas kapteine Sandra Bikova: „... tik daudz interesanta – jauni 
piedzīvojumi, satraukums, neparasti uzdevumi, bet mēs ar pārliecību un 
superīgo komandas garu visu pildījām ar ļoti labiem rezultātiem. Pirms šīm 
sacensībām nevarējām iedomāties, ka varam būt tik laba komanda, tik labi 
draugi! 

...pēc  Ufo vārdiem ”otrā vieta Pāvilostas komandai!” , kliedzieni, 
sveicieni – mēs nerunājām, bet mūsu vietā runāja mūsu emocijas. Otrā vieta 
nozīmēja ceļazīmi uz finālu 31.maijā Vērmanes dārzā Rīgā. Mēs esam 
gatavi doties pretī izaicinājumam, jo zinām, ka esam labākie! Mūs 
uzmundrina un vilina pretī uzvarai arī tas, ka pirmās vietas ieguvēji dosies 
ceļojumā uz Horvātiju. 

Visi, kam būs iespēja nākošgad piedalīties „ZZ” čempionātā, 
nepalaidiet šo iespēju garām. Tas tiešām ir superīgs konkurss 
superīgākajām Latvijas klasēm!” 

Marita Horna 

 

 

Vai tu zini, ka 
 Noslēdzies konkurss par Veselības centra Pāvilostā 

celtniecību. Zināms, ka darbus veiks SIA „Aizputes 
ceļinieks” meitas uzņēmums „Tebra būve”. Darbi sāksies 
jau tuvākajā laikā. Ēkai ir jābūt gatavai 2009.gada 
12.decembrī. 

 12.maijā noslēgsies konkurss par vidusskolas dabas 
zinību kabinetu pārbūves veicējiem. 

 Jūnijā sāksies bērnu dārza virtuves remonts.  

 22.maijā noslēdzas konkurss par Sakas saieta nama 
būvdarbu veicējiem. 

 15.maijā būs zināms vai piešķirti līdzekļi Ulmales 
bibliotēkas ēkas remontdarbiem. 

 5.maijā notika Pāvilostas pelēkās kāpas dabas 
aizsardzības plāna uzraudzības grupas sēde, kurā 
nolēma plānotāju sagatavoto materiālu nodot 
sabiedriskai apspriešanai. Runāts tika arī par to, ka 
talkas veidā  tuvākajā laikā kāpā, piedaloties 
speciālistiem, varētu uzsākt prieţu izciršanu, tā 
pasargājot kāpu no aizaugšanas. 

 8.maijā novadpētniecības muzejā atklāta Pāvilostas 
mākslas skolas izstāde „Kopsaucējs”. 

 Četri mākslas skolas audzēkņu darbi aizsūtīti konkursam 
Polijā. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupas audzēkņi 
13.maijā dodas ekskursijā uz Rīgu. 

 21.maijā bērnu dārzs piedalās Liepājas rajona 
sešgadnieku bērnu svētkos Priekulē. 

 29.maijā plkst.16.00 izlaidums. No bērnu dārza uz skolu 
aiziet astoņi bērni. 

 19.maijā akreditācija Sakas pagasta bibliotēkai. 

 Konkursā par fotogrāfijām piedalījušies 19 autori  un 
iesūtījuši   331 fotogrāfiju. 

 no 1. – 16.maijam Pāvilostas pilsētas k/n katru dienu no 
plkst. 10:00 – 12:00 apskatāma audēju un filcēšanas 
darbu izstāde „Klip klap” sestdienās, svētdienās no plkst. 
10:00 – 15:00 

 Pāvilostas pilsētas k/n no 29. – 30. maijam no plkst. 
10:00- 18:00 jaunu dīvānu un izvelkamo krēslu 
tirdzniecība. 

 Īpaša pasākuma laikā Liepājas iedzīvotājiem būs iespēja 
bez maksas novērtēt savu veselību. No 12.-14.maijam 
Liepājā speciāli ierīkotās teltīs ASV Mičiganas štata 
Nacionālās gvardes militārie mediķi, Latvijas Republikas 
Nacionālo bruņoto spēku mediķi, Latvijas medicīnas studenti 
un SVA Sirds veselības kabinetu speciālisti interesentiem 
pārbaudīs acu veselību un noteiks sirds veselības riska 
faktorus, tai skaitā veiks holesterīna un glikozes testus. 
Bērniem būs iespēja pārbaudīt mutes veselību, kā arī bērniem 
vecumā no 5-12 gadiem saņemt zobu apstrādi ar fluoru 
saturošu līdzekli.  

Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par 
savu veselību un tās uzlabošanas iespējām. Katrs 
apmeklētājs saņems informatīvu izziņu latviešu valodā ar 
apskates laikā konstatētajiem novērojumiem, kā arī ieteikumu 
nepieciešamības gadījumā vērsties pie ģimenes ārsta. 
Pasākumu norises vietas un laiki: 

Liepājā: Laukumā pie Neredzīgo biedrības nama  
 Ganību ielā 197/205 

12. maijā  no 10.00 līdz 16.30 un 18.30 līdz 21.00 

13. maijā  no 10.00 līdz 17.00 

14. maijā  no 10.00 līdz 15.00 

67 081 624; baiba.auzane@sva.gov.lv 

 
 
 

Auce Ance Ķere, mākslas skola 4.V grupa 

mailto:baiba.auzane@sva.gov.lv


 

 
Notiks nebijis realitātes šovs  

„Izdzīvošana laukos” 
Jauniešu biedrība „Vārti ģimenei” aicina pieteikties 

Latvijā nebijušam realitātes šovam „Izdzīvošana laukos”, kas 
notiks no 28.jūnija līdz 3.jūlijam Liepājas rajona Sakas novada 
„Lejās”. 

Šova dalībnieki 5 dienu garumā veiks daţādus lauku 
darbus - slauks govis, ravēs, sēs, vāks sienu, gatavos ēdienu, lasīs 
sēnes, pildīs izdzīvošanas uzdevumus un sacentīsies savā starpā 
atjautībā, veiklībā, oriģinalitātē un strādīgumā. Šova dalībniekiem 
būs ne tikai jāpierāda sevi kā lieliskiem lauku darbu veicējiem un 
pašiem spējīgiem sevi nodrošināt ar pārtiku, bet arī jāspēj veidot 
veiksmīga komanda un jāsadzīvo ar psiholoģisko spriedzi, jo katru 
vakaru pie ugunskura notiks iekšējais šova balsojums. Spēles 
uzvarētājs saņems īpašu lauku balvu. 
Šovā „Izdzīvošana laukos” aicināti pieteikties Latvijas jaunieši un 
jaunietes vecumā no 17 gadiem, kuri būtu gatavi jauniem 
izaicinājumiem un psiholoģiskajai spriedzei, kas raksturīga realitātes 
šoviem.  
 Dalībniekiem jāpiesakās, sūtot motivācijas vēstuli un 
pieteikšanās formu līdz 2009.gada 10.jūnijam uz e-pastu 
vartigimenei@inbox.lv. Uzziņām tālrunis +371 26231714 un mājas 
lapa: www.vartigimenei.times.lv. Dalībnieki tiks izvēlēti konkursa 
kārtībā. 
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Sociālais darbs vakar un šodien 
Nemanot ir pagājuši 10 gadi un Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā šo gadu laikā ir notikušas būtiskas 
izmaiņas. Arī mūsu pašvaldībā saistošie noteikumi, kuri nosaka 
pabalsta veidus un piešķiršanas kārtību, šo gadu laikā ir papildināti 
un pilnveidoti. Katri grozījumi ir vērsti uz to, lai dotu iespējas uzlabot 
iedzīvotāju dzīves līmeni. Lai iedzīvotājiem sniegtu psihosociālu 
atbalstu, arī pašiem sociālā darba veicējiem ir jāizglītojas un valstī ir 
pieņemts likums, ka šo darbu darbinieks bez izglītības nevar strādāt. 
Es uzskatu, ka likums par Sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību palīdz apzināties sociālā darbinieka profesionālo indentitāti. 

 Ņemot vērā valstī ekonomisko krīzi, tas nepārprotami 
atsaucas uz iedzīvotājiem. Ģimeņu finansiālais un veselības stāvoklis 
ļoti strauji pasliktinās. Šodien nākas saskarties ar šīm problēmām 
daudz, daudz vairāk nekā pirms 10 gadiem. Ir jāmēģina rast kaut 
neliels risinājums šo problēmu risināšanai un pašvaldība ir vienmēr 
centusies atbalstīt iedzīvotājus ar medicīnisko izdevumu segšanu un 
ģimeņu bērnus ar domes atmaksātajām pusdienām. Pirms 10 gadiem 
nebija trūcīgo personu statuss un pabalsts. Šodien pašvaldībai šis 
pabalsts ir primārais un pārējie pabalsti var tikt izmaksāti tikai tad, ja 
ir izpildīts primārais pabalsts. 

Šo gadu laikā ir izveidots bērnu dienas atbalsta 
informācijas centrs „Krams”, kurš kalpo arī kā daţādu informatīvu 
pasākumu organizēšana vecākiem. Šeit arī ir uzsākts komandas 
darbs, kurā darbojas bāriņtiesas darbinieki, sociālie darbinieki, mediķi 
un pašvaldības policija. 

Gan klientiem, gan pakalpojumu sniedzējiem jāsaprot, ka 
sociālo problēmu risināšana nav tikai materiālo pabalstu sniegšana, 
bet gan kopīgs process, kurā iesaistās abas puses. Un tikai tad, ja 
sociālās palīdzības klients vēlēsies sadarbībā ar sociālo darbinieku 
apzinīgi strādāt pie savas situācijas atrisināšanas, tā būs efektīva. 

ILDZE BALODE 

 

Pāvilostas pilsētai sava himna 
 
 Par Pāvilostas pilsētas himnu ar 149 balsīm apstiprināta 
Ulda Marhileviča un Guntara Rača dziesma „Pāvilosta”. 24.aprīlī, 
pasākuma „Ka tik skan” laikā iedzīvotājiem bija iespēja noklausīties trīs 
pilsētai veltītās dziesmas un  nobalsot par tām.  

1998.gada rudenī, domājot par Pāvilostas 120 dzimšanas 
dienas svinībām 1999.gada maijā, uzrunāju vairākus Liepājas puses 
komponistus ar lūgumu veltīt mūsu pilsētai jaunu dziesmu. Komponists 
Andris Eniņš izvēloties mūsu novadnieka Visvalţa Paspārņa dzeju, 
uzrakstīja dziesmu „Pāvilostai”, ko pirmo reizi izpildīja meiteņu 
popgrupa „Smaids” Rūtas Moţenovas vadībā. Savukārt, Valdis Aivars 
savu dziesmu „Maza pērle Kurzemē” arī ar Visvalţa Paspārņa dzeju 
dāvināja Pāvilostas sieviešu korim, kura diriģente bija Rūta Moţenova. 
Dziesmas skanēja svētku pasākumā. Ar Ulda dziesmu man nācās 
krietni nopūlēties. Sākumā meklējām dziesmai vārdus, aizsūtīju Uldim 
vairākas Olafa Gūtmaņa dzejas. Tās īsti negāja pie sirds. Zvanīju uz 
Rīgu ik mēnesi. Maijs jau tuvojās, zvanīju katru nedēļu. Mana iecere 
bija, ka šo dziesmu pasākumā varētu dziedāt Kitija Vasiļčika kopā ar 
Gunu Rudzīti. Uldis savu dziesmu ar brīnišķīgiem G.Rača vārdiem 
atveda nedēļu pirms pasākuma. Kopā ar meitenēm noklausījāmies un 
nolēmām, ka iemācīties to vairs nevar un atskaņosim ierakstā. 
Pāvilostnieki dziesmu pieņēma uzreiz. Atceros saviļņojošo brīdi, kad 
cilvēki dziesmas laikā cēlās kājās...  

Ir pagājuši desmit gadi. Un bija pēdējais laiks dziesmai 
piešķirt nozīmīgo titulu – kļūt par Pāvilostas himnu. Man patiess prieks, 
ka man izdevās izdarīt visu līdz galam. Ceram, ka dziesmas autori 
ieradīsies uz pilsētas svētkiem. Tad viņus varēsim sumināt un pateikt 
paldies par dāvanu, kas mūs visus saliedē un iepriecina ikreiz, kad tā 
skan. 

Marita Horna 

 

Pāvilosta 
Uldis Marhilēvičs, Guntars Račs 

 
Kur Akmensrags no vienas puses aiztur vēju, 
Bet Labrags otrā pusē jūru mierina, - 
Tur zvejnieksievas vētras laikā vāra tēju, 
Kad vīri lēni pietauvojas ostmalā. 
 
Kur mūsu tēvi jūras mezglā sēja jostas, 
Kur jūras viļņos mūsu sirdis rūdījās, - 
Tur esam mēs, kas piedzimuši Pāvilostā, 
Nekādi vēji tevi neizputinās! 
 
Piedziedājums. 
Ai, Pāvilosta, ai, Pāvilosta, 
Tu jūras mezglā sietā jostā! 
Ai, Pāvilosta, ai, Pāvilosta, 
Nekādi vēji tevi neizputinās! 
 
Tā jūras malā mierīga stāv kuro gadu 
Kā vecs un krastā pietauvojies burinieks. 
Te svešinieki savu mieru neatrada, 
Te asaras un mājās pārnākšanas prieks. 
 
Piedziedājums. 
Ai, Pāvilosta, ai, Pāvilosta, 
Tu jūras mezglā sietā jostā! 
Ai, Pāvilosta, ai, Pāvilosta, 
Nekādi vēji tevi neizputinās! 
 

mailto:vartigimenei@inbox.lv
http://www.vartigimenei.times.lv/
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MŪZIKAS SKOLĀ  
Jau ceturto gadu pēc kārtas Saldus 

mūzikas skola mūs aicina uz Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursu "Sol - Re - La - Mi ".  Šogad tas notika 
3.aprīlī un tajā piedalījās 35 audzēkņi - no Liepājas 
Emīla Melngaiļa mūzikas vidusskolas, Liepājas 2. 
mūzikas skolas, Ventspils mūzikas vidusskolas, 
Aizputes, Saldus, Skrundas, E. Vāgnera Kuldīgas, 
Nīgrandes un Pāvilostas mūzikas skolām. Pāvilostas 
mūzikas skolu pārstāvēja divas 1. klases audzēknes - 
Aivija Dima un Vlada Šablinska. Visi, kas uzstājās, 
saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos 
konkursā, bet Aivija Dima, atpaliekot par diviem 
punktiem no III vietas, ieguva atzinības rakstu 
jaunāko klašu grupā. Paldies arī skolotājai Ingunai 
Venenai par koncertmeistara darbu, kura mums 
palīdzēja sasniegt šādus rezultātus, kā arī Aivijas un 
Vladas vecākiem par atbalstu, jo mācību procesā 
vairāk vai mazāk vajadzīgs vecāku pamudinājums 
mācīties spēlēt instrumentu. Liels paldies arī Silvai 
Vārsbergai, kura mums neatteica mēģināt kultūras 
nama lielajā zālē, jo meitenēm mācoties tikai 1.klasē 
vēl nav tik liela pieredze, lai uzreiz konkursā varētu 
uzstāties uz lielās skatuves. Ceram, ka arī nākamajā 
gadā piedalīsimies šajā konkursā. 

Vijoles spēles skolotāja  Dace Bērzniece 

 

Brīnumainās pārvērtības 

 
6.aprīlī Pāvilostas bibliotēka organizēja Bērnu ţūrijas dalībniekiem 

sezonas noslēguma pasākumu. Apsveikumu ekspertiem sniedza Pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariņš” dziedātāji Aijas Gertsones vadībā. 

Pēc tam sekoja Bērnu ţūrijas lasītāju brīnumainās pārvērtības Liepājas 
teātra frizieres – grimētājas Daigas Puriņas vadībā. Bērniem pastāstīja par teātra 
aizkulisēm – kā tiek frizēti un grimēti aktieri pirms izrādēm. Drosmīgākie bērni 
pārvērtības varēja izmēģināt uz sevi, pārvēršoties daţādos pasaku tēlos. 

20.aprīlī Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolu realizēja 
projektu „Mākslinieki tuvplānā”. Projekta ietvaros notika tikšanās ar mākslinieku – 
gleznotāju, dzejnieku, mūziķi Jāni Anmani. 

Pasākuma pirmajā daļā no 1.-4. kl. skolniekiem notika radošās darbnīcas, 
kurās katram bērnam bija jāzīmē darbiņš par tēmu „Mana māmiņa”. Mazie 
mākslinieki krāsu klāšanai izmantoja gan otas, gan pirkstus, lai tiktu pie gala 
rezultāta.  

Otrajā daļā notika tikšanās ar mākslinieku, kurš lasīja savu dzeju, dziedāja, 
dejoja, stāstīja par savu radošo darbību mākslas jomā. 

Zālē bija apskatāma mākslinieka ekspresizstāde, kā arī tika izstādīti bērnu 
uzzīmētie darbiņi. 

Paldies par sadarbību vidusskolas direktorei Ainai Ansonei, skolotājai 
Daigai Jēkabsonei un pārējiem, kas piedalījās šajā pasākumā. 

Pasākumu atbalstīja Liepājas rajona padomes kultūras nodaļa un Sakas 
novada dome. 

 Mairita Vītola 

 

Pensionāru apvienībā 
Un mums prieks, ka dziesma vēl skan 
Un ka solis vēl raits. 
Zem akmens paliksim bēdu, 
Un pajūk pat gadu skaits. 

Pensionāru apvienībai aprīlis ir bijis pasākumiem bagāts mēnesis. 17.aprīlī 
piedalījāmies lielajā sakopšanas talkā. Par savu darba objektu mēs izvēlējāmies 
meţu, jo tā ir jauka pastaigu vieta un tur arī visi ejam sēnēs un ogās. Meţs mūs 
vienmēr ir priecējis un tam jābūt tīram no sadzīves gruţiem. Tikai sirds sāp, ka daţi 
mūsu pilsētas cilvēki meţu izvēlējušies par atkritumu izgāztuvi. Talkas laikā savācām 
30 maisus izmestās drazas.  

28.aprīlī pensionāri organizēja talku Plāteru kapos un atbrīvoja tos no 
pērnajām lapām. 

Pensionāri prot arī labi atpūsties. 25.aprīlī mums bija ielūgums ciemoties 
pie pensionāriem Virgā ar kuriem mūs saista sena draudzība. Noklausījāmies grupas 
„Klaidonis” koncertu. Bija jauku pavadīta pēcpusdiena. Bet vakarā bija līnijdejotāju 
sadancošanās ar Vērgales dejotājām. 

26.aprīlī braucām ciemos pie Nīcas pensionāru biedrības „Ziedēt arī 
atvasarā”. Pasākums bija ļoti vērienīgs. Dziedāja kori no daţādām pilsētām. Dejoja 
līnijdejas, kā arī Eiropas dejas. Ir jauka tāda kopā sanākšana ar dziesmām un dejām. 
Jūtamies jauni un tas dod spēku un iedvesmu turpmākiem darbiem. 

Pensionāru apvienības vadītāja Maija Arāja 

 

 
Jana Kante , Mākslas skolas 1.P grupa 

Drīzumā TŪRISMA SEZONAS 
ATKLĀŠANAS PASĀKUMS – 

VELOMARŠRUTA 
PREZENTĀCIJA 

Šobrīd Pāvilostas TIC sadarbībā ar 
Liepājas tūrisma informācijas biroju gatavo jauno velo 
ceļvedi Liepājas rajonā. Tajā būs iekļauts jaunais 
Pāvilostas velo maršruts „Apceļosim Pāvilostu!”. 
Maršruts piemērots jebkura vecuma ļaudīm. Izbraucot 
maršrutu, Jums būs iespēja apskatīt daļu no 
Pāvilostas skaistākajām vietām. 

Velomaršruta prezentācijas dienā, kas reizē 
būs arī tūrisma sezonas atklāšanas pasākums, 
dalībniekiem pēc maršruta veikšanas būs iespēja 
baudīt siltu piparmētru tēju, kuru šajā dienā būs 
sarūpējuši Pāvilostas TIC darbinieki. Katrs dalībnieks, 
kurš izbrauks maršrutu saņems pārsteiguma balviņu. 

Velomaršruta norises laiks un diena tiks 
precizēt izvietojot informāciju uz afišu dēļiem. 

Pāvilostas TIC vadītāja Mairita Baltaiskalna 
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TERMIĽAPDROŠINĀŠANA 

Termiņapdrošināšana ir iespēja apdrošināt personas dzīvību 
par noteiktu summu, neveidojot uzkrājumu. Apdrošināšana paredz 
materiālu kompensāciju apdrošinātās personas tuviniekiem, ja iestājies 
apdrošināšanas gadījums. Šis ir izdevīgs dzīvības apdrošināšana 
veids, jo prēmijas tiek maksātas tikai par apdrošināto risku – nāves 
iestāšanos. Termiņapdrošināšana īpaši ir piemērota ikvienam 
kredītņēmējam vai ģimenes apgādniekam, no kura ienākumiem ir 
atkarīga pārējo ģimenes locekļu labklājība un dzīves kvalitātes līmenis. 

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA  
       Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir veids kā pasargāt sevi un 
savus tuviniekus negaidītās dzīves situācijās, saņemot materiālu 
kompensāciju brīdī, kad tā ir visvairāk nepieciešama. Ir iespējams 
saņemt atlīdzību par medicīniskajiem izdevumiem, iegūtajām traumām, 
invaliditāti vai apdrošinātās personas bojā eju. Apdrošināšana pret 
nelaimes gadījumiem ir noderīga katram, bet jo īpaši cilvēkiem, kuru 
profesija saistīta ar paaugstinātu risku, aktīvās atpūtas cienītājiem, kā 
arī skolniekiem.  

Tā ir aizsardzība, kas darbojas 24 stundas diennaktī. 
Latvijas Krājbanka – Tava tuvākā banka 

 

Svētki bija plaši, kādus Pāvilosta nebija redzējusi: dievkalpojums, 
svētku gājiens uz pirmo māju, vēsturiska izstāde, svinīgs brīdis tirgus 
laukumā, koncerts, koku dēstīšana. Iniciatori šiem svētkiem, kā arī 
daudzām citām sabiedriski nozīmīgām lietām miestā bija E.Šneiders, 
Ţ. Kūdriņš, A.Mizroks, V.Egle.   

No 1924. – 1933.gadam dibinātas sekojošas biedrības: 
Latvijas Jaunatnes savienības Pāvilostas nodaļa, Jūras aizsargu 
nodaļa, Ugunsdzēsēju biedrība, Latvijas Sarkanā Krusta nodaļa u.c.  

1929.gadā radās doma piešķirt ciemam pilsētas statusu. 
1931.gadā Saeima bija gatava to apstiprināt, bet uz vietas Pāvilostā 
nebija saskaņas šajā jautājumā un arī ekonomiskā pamata, tāpēc šo 
lietu atlika. Pilsētas tiesības Pāvilosta ieguva tikai 1991.gada 
28.novembrī. 

1932./33.gada pasaules saimnieciskā krīze smagi skāra arī 
Pāvilostu – darba nebija, veikalos pirka maz. 

Neskatoties uz to, 1933.gadā zvejnieki nodibina 
kooperatīvu. Trīs gadus vēlāk, pateicoties arī valsts finansiālam 
atbalstam, uzceļ zivju ţāvētavu, kas gan pēc pāris mēnešiem nodeg. 
Ugunsnelaimē cieš arī tagadējā kultūras nama ēka, kurā toreiz 
darbojās Brāļu draudze. Zivis, ko izvadāja ar automobili, varēja 
nopirkt Saldū, Skrundā, Aizputē. 

Pēc skolotāja E.Šneidera ierosinājuma, 1938.gadā atver 
tūristu mītni Brīvības ielā. 

1939.gada vasarā miestā liela rosība – bagarē stipri 
aizsērējušo ostu un nojauc Upesmuiţas pils drupas cerībā, ka 
nākamajā gadā tur sāksies jaunās Pāvilostas skolas celtniecības 
darbi. Bet 1940.gads visā valstī un arī mūsu miestā atnes lielas 
negaidītās pārmaiņas, kas izmainīja cilvēku dzīves ceļus vairāku 
paaudţu garumā. Sākās padomju okupācijas laiks.   

/turpinājums nākamajā numurā/ Marita Horna 
 

PĀVILOSTAI – 130 
 
Pāvilostas jubilejas  

gadā ar avīzes starpniecību, 
 smeļoties zināšanas skolotāja  
E.Šneidera pierakstos,  
vēlreiz ieskatīsimies pilsētas  
vēsturiskajos notikumos.  
Lasītāji arī aicināti uzticēt  
avīzei savas atmiņas  
vai interesantus atgadījumus  
no pilsētas dzīves. 
 
 

LAIKA PERIODS 
NO 1918.- 1940.GADAM 

Pagasta pašvaldība, kas mitinājās Sakā darbojās galīgi 
slikti. Tikai no 1922.gada tika ievēlēti šim amatam cienīgi ļaudis, un 
pagasta dzīve sāka normālu gaitu. 

Skola Alkšņa namā savu darbu uzsāka 1919.gadā. 
Skolotāju sastāvs bija slikts, telpas šauras (2 maiņas). Mācību 
līdzekļu nekādu. 1922.gadā atvēra sešklasīgo skolu tagadējā 
E.Šneidera laukumā 2. Darbā par skolas pārzini pieņem skolotāju 
Ernestu Šneideru. 1922.gadā skolu apmeklē 106 skolēni. 1931.gadā 
skolēnu skaits – 200. Pāris gadus vēlāk skolā visiem vietas vairs 
nepietiek un nākas nomāt telpas Mizroka namā (tagadējā Tirgus ielā 
5). 

1922.gadā baptistu starpā izplatījās izceļošanas kustība uz 
Brazīliju. Veikli nopirkti aģitatori mulsināja ļaudis ar visādām 
briesmām šeit un labākas dzīves solījumiem Brazīlijā. Cilvēki 
pārdeva mājas un iedzīvi par smiekla naudu un pārcēlās uz dzīvi tur. 

Savukārt, no Brazīlijas kopā ar ģimeni 1924.gadā atgriezās 
enerģiskais un rosīgais Ţanis Kūdriņš. Kopā ar domubiedru skolotāju 
Šneideru Pāvilostā īstenotas daudzas labas lietas. 

1924.gadā ierīkoja pirmo publisko telefonu, bet 1929.gadā 
nodibina pasta nodaļu. 

Pirmo ceļu no Upesmuiţas līdz Pāvilostai uzbūvēja valdība 
1925./26.gadā. 1927.gadā noraka Brāļu draudzes kalnu un ierīkoja 
Upmalas (Dzintaru) ielu, apdēstot to kokiem. Pāvilosta agrāk bija bez 
kokiem. Koku dēstīšanu miestā organizēja skolotājs E.Šneiders, 
kopā ar skolēniem vairāku gadu garumā iedēstot vairāk kā 3000 
koku. 

No 1924. – 1930.gadam pagarināja tagadējos molus ar 
betona bluķiem, ko atveda no Liepājas.  

Satiksmi ar Liepāju uzturēja laiva „Vilnis”.1926.gadā atklāj 
autobusu satiksmi ar Liepāju. Tā pastāvēja līdz dzelzceļa atklāšanai 
1932.gadā. Tā paša gada 14.augustā Pāvilostas miestā iebrauca 
pirmais vilciens. 

1931.gadā pārbūvēja veco pēc Pirmā pasaules kara celto 
tiltu pār Sakas upi. 

Sakas ķieģeļnīcu pārbūvēja un modernizēja 1924.gadā. Tā 
strādāja tikai pāris gadu, jo izrādījās, ka sabiedrības „Zandbergs un 
biedri” darbība bija spekulatīva. Klīst nostāsti, ka Pāvils Rozītis, 
rakstot savu romānu „Ceplis”, atainojis notikumus Sakas ķieģeļnīcā. 
1935.gadā raţotni pārņēma Finanšu ministrija, atjaunoja to un 
nodeva sabiedrībai „Ķieģeļnieks”. Ķieģelnīca apgādāja Pāvilostu ar 
elektrību. 

Līdz 1927.gadam pāvilostnieki nomāja bijušās 
Upesmuiţas zemes. Pēc zemes sadalīšanas to piešķīra lietotājiem. 
Cīņa par zemes gabaliem bija nikna. 

1929.gadā ciems svētīja piecdesmit gadu pastāvēšanas 
svētkus, kuros ieradās Valsts Prezidents Gustavs Zemgals, kas 
zēna gados bija dzīvojis Upesmuiţā, kur viņa tēvs bija galdnieks.  

 

 Mihaēls Doroņins ,  

mākslas skolas 1.grupa 

PAZIĽOJUMS 
Pāvilostas pilsētas svētkos 16.maijā no plkst. 10.00 – 

17.00 būs slēgta Dzintaru iela posmā no Lejas ielas līdz muzejam. 
Tuvākā iela, pa kuru varēs nokļūt līdz centram būs Kalna iela, tālāk pa 
Brīvības ielu. Izbraukšana no Pāvilostas pa Kluso, Sporta vai Torņa 
ielu. Dzintaru ielā dzīvojošiem piekļūšana savam īpašumam nebūs 
liegta. Kroga „Āķagals” apmeklētāji savas automašīnas varēs atstāt 
Vītolu ielā. 

Sabiedriskais transports uzņems pasaţierus Tirgus ielas 
laukumā. 

Atgādinājums! Pilsētas svētkos pie mājām izkarami 
valsts karogi. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam  

Eleksi Aleksandru  

un Popkovu Santu kāzu dienā! 

MŪŽĪBĀ 

GUTMANS Einis 
           30.01.1924.- 16.04.2009. 

 LĀCE Olga 
   02.02.1915.- 27.04.2009. 

  DAVIDSONE Marina 
    26.07.1959.-05.05.2009. 

 
 
 
SVEICAM 
 

Guntaru un Antu ZAMARĪŠUS 
 
 
ar meitas LĪVAS piedzimšanu 
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SLUDINĀJUMI 
Tenisa laukums Pāvilostā no 01.05.2009. strādās pēc iepriekš 

rezervēta spēles laika. Lūdzam zvanīt un saskaņot spēles laikus pa tel. 
29230995. 
 

Lūdz dāvināt bērnu pastalas 32-36 izmēru. Ar informāciju var 
griezties pie sociālās darbinieces Ildzes. 
 

Izgatavo daţāda veida metāla izstrādājumus - vārtus, mazos 
vārtiņus, ţoga posmus. Dekoratīvus elementus dārzam, balkona margas, 
karoga kāta turētājus. Zvanīt Andrim  634 88495. 
 

Gēla nagu pieaudzēšana, profilakse, dizains. Klasiskais manikīrs, 
dizains. Uzacu korekcija, krāsošana. VASARAS PIEDĀVĀJUMS - gēla nagu 
pieaudzēšana  kājām. Zvanīt 29342056. 
 

Piedāvā sezonas darbu ogu un sēņu uzpircējam. T.28386766 
 
Pārdod agro kāpostu stādus. Griezties pie V.Vasiļčikas Dzintaru ielā 

40, T.63498154 
 
Š.g. 19.maijā plkst.10.00 domē iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās 

konsultācijas sniegs juriste Argita JAUNSLEINE. 
 
Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli Pāvilostā par saprātīgu 

cenu. Zvanīt 26453767 vai rakstiet ilze-07@inbox.lv 

DZĪVES BRĪŢOS 
Dzīve pavasarim līdzi kuplo, 
Darba drūzmā dienas it kā bēg, 
Aizšalc rosmē laiks kā dziļa upe, 
Sirdī paliek pavasara spēks. 
  / Ā.Elksne/ 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā 
dzimušos Sakas novada iedzīvotājus – 
Podkalni Veltu – 85  Uzari Annu – 75   
Vītolu Nadeţdu – 84  Putniņu Arvīdu – 75 
Miezīti Mariju – 83  Janci  Dzidru - 70   
Kreicbergu Lidiju – 83 Blaubārdi Valiju - 70  
Rozenbergu Mildu – 81 Pudzēnu Arturu - 70  
Bērzi Alfredu – 80  Pauliku Stasi - 65  
Lazukinu Lidiju – 75 Kopštāli  Orisju – 60 

Ziemeli Indru,  Baltaiskalnu Ilmāru, Melbergu Elitu, 
Draugu Birutu, Uzaru Modri, Liepiņu Ričardu, Citskovsku 
Gintu, Šēli Gvido, Paulovski Lauri, Anševicu Aldi, Vilni 
Valdemāru, Šnori Ilmāru un 

 pilngadniekus -  Bikovu Sandru, Mūrnieci 
Kristīni, Treiguti Ievu, Zavecki Kristapu, Zīveri Kaiju! 

   
 

Pāvilostas TIC aicina darbā referentu uz 
vasaras sezonu (01.06.09. – 31.08.09.) 

 Stundu skaits nedēļā  - 20 pie summētās darba laika uzskaites; 

 Darba alga mēnesī Ls 90.- 
Darba pienākumi: 

 Sniegt informāciju par Pāvilostu, Sakas novadu un tur pieejamajiem 
tūrisma piedāvājumiem,; 

 Iespēju robeţas sniegt informāciju par Liepājas rajonu un visu Latviju 
kopumā; 

 Veikt uzskaiti apmeklētājiem; 

 Nodrošināt ārzemju tūristu komunikācijas iespējas; 

 Darbs ar informatīvajiem materiāliem;  

 Veikt citus līdzīga satura uzdevumus; 
Iesniegumu un CV iesniegt Pāvilostas tūrisma informācijas centrā līdz 

2009.gada 18.maijam. Sīkāka informācija pa telef.+371 29121894 (Mairita) 

 
 
 

Laikraksts maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv, maketētāja Mairita Baltaiskalna. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

PATEICĪBA 
Paldies domes priekšsēdētājam U.Kristapsonam, kurš atbalstīja 

informatīvā izdevuma ierosinājumu līdz š.g. Pāvilostas pilsētas svētkiem 
sakārtot ietvi visā Dzintaru ielas garumā un pie kultūras nama. 

Marita Horna 
 

Paldies Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem 
par mīļo, skanīgo, rūpīgi sagatavoto pasākumu, kas notika kultūras namā un 
bija veltīts Mātes dienai. 

Pasākuma sagatavošanā ieguldīts liels un mīlestības pilns darbs, 
tāpēc arī klausītāji un skatītāji guva neizsakāmi daudz pozitīvu emociju. 
Paldies!  

Pateicīgie skatītāji 
 


