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2007. gada decembris 
 

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE 
Sakas novada domes priekšsēdētājs aicina novada iedzīvotājus uz sapulci Pāvilostas kultūras 

namā š.g. 18.janvārī plkst.16.00. 
 

 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, atskatoties uz 2007.gadā paveikto, ir gandarīts, ka: 
 

1. Pašvaldība kopā ar ostas pārvaldi izstrādāja projektu,  kura rezultātā tika iegūts ES finansējums un  izveidota jaunu kuģu 
un zvejas laivu  piestātne. 

 

2. Sadarbojoties ar Pašvaldību lietu ministriju iegūti līdzekļi un veikts  Pāvilostas kultūras nama jumta nomaiņas un mazās 
zāles remonts. 

 

3. Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju piesaistīts finansējums  un  veikta Pāvilostas katlu mājas modernizācija, kuras 
rezultātā uzlaboti strādājošo darba apstākļi un plānots apkures izejvielu samazinājums līdz 30 % 

 

4. Uzsākts plānveidīgs darbs pie  Pāvilostas ielu apgaismojuma  un gājēju celiņu rekonstrukcijas, kas plānots pa etapiem 
turpmākos 3 gadus. Šajā  gadā veikta projekta 1 etapa realizācija. 

 

5. Beidzot apstiprināts Sakas pagasta teritoriālais plānojums. 
 

6. Pašvaldības teritorijā bezdarba līmenis samazinājies līdz 1,3 % no darbspējīgajiem iedzīvotājiem , kas liecina par 
uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā. 

 

 

ESIET SVEICINĀTI JAUNAJĀ GADĀ! 
Tā dīvaini mums sanāk, ka nākam pie saviem 

lasītājiem ar domām par jauniem darbiem jaunajā gadā, bet 
avīzes numerācija vēl norāda uz aizgājušā gada pēdējo mēnesi. 
Tāpēc arī lūdzām iestāžu vadītājiem un domes darbiniekiem, 
atskatoties uz pagājušo 2007.gadu,  padalīties ar novada 
iedzīvotājiem savos labajos paveiktajos darbos, par ko pašiem 
ir prieks un gandarījums. Daži jau to ir izdarījuši un viņu domas 
varēsiet lasīt šajā izdevumā. Tiem, kuri nepaspēs izpildīt mūsu 
lūgumu, atvēlēsim vietu nākamajā laikrakstā. Priecāsimies visi 
kopā par labiem darbiem un panākumiem. Mazāk bojāsim 
savus un citu nervus un veselību. Līdz šim uzskatīja, ka nervu 
šūnas stresa situācijas neatgriezeniski iet bojā, taču pētījumi 
liecina, ka nervu šūnas tomēr atjaunojas. Laimes izjūta, miers, 
prieks un gandarījums ir emocijas, kuru iespaidā tas notiek. Lai 
neizsīkstoši ir avoti, kur šīs emocijas pasmelties! 

Arī man, kā avīzes redaktorei šis gads nesis 
gandarījumu, ka esam izmainījuši un darījuši pievilcīgāku 
avīzes seju vai „galvu”, par ko vēlreiz paldies jāsaka skolotājam 
Andrim Paipam, ka avīzes maketēšana notiek tepat uz vietas 
Pāvilostā, kas ievērojami atvieglo jau tā laikietilpīgo un 
piņķerīgo darbu. Paldies par pacietību un ieinteresētību 
Mairitai. Vislielākais prieks man ir par to, ka katrs avīzes 
numurs ir gaidīts, ka lasītājiem esam vajadzīgi, ka mums 
uzticas ... 

Marita Horna 

 
Pāvilostas mākslas skolas audzēkne Anna Afanasjeva 4.grupa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMES ZIŅAS 
 Gada noslēguma sēdē piedalījās visi Sakas novada 
domes deputāti. Vienam deputātam atturoties deputāti 
nolēma uzdot domes galvenajai grāmatvedei Ingunai 
Blaubārdei un juristei Argitai Jaunsleinei sagatavot 
dokumentus prasības iesniegšanai tiesā par komunālo 
maksājumu parādiem. Tie ir vecie parādi, kurus viena 
iedzīvotāju daļa nomaksāja, bet citi joprojām uzskata, ka nav 
jāmaksā. Kāds ir mēģinājis maksāt, bet pietrūkusi 
apņemšanās savas saistības nokārtot līdz galam. Parāda 
summa nav maza- Ls 4882,46 . Tagad ievilkušos lietu dome 
nodos tiesas lemšanai. 

Šajā sēdē veica vairākus grozījumus pašvaldības 
štatu sarakstā un tarifikācijā. Vidusskolā apstiprināja trīs 
štata vietas- virtuves vadītājs, pavārs un virtuves strādnieks/ 
trauku mazgātājs. Jaunie darbinieki jau ir uzsākuši darbu un 
pēc pirmās skolas dienas, jautājot bērniem, ko ēdāt un kā 
garšoja, atbilde bija, ka ļoti labi. Par vienu ēdienreizi ir 
jāmaksā Ls 0,50. Jauna štata vieta tika apstiprināta arī domē- 
grāmatvedis. Šobrīd domē finanšu sektoru pārzina galvenā 
grāmatvede, grāmatvede un grāmatveža palīgs- kasiere. 
Tagad tiek izsludināta pieteikšanās uz jauno štata vietu. 
Savukārt, ņemot vērā faktu, ka līdz noteiktam termiņam uz 
vakanto darba drošības speciālista amatu neviens nav 
pieteicies, tad dome nolēma pagarināt pieteikšanos uz šo 
vakanto darba vietu. Piebildīšu, ka sēdes dienā viens 
iesniegums tika saņemts, bet tā kā tas tika iesniegts pēc 
noteiktā termiņa, tad šo iesniegumu izskatīs nākošajā 
komiteju sēdē, kad būs beidzies atkārtotais pieteikšanās 
termiņš. Iesniegumus uz abām štata vietām domē var 
iesniegt līdz 18.janvārim.  

Pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 
sekojošiem nekustamiem īpašumiem- Rudupes par labu 
Gatim Laugalim, Kalnāji un Lapegles par labu SIA Lande 6, 
Eglāji par labu Gunai Džeriņai, Sārtāji par labu SIA Kurzemes 
MRU un Novadi par labu Sandrim Zviedrānam. Deputāti 
atbilstoši likuma normai samazināja nekustamā īpašuma 
nodokli 6 politiski represētām personām uz personu 
iesnieguma pamata. Samazinājums pienākas, ja īpašums 
pieder vai ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, un tas 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Dome nolēma 
pagarināt telpu nomu SIA Lagūna L frizētavas vajadzībām līdz 
2012.gadam, bet paaugstināja telpu nomas maksu.  

Sakarā ar mācību maksas palielināšanu, par 
mācībām Bulduru Dārzkopības vidusskolā, dārzniecei Gunitai 
Lazukinai paaugstināja pašvaldības apmaksājamo mācību 
maksas daļu, kas sastādīs 50% no kopīgās mācību maksas , kā 
arī palielināja darba sarunu apmaksas summu, zvanot no 
personīgā mobilā tālruņa, no Ls 5,00  līdz 7 Ls mēnesī. 

Darbā  dienas centrā „Krams” uz pusslodzi pieņēma 
apkopēju – sētnieci. 

Lai varētu sākt kārtot Zemesgrāmatu lietu, 
Pāvilostas ambulances ēkai piesaistīja zemi 3787 m2 platībā.  

Reģistrēja vienu individuālo darbu – tūristu 
uzņemšanā Ainai Ornai. 

Diviem skolēniem un trijiem pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkņiem no maznodrošināto ģimenēm piešķīra 
brīvpusdienas otrajam mācību pusgadam. Sociāliem 
darbiniekiem līdz š.g. 18.janvārim ir jāapseko arī citas novada 
ģimenes, kuras varētu atbilst noteikumiem uz brīvpusdienu 
saņemšanu.  
 

Vienai personai piešķīra dzīvokli Rīvas daudzdzīvokļu 
mājās, savukārt cita persona bija lūgusi no viena dzīvokļa 
Rīvas mājā pāriet uz citu dzīvokli, bet to neatļāva.  
Pēc zemes ierīkotājas Annas Brūkles iesnieguma, 8 zemes 
īpašumiem noteica lietošanas mērķus. Visām saimniecībām 
noteica lietošanas mērķi- zeme,  uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  
Nolēma atteikt privātpersonas lūgumu zemes piešķiršanai, 
tāpat arī atteica noteikt servitūtu uzlikšanu ceļa posmam uz 
īpašumu „Dīķīši” , bet atjaunoja reliģiskai organizācijai 
„Latvijas Baptistu Draudžu Savienība” īpašuma tiesības uz 
mantojamo zemi 14,37 ha platībā Ulmalē.  

Sakas novada dome pieņēma nozīmīgus lēmumus 
par teritorijas plānojumiem. Pāvilostas pilsētas teritorijas 
plānojums tiek nodots sabiedriskai apspriešanai, bet Sakas 
pagasta teritorijas plānojumam pieņēma galīgo lēmumu. 
Tagad atliek tikai sašūt visus materiālus un  nopublicēt 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par lēmuma 
pieņemšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu. 
Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma vides pārskata 
sadaļas sapulce notiks 01.februārī (skat. paziņojumus).  

Decembrī pašvaldība atklātā izsolē, kurā piedalījās 
divi izsoles dalībnieki, pārdeva nekustamo īpašumu Ostmalas 
ielā 14, Pāvilostā ( Zeltenes). Izsoles uzvarētājs visu naudas 
summu – 145 000 Ls bija ieskaitījis pašvaldības bankas kontā 
un deputāti apstiprināja izsoles rezultātus.  

Lai lemtu par zvejas rīku sadali zvejai Baltijas jūras 
piekrastē, deputāti sanāca uz ārkārtas sēdi jau šī gada 
4.janvārī un apstiprināja limitu sadalījumu zvejniekiem. Limiti 
zvejas rīkiem bija saglabāti iepriekšēja gada līmenī, 
samazinājusies bija tikai mencu nozvejas kvota par 10 %. 
Pašpatēriņa zvejniekiem tiek rezervēti 20 zivju tīkli, bet 
šogad pieteikumu bija vairāk. Nolēma noteikt, ka prioritāte ir 
pašvaldības teritorijā dzīvojošiem zvejniekiem, un vadoties 
no šī principa, sadalīja arī šos limitus. 
Sociālajos pabalstos decembrī izmaksāti 259 Ls. 

Nākošajā domes sēde plānota 31.janvārī. 
Kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 
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Paziņojums par Pāvilostas pilsētas teritorijas 
plānojuma galīgās redakcijas sabiedrisko 

apspriešanu 
Sakas novada dome informē par Pāvilostas pilsētas 

teritorijas plānojuma (2008-2020) galīgās redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu (domes 27.12.2007. lēmums nr. 25, 
prot. Nr.12.). 
Iepazīties ar Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma (2008-
2020) galīgās redakcijas projektu un atkārtoti iesniegt 
atzinumus un atsauksmes iespējams sabiedriskās 
apspriešanas laikā no 2008.gada 08.janvāra līdz 2008.gada 
28.janvārim darba dienās no 8.00 – 16.00 Sakas novada 
domē Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Liepājas rajons, LV - 3466. 
Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
plānots pieņemt 2008.gada 28.februārī Sakas novada domes 
sēdē plkst. 14.00 Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 

Elektroniskā formātā Sakas novada Pāvilostas 
pilsētas teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam pieejams 
teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv. 
 

http://www.metrum.lv/
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UZMANĪBU  

MAZIE UN VIDĒJIE NOVADA 
UZŅĒMĒJI! 

 
Ir izsludināts konkurss 

„Valsts atbalsta programmas 
 

 „Atbalsts 
ieguldījumiem sīko un mazo 
komersantu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās”.  

 
 Projektu iesniegšanas termiņš - no 
2008.gada 14.janvāra līdz 2008.gada 
22.februārim (ieskaitot).  Seminārs 
par izsludināto projektu konkursu 
paredzēts 2008.gada 17.janvārī 
Kuldīgā.  Seminārs ir bez maksas. 

 
 

 Ir izsludināts kārtējais 
Liepājas rajona padomes un Liepājas 
rajona Pieaugušo izglītības centra 
10..iizzggllīīttīībbaass  pprroojjeekkttuu  kkoonnkkuurrssss  

((22000088..ggaaddaamm  ))  

“Liepājas rajona iedzīvotāji 
ceļā uz  izglītotu un 

eiropeisku sabiedrību “ 
Interesenti konkursa nolikumu un 
konsultācijas var saņemt Sakas 
novada domē pie projektu 
koordinatores Vizmas Ģēģeres, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 
 
 Projektu pieteikumus pret parakstu 
pieņem Liepājas rajona PIC, Grobiņā,  
Lielā ielā 54 līdz 22000088..ggaaddaa  

11..ffeebbrruuāārriimm  ppllkksstt..1166..0000..  

  
11.februārī plkst.11.00 PIC, Grobiņā. 
Aicināti visi projektu direktori!  
 
Līgumu parakstīšana ar finansiāli 
atbalstīto projektu direktoriem un 
pašvaldību vadītājiem 8.februārī no  
plkst.9.00 – 16.00 PIC, Grobiņā. 
 
Projektus var īstenot laikā no 

22000088..ggaaddaa  1155..  ffeebbrruuāārraa  llīīddzz  

22000088..ggaaddaa  11..ddeecceemmbbrriimm..  

  
Sakas novada domes projektu 

koordinatore  
Vizma Ģēģere 

 

Paziņojums par Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 
2008. - 2020. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu. 

Sakas novada dome paziņo, ka 2007. gada 27. decembrī tika pieņemts 
domes lēmums „Par Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008. 
- 2020. gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu”. 
Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2008.gada 8.janvāra līdz 18. 
februārim. 
Ar Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam 
Vides pārskatu iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus var darba dienās no 
8.00 – 16.00 Sakas novada domē Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Liepājas rajons, LV - 
3466. 
Saņemt komentārus un iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Sakas novada 
Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam Vides pārskatu 
iespējams arī vides pārskata izstrādātājam SIA „VSKB Vide”, adrese: Dārzu iela 2, 
Ventspils, LV - 3601, tālrunis/fakss: 3622717, e-pasts: info@vskbvide.lv. 
Elektroniskā formātā Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008. 
- 2020. gadam un tā Vides pārskats pieejams teritorijas plānojuma izstrādātāja 
SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. 

Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008. - 2020. 
gadam Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 1. 
februārī plkst. 16:00 Sakas novada domes sēžu  zālē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 
 

Paziņojums par teritorijas plānošanu Par Sakas novada Sakas pagasta 
teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu Nr. 12 “Sakas novada 
Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
apstiprināšanu 

( 2007.gada 27.decembra sēdes protokols Nr. 12, punkts. Nr. 28) 
 
Pamatojoties uz LR „Teritorijas plānošanas likuma” 7.panta sestās daļas 2.punktu, 
LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu "Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi" 45. un 46.punktu un Sakas novada domes 29.11.2007. 
lēmumu (sēdes protokols Nr.11,  29§.) „Par Sakas novada Sakas pagasta 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju”,   

 
SAKAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
un tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā 
Sakas novada domes 27.12.2007. saistošos noteikumus Nr.12. „Sakas novada 
Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
2. Divu nedēļu laikā pēc Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma 
stāšanās spēkā iesniegt zināšanai: 
2.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā - vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma eksemplāru, pievienojot grafiskās daļas kartes (plānus; 
digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā); 
2.2. Valsts zemes dienestā - normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un 
noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
kopiju, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 
koordinātu sistēmā); 
2.3. Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē - grafiskās daļas karti (plānu), kurā 
attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, 
vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā). 
3. Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas publicēt to laikrakstos 
„Kursas Laiks” un „Latvijas Vēstnesis”, norādot, ka ar apstiprināto vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu var iepazīties Sakas novada domē, Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā, Liepājas rajonā, domes darba laikā. 

Sakas novada domes priekšsēdētājs 
 Uldis Kristapsons 

mailto:info@vskbvide.lv
http://www.metrum.lv/
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Projekta nosaukums Investīciju 
avoti 

Saņemtais 
finansējums Ls 

Kopējais finansējums, 
kopā ar Sakas novada 
domes finansējumu Ls 

Pāvilostas pilsētas novadpētniecības muzeja energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Ekonomikas 
ministrija 

 62 291.- 
Netika atbalstīts 

 
- 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē 
(interneta pieslēgums dienas centrā Krams un Pāvilostas vidusskolā) 

ERAF  13 800.- 18 530.- 

Sporta inventāra iegāde Pāvilostas vidusskolas un novada sporta 
dzīves attīstībai 

Izglītības 
ministrija 

3 000.- 3 486.- 

Vētras seku postījumi Baltijas jūras piekrastē Pāvilostas pilsētā 
(jūras krasta stiprināšana 50 m garumā no pēdējā uzstādītā gabiona 
uz  mola pusi ) 

LVAF 10 000.- 10 000.- 

 Pāvilostas k/n jumta renovācija VIP 50 000.- 50 000.- 

Vitrīnas izgatavošana Sakas novada tautastērpa eksponēšanai 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

KKF 290.- 875.- 

Mācību procesa pilnveidošana Pāvilostas mākslas skolā  KKF 860.- 930.- 

Pāvilostas mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana  
( flīģeļa PETROF iegāde ) 

KKF 5 500.- 8 818.- 

Pianīna „L.TH.Aull.Riga ” restaurācija( tika sniegts trīs reizes dažādās 
KKF programmās ) 

KKF 500.- 500.- 

Pianīna „L.TH.Aull.Riga ” restaurācija Liepājas 
rajona 

kultūras 
nodaļa 

500.- 500.- 

Informācijas un publicitātes nodrošināšana kultūras un vēstures 
pieminekļiem Pāvilostā 

Muzeju valsts 
pārvalde 

385.- 1636.- 

Altārgleznas restaurācija Pāvilostas ev. luteriskajā baznīcā KKF Netika atbalstīts  

Dažādu tradicionālo kultūru apguve Liepājas rajona mūzikas skolu 
audzēkņu vidu ( Akordeonistu festivāls Zoķeris ) 

KKF 765.- 1848.- 

Pāvilostas kultūras nama materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 
mūsdienu kultūras norišu nodrošināšanai 

KKF Netika atbalstīts  
- 

Vēsturisku gaismas ķermeņu restaurācija Pāvilostas kultūras namam KKF Netika atbalstīts - 

Sakopsim Baltijas jūras piekrasti LVAF Netika atbalstīts - 

Atver sirdi priekam PIC 225.- 480.- 

Kā Sprīdītim pasaulē gudrības smelt PIC Netika atbalstīts - 

Sevī debesis kopt PIC Netika atbalstīts - 

Pāvilostas bērnu dienas atbalsta centra sanitāro apstākļu 
uzlabošana 

Bērnu un 
ģimenes lietu 

ministrija 

Netika atbalstīts - 

Basketbola grozu uzstādīšana Sakas novada Pāvilostas pilsētā Bērnu un 
ģimenes lietu 

ministrija 

500.- 795.- 

Mazākumtautību integrācija caur mūziku un nacionālo kultūru 
Liepājas rajonā 

SIF Netika atbalstīts  
- 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „ Dzintariņš ” 
energoefektivitātes paaugstināšana 

VIP 
( Valts 

investīciju 
programma) 

78 309.- 
Netika atbalstīts, tiks 

sniegts atkārtoti 

 
- 

Pāvilostas pilsētas novadpētniecības muzeja energoefektivitātes 
paaugstināšana 

VIP 59 000.- 
Netika atbalstīts, tiks 

sniegts atkārtoti 

 
- 

Sakas novada Pāvilostas kultūras nama renovācija VIP 31 000.- 
Netika atbalstīts, tiks 

sniegts atkārtoti 

 
- 

Pāvilostas k/n renovācijas atklāšanas svētki ( skatuves aizskaru 
iegāde ) 

Liepājas 
kultūras 
nodaļa 

500.- 998.- 

Sakas novada Pāvilostas vidusskolas jumta renovācija VIP 69 000.- 
Netika atbalstīts, tiks 

sniegts atkārtoti 

 
- 
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ  
Niķu noteikti būs mazāk 

Jau daudz mazu un lielu soļu nostaigāts 2008. gadā, tomēr 
vēl gribas atskatīties uz patīkamajiem brīžiem 2007. gada nogalē. 
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzintariņš” 
norisinājās Ziemassvētku sagaidīšanas pasākumi. Pēdējā laikā 
Ziemassvētkus arvien ierastāk svin kā miera un klusuma svētkus, 
taču senajam latvietim tie bija līksmības un prieka pilni svētki. Tā kā 
pirmsskolas izglītības programmu caurvij latviešu tautas ieražu 
atzīmēšana un godāšana, tad 18. decembra rītā „Dzintariņa” saime 
devās bluķi vilkt apkārt savai mājai. Bluķa velšana ir viena no 
raksturīgākajām Ziemassvētku tradīcijām, taču cik mums zināms, 
Sakas novadā šo tradīciju dzīvu vēl uztur vienīgi pirmsskolas 
izglītības iestādē. Kāds Kurzemes superintendants P. Eihorns XVII g. 
s. savā darbā par šiem svētkiem rakstījis: „Cik no viņu elku dievību 
atliekām var saprast, ka viņi bezkaunīgiem dieviem kalpojuši un arī 
tiem nepieklājīgus un bezkaunīgus svētkus svinējuši. Un mūsu 
Kristus naktī, kā arī vakaru pirms tam, viņiem ir bezkaunīgi svētki ar 
ēšanu, dzeršanu, dancošanu, lēkšanu un kliegšanu, kad tie no vienas 
mājas uz otru ar negantu kliegšanu apkārt iet, pie tam viņi Kristus 
vakaru savā vidū citādi nesauc kā par deju vakaru, jo viņi šo vakaru 
un visu nakti ar dejošanu, dziedāšanu un lēkšanu pavada. Šis pats 
vakars tiek arī par bluķa vakaru saukts, jo tad viņi ar lielu kliegšanu 
velk apkārt bluķi, kuru pēc tam sadedzina un tā savu prieku parāda.” 
Iespējams, ka tiem , kas staigā drūmu domu mākti šāda lustēšanās 
nāktu tikai par labu, jo ir novērots, ka arī klusuma un svētuma 
pārņemts cilvēks dažkārt perina nelāgas lietas, tāpēc ir noderīgi 
atcerēties, ka mūsu senči ir bijuši lustīgi un labestīgi ļaudis, un 
noteikti ne sliktāki par mums. Gan lieli, gan mazi pirmsskolnieki 
bluķi ap savu ēku velk garā auklā, lai katrs savu roku šajā svarīgajā 
lietā var pielikt, dziedot dziesmu par to, ka citu gadu mošķi pie 
mums vairs nenāks. Ar mošķiem mēs domājam slimības, niķus un 
stiķus. Katrs bērns savus niķus ir uzzīmējis uz papīra un bluķa 
vilkšanas nobeigumā tie tiek sabāzti bluķī un sadedzināti. Par to ir 
prieks bērniem un skolotājām, jo nākamais gads var sākties ar 
pamatotām cerībām, ka niķu noteikti būs mazāk. 

Bet tā kā latviešiem patīk arī citu tautu tradīcijas, tad 
Ziemassvētku vakars nevar pienākt bez Ziemassvētku vecīša 
sagaidīšanas pie izrotātas eglītes. Un tā 18. decembra pēcpusdienā, 
dejojot un dziedot jautras un svinīgas dziesmas, 5 un 6 gadīgie bērni 
bija dalībnieki brīnumainā stāstā, kur mežā pamestie Ansītis un 
Grietiņa atrada ne tikai savu tēti un mammu, bet arī Ziemassvētku 
vecīti ar saldumu pakām.  

19. decembrī iejutušies rūķu, un ausainu, ļipainu zaķēnu 
lomās, Ziemassvētku gardumus no zaglīgās lapsiņas centās nosargāt 
1,5 – 4 gadīgie bērni. 

Paldies Sakas novada domes deputātam Oskaram 
Vērniekam par to, ka viņš nodrošināja sakarus ar Ziemassvētku 
vecīti, kurš ieradās īstajā laikā un īstajā vietā, lai pasniegtu bērniem 
saldumu pakas, par kurām savukārt pateicamies mīļajiem vecākiem. 

19. decembrī pirmsskolas izglītības iestādi apciemoja arī 
fonda ” Cilvēks cilvēkam” direktore Maira Briede ar vienu no saviem 
aprūpējamiem - pensionētu skolotāju Dzidru Ausekli, kura visu veco 
ļaužu vārdā dāvināja gan pirmsskolas bērniem, gan darbiniekiem 
pašu rokām darinātas vilnas zeķītes un čībiņas. Paldies par mīļajām 
domām un rūpēm, jo aukstajās ziemas dienās kājiņām silti un 
patīkami.  

20. decembrī pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi uz 
Ziemasssvētku notikumiem varēja paraudzīties pilnīgi no citas 
puses. Pirmsskolas skolotāja Gunita Delijeva, kura ir arī kristīgās 
ētikas skolotāja Pāvilostas vidusskolā un svētdienas skolas skolotāja 
Sakaslejas baznīcas svētdienas skolā, iepazīstināja bērnus ar Kristus 
dzimšanas notikumiem. Šajos notikumos bērniem palīdzēja iejusties 
mazie varoņi no jaukas multfilmiņas par Kristus dzimšanas laiku. Bet 
pats jaukākais – katrs bērnudārza bērns saņēma kārbu ar dažādām 
labām lietiņām un rotaļlietām, ko bija sarūpējusi Gunita sadarbībā 
ar Samarijas fondu projekta „Vislielākā dāvana” ietvaros. Esmu 
pārliecināta, ka katrs vecāks vēlas pateikt paldies par šo negaidīto 
dāvanu. 

  
 
 

 

Vai tu zini, ka 
 sakarā ar to, ka pašvaldība veiksmīgi pārdevusi  īpašumu 

Ostmalas ielā 14,     iegūstot  145 000 Ls, ir radusies iespēja 
uzsākt virkni jaunu darbu: 

 paredzēts turpināt piestātnes izbūvi ostā. Tiks izsludināts 
konkurss uz projektēšanas darbiem ,  pašvaldība ir 
ieplānojusi Ls 23 600,-. Projektā paredzēts izbūvēt arī slipu 
vai ostā novietot krānu zvejas laivu izcelšanai; 

 10 000 Ls dome paredz novirzīt jaunā veselības centra 
projektēšanas darbiem, kas paredzēts būvēt esošajā bērnu 
rotaļu laukumā vecajā Pāvilostā; 

 jaunā veselības centra būve, kurā paredzēts izvietot arī 
aptieku, varētu izmaksāt 149 000 Ls, bet precīza summa 
būs redzama pēc iepirkuma konkursa veikšanas. 

 no 2007.gada budžetā ietaupījusies ceļa fonda nauda  
15 000 Ls . Šos līdzekļus paredzēts izlietot uzstādot jaunus 
apgaismes stabus Sporta, Klusā, Lejas ielā un Dzintaru ielā 
no Lejas ielas līdz muzejam. Šo darbu veikšanai pašvaldība 
rīkos konkursu.  

 Centrālajā katlu mājā ir veikta pārbūve un modernizācija. 
Tās rezultātā tiks ietaupīts kurināmais par aptuveni 30%. 
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 173 084,76, valsts 
finansējums ir piešķirts Ls 135 135,00 apmērā, komunālais 
uzņēmums ir pārdevis lūžņus par Ls 3000,00, bet dome šajā 
projektā piedalījusies ar 34 949,76 Ls līdzfinansējumu. 
Pāreja uz jauno apkures sistēmu notika 07.01.2008..  

 Mākslas skolas direktors Z.Vilnis atgriezies no Rostokas, kur  
mēnesi kopā ar citu valstu māksliniekiem veidoja ledus 
skulptūras 

 10.janvārī oficiāli tika atvērts jaunizveidotā sociālās 
palīdzības istaba Rīvās. Maznodrošinātajiem, kuri vēlēsies 
mazgāt veļu un paši sevi savest kārtībā, tas būs par velti, 
pārējiem par veļas mazgāšanu būs jāmaksā. Maksu 
apstiprinās domes sēdē 31.janvārī.  

 Pāvilostas vidusskolā Ziemassvētku brīvdienās ir veikts 
remonts zēnu mājturības kabinetā. 

 1991.gada janvāra barikāžu dienu atceres nedēļas ietvaros 
16.janvārī skolēni un skolotāji dosies uz Liepāju, lai 
noskatītos jauno kinofilmu „Rīgas sargi”. 

 

27. decembrī pirmsskolas izglītības iestādes dziedātāji Aijas 
Gertsones un dejotāji Ligitas Eihvaldes vadībā ar nelielu 
koncertprogrammu devās uzstāties uz Alsungas kultūras namu bērnu 
Ziemassvētku pasākumā. Alsungā viņus mīļi sagaidīja un klausītāji 
patiesi priecājās par bērnu sniegumu.  

Tā noritēja notikumi gada nogalē, bet tagad griežamies apkārt 
un raugāmies ar skatu nākotnē. Janvārī esam iecerējuši ziemas sporta 
spēles, ja vien to ļaus mūsu mainīgie laika apstākļi.  

15. janvārī plkst. 9.00 Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” viesosies zobu higiēnists, stāstīs un demonstrēs kā pareizi 
kopt zobus. Aicinām piedalīties arī vecākus! 

23. janvārī plkst. 9.30 pirmsskolas iestādē norisināsies 
pasākums „Gotiņ, mana brūnaliņ.” Noskaidrosim visas lietas, kas 
saistītas ar govi un visu, ko tā mums var dot (ieskaitot baltus un stiprus 
zobus). 

Izpildot avīzes redaktores lūgumu padalīties savā priekā ar 
novada iedzīvotājiem par iestādē paveikto, varu teikt, ka pagājušajā 
gadā padarītie darbi, par kuriem man kā vadītājai ir gandarījums, ir: 

1. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Dzintariņš” 
izstrādāta jauna inventarizācijas lieta. 

2. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka reģistrēta zemes grāmatā. 
3. Izstrādāts virtuves bloka renovācijas projekts, kurš tika 

iesniegts valsts investīciju programmai finansējuma 
saņemšanai no valsts budžeta. 

Vadītāja Monta Pētermane 
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ATJAUNOJAM ĒRĢELES 
 

Sākot jauno gadu, Sakas – lejas baznīcas draudze ir uzsākusi 
darbu pie baznīcas ērģeļu atjaunošanas. Darbus vadīs ērģeļu meistars 
Alvis Melnbārdis. Draudzes vadība ir ļoti pateicīga mūsu draudzes 
locekļiem Andrim un Kristīnei Grasmaņiem, kuri ir ziedojuši līdzekļus šī 
projekta uzsākšanai un, kuri organizēs visu nepieciešamo līdzekļu 
piesaisti šim darbam. 

Pēc ērģeļu restaurācijas, kura ir paredzēta 2008.gada vasarā, 
mūsu baznīcā varēs notikt ērģeļu mūzikas koncerti. 

Restaurācijas izmaksas sastāda vairāk kā 9000 Ls, tādēļ aicinu 
mūsu draudzes locekļus, kā arī ikvienu Sakas novada iedzīvotāju 
pārdomāt iespēju piedalīties arī ar savu artavu šajā projektā. Būsim 
pateicīgi par katru Jūsu pienesumu! 

Draudzes mācītājs 
Ojārs Freimanis 

/informācija no Sakaslejas draudzes izdevuma „Sējējs”, Nr.11/12 (16), 
2007.g./  

 

Rokdarbu izstāde  
Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

Trešdien, 30.janvārī plkst. 14.00 aicinām uz 
Anitras Toomas rokdarbu izstādi.  

Plašākai sabiedrībai Anitra Tooma zināma kā 
vides žurnāliste Latvijas radio un žurnāla „Vides 
Vēstis” galvenā redaktore. Rokdarbnieču aprindās 
viņa pazīstama kā virtuālā www.musturs.lv kluba 
vadītāja, „Lauku Avīzes” izdevuma „Adīšana priekam” 
un žurnāla „Sieviete” rokdarbu lapas autore. Jau gadu 
Anitra brīvdienas pavada Pāvilostā un autobusā no 
Rīgas uz Liepāju ir tapusi lielākā daļa izstādē redzamo 
darbu. Turklāt Anitra jau otro gadu reizi nedēļā dodas 
aiz restēm — kristīgās programmas „Mirjama” 
ietvaros Iļģuciema sieviešu cietumā vada rokdarbu 
studiju „R-adīšana”.  

Šī ir Anitras pirmā rokdarbu izstāde. Jūsu 
priekam tiek izrādītas neparastās tehnikās darināti 
darbi; draiski tērpi, kas liek atskatīties, jo rotāti 
drosmīgām efektdziju spēlēm; iesācējas iepriecinās 
rokdarbi, kas darināti no taisniem gabaliem jeb t.s. 
leļļu jaciņas; tērpi, kas darināti bez nevienas vīles.  

Rokdarbnieču māsības spēku apliecina lielais 
deķis, kur apvienoti vismaz 40 sieviešu darināti motīvi.  

Sen jau pagājuši tie laiki, kad adītājas rīku 
arsenālā bija vien dažas adatas. Anitra Tooma izrāda 
arī adītāju nieciņu kolekciju un dažādas dzijas — gan 
visdārgākos dzīparus: angoru un kašmiru, gan košas 
efektdzijas, gan nekrāsoto latvju aitu — baltu, pelēku 
un melnu. 

Lai izstāde atklāšanā laiks nebūtu velti tērēts, 
paņem līdzi adāmadatas un divu krāsu dzijas — Anitra 
ierādīs, kā adāmi pečvorka motīvi. 

Rokdarbu izstāde būs apskatāma līdz 
februāra beigām. 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja  
Irina Kurčanova 

SPORTS 
Volejbola sacensību informācija 
Otrā riņķa rezultāts sievietēm: 
Saka- Dunalka  3:0 
Saka- Durbe  1:3 
Saka-Aizputes pag. 3:0 
Saka-Cīrava  1:3 
Saka- Kazdanga                 1:3 
Sacensībām noslēdzoties sieviešu komandai nācās samierināties ar 
4.vietu. 
Vīriešu komanda pirmās kārtas pēdējā spēlē uzvarēja Kalētus ar 2:3. 
Pēc pirmā riņķa vīriešu komandai bija 5.vieta un turpināja spēles par 5.-
8.vietu. 
Rezultāti: 
Saka-Grobiņas pag. ( neieradās uz spēli) 
Saka- Kalēti  3:0 
Saka-Aizpute 2 ( mūsu komanda neaizbrauca, jo nevarēja nokomplektēt 
komandu) 
Basketbola sacensību informācija 

Š.g. 8.janvārī startēs rajona meistarsacīkstes basketbolā 
vīriešiem 3.grupai. Mājas spēles Sakas novada komandai: 
8.janvāris Saka: Mērnieks LV 
10.janvāris Saka: Vērgale 2 
17.janvāris Saka: Aizputes pag. 
24.janvāris  Saka: Dunika 
31.janvāris Saka: Kazdanga 
Sporta informācija 
 Pāvilostas vidusskolas sporta zālē 4.janvārī notika Piejūras 
ceļojošā kausa izcīņas 9.posms. Sacensībās piedalījās Aizputes, Cīravas 
un Dunalkas pagastu komandas, kā arī mūsu komanda.   
Rezultāti mūsu komandas spēlēs: 
Sakas novads: Aizputes pagasts 2:3 
Sakas novads: Cīravas pagasts 2:1 
Sakas novads: Dunalkas pagasts 1:3   
 Sakas novada komanda posmā ieņēma 3.vietu. Nākamais 
10.posms notiks 18.janvārī mūsu sporta zālē. Sacensību sākums 
plkst.19.00. 
 26.janvārī Durbē tiek rīkota Liepājas rajona veterānu sporta 
diena. Sacensības notiks sekojošos sporta veidos: basketbols, volejbols, 
novuss, teniss, zolīte, dambrete, šahs. Sacensībās var piedalīties no 35 
gadu vecuma. Interesentiem pēc papildus informācijas griezties pie 
sporta organizatora A. Barsukova. 

Sporta organizators Aldis Barsukovs 

 

 

 
Līdz 27.janvārim muzejā apskatāma Andra Paipa darbu 
izstāde „Vējaino un ne tik vējaino  dienu 
pasteļpiezīmes”. Laipni aicināti visi, kuri vēl nav 
paspējuši to apskatīt. Foto: no muzeja arhīva. 

 

MUZEJĀ 
 

http://www.musturs.lv/


  

Kas bija, ir un būs... 
Pāvilostas vidusskolā 
PAR SKOLAS PUSDIENĀM 
Aptauja skolēniem 

Pagājušā gada nogalē, kad 
 saasinājās jautājums par  
skolas pusdienām, uz vecāku ierosinājumu rīkot skolēnu 
aptauju, atsaucās skolotāja Skaidrīte Grigorjeva, kuras 
vadībā tika sastādīta anketa un veikta skolēnu anketēšana. 
Paldies skolotājai Sk.Grigorjevai par atsaucību un 
ieinteresētību. 
Tika aptaujāti 194 skolēni, kuriem bija jāatbild uz 
vairākiem jautājumiem. Lai nerastos neskaidrības, lasot 
skolēnu atbildes, paskaidrošu, ka viens skolēns norādījis 
gan to, ka ēd skolā, gan iet iepirkties veikalā un tamlīdzīgi. 
Skolēni atbildēs norādīja vairākus iespējamos variantus, 
tādēļ summēt atbildes nav iespējams. 
1.Kur tu ēd pusdienas? 116 atbildēja, ka ēd skolā, 29 – 
pusdienoja mājās, 81 iepirkās veikalā, 6 neēda pusdienas, 
4 skolēni pusdienoja pirmsskolas izglītības iestādē .  
2. Vai tu zini un centies ievērot veselīga uztura principus? 
To, ka zina, norādījuši 116 skolēni, nezin – 28, bet ievērot 
cenšas tikai 81!!! 
3. Kas tev piedāvātajās pusdienās garšo un kāpēc? 
Katram mums ir savi ēšanas paradumi un gaume, tāpēc arī 
anketās visi piedāvātie ēdieni minēti gan, ka garšo, gan 
negaršo. 
4. Kas tev piedāvātajās pusdienās negaršo un kāpēc? 
Negaršo, ja zupas skābas, sāļas, šķidras. Kartupeļi – 
atdzisuši, miltaini, vai ūdeņaini. Mērces – par maz uz 
griķiem. Pelmeņi – pārcepti, neizcepti, ar eļļas piegaršu, 
jēli. Vairāki izteikuši pretenzijas pret grūbām zupā. 
5. Ko tu vēlētos ēst pusdienās? Skolēni visbiežāk minējuši: 
zupas – soļanku, frikadeļu, piena klimpu, rasoļņiku, 
boršču; otros ēdienus – šniceli, ceptus kartupeļus, 
kartupeļu biezputru, spageti, zivis, sautējumu; saldos 
ēdienus – maizes zupu, ceptas auzu pārslas, augļus, 
saldējumu, kūciņas, bulciņas, vafeles, biezpiena 
sacepumu; visdažādāko veidu svaigu dārzeņu salātus, 
marinētus gurķus, štovētus kāpostus. 
6. Skolā ēstu vairāk, ja ēdiens būtu: lētāks – 129 skolēni, 
garšīgāks – 103, dažādāks – 69.  
7. Vai tevi apmierina darbinieku apkalpošana un 
darbinieku attieksme pret tevi skolas ēdnīcā? Šo 
jautājumu anketā iekļaut ierosināja firmas „Priednieki – 
5”vadītāja Biruta Ziemele. Viena trešā daļa aptaujāto 
norādīja, ka nav apmierināti. 
8.Kā tu izlieto vecāku ēšanai doto naudu? 86 to izlietoja 
tikai skolas pusdienām, 117 iepirkās „Kalniņmuižas” 
veikalā ( šeit jāpiezīmē, ka no 1.- 4.kl. skolēniem, veikalā 
iepirkās tikai 6, un vecāko klašu skolēni vai lauku bērni 
veikalā iepērkas arī pēcpusdienās ), 68 iepirkās skolas 
bufetē. 
9. Skolēnu ierosinājumi un priekšlikumi skolas 
ēdināšanas uzlabošanai – lielākas porcijas, lētāk, garšīgāk, 
daudzveidīgāk, veselīgāk, ātrāku apkalpošanu, mazāk eļļas, 
grūbu. Vairāk dažādus salātus, bufetē augļus, tos arī 
saldajā. Varētu būt cits ēdamzāles iekārtojums, skanēt 
mūzika pusdienošanas laikā. 
 

Pēc pāris mēnešiem aptauja tiks veikta atkārtoti, lai 
noskaidrotu, kā skolēni ir apmierināti ar jauno ēdināšanas 
pakalpojumu. Par to noteikti informēsim savus lasītājus. 

Skolas padomes priekšsēdētāja Marita Horna 
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PĀRMAIŅAS SKOLAS ĒDINĀŠANĀ 

Lielas pārmaiņas skolas ēdināšanā notikušas ar 2008.gadu. 
Ir iegādāti jauni trauki, galda piederumi, virtuves inventārs, 

virtuves iekārtu piederumi, telpas kopšanas inventārs un līdzekļi, 
saremontēti divi ūdens sildīšanas bojātie boileri. Iegādāts jauns 
kases aparāts, veikta tā reģistrācija valsts Ieņēmumu dienestā. 
Ēdināšanas bloks reģistrēts Pārtikas Veterinārajā dienesta reģistrā, 
tiek kārtota cita nepieciešamā dokumentācija. 

Darbā pieņemti un darbu veic trīs darbinieki, kas tiek finansēti 
no pašvaldības /skolas/ budžeta. Ieguvēji ir skolēni un ģimenes, jo 
kopgalda /kompleksās/  pusdienas maksā Ls 0,50 , ko sastāda tikai 
produktu cenas. Jau pirmajā jaunā gada mācību dienā ēdāju skaits 
iepriecina, jo tas ir ļoti strauji pieaudzis: 150, 160 skolēnu, tādēļ 
ēdam 2 maiņās. Pirmā maiņa 1.-5.klases ēd pēc 4.stundas, 2.maiņā 
6.-12. klases- pēc 5.stundas, katrs starpbrīdis ir 20 minūtes. Lai 
nebūtu lielas rindas pie kases maksājot par pusdienām, lūgums arī 
vecākiem, vai būtu iespējams samaksāt par ēšanu uz nedēļu vai pat 
uz visu mēnesi. Ja skolēns saslimst, nebūs skolā, piezvanot no rīta 
līdz plkst.9:00 pa tālruni 3498402, pusdienas iespējams atteikt 
ēdināšanas bloka vadītājai, un samaksātā nauda tiks pārcelta uz 
priekšu. 

Skola joprojām ir iesaistījusies Skolas Piena programmā, ko 
atbalsta Lauku Atbalsta dienests un līdzfinansē pašvaldība. Pašlaik 
pienu dzer pēc 1. stundas tikai 1.- 4. klašu skolēni, kaut gan - ne visi. 
Bet Skolas pienu bez maksas var dzert visi skolēni arī no 5. - 9. klasei, 
ja vien to vēlas. Ir veikta aptauja, taču atsaucības nav. Lūdzam 
vecākus ģimenēs pārrunāt un mudināt bērnus  pieteikties pie klases 
audzinātāja piena dzeršanai.  

Daudzi bērni atnāk uz skolu, nepaēduši mājās brokastis, un 
pirmais gājiens no rīta vai arī starpbrīžos ir uz veikalu pēc kāda 
našķa, lai ar to remdētu izsalkumu. Skaidrs, ka ar tukšu vēderu 
stundā darbs nav produktīvs. Tad nu tiek uzņemti t.s. ātrie enerģijas 
avoti- saldumi. Šādi uzņemtā enerģija arī ātri tiek izmesta, un jau 
nākamajā starpbrīdī gribas atkal saldumus. 

Tā kā bērniem vecāki nav stingri noteikuši, kā jātērē iedotā 
naudiņa, katru starpbrīdi tiek pirkti saldumi, bulciņas, bet netiek 
ēstas siltas pusdienas kopgaldā. Tādi ir līdzšinējie nelabvēlīgi 
izveidojušies ēšanas paradumi daudziem mūsu bērniem. 

Tagad skolā saldumi vairs nav nopērkami, bet mēs negribam arī 
to, ka skolēni nemitīgi skrien pāri ielai uz veikalu. Kopā domāsim, kā 
to novērst, tādēļ 17.janvārī skolā notiks Lielā debašu turnīra 
2.posms skolēniem un vecākiem par šo tēmu.  

„Jo mums vairāk naudas, jo ēdam nekvalitatīvus produktus tā 
vietā, lai ēstu bietes un dzertu akas ūdeni. Lai tiešām vispirms 
rūpētos par savu biomasu ar ļoti labu pārtiku, kas maksā vismazāk” - 
tā saka žurnālā „Santa” 2008.g.Nr.1- Helēna Demakova. 

Skola saskaņā ar Izglītības likumu nodrošina skolēnus ar siltām 
pusdienām, kuru kvalitāti un dažādību pilnveidosim pakāpeniski, 
cenšoties veidot ēdienkartes, kas atbilst veselīga uztura normām, un 
ēdieni būtu garšīgi. Jaunie virtuves darbinieki, skolas māsa, skolas 
direktore jau esam apmeklējuši vairākus seminārus par skolas 
ēdināšanas jautājumiem, bijām pieredzes apmaiņā uz Vērgales 
pamatskolu, kur arī ēdināšanu skolā organizē pašvaldība, un guvām 
vērtīgu pieredzi. 

Gribu pievērst vecāku uzmanību Latvijas Veselības ministrijas 
jau 2003.gadā izstrādātajiem ieteikumiem, ar kuriem lūdzam 
vecākus iepazīties un pakāpeniski ieviest savās ģimenēs, tādējādi 
veidot saviem bērniem paradumus veselīgi ēst. Ir paruna: „ 
Paradumu sēsi, raksturu pļausi”. Bet veselīgas ēšanas paradums 
bērnībā liek pamatus turpmākajai dzīvei, kad bērna, jaunieša 
organisms vēl tikai veidojas. Lai Jaunais gads nāk ar uzdrīkstēšanos 
atmest kādus vecus sliktus ieradumus un to vietā ieviest jaunus 
pozitīvus savā dzīvē! 

                     Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone 
 

 

http://www.e-cards.lv/?l=lv&dir=28&offset=0


 

 

 

 

 

  

  

Kas manā darbā sagādāja prieku 2007.gadā: 
1. Veco cilvēku apciemošana , 
2.Cilvēku uzticība, 
3.Pārsteigumu dāvāšana darba kolēģiem dzimšanas dienās. 

Sociālā darbiniece Ildze Balode  
 

1.Pāvilostas suvenīri, lielformāta kartes, jaunā mājas lapa,  
2.Apņēmīgie cilvēki (tūrisma uzņēmēji), kuri spējuši radīt un piedāvāt   
    konkurētspējīgu piedāvājumu, 
3.Tas, ka Pāvilostā ir jūtama „dzīvība”, pamazām, bet tiek sakārtota arī  
    pati pilsēta. 

Tūrisma informācijas centra vadītāja Mairita Baltaiskalna 
 

1. Aprīlī:  dalība Latvijas gadskārtējās Mākslas dienās. Akcija „SOS- Save  
    Our School !/ Glābiet mūsu skolu!/ iekļauta republikāniskajā katalogā     
    un atzinīgi novērtēta reģionālajā un republikāniskajā presē. 
2.Maijā:  Latvijas mākslas skolu audzēkņu valsts konkursā Diploms par   
    izcilu sniegumu instalācijās „Sociāli aktīvākais objekts». Eksponēta   
    tika  kaiju grupa no Mākslas dienu akcijas. 
3.Jūlijā: 12.Starptautiskais smilšu tēlniecības festivāls „Zelta Smilšu   
  Grauds”. Pāvilostas mākslas skolas komandai 3.vieta + 3.vieta publikas  
  vērtējumā par darbu „Saime”. Konkursa organizatoriskā līmeņa  
  pozitīvs novērtējums reģiona, republikas, kā arī Sankt-Pēterburgas  
  presē. 

Mākslas skolas direktors Zigmunds Vilnis 
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Apstiprināts ar Veselības ministrijas  

2003. gada 25.jūlija rīkojumu Nr. 202 

IETEIKUMI VESELĪGA UZTURA PAGATAVOŠANAI 
BĒRNIEM VECUMĀ NO DIVIEM LĪDZ 

ASTOŅPADSMIT GADIEM  
1.Piedāvājiet bērnam ēdienreizes regulāri, noteiktā laikā. 
Neaizstājiet ēdienreizi ar saldumiem. 
Bērna uzturam jābūt pilnvērtīgam, lai nodrošinātu optimālu 
garīgu un fizisku attīstību. Lai uzņemtu nepieciešamo enerģiju un 
uzturvielas, bērnam ir jāēd regulāri, 4 - 5  reizes dienā, 
uzņemot gan ogļhidrātus, gan olbaltumvielas, gan traukus, kā arī 
vitamīnus un minerālvielas. Tā kā trijās ēdienreizēs 
nepieciešamos uzturvielu daudzumus ir grūti uzņemt un bērni 
ēdienreižu starplaikos izjūt izsalkumu, ir nepieciešamas otrās 
brokastis un launags. Ēdot noteiktā laikā, - veidojas pareizi bērna 
ēšanas ieradumi. 
Jāatceras, ka šokolāde, konfektes, konditorejas izstrādājumi un 
čipsi nevar aizstāt pilnvērtīgu ēdienreizi. Saldumus nevajadzētu 
izmantot arī kā balvu par labiem sasniegumiem vai kā 
mierinājumu 
2. Dažādojiet bērna ēdienkarti ik dienas Nodrošiniet 

bērnam iespēju  ēst ar baudu, nesteidzoties, kopā ar 
ģimeni vai draugiem.  

Lai bērns pilnvērtīgi augtu un attīstītos, viņam ir 
nepieciešams daudzveidīgs, uzturvielām bagāts ēdiens. 
Ēdienkartē jāiekļauj ēdieni no dažādām pārtikas produktu 
grupām, piemēram: 

 maize, putraimi un makaroni, kartupeļi. 

 dārzeņi, zaļumi, augļi un ogas, 

 piens un piena produkti, 

 dzīvnieku vai putnu gaļa vai zivis, olas, pākšaugi un 
rieksti. 

Ēdienu porcijas lielums katram bērnam jāpiemēro 
individuāli. Bērns pats jūt, cik daudz ēst, tāpēc nevajadzētu 
piespiest apēst visu, kas ir uz šķīvja. Neievērojot šo principu var 
tikt izjaukta bērna sāta sajūta, līdz ar to notiek pārēšanās. 
Pastāvīgas pārēšanās un mazkustīga dzīves veida rezultātā 
veidojas aptaukošanās. 

Liela nozīme ir arī ēšanas kultūrai. Bērniem jau no mazbērna 
vecuma ir jāiemāca: 

 Pirms ēšanas nomazgāt rokas,  

 ēst, sēžot pie galda, nevis skrienot vai stāvot kājās,  

 uz šķīvja likt tik daudz ēdiena, cik var apēst, 
nepieciešamības gadījumā uzliekot papildporciju, 

  

  
 

 

2007.gada nogalē tika izsludināts konkurss 
„Namu vizuālais Ziemassvētku noformējums” 

 

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri ar savām iedegtajām uguntiņām un 
Ziemassvētku noformējumu padarīja šo tumšo gada posmu novadā gaišāku. Komisija 
vērtēšanu veica 20.decembrī no 18.00-20.00. 
2007.gadā par Ziemassvētku noformējumu tika nominēti un apbalvojumus saņēma 
sekojoši novada iedzīvotāji:  
1. Darkevicu ģimene – „Labmaizes”, Saka – interesantākais Ziemassvētku noformējums; 
2. Krivcova Astrīda – Viļņu iela 20, Pāvilosta – brīnumainais Ziemassvētku koks; 
3. Krēsliņa Dzidra Astrīde, Smilšu iela 3, Pāvilosta – jauns gaišākais nams; 
4. Iveta un Jānis Pētermaņi, Celtnieku iela 2B, Pāvilosta - dzīvnieku tēli Ziemassvētkos; 
5. Austra un Uldis Vagotiņi – Vaguļi, Dzintaru iela 42, Pāvilosta – izgaismotākais nams; 
6. Fišeru ģimene, Dzintaru iela 48, Pāvilosta – brīnumainais vīnogulājs; 
7. Vasiļčika Vēra, Dzintaru iela 40, Pāvilosta – interesantākais Ziemassvētku noformējums; 
8. Rolmane Marta, Dzintaru iela 20, Pāvilosta – pasaku tēli Ziemassvētkos; 
9. Alma un Ilmārs Rudzīši, Lašu iela 1A, Pāvilosta – Lašu ielas apgaismojums; 
10. SIA N-Stars, Ostmalas iela 5, Pāvilosta – Ziemassvētku noformējums uzņēmumam. 
 

 

Pāvilostas mākslas skolas audzēkne  
Itija Ozoliņa 2.grupa 

 pie galda ar ēdienu nespēlēties un nerisināt 
problēmas, 

 ēst nesteidzoties, kārtīgi sakošļājot katru kumosu, 

 no galda piecelties un aiziet, kad ari pārējie ģimenes 
locekļi vai draugi ir beiguši ēst. 

3. Panāciet, ka brokastis ir svarīgākā bērna 
ēdienreize.  

Pēc nakts miera enerģijas krājumi, kas ir uzņemti ar 
uzturu iepriekšējā dienā, bērna organismā ir izsmelti. Ir svarīgi 
nodrošināt, lai bērns ēstu brokastis, tas palīdzēs koncentrēties 
mācībām skolā un rotaļām bērnudārzā vai mājās. Ja bērns būs 
paēdis brokastis, būs vieglāk ievērot arī pārejās ēdienreizes un 
sagaidīt pusdienas. Brokastis nedrīkst aizstāt ar saldumiem, 
konditorejas izstrādājumiem vai ātrām uzkodām pa ceļam uz 
skolu vai starpbrīdī. 

Jānodrošina, lai bērns brokastīs saņemtu ar saliktiem 
ogļhidrātiem bagātus ēdienus: dažāda veida putras, pārslas ar 
pienu vai jogurtu, graudu vai kliju maizi, papildinot šo 
ēdienreizi ar sieru, augļiem un dārzeņiem vai to sulām. 
Brokastīm jānodrošina 25% no dienā nepieciešamā enerģijas 
daudzuma. 
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Ernesta Šneidera dzīvesgājums  
(1892 – 1948) 
 

/turpinājums/ 
 E.Šneiders bija arī novada vēstures, kultūras, dabas 
izzinātājs un sistematizētājs. Tas parādās līdz mūsdienām 
saglabātajos E.Šneidera darbos „Pāvilostas hronika”, ko viņš 
rakstīja no 1929. – 1948.gadam. Skolotāja rakstītā un 
nākamām paaudzēm atstātā hronika ir liela vērtība 
apkārtējās vides izzināšanā. Nebūtu E.Šneidera, mēs, 
pāvilostnieki, daudz ko nesaprastu, nezinātu un 
nenovērtētu. Ar milzīgu interesi un pietāti pret skolotāja 
darbu var šķirt trauslās lapas un lasīt glītā rokrakstā rakstīto 
informāciju, kas stāsta mums par senajiem laikiem. Tā 
iespējams iejusties vairāk nekā  pirms pusgadsimta 
dzīvojošo pāvilostnieku sabiedrībā. „Pāvilostas pamatskolas 
hronikā”, ko skolotājs iesāka 1924.gadā, varam uzzināt, cik 
koku ikgadējās Meža dienās ir iestādīti, kādās ekskursijās un 
pārgājienos skolēni un skolotāji devušies un citas skolas 
aktivitātes. 
 E.Šneiders veidoja veiksmīgu sadarbību ar skolēnu 
vecākiem un ciemata iedzīvotājiem, jo skola, kas izolēta no 
sabiedrības, nespēj veiksmīgi veikt savu uzdevumu – 
palīdzēt veidoties vispusīgi attīstītai personībai. Pagasta 
atbalsts bija niecīgs, kas nedaudz palielinājās pēc 1929.gada, 
kad E.Šneiders saņēma apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeni. Pāvilostas pamatskolu, atsaucoties skolotāja 
lūgumrakstiem, atbalstīja Kultūras fonds. Bērni saņēma 
mācību grāmatas, rakstāmpiederumus, apģērbu, apavus. 
Īpaši smags bija 1931.gads, kad naudas trūkuma dēļ daudzi 
skolēni negāja skolā. 
Skolotājs E.Šneiders, atsaucoties aicinājumam apzināt 
folkloru, darbā iesaistījās pats un interesi par to palīdzēja 
veidot arī skolēnos. Kopīgi apzinot teicējas, Folkloras 
krātuvei no Pāvilostas pamatskolas tika aizsūtītas 4662 
tautasdziesmas un 34 ticējumi. E.Šneiders skolēnos attīstīja 
interesi par tautas pagātni – veicināja latvisku audzināšanu. 
Kā dabas un apkārtnes mācības skolotājs, viņš katru gadu 
skolēniem organizēja pavasara un rudens ekskursijas uz 
tuvākām un tālākām vietām. Kā ekskursiju vadītājs 
E.Šneiders izstrādāja desmit ekskursiju maršrutus. Daudz 
kilometru skolēni gāja kājām līdz vietai, kur bija dzelzceļa 
transports. Autotransportu izmantoja retāk. 20.gs. 
30.gados, kad skolēniem radās iespēja iegādāties 
velosipēdus, arī tos pārgājienos izmantoja kā pārvietošanās 
līdzekli. 
Pāvilostā gandrīz ik gadu ieradās ekskursanti no citām 
skolām, lai iepazītos ar ciematu un skolu. Īpašu interesi 
ekskursantos radīja E.Šneidera veidotais skolas muzejs. 
Skolas hronikā rodama ziņa, ka 1935.gada 1.jūnijā Pāvilostā 
ieradās ievērojamais pedagogs, Latvijas Universitātes 
profesors Ludis Bērziņš, lai iepazītos ar skolu, skolas muzeju, 
novērtētu un izteiktu  atzinību par skolotāja E.Šneidera 
darbu jaunās paaudzes audzināšanā un apkārtējās vides 
kopšanā. 
Katru pavasari skolotājs, ģērbies sūnzaļā apģērbā, ar 
neiztrūkstošo cepuri galvā un lāpstu pār plecu, izgāja vecāko 
skolēnu priekšgalā Āķagala jūrmalas kāpās. Pirmo bedri un 
pirmo dēstu allaž stādīja viņš, rādīdams piemēru. Meža 
dienas – vairāku nedēļu darbs pavasarī. Ar katru pavasari 
Pāvilosta kļuva zaļāka, darbs nebeidzās. Kopā ar saviem 
skolēniem skolotājs smilšainajā ciematā iestādīja vairāk kā 
3000 koku – bērzus, apses, gobas, papeles un priedes. 
 

Kā īsts latviešu tautskolotājs Ernests Šneiders vienmēr bija 
sabiedrības dvēsele, sabiedriskās dzīves organizētājs. Pēc 
saspringtā darba skolā brīvo laiku viņš veltīja mākslinieciskajai 
pašdarbībai – lugu iestudēšanai, mandolīnu orķestra 
vadīšanai, dažādu kultūras pasākumu organizēšanai. Latvijas 
neatkarības laikā Pāvilostā darbojās vairākas biedrības, visās 
kā vadītājs vai dalībnieks darbojās E.Šneiders. 
 Pāvilostas skolas vēsturē 1940.gadā sākās cits 
periods. Mainījās mācību programmas un mācību grāmatas. 
Skolotājs bija viens no nedaudzajiem, kurš prata krievu 
valodu, ko bija apguvis Nikolaja ģimnāzijā. Valodas prasme 
ļāva turoināt pedagoģisko darbu. Skolotājs centās pielāgoties, 
nebēga, nebaidījās, taču pārdzīvoja un iekšēji cieta. 
Okupācijas laikā viņš bērniem un pieaugušajiem mācīja krievu 
valodu. Pāvilostas pamatskolā E.Šneiders strādāja līdz 
1945.gada 10.maijam, kad viņu kopā ar citiem ciema 
vīriešiem, kuri tieši nepiedalījās karā, aizveda uz „filtrāciju” 
Liepājā. Daži atgriezās jau pēc dažām dienām, bet skolotāju 
54 gadu vecumā aizsūtīja uz Karēliju, kur bija jāveic smags, 
fizisks darbs. Viņa meita Velta savās atmiņās stāsta, ka pēc 
gada prombūtnes 1946.gada augustā atgriezās pilnīgi svešs 
cilvēks, bada un neziņas mocīts. 
Viņu atkal iecēla par Pāvilostas pamatskolas direktoru. Šajā 
amatā viņš strādāja līdz 1948.gadam, kad Šneideru ģimeni no 
skolas padzina, lai gan tur bija strādāts un dzīvots 27 gadus. 
Padzīšanas iemesls – nevajadzīgu lietu glabāšana skolas 
telpās. Smagā slimība un dvēseles sāpes darīja savu un 
1948.gada 19.decembrī viņa šķirstu uz Pāvilostas kapsētu 
aiznesa viņa skolēni – jūrnieku un zvejnieku dēli, kurus viņš 
bija mācījis un audzinājis. 
 Katram cilvēkam ir sava misija, savs mērķis 
piepildāms. E.Šneiders no šodienas viedokļa raugoties, izjustu 
gandarījumu, atskatoties uz savu dzīvi un skatot Pāvilostu – 
zaļojošu pilsētu. Skolotājs būtu priecīgs zinot, ka viņa amata 
pēdās gājusi ne tikai viņa meita, bet arī mazmeitas. Pāvilostas 
ļaudis uzskata, ka Skolotājs dzīvo un dzīvos viņa skolēnu 
atmiņās, padarītajos darbos. Par viņa padarītajiem darbiem 
stāsta arī Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas. 
Viņa vārdu pateicībā par skolai un skolēniem veltīto mūžu 
viņa skolēni ierakstījuši piemiņas akmenī pie bijušās skolas 
ēkas, laukumā, ko pāvilostnieki pārdēvējuši Skolotāja vārdā – 
E.Šneidera laukums. 
 
/ Rakstā izmantoti materiāli no pāvilostnieces Iritas 
Embrektes maģistra darba par E.Šneideru/. 

Rakstu sagatavoja  
Marita Horna 

 

 
Koku stādīšana Brīvības ielā 1935.gads. Foto no muzeja arhīva 
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DZĪVES BRĪŽOS 
 
Celies un ej, plaukstās uguni dedz, 
Lai visi to redz, šai brīdī kam salst, 
Lai sildīties nāk tai ugunī svētā, 
Ko visi par dzīvi sauc! 
/Dz.Žīgure/ 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī dzimušos 
Sakas novada iedzīvotājus –  
 
Mariju Treiguti – 90 Spodru Paulovsku - 70 
Irmu Lasi – 86  Āriju Rokpelni  - 70 
Aneti Ozoliņu – 85 Arnoldu Bumbuli - 70 
Eini Gutmani – 84 Viju Gusevu - 70 
Viktoru Matisonu – 83 Reini Bistrovu - 65 
Nelliju Žernovoju – 82 Lūciju Arāju - 60 
Alfonu Dreimani – 81 Givi Goguadzi - 60  
Voldemaru Lazdu – 75  Miervaldi Gudevicu – 60 
 
Venēru Selderiņu, Viktoru Zaicevu, Andri Ermsonu, 
Nikolaju Kurčanovu, Vari Vīgantu, Viktoru Rebuku, 
Ervīnu Eihvaldu, Kristīni Balku, Dairu Freidenfeldi, 
Montu Vītolu, Ansi Hornu!  
 

SVEICAM 
Andi un Annu Muižniekus ar meitas MARIJAS  
ELIZABETES piedzimšanu 
 

Kasparu un Initu Lauvas ar meitas KATRĪNAS  
piedzimšanu. 
 

 

MŪŽĪBĀ  
Gunars Visvalds VANAGS  (07.06.1939.-26.12.2007.) 

 

Alberts KARLSONS (23.03.1919.-31.12.2007.) 
 

Ilgvaris Jānis MATROZIS(26.06.1944.-16.12.2007.) 

 

SLUDINĀJUMI 
Pērku zemi Pāvilostā un tās apkārtnē. Tel.: 29479081. 

 
 

PATEICĪBA 
MĪĻŠ PALDIES Sakas novada domei, draugiem un  
kaimiņiem par ziediem, sirsnīgiem novēlējumiem  
manā jubilejā. 

Alvīne Sērmole 
 

ATGĀDINĀJUMS 
Visiem, kuri piemirsuši vai nezin, ka ir iespēja nolietoto 
elektrotehniku, jeb vienkārši sakot – vecos ledusskapjus, 
televizorus, putekļu sūcējus, fēnus, datorus u.c. vienkārši 
neizmest vai lauzīt galvu kā no tiem tikt vaļā, atgādinu, ka tos 
varat atvest un nolikt verandā Dzintaru ielā 7, Pāvilostā. Atslēga 
no telpas atrodas ostā pie robežsargiem. Par tālāko parūpēsies 
dome un atkritumu apsaimniekotāji. 
Turpat varat arī vest izlietotās dienas gaismas spuldzes, kuras 
nebūtu vēlams mest kopējā konteinerā. Par to, kādu ļaunumu tās 
nodara mūsu veselībai, jau rakstīju avīzes 2007.g. septembra 
izdevumā Nr.8. 
 

 

LIEPĀJAS TEĀTRA 
2008.GADA JANVĀRA, FEBRUĀRA REPERTUĀRS 

JAUNA KOMĒDIJA!!! 
Ceturtdien, 31.janvārī plkst.19.00 
Ceturtdien, 7.februāris plkst.19.00 
Piektdien, 15. februārī plkst.19.00 

Miro Gavrans „VISS PAR VĪRIEŠIEM” 
Režisors – Rolands Atkočūns 

Lomās – Kaspars Gods, Egons Dombrovskis un Leons Leščinskis 
Svētdien, 20.janvārī plkst.14.00 
Piektdien, 1.februārī plkst.19.00 
Sestdien, 2.februāris plkst.18.00 
Svētdien, 3.februārī plkst.14.00 

Elīna Zālīte „AGRĀ RŪSA” 
Otrdien, 22.janvāris plkst.14.00 
Otrdien, 12.februārī plkst.14.00 

Stefo Nantsovs un Toms Līkoss „AKMEŅI” 
Trešdien, 23.janvārī plkst.19.00 

Antons Čehovs „CV TĒVOCIS VAŅA” 
PIRMIZRĀDE 

Piektdien, 25.janvārī plkst.19.00 
Sestdien,26.janvārī plkst.18.00 
Trešdien, 6.februārī plkst.19.00 
Sestdien, 9.februārī plskt.18.00 

Gabriels Barilli „MEDUSMĒNESIS” 
Režisore - Anita Sproģe 

Lomās – Inese Jurjāne, Sigita Jevg;levska, Maija Romašķo vai Lelde Kaupuža 
Trešdien, 30.janvārī plkst.19.00 

Svētdien, 10.februārī plkst.18.00 

Denijs Kings „KILLLERA DIENASGRĀMATA” 
Sestdien, 9.februārī plkst.14.00 

Dario Fo un Franka Ramē „ES GAIDU TEVI, MĪĻOTAIS!” 
Trešdien, 13.februārī plkst.11.00 

Kārlis Brikners „SARKANGALVĪTE UN VILKS” 
Ceturtdien, 14.februārī plkst.19.00 

Terenss Retigans „DĀMA BEZ KAMĒLIJĀM” 
 

Visa informācija kasēs 63422406 un 26550223 vai administrācijā 63422121. 

 
 

DARBA SLUDINĀJUMS 
Sakas novada dome 
aicina pieteikties uz sekojošām darba vietām: 
+) darba aizsardzības inženieris ( 20 stundu darba nedēļa); 
+) grāmatvedis ( 40 stundu darba nedēļa). 
Pretendentiem domē iesniegt iesniegumu, CV un izglītības 
dokumentu kopijas līdz š.g. 18.janvārim. 
 
PAZIŅOJUMS 
Juriste Argita Jaunsleine š.g. 30.janvārī plkst.14.00 domē sniegs 
iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas. 

 

PRECIZĒJUMI 
Iepriekšējā avīzē slejā Vai tu zini, ka bija publicēts, ka: 
1) domes darbinieki brauc uz koncertu Rīgā. Tā bija nepareiza 
informācija, jo domes darbinieki nekur nebrauca, 
2)mūzikas skolas jaunā flīģeļa iegādei finansējumu piešķīra 
Kultūrkapitāla fonds, bet tikai daļēju, no sava budžeta pašvaldība 
piemaksāja Ls 3000,-. 
 

LŪGUMS LASĪTĀJIEM! Ja kādam mājās ir logu aizkari, kurus vairāk 
nelietojat, bet ārā izmest tā kā žēl, piedāvāt tos verandas vizuālā 
tēla uzlabošanai. Zvanīt pa tālruni 34 98219 Maritai. Pašlaik skats 
uz verandu nav pievilcīgs! 
 

 

 

 

 

Laikraksts maksā Ls 0.10      Iespiests LPA izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna, maketētāja Mairita Baltaiskalna. Tālr. 6 3498219,29226526. Par rakstu minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

ZINĀŠANAI 
Nederīgus ārstnieciskos preparātus nevajadzētu izmest kopējā 
konteinerā, jo nonākot dabā tie apdraud mūsu veselību. 
Medikamentus, kuriem notecējis derīguma termiņš iedzīvotāji 
bez maksas var nodot Pāvilostas aptiekā.  


