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2007. gada novembris 
 

 

Ziemassvētku dievkalpojumi 
Pāvilostas ev. luteriskajā  baznīcā 24.12.07.plkst.17.00 
Pāvilostas baptistu baznīcā 24.12.07.plkst.16.00 
Sakas-lejas ev. luteriskajā baznīcā 24.12.07 plkst.18.00 
Ziemsvētku SVĒTVAKARS 
25.12.07.plkst.11.00 Ziemsvētku dievkalpojums ar Dievgaldu 

To domu, kas tāla šķitusi, 

tagad šķetiniet vaļā; 

to nastu, kas likusies smaga, 

tagad lieciet sev rokās, 

jo tikai šajās dienās, 

sagaidot Ziemassvētkus 

un noticot zvaigžņotajam brīnumam, 

mēs visvairāk noticam paši sev. 

    ( M.Svīķe) 

 

Gaišām domām bagātu  un mīļu 

Ziemas svētvakaru! 
 

 Pārliecību, uzņēmību un veiksmi 

ikdienas darbos Jaunajā 

2008.gadā! 

Sakas novada dome 

 
TICĒSIM GAISMAS UZVARAI 

Ir sācies gaismas gaidīšanas laiks, kas vainagosies 
ar pašiem skaistākajiem un  baltākajiem svētkiem – 
Ziemassvētkiem. Būs mīļi sveicinājumi, piparkūku smarža, 
prieka vēsts, dāvanas un tuvu cilvēku klātbūtne. Tas viss 
tikai būs, bet vēl ir kāds sprīdis ejams gaismas un svētku 
gaidās.  
Vēl ir Adventa laiks. Advente – kā ceļš uz atkal 
saredzēšanās, satikšanās svētkiem ar sevi pašu, kad aiz 
krustcelēm palikušas sakāves un uzvaras, sāpes un gaviles, 
augstprātība un pazemība, uzticība un nodevība – tās 
daudzās, neredzamās lietas, kas kļūst varenākas par 
mums... 
Adventa laikā pat viscietākā sirds, visneredzīgākās acis, 
visnedzirdīgākās ausis, vistukšākā roka reiz iededzina kādu 
no četrām adventes svecēm, tā apliecinot miera, 
mīlestības, cerības un prieka cilvēcisko siltumu, 
visvarenību un pārliecību, kas izlīst pār katru, kurš gājis 
tām pretī. 
Četras lielās patiesības – Miers, Mīlestība, Cerība, Prieks 
lēni iestrāvo ik cilvēkā caur adventes gaidīšanas garo un 
salto laiku. Tās līdzsvaro saraustīto ikdienību, un padara 
mūs par gara svētku līdzdalībniekiem. Ticēsim gaismas 
uzvarai! 

Marita Horna 
 

Mūsu laikraksta nākamais numurs droši vien iznāks jau nākamā gada 
pirmajās dienās. Tāpēc nevaram neuzrunāt jūs – savus lasītājus laikā, 
kad esam Ziemassvētku gaidās. Atcerieties, ka miers virs zemes 
sākas ar mieru mūsu mājās un mūsu sirdīs. To ik pa brīdim 
atgādinām sev. To gribam novēlēt katram no jums! 
Mēs vēlam jums vispriecīgākos un vislīksmākos svētkus, kādi jebkad 
bijuši. Un lai Ziemassvētku tradīciju svētība nes jums cerību, 
mīlestību un prieku katrai jaunā gada dienai! 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Avīzes redkolēģija 

 

Pāvilostas mākslas skolas audzēkne Ieva Ilze Vilne 5.grupa 

Esi pirmais, kas satiekoties ikvienam novēl priecīgus 

Ziemassvētkus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMES ZIŅAS 
 Sēdes darbā piedalījās visi deputāti, kā arī trīs Pāvilostas 
vidusskolas skolnieces, kuras darbojas projektā „Jaunieši vēro”.  
 Pašvaldība bija saņēmusi Zivsaimniecības pārvaldes rīkojumu 
par zvejas rīku-  16 nēģu murdu limitu piešķiršanu zvejai 2008.gadā. 
Atbilstoši izsniegto licenču derīguma termiņam par rūpnieciskās 
zvejas veikšanu iekšējos ūdeņos piekrastes zvejniekiem ir noslēgti 
līgumi. Katru gadu tikai ir jāparaksta protokols par konkrēto nēģu 
murdu skaita piešķiršanu uz gadu. Pirms vairākiem gadiem 
pašvaldības deputāti un zvejnieki vienojās par limitu sadales 
principiem, tā kā zvejnieki jau zina un var prognozēt cik limita šogad 
iedos. Izņēmums gan var būt tad, kad Zivsaimniecības pārvalde piešķir 
mazāk limita. Tā kā šogad limits ir piešķirts tik pat cik iepriekšējos 
gados, tad zvejniekiem bija jāizlozē tikai viens murds, kuru katru gadu 
izlozē viens no uzņēmējiem. Tas, kas iepriekšējos gados ir izlozējis 
murdu, nākošajos gados nevar vairs lozēšanā piedalīties, līdz ir 
noslēdzies loks, un visiem uzņēmējiem 1 gadu ir bijis papildus murds. 
Uz lozēšanu bija atnākuši Igors Popkovs, Gunārs Gūtmanis, Eduards 
Jembergs, Juris Blaubārdis, Aivars Alnis un Agris Zalonskis. Šogad 
laimīgā roka bija zvejnieku saimniecības „Kristīne G” īpašniekam 
Gunāram Gūtmanim. Pēc izlozes zvejnieki nāca klajā ar priekšlikumu, 
ka uzņēmējam, kurš vairs nenodarbojas ar rūpniecisko zveju Baltijas 
jūrā, jeb tautas valodā ronājot, sagriezis kuģi, jānoņem viens murds 
un jāatstāj tikai uz 1 murdu. Paskaidrošu, ka zvejniekiem, kuri ar 
lielāku apjomu zvejo jūrā, tika piešķirti 2 nēģu murdi. Tā kā zvejnieks, 
par kuru gāja runa, nebija uzaicināts uz sēdi un šeit nebija klāt, tad 
viņam šobrīd piešķīra 1 murdu, bet lemšanu par otru murdu atlika uz 
nākošo sēdi.  
 Iepriekšējā avīzītē pašvaldība publicēja aicinājumu 
pieteikties uz jauno štata vietu- sociālais aprūpētājs Rīvas ciemā 
jaunizveidotajā sociālajā istabā. Noteiktajā laikā pieteicās 2 amata 
pretendentes, kuras bija uzaicinātas un piedalījās sēdē. Deputāti 
uzklausīja abas pretendentes, uzdeva dažus jautājumus par viņu 
redzējumu uz veicamajiem darba pienākumiem. Pēc abu pretendenšu 
uzklausīšanas, pēc nelielas diskusijas deputāti nobalsoja par Ritas 
Šihovas pieņemšanu darbā. Sociālajā istabā R.Šihova darbu uzsāks no 
janvāra mēneša. Bet kā izstāstīja Rita, tad, ja cilvēkam ir jādodas pie 
ārstiem, viņa jau tagad aiziet un atslēdz durvis, lai cilvēks var 
nomazgāties pats un drēbes izmazgāt.  
 Un tagad pievērsīšos domes sēdes darba kārtības 
jautājumam, kura izskatīšana aizņēma aptuveni pusotru stundu- 
ēdināšana Pāvilostas vidusskolā. Uz sēdi bija atnākusi ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēja, SIA „Priednieki 5” valdes locekle Biruta 
Ziemele, Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone, direktores 
vietniece Daiga Jēkabsone un skolotāja Dace Bunka. Direktore 
iesniedza arī skolotāju parakstītu iesniegumu, kurā skolotāji norāda uz 
vēlmi, lai skolas ēdināšanas bloku apsaimniekotu pašvaldības algoti 
darbinieki. Runāts tika par kopgalda pusdienu cenu, kas mūsu skolā ir 
Ls 0,50, bet Nīcā –Ls 0,27, Alsungā Ls 0,40. Protams, ka šādu cenu ir 
iespējams noteikt pie nosacījuma, ja kopgalda pusdienas ēd gandrīz 
visi skolas audzēkņi. Skolas ēdināšanas bloku bija apsekojusi komisija 
un sastādījusi aktu, kurā ir norādīti arī vairāki pārkāpumi. Atklāti tika 
pateikts, ka vidusskolas vadībai un firmas vadībai ir grūti sastrādāties, 
nevar atrast kompromisu. A.Ansone norādīja, ka noslēgtais līgums 
skolai nav izdevīgs un, ka darbu firma varētu turpināt tikai izstrādājot 
jaunu līgumu. Bet, līgums ir vienošanās, kuru slēdz divas puses 
abpusēji vienojoties. Likās, ka neviena no pusēm nav gatava kādam 
kompromisam, lai spētu turpmāk strādāt zem viena jumta un censtos 
izstrādāt līgumu, kas apmierinātu abas puses. Deputātiem, izsakot 
viedokļus, pārsvars sliecās uz lēmumu, ka vajag pārstrādāt līgumu un 
firmai turpināt darbu līdz šī mācību gada beigām. Šajā brīdī iebilda 
B.Ziemele, ka viņa gribētu strādāt arī vasaras periodā, jo tad var 
atpelnīt naudu. Gala lēmumā deputāti nobalsoja par līguma laušanu, 
pamatojoties uz komisijas sastādītajā aktā konstatētajiem 
pārkāpumiem. Birutas Ziemeles vadītā firma skolas ēdināšanas blokā 
saimniekos līdz decembra beigām. Savukārt, vidusskolas direktorei 
tagad ir jāveic personāla komplektēšanas darbi un citi darbi, kas 
nepieciešami, lai 7.janvārī skolēni, atgriežoties skolā, varētu paēst 
siltas pusdienas. 
 
 

Pārējos jautājumus izskatīja ļoti raiti un ātri. No jaunā gada 
palielināja darba slodzi dramatiska kolektīva vadītājai, tūrisma 
sezonā pieņems darbā vēl vienu kāpu uzraugu, papildus 2 jau 
esošajiem, un pieņems darbā apkopēju- sētnieku dienas centrā 
„Krams”. Vēl būs jauna štata vieta- darba drošības inženieris, kurš 
pārraudzīs visas domes iestādes. Deputāti piešķīra finansējumu 
Ernesta Šneidera 115.jubilejas pasākuma organizēšanai un palielināja 
maksu par teritorijas apsaimniekošanas darbu veikšanu. skat.12lpp. 
 Pašvaldības aģentūras „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
direktoram Arnoldam Ķeirim ir uzdots līdz 18.janvārim izstrādāt 
ūdens un kanalizācijas lietošanas noteikumus, kuros būs arī norādītas 
soda sankcijas par nelikumīgu pieslēgumu. Deputāti nolēma, ka 
2007./2008.gada apkures sezonā par siltumapgādi būs jāmaksā 0,60 
Ls/m2 + PVN 5%.  
 Izmantotas netika arī ar Ministru kabineta noteikumiem 
piešķirtās pirmpirkuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Tirgus 
ielā 11A par labu Audrius Skardžius, Aizpurvji par labu SIA Latvijas 
Finieris Mežs un Dzintari par labu Marekam Maļinovskim.  
 Šogad pašvaldības aģentūrā, iestādēs un struktūrvienībās 
pamatlīdzekļus un citas materiālās vērtības pārbaudīs Sarma 
Tomilova un Irina Sprūde. 

Atbalstīja kultūras nama vadītājas Silvas Vārsbergas 
priekšlikumu par darba grupas izveidi Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienas, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
60.gadu jubilejas, Pāvilostas pilsētas svētku un Līgo svētku pasākumu 
organizēšanai, tur iekļaujot Silvu Vārsbergu, Daci Bunku, Maritu 
Hornu, Ģirtu Vagotiņu- Vaguli un Oskaru Vērnieku.  
 Šajā sēdē atbilstoši Ministru Kabinetā apstiprinātai 
metodikai samazināja samaksu Ainaram Ansonam, Jānim 
Petersonam, Visvaldim Teterim, Janekam Kantam un Aleksejam 
Kiričenko par izpērkamo zemi atbilstoši zemes lietošanas laikam, 
darba stāžam lauksaimniecībā un ģimenes stāvoklim. Apstiprināja 
Sniķeru un Pīlādzīši sadalīšanas projektu un piešķīra jaunus 
nosaukumus atdalītiem zemes gabaliem. 
 Dome nolēma noraidīt Jāņa Brieža priekšlikumu par daļas 
no pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas darbu veikšanas 
nodošanu privātam apsaimniekotājam, un nolēma nopirkt traktoru, 
lai pašvaldība pati varētu veikt ielu un ceļu grāvmalu pļaušanu. 
 Reģistrēts tika Martas Rolmanes individuālais darbs- tūristu 
uzņemšana.  
 Pašvaldības dzīvojamo fondu papildinās Valsts aģentūras 
„Mājokļu aģentūra” nodotie dzīvokļi Nr. 5.,8.,9. un 11 Priežu ielā 8, 
Pāvilostā un dzīvojamā māja „Avoti”, Sakas pagastā. Pēc 
pārņemšanas dokumentu nokārtošanas, pašvaldībai būs jādomā par 
ēku apsaimniekotāju. 
 No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
dome saņēma atzinumu ar norādi par precizējumu veikšanu Sakas 
novada Sakas pagasta teritorijas plānojumā. Šobrīd domē var 
iepazīties ar ministrijas atzinumu un ar galīgajā redakcijā veiktajiem 
precizējumiem. Materiāli ir izvietoti domes foajē pie kancelejas 
vadītājas kabineta.  
 Slēgtajā domes sēdes daļā vienai personai piešķīra 
vienreizēju materiālo pabalstu un vienai personai- trūcīgās personas 
statusu un GMI pabalstu. 
 Nākošā domes sēde ir plānota 27.decembrī plkst.14.00. 
Lūgums iesniegumus iesniegt līdz 19.decembrim, jo komiteju sēde 
notiks 20.decembrī sākot no plkst.8.30.  

Kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 
 
 
Sakas novada dome ir veikusi precizējumus Sakas pagasta teritorijas 
plānojuma galīgajā redakcijā saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 29.11.2007. atzinumu Nr.7.1-
22/11795/9 “Atzinums par Sakas pagasta teritorijas plānojuma 
galīgo redakciju”.  
Ar veiktajiem precizējumiem var iepazīties no 04.12.2007.-
27.12.2007. katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16 Sakas novada 
domē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Sakas novadā.  
Sakas pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšanas sēde notiks 27.12.2007. plkst.16.00. 
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ATZINĪBAS RAKSTI UN PATEICĪBA PAR LABU DARBU 
17.novembrī Latvijas Proklamēšanas dienai veltītajā 

pasākumā Sakas novada dome reizē ar Atzinības rakstu 
pasniegšanu pateicās vairākiem iestāžu darbiniekiem par labu 
un godprātīgu darbu. 

 

Elgas DEVIŅA pirmā darba diena bērnudārzā bija tālajā 
1977. gada 1. decembrī. Kopš tās dienas pagājuši 30 gadi. Pa šo 
laiku Elga savu spēku un enerģiju ieguldījusi plaša spektra 
pienākumos: bijusi bērnudārza metodiķe, vadītāja, un vēl 
joprojām ir audzinātāja un pirmsskolas skolotāja. Visus šos 
gadus Elga ir bijusi cilvēks, uz kuru var paļauties, ar augstu 
apzinīgumu, lielu atbildības sajūtu pret darbu, kuru dara. 
Prasīga, varbūt kādreiz nedaudz skarba, taču dzīves grūtums 
mūs visus nobružā mazliet raupjus. Tomēr dziļi viņas sirdī mājo 
siltums, rūpes un mīlestība pret katru bērnu, kurš bijis viņas 
acuraugs no agra rīta līdz vēlam vakaram. Pa šiem gadiem tādu 
bērnu salasījies tik daudz kā dzintaru jūrmalā.   

Man uzticētie ļaudis 
Mans pirmais pienākums –  
Vispirms es atbildīga 
Šai pasaulei par jums. ( Ārija Elksne ) 
 

Ruta OZOLA - Pāvilostas mākslas skolas skolotāja, 
skolas arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja. 
Audzēkņiem māca zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju,  kā arī 
iemaņas vides dizainā un kaligrāfijā. Ir zinoša, labsirdīga, 
akurāta. Pret veicamo darbu izturas ar augstu atbildības sajūtu. 
Sekmīgi sagatavo audzēkņus dalībai republikāniskajos un 
starptautiskajos konkursos. Rutas darba kvalitāte pamanīta arī 
republikas mērogā- viņa apbalvota ar Kultūras ministrijas Valsts 
Kultūrizglītības centra Atzinības rakstu. Arī vai katra 
pāvilostnieka mājās ir kāda grāmata vai apsveikuma kartīte, 
kurā ieraksts ir veikts ar Rutas perfekti izkopto kaligrāfisko 
rokrakstu. Šogad Ruta atzīmēs nozīmīgu dzīves jubileju. 

 
Skolotāja Ludmila AFANASJEVA ir pedagoģe ar 40 gadu 

garu darba stāžu. Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņiem 
akordeona spēli viņa māca kopš 2004. gada. Mūzikas un 
pedagoģijas profesionālos pamatus Ludmila apguva Liepājas 
Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolā, bet pēc tam Starp 
reģionāla Personāla vadības akadēmijā- sociālo pedagoģiju un 
psiholoģiju. 
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Radoši, ar mīlestību, aizrautību 
un degsmi skolotāja strādā ne tikai ar 
solistiem, bet arī vada akordeonistu 
ansambli, kurš šogad piedalījās Liepājas 
rajona mūzikas skolu apvienotajā 
akordeonistu orķestra festivālā 
"ZOĶERIS 2007". 
Mūzikas skolas kolēģi par L. Afanasjevu 
saka: "Vienmēr zinoša, apzinīga un 
precīza, laipna, atsaucīga un izpalīdzīga, 
cilvēks uz kuru var paļauties jebkurā 
brīdī. Māca bērniem iemīlēt akordeona 
spēli un pati skaisti muzicē. Regulāri 
gatavo savus audzēkņus koncertiem- 
pat iepriecināja mūsu bijušo prezidenti 
V. Vīķi - Freibergu ar audzēkņa 
priekšnesumu." 
      Paldies skolotājai L. Afanasjevai par 
radošo, sirsnīgo un profesionālo darbu! 
Mēs kolēģi Pāvilostā lepojamies ar 
Ludmilu un novēlam daudz radošu 
panākumu turpmākajā darbā! 

 
 
 

 No 20 gadu ilgā darba stāža pedagoģe Jeļena DOROŅINA 
Pāvilostas mūzikas skolā strādā kopš 1999. gada. Sākumā kā vokālās 
mākslas skolotāja, bet, kad tika likvidēta kora klase, par ilustratori, 
vokālā ansambļa un sagatavošanas klases, kā arī vispārējo klavieru 
skolotāju. Šajos gados pie Jeļenas Doroņinas mācījušies daudzi 
audzēkņi, kuri turpmāk savu dzīves ceļu saistījuši ar mūziku. 
J.Doroņinas baznīcas un skolas darbs, mūzikas mīlestība un ģimene 
allaž bijuši nešķirami jēdzieni, kas cits citu bagātinājuši un 
papildinājuši. Lai gan skolotāja sevi vērtē vairāk nekā pieticīgi, 
kautrīgi vairoties no liekas publicitātes, viņas veikumu un labestīgo 
attieksmi gan pret audzēkņiem, gan pret darba kolēģiem un 
tuviniekiem nevar nepamanīt. Viņas būtība atspoguļojas godprātīgā 
darbā, mīlestībā pret bērniem un ģimeni. 

Mūzikas skolas kolēģi par J. Doroņinu izsakās: "Gaišs un 
godīgs cilvēks, rūpīga un čakla, radoša un apzinīga, sirsnīga un 
atsaucīga, iejūtīga un izpalīdzīga, ciena otra cilvēka padarīto darbu, 
strādā ar klavieru nodaļas audzēkņiem, nerēķinot stundas. Regulāri 
plāno koncertus Dievnamos un pansionātā, un liek pat kūtrajiem 
kolēģiem dziedāt Ziemassvētku koncertos un 1. septembrī." 
      Paldies skolotājai J. Doroņinai par radošo, sirsnīgo un 
profesionālo darbu! Mēs kolēģi Pāvilostā lepojamies ar Jeļenu un 
novēlam daudz radošu panākumu turpmākajā darbā! 

Ruta Marija BALOGA Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
strādā no 2003. gada par apkopēju un kurinātāju. Ruta ar atbildības 
sajūtu izpilda savus darba pienākumus. Nekad neatteiks izpildīt 
papildus darba pienākumus un vienmēr pajautās, kā es jums 
meitenes, varu palīdzēt. Nežēlojot savu spēkus, labprātīgi palīdz 
sagatavoties muzejā rīkotos pasākumos un izstādes noformēšanā. 
Lielu darbu viņa ir ieguldījusi muzeja teritorijas sakopšanā un 
labiekārtošanā. Viņa ir sirsnīgs un ļoti atsaucīgs cilvēks. 

Pāvilostas mākslas skolas direktors ZIGMUNDS VILNIS ir 
Gada novadnieks 2007.  
 Z. Vilnis strādā mākslas skolā kopš 1993.g. 1. oktobra - kopš skolas 
dibināšanas dienas. No 1997.g. piedalījies konkursos un festivālos 16 
valstīs - Latvijā, Lietuvā, Ukrainā, Krievijā, Meksikā, Zviedrijā, 
Norvēģijā, Somijā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Igaunijā, Ķīnā, Kanādā, 
Vācijā, Itālijā. No 1996. gada viņš Pāvilostā organizē smilšu skulptoru 
festivālu ,,Zelta Smilšu Grauds”. Par viņu nobalsojuši 48 novada 
iedzīvotāji, norādot uz viņa veiksmīgo darbošanos Starptautiskajos 
pasākumos ārzemēs un Latvijas tēla nešanu pasaulē, kā arī ieguldīto 
darbu mākslas skolas audzēkņu izglītošanā un mākslas skolas 
uzturēšanā. 

No kreisās: R.Ozola, R.Baloga, Z.Vilnis, E.Deviņa, J.Doroņina, L.Afanasjeva. Foto: Ģirts Vagotiņš - Vagulis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konkurss„Namu vizuālais  
Ziemassvētku noformējums” 
 

Baltā pasaulē balti cilvēki dzīvo un baltas  
domas domā .......... 
Šo gadu noslēdzot, turpinām iesākto tradīciju par ēku  
noformēšanu svētkiem. Tuvojas gada skaistākie, greznākie  
svētki – Ziemassvētki. Mūsu pagalmi, sētas, nami, dzīvokļi,  
skatlogi daiļāki taps, ja paši papildināsim jau doto dabas  
skaisumu ar savu darbu. 
Konkursa organizētājs: Sakas novada dome. 
Mērķis : Veicināt iedzīvotāju un iestāžu iesaistīšanos novada vizuālajā noformēšanā, lai radītu svētku 
noskaņu un gaišāku, interesantāku, pievilcīgāku dzīves vidi. 
Vērtēšanas objekti: no ielas vai ceļa redzamais  namu, dzīvokļu, vārtu, koku vai citu objektu 
noformējums. 
Nominācijas: „Interesantākais Ziemassvētku noformējums”, „Gaišākais nams, pagalms”, 
„Brīnumainākais Ziemassvētku koks”. 
Objektu grupas: 1) privātmājas un dzīvokļi; 2) daudzdzīvokļu mājas; 3) privātuzņēmumi; 4) valsts un 
pašvaldību iestādes. 
Konkursā nepiedalās noformējums, kam Sakas novada dome piešķīrusi finansējumu. 
Objektus var pieteikt jebkurš, kurš prot novērtēt citu darbu un atbalsta čaklas rokas mūsu novadā. 
Vērtēšanas laiks: 18.- 20. decembris. Balvu fonds: 100.-Ls. Rezultātu paziņošana Sakas novada avīzē. 
Piedalies, dari priecīgāku savu dzīves telpu un pats gaišāks tapsi! 

 
 

Vai tu zini, ka 
- Liepājas rajona tūrisma 

komisijā šobrīd darbojas 3 
Sakas novada pārstāvji: 
Uldis Kristapsons (no 
pašvaldību puses), Mairita 
Baltaiskalna (no tūrisma 
informācijas centra), Ģirts 
Vagotiņš – Vagulis (no 
uzņēmēju puses) 

- 2007.gada vasaras 
izdevumā 4 debespuses 
Pāvilosta iekļauta 5 
apskatāmāko vietu topā. 

- Jaunā portāla www.etaka.lv 
sadaļā -apskates objekti- ir 
vērts redzēt - iekļauti 2 
Pāvilostas apskates objekti 
– Jūrakmens un Vētras 
priedes 

- Konkursam „Veiksmīgākais 
jaunais tūrisma produkts 
2007”, ko rīko TAVA 
(Tūrisma attīstības valsts 
aģentūra) no Sakas novada 
izvirzīti: viesnīca - brīvdienu 
apartamenti „das Crocodill” 
un brīvdienu māja     
„Āķagals”. 

- TIC gatavo jaunas skatu 
kartiņas par novada 
skaistākajām vietām un 
tūristu apskates objektiem, 
ko varēs iegādāties jau 
pavasarī. 

- Mūzikas skola par 
Kultūrkapitāla fonda 
piešķirtajiem līdzekļiem 
5500 Ls iegādājusies flīģeli 
„Petrof”. Jaunā instrumenta 
skanējumu pirmo reizi varēs 
dzirdēt nākošā gada janvārī. 

- Dziedošo bērnu ansamblis 
„Burbulīši”, atsaucoties 
uzaicinājumam, 
27.decembrī ar koncertu 
viesosies Alsungā. 

- Domes autobusam 
Mersedes, kurš pārvadā 
Rīvas un Ulmales skolēnus, 
tiek veikts remonts, kas 
izmaksās  2800 Ls. 

- 22.decembrī domes dar-
binieki apmeklēs Ziemas-
svētku koncertu Rīgā. 

- 4.decembra rītā, dīķim 
pārraujot aizsargdambi, no 
krastiem izgāja Orgas upīte 
un izraisīja pamatīgus 
plūdus. Pašlaik notiek darbs 
pie avārijas seku 
likvidēšanas. Aizsargdambja 
atjaunošana varētu 
izmaksāt ap 30 000 Ls. Šos 
līdzekļus dome nolēmusi 
lūgt Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai. 
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 Dāvanu saiņošanas nodarbība , lektore Vaira Kārkliņa. Foto: Vizma Ģēģere 

 

Kopumā kursus apmeklēja 23 interesenti: sākot no Pāvilostas vidusskolas skolniekiem un beidzot 
ar pensionāru biedrības dalībniekiem. Apmācības kursu ietvaros tika sarīkotas vairākas izstādes: 
pasākuma „ Senās uguns nakts  ” ietvaros notika floristikas izstāde Pāvilostas ostā „ Ziedu 
atspulgi”, Pāvilostas novadpētniecības muzejā notika floristu veidoto sveču izstāde, bet kursu 
noslēgumā 18. novembra pasākumā, jaunizremontētajās kultūras nama telpās notika šim 
pasākumam veltīta izstāde „ Lai dvēselē vienmēr gaisma mīt ”. Paldies floristikas kursu lektorei , 
ziedu dizaina studijas „ Liepzars ” vadītājai Vairai Kārkliņai , Pāvilostas floristu kopas  
„ Āķgalnieces ” dalībniecēm un visiem interesentiem, kuri apmeklēja šos kursus. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere 

 

 

Pieaugušo izglītības projekts „ Atver sirdi priekam ” 
 Ir noslēdzies Liepājas rajona padomes un Liepājas rajona PIC ( pieaugušo izglītības 

centra) 9. izglītības projektu konkursa finansētais projekts. Šogad finansiāli tika atbalstīts tikai 
viens projekts- praktisks apmācību cikls floristikā „ Atver sirdi priekam ”. Piešķirtais finansējums 
bija Ls 225.-, kas bija paredzēts lektoru algai. 
Projekta ietvaros notika apmācības ne tikai floristikā, bet arī ar to saistītajās mākslas izpausmēs- 
dāvanu saiņošanā, sveču liešanā, apģērba dekorējumu izgatavošanā , Jāņu cepuru izgatavošanā un 
telpu, pasākumu noformēšanā. Uzsvars kursos tika likts uz sadzīves atkritumu otrreizēju 
izmantošanu dažādu mākslas priekšmetu radīšanā. Piemēram, no PET pudelēm tika izgatavoti 
lukturīši, skārda u.c. bundžām- Lieldienu dāvaniņas, plastmasas maisiņi tika pārvērsti ziedos, 
tamborēti , vai izadīti dažādi mākslas darbi. Arī dāvanas tika saiņotas, izmantojot pārpalikumus, 
kurus citreiz izmestu laukā. Sveces tika lietas no vecajiem sveču galiem u.t.t. 

 

http://www.etaka.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. – 25. novembrim Rīgā notika Rīgas 
pilsētas čempionāts brīvajā cīņā sievietēm. 
Čempionātā piedalījās Latvijas labākie brīvās cīņas 
cīkstoņi, to vidū – arī Miervalda Freidenfelda vadītās 
brīvās cīņas sporta kluba audzēkņi. Kā zināms, šinī 
sporta klubā – internātā jau 4. gadu dzīvo un 
trenējas pāvilostniece Agate Jance. Šajā čempionātā 
Agate izcīnīja čempiones titulu, uzvarot visas 
pretinieces. Junioru grupā viņa startē pēdējo gadu. 
Agate ir arī Latvijas Universitātes 1. kursa studente.  
 M.Freidenfelda sporta klubs arī griezies pie 
Sakas novada domes ar lūgumu līdzfinansēt Agates 
sagatavošanu junioru mācību un treniņu nometnēm, 
lai pienācīgi varētu sagatavoties nākošiem pasaules 
un Eiropas čempionātiem, kur gatavojas arī startēt 
Agate. 

Pāvilostas vidusskolas direktore  
Aina Ansone 

 
Visiem priecīgu Jauno gadu! 

Kā nemierīgu straumju kritums 
Caur naktīm un caur dienā dim, 
Pilns gaidu garais gadu ritums 

Un  sapņus nes uz debesīm. 
 

Nu atkal gads ir ceļa jūtīs, 
Un zemes ilgas sauļup slīd: 

Ak, iededz gaismu mūsu krūtīs 
Jauns gads, kas pamalē jau spīd! 

(J.Ziemeļnieks) 
Pāvilostas vidusskolas saime 

 

Kas bija, ir un būs... 
PĀVILOSTAS 
 VIDUSSKOLĀ 
Pāvilostas sporta zālē notika Liepājas 
 rajona skolu sacensības basketbolā.  
6 komandu konkurencē pāvilostnieki  
izcīnīja 1.vietu.  
 

7.decembrī Aizsardzības ministrijā Rīgā apbalvojumus saņēma 5 vidusskolas 
skolēni – jaunsargi. Zane Gāliņa un Ansis Horna – Atzinības zīmes, kā 
labākie jaunsargi. Ar Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Goda 
rakstiem par izcīnīto 1.vietu 5.Baltijas Karavīru sporta spēlēs un Nacionālo 
bruņoto spēku popularizēšanu starptautiskā līmenī apbalvoja jaunsargus 
Arti un Arni Zalonskus, Sandru Bikovu un Ansi Hornu.     
14.decembrī vidusskolas pārstāvji uzaicināti piedalīties Eiropas parlamenta 
rīkotajā pasākumā. 
 

Skolas administrācija informē, ka šogad LIELAIS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 
UN BALLE notiks ceturtdienā, 20.decembrī, kultūras namā. Būs iekārtota arī 
neliela izstāde. Šis būs bezmaksas pasākums, taču visa skolas saime un 
koncerta organizētāji būtu priecīgi, ja katrs no jums iemestu kādu naudas 
monētiņu ziedojumu kastē „Uzdāvināsim Pāvilostas vidusskolai bruģi”.  
 
21.decembrī Baltais koncerts – pēdējā skolas diena. Informējam vecākus, 
kuru bērni skolā nokļūst ar pašvaldības transportu –  21.decembrī 
pašvaldības autobusi nebūs! Iespējams izmantot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus (saglabāt biļetes!) vai vienoties ar klases audzinātājiem par 
citiem liecību saņemšanas variantiem. 
 

Liepājas Lauku konsultāciju biroja vadītājs Jānis Briedis 30.novembrī 
organizēja informatīvu ekskursiju Vērgales, Ploces un Pāvilostas skolēniem 
ar mērķi popularizēt lauksaimniecību jauniešu vidū. Pasākuma dalībnieks 
Aldis Anševics pastāstīja, ka tika apmeklēts lauku tūrisma komplekss 
Vērgalē, atpūtas vieta „Laikas” un citas interesantas vietas. Skolēni arī 
cienāti ar zivju zupu. 
 

30.novembrī dīdžeji no Pāvilostas – Ilmārs un Valdemārs – izklaidēja 
jaunāko klašu skolēnus, dažādas aktivitātes piedāvāja skolēnu līdzpārvaldes 
pārstāves Elīna un Monta. Šoreiz 1.-6.klašu skolēniem tika piedāvāta akcija 
- apmeklēt pasākumu lētāk, pirms tam uzzīmējot sava mīļākā skolotāja 
portretu. Šos darbus interesenti varēs aplūkot 20.decembra skolas 
Ziemassvētku pasākumā.  
Dežūrējošie pedagogi un skolēnu līdzpārvalde saka paldies Mārtiņam 
Bigačam un Aleksandram Grafovam par atbalstu un ieinteresētību kārtības 
nodrošināšanā.  
 

4.decembrī skolā bija ieradušās zobārste no Kuldīgas un zobu higiēniste no 
Liepājas, kuras novērtēja mutes veselības stāvokli 1.-6.klases skolēniem un 
atgādināja, kas un kā jādara ar zobu birsti. Februārī plānota Mobilā Zobu 
busiņa ierašanās. Tas nedaudz risinās zobārstniecības pakalpojumu 
pieejamību Pāvilostas vidusskolas bērniem. Minētās aktivitātes ar Veselības 
ministrijas atbalstu rīko Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs 
sadarbībā ar rajonu Izglītības pārvaldēm un Latvijas Mutes veselības centru.  
 

2008.gada 17.janvārī tiek plānotas debates (divas komandas – vecāki un 
skolēni) Tēma – veikalā līdz plkst.13

00
 pārdot/nepārdot skolēniem pārtikas 

produktus. 
 

 Pāvilostas vidusskolas skolnieces  Beate Jance, Līga Kalniņa un Diāna 
Kundziņa divas reizes mēnesī apmeklē jauno žurnālistu kursus laikraksta 
„Kurzemes Vārds” redakcijā Liepājā. Kursos viņas iepazīstas ar žurnālistu 
darbu, pašiem žurnālistiem, kā arī viņām ir iespēja gatavot mājas darbus, 
kas var tikt publicēti. Iepriekšējā reizē Līgai un Beatei bija iespēja intervēt 
Ivo Fominu. Jaunietes cenšas apmeklēt visas nodarbības, un kas zin, varbūt 
vēlāk kļūs par žurnālistēm. 
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Piepildi savu māju ar svētku smaržu, ko 

izplata krustnagliņas, apelsīnu mizas un 

kanēlis, lēni vāroties virtuvē uz plīts. 

 

Laura Gertsone 2.gr. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

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


SPORTS SKOLĀ UN VĒRTĒŠANA SKOLĀ 
 Mūsdienu terminoloģijā nav vairs vārdu savienojumu 
„fiziskā kultūra” un „fiziskā audzināšana”. Nav vairs garo atzīmju 
rindu klašu žurnālos par skolēnu sportiskajiem rezultātiem. 
Mūsdienu skolas stundu sarakstā iekļautais mācību priekšmets 
„sports” ir ar ievērojami plašāku nozīmi, nekā agrāko gadu 
„fiziskā kultūra”. 
 Saskaņā ar Valsts izglītības standartiem ikviens 
skolotājs mācību procesu sportā organizē pēc paša veidotām 
programmām, pēc saviem ieskatiem izvēloties mācību saturam 
nepieciešamo apguves laiku. Tajā pašā laikā skolotājs ir 
atbildīgs, lai skolēniem būtu nodrošināta iespēja iegūt Valsts 
izglītības standartiem atbilstošu izglītību. 

Pāvilostas vidusskolā tiek īstenotas Valsts izglītības 
standartu prasībām sportā atbilstošas programmas 5. – 9. klašu 
un 10. – 12. klašu skolēniem. Programmu īstenošana notiek 
saskaņā ar izstrādātajiem tematiskajiem plāniem. Skolēnu 
izglītības sasniegumu kvalitātes noteikšanai sportā kalpo 
skolotāja patstāvīgi izveidotais vērtēšanas saturs. Tā izveidē 
ievēroti Valsts izglītības standartos izvirzītie nosacījumi, ka 
vērtēšanā jāiekļauj tādi izglītības kvalitātes komponenti kā 
zināšanas, prasmes, spējas(fiziskā sagatavotība), attieksme pret 
izglītošanos un individuālā attīstības dinamika, un vērtēšanai 
jāsastāv no formatīvās(veidojošās) un summatīvās(apkopojošās) 
vērtēšanas. 

Vērtēšana ir visaptveroša (ietver sevī visus mācību 
programmā iekļautos sporta veidus), vispusīga (tiek vērtēti gan 
sasniegtie rezultāti, gan piedalīšanās procesā), saprotama 
(skaidri noformulēti vērtēšanas kritēriji), demokrātiska 
(vērtēšanā aktīvi piedalās paši skolēni), sasniegumus veicinoša 
(tiek ņemta vērā katra skolēna rezultātu izaugsme). 
 Apgūstot mācību tēmu (sporta veidu), skolēni krāj 
punktus par saviem sasniegumiem visos izglītības kvalitātes 
komponentos. Ikvienas tēmas apguves laikā skolēniem ir 
iespējas savus sasniegumus nepārtraukti uzlabot. Noslēgumā 
skolēnu iegūtā punktu summa tiek pārvērsta ballēs un galīgais 
vērtējums ierakstīts klases žurnālā. 

Skolēnu prasmes un iemaņas atsevišķos sporta veidos 
ikreiz izvērtē ar triju uzdevumu palīdzību. Maksimāli iegūstamais 
punktu skaits par tehnisko un taktisko sagatavotību ir 12. 

Skolēnu fizisko īpašību attīstības līmeņa noteikšanai 
tiek izmantoti divi kontrolvingrinājumi. Skolēni saņem 
papildpunktus, ja uzlabo savus iepriekšējā pārbaudē uzrādītos 
rezultātus. Arī šajā sadaļā iespējams iegūt līdz 12 punktiem. 

Pārbaudot zināšanas, skolēniem rakstiski vai mutiski 
jāatbild uz jautājumiem par sporta veida drošības, sacensību 
noteikumiem, tehniku un taktiku, praktisko nozīmi. Par 
zināšanām var nopelnīt līdz 4 punktiem. Zēniem un meitenēm 
prasības un vērtēšanas kritēriji atšķiras. 

Ja tēmas apguves laikā skolēns aktīvi piedalās visās 
mācību plānā ietvertajās stundās un veic paredzētos 
uzdevumus, viņa attieksme pret izglītošanos tiek novērtēta ar 
10 punktiem. 1 – 2 papildpunktus var iegūt par piedalīšanos 
ārpusstundu sporta nodarbībās, skolas pārstāvēšanu dažāda 
ranga sporta sacensībās. Ja objektīvu iemeslu dēļ ir kavēta kāda 
mācību stunda, skolēns zaudēto var atgūt konsultāciju laikā 2 
reizes nedēļā. 

Ārsta atbrīvojums ir attaisnots kavējums, un punktu 
skaits attieksmes ailē nesamazinās. Maksimāli tas ir 12 . 
 Ikkatras mācību tēmas apguvē kopsummā iegūtie 37 – 
40 punkti atbilst 10 ballēm, 33 – 36 punkti – 9 ballēm, 29 – 32 
punkti – 8 ballēm utt. 
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Atceries, ka mīlestības pārpilna svētku gaisotne 

tavās mājās ir vairāk atkarīga no vārdiem, kurus 

tu izrunā, nekā no dāvanām, kuras tu pasniedz. 

 

 Vienu vērtējumu mācību semestri skolēni saņem par 
veikto patstāvīgo darbu. Pamatskolēniem jāsastāda un 
jādemonstrē vingrojumu kompleksi, jāizdomā un jānovada 
stafetes un spēles, jāorganizē iesildīšanās daļa sporta stundā 
u.c. Vidusskolēni meklē un apkopo informāciju par sporta 
vēsturi, sporta notikumiem Latvijā un pasaulē, fizisko 
vingrinājumu ietekmi uz organismu, sporta traumatisma 
cēloņiem un profilaksi, māca klasesbiedriem dažādu sporta 
veidu pamatelementus u.c. 
 Skolēnu sasniegumus semestrī atspoguļo 4 – 5 ballēs 
izteikti vērtējumi: 
Lai veicinātu patstāvīgā darba iemaņu veidošanos un sportisko 
sasniegumu dinamiku, nodrošinātu saikni ar vecākiem, 5. – 9. 
klašu skolēniem ir ieviestas sporta dienasgrāmatas (klades vai 
burtnīcas izskatā). Tur skolēni ieraksta sportā nepieciešamās 
teorētiskās zināšanas, mājas uzdevumus, ataino informāciju par 
sporta notikumiem pasaulē un savus sportiskos sasniegumus. 
Sporta dienasgrāmatu saturs un noformējums tiek ņemts vērā, 
novērtējot skolēnu patstāvīgo darbu. Jāpiebilst, ka ir skolēni, 
kam ir ļoti labas sporta dienasgrāmatas, bet kopumā šajā jomā 
vēl ir lielas izaugsmes iespējas.  
 Nobeigumā gribu aicināt visus: sportosim paši un 
aicināsim sportot citus – īpaši jauno paaudzi! Mūsdienu dzīves 
mehanizācijas un automatizācijas apstākļos bez regulārām 
specifiskām kustību aktivitātēm nav iespējama cilvēka 
organisma normāla attīstība un funkcionēšana! Sistemātiskas 
sporta nodarbības dod cilvēkam brīnišķīgu labsajūtu, vairo 
dzīvesprieku un ir kā glābšanas riņķis kritiskās dzīves situācijās! 
Tā nav „plika” teorija, bet ilglaicīga praktiska personīga 
pieredze! 

Pāvilostas vidusskolas sporta skolotājs  Zintis Vīgulis 

 

Mihaels Doroņins 1gr. 



  

15. novembrī Mākslas skolas pārstāvji bija 
uzaicināti piedalīties 7. Starptautiskās 
konkursizstādes "Es dzīvoju pie jūras" atklāšanā 
Jūrmalā, „Līvu akvaparkā". Skolas 5.P grupas 
audzēkne Ilze Ieva Vilne tika apbalvota ar sudraba 
medaļu, apliecinājuma rakstu un dāvanu par 
iegūto 2.vietu nominācijā "Glezniecība". 

Pāvilostas mākslas skolas skolotāja 
Inita ZINGNIKA  

 

 

PAR ĒDINĀŠANU  PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 
Jautājums par ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti, tā cenu un citiem 

organizatoriskajiem aspektiem skolas kolektīvā tiek analizēts katru gadu. 
Tikušas organizētas skolēnu aptaujas, skatīti jautājumi arī skolas padomes 
sēdēs, lai ēdnīcā būtu ierosinājumu un atsauksmju burtnīca, ēdienu karte 
nedēļai. Skolas vecāku komiteja vairakkārt patstāvīgi veikusi savas pārbaudes. 
 Kopumā ēdināšanas pakalpojuma kvalitāte un darbinieku darba 
apstākļi īpaši uzlabojās pēc ēdināšanas bloka rekonstrukcijas, kas tika veikta 
par Eiropas Savienības Strukturālā fonda un pašvaldības līdzfinansējuma 
līdzekļiem un 2004. gada 24. novembrī tika parakstīts pārbūves darbu 
pieņemšanas akts. Ieguvām mūsdienīgi, un pēc visām prasībām aprīkotas 
telpas un virtuves iekārtas: plītis, ledusskapjus, trauku mazgājamo mašīnu, 
konvekcijas krāsni, ventilācijas u.c. iekārtas. 

Skolā ēdināšanas pakalpojumu sniegšana notika vadoties pēc domes 
lēmumiem un noslēgtiem līgumiem, saskaņā ar kuriem skolā darbojās sākumā 
firma no Grobiņas „Eizers”, pēc tam „Priednieki – 5” Birutas Ziemeles vadībā. 
 Tā kā telpu iznomātājs saskaņā ar līgumu ir Sakas novada dome, 
sarežģījumi un neskaidrības darbā radās ar līguma nepilnīgajiem 
formulējumiem, jo tajā nav skaidri atrunātas ēdināšanas firmas un skolas 
vadības kompetences. Tādēļ firmas vadītāja vairakkārt griezās tieši domē 
jautājumā par kopgalda cenu paaugstināšanu, tikai pēc tam informējot skolas 
vadību. Norēķinu dokumentus katra mēneša beigās domē iesniedza bez 
saskaņošanas ar skolas vadību, kaut arī lūdzām to darīt. 
 Diezgan ilgi un grūti risinājās ēdienu kvalitātes uzlabošanas jautājumi. 
Firmas vadītāja uzskatīja, ka firmu kontrolējošā iestāde ir Pārtikas Veterinārais 
dienests, kaut arī ne visi Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 – „Par higiēnas 
prasībām skolu ēdnīcās” tika ievēroti. Netika atzīti pārbaudes ieteikumi par 
ēdienkaršu sastādīšanas nosacījumu pildīšanu – netiek rēķināta ēdienu 
uzturvērtība ēdienkartē – no augusta mēneša, neko arī nemainot. Augustā arī 
prasīja pacelt kopgalda cenu no 0,50 Ls uz 0,80 Ls ar septembra mēnesi. Ko 
darīt, lai palielinātu skolēnu ēdāju skaitu skolas ēdnīcā, nesagaidījām nekādus 
risinājumus no firmas puses, taču ēdienu cenas arī izvēles pusdienām pieaug. 
 Tādēļ jau no augusta mēneša pēc skolas padomes – vecāku 
ierosinājuma bija jautājums, vai pārejot zem pašvaldības finansētas ēdināšanas 
organizēšanas, kā tas ir bērnudārzā „Dzintariņš” un daudzās rajona skolās, 
citādāk risinot organizatoriskos ēdināšanas jautājumus, būtu zemākas ēdienu 
cenas. Tas ir būtiski skolēniem un vecākiem, taču prasīs papildus darba un 
līdzekļu ieguldījumu gan skolai organizatoriski, gan pašvaldībai finansiāli. 
 Daudzās , ne jau vieglās, tikšanās, sarunās ar ieinteresētajām pusēm 
un pašvaldību tapa domes lēmums par ēdināšanas pāriešanu pašvaldības 
pārziņā. 

Priekšā sarežģīts posms, lai pēc Jaunā gada – ar 2. semestra sākumu 
uzsāktu patstāvīgu darbu skolas ēdināšanā. Rēķināsim, kalkulēsim, lai būtu 
lētāk, izdevīgāk. 
 Lai labāk tiktu organizēta skolēnu ēdināšana, Latvijā sāk domāt arī 
valstiskā mērogā. Kas notiek Latvijā ar skolēnu ēšanas paradumiem, kā tie 
veidojas, kā tos uzlabot, lai mūsu bērni saņemtu sabalansētu uzturu. Ko var 
darīt skolā, ģimenē, kam vairāk pievērst uzmanību skolēnu ēdināšanas 
pilnveidošanā. 
 Tiek organizēti pirmie semināri, tāds bija arī Liepājā, kurā piedalījās 
skolu vadības, skolas medmāsas, firmu pārstāvji, arī es ar skolas medmāsu Inu 
Bunku. 

Turpmāk vēl vairāk runāsim arī ar vecākiem, rosinot nopietnāk 
izvērtēt, kuri ir neveselīgi, kuri – veselīgi ēšanas paradumi, kā tie veidojas, kā 
tos varam ietekmēt, mainīt. Lai neturpinātos izdabāšana kaitīgiem 
ieradumiem: skriešana uz veikalu, saldumu, našķu pirkšana un sekošana 
reklāmām uz bērnu veselības rēķina. Te ļoti liela ir ģimenes loma. 
 Bērni un vecāki informāciju par veselīga uztura ieteikumiem var atrast 
arī internetā, presē. Viena no interneta adresēm ir www.vm.gov.lv 
 Lai mums veicas mūsu kopīgajā darbā – veselīga uztura veicināšanā 
mums visiem. 
 Paldies arī Birutai Ziemelei par līdz šim ieguldīto darbu skolas 
ēdināšanā. 

Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone 

 

Mākslas skolas audzēkņi gatavojas konkursam un 
svētkiem. 

 26.novembrī nosūtīti darbi uz Jelgavas 
ledus svētku zīmējumu konkursu 

 Šobrīd top darbi, kas tiks sūtīti uz 
konkursu Indijā 

 Top skolas avīzes Ziemassvētku numurs, 
kuram skolēni gatavo savus zīmējumus. 
Daļu no tiem varat skatīt novada 
laikrakstā. 

Mākslas skolas audzēkne Ilze Ieva Vilne. 
 Foto: no mākslas skolas arhīva 

MĀKSLAS SKOLĀ 

Šajos ziemassvētkos uzraksti vēstules 

vairākiem cilvēkiem, kuri pozitīvi 

ietekmējuši tavu dzīvi. Pasaki viņiem 

paldies par to, ka viņi tev ko tādu ir 

dāvājuši. 

 

Neaizmirsti, ka, vienalga, cik daudz 

Ziemassvētku fotogrāfiju tev būs, 

nākamgad tu vēlēsies, kaut būtu 

fotografējis vairāk. 
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KULTŪRAS NAMĀ 
7. decembrī tika iedegta Pāvilostas pilsētas 
Ziemassvētku egle  
 Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā, kas 
norisinājās pie kultūras nama, piedalījās ne vien 
aizejošā Cūkas gada simbolika– Cūka, bet arī Žurka 
– 2008. gada simbols. Ziemassvētku romantisku 
noskaņu radīja bērnu popgrupa „Burbulīši”, 
Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņi un jautro rūķu 
deju priekšnesumi. Kā jau svētkos – neizpalika arī 
svētku cienasts un  salūts. Šādu pasākumu bija 
sagādājusi Sakas novada pašvaldība, SIA 
„Āķagals”, „Bodīte 99”, „Kalniņmuiža”, SIA „IGA -4 
”, SIA ”Mežavots”. Paldies viņiem! 
 

14. decembrī plkst. 22 : 00 Pāvilostas pilsētas 
Kultūras namā Diskotēka 
 (Dj. Team Transa – Kuldīga) Ieeja Ls 2 : 00 
 

15.decembrī plkst.16.00  kultūras namā novada 
kristīgo konfesiju sadraudzības vakars- koncerts 
„Nāc un redzi, nāc un dzirdi.”Muzicēs arī Mūzikas 
skolas audzēkņi.  
 

21.decembrī plkst. 17:00 Sakas klientu 
apkalpošanas centrs rīko eglīti ar leļļu teātra 
izrādi. Pasākums ir  bezmaksas. (Iespējams 
pieteikties paciņām, līdz 17.decembrim 
samaksājot kasē Ls 1.85. 
 

Š. g. 25. decembrī plkst. 22 : 00 Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā Ziemassvētku balle kopā ar grupu 
„PIEMARE”. Biļešu iepriekšpārdošana – Ls 2,50,  
Sakas novada domes kasē. Pasākuma dienā Ls 
3,00. Galdiņu rezervēšana pa tel. 29366112, 
3498264. 
 

 

Ziemassvētku pēcpusdienā izej 

pastaigā ar kādu, ko mīli. 
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Agnese Ģēģere 1.grupa 

 

PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ 
 

14. decembrī plkst. 14.00 Andra Paipa personālizstādes atklāšana  
 

Muzejam piešķirts no kultūras programmas „ Nacionālas nozīmes projekti 
akreditētajos muzejos” finansējums Ls 290.- „ Vitrīnas izgatavošanai Sakas 
novada tautastērpa eksponēšanai”. 

 

Lauku atbalsta dienests uzsāk Eiropas Savienības tiešo 
maksājumu izmaksas  

5. decembrī Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāk avansa izmaksu par 
vienoto platību maksājumu (VPM) un papildu valsts tiešajiem maksājumiem 
(PVTM) par laukaugu un lopbarības platībām. VPM lauksaimnieki saņems 80 
% apmērā, PVTM par laukaugu un lopbarības platībām – 65 % apmērā. 
 

VPM ir vienots maksājums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
kas uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī atbilst saņemšanas 
nosacījumiem. Šī atbalsta likme 2007.gadā ir 26,63 LVL/ha. 
 

Lopbarības kultūras ir aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, graudaugi un 
pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kā arī kukurūza zaļbarībai un skābbarībai. 
ES noteiktais izcenojums par lopbarības platībām šogad ir 7,97 LVL/ha. 
 

PVTM atbalsts par laukaugu platībām tiek maksāts par laukiem, 
kuros audzē graudaugus - vasaras kviešus, ziemas kviešus,  rudzus, vasaras 
miežus, ziemas miežus, auzas, tritikāli, griķus; pākšaugus - zirņus, lauku pupas, 
saldo lupīnu; eļļas augus - vasaras rapsi, ziemas rapsi; linus - eļļas linus, 
šķiedras linus un dažādu laukaugu maisījumus no iepriekš nosauktām 
laukaugu kultūrām. Šī atbalsta maksājuma likme par hektāru ir 27,71 LVL. 
 

Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti paredz - ja pēc visu 
administratīvo pārbaužu veikšanas tiks konstatēts kopējās attaisnotās platības 
pārsniegums, atbalsta likmes gala aprēķiniem var tikt proporcionāli 
samazinātas. 
 

Lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu lauksaimnieki saņems 
pa pastu pēc tam, kad par platību maksājumu iesniegumiem tiks veikts 
atbalsta gala aprēķins, ņemot vērā visas veiktās pārbaudes un arī 
pārkāpumus, ja tādi būs konstatēti.  
 

Saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību 
atbalsts zemes apsaimniekotājiem jāizmaksā līdz 2008.gada 30.jūnijam. 
Informācija no ZM mājas lapas.  

Lauksaimnieku konsultante A.Kreicberga 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLEJBOLA SACENSĪBU INFORMĀCIJA 
Š.g. 6.novembrī startēja Liepājas rajona 

meistarsacīkstes volejbolā. Vīriešu un sieviešu 
komandas piedalās „B” klasē.  
Sieviešu komandas rezultāti: 
1.riņķī- 

Saka: Dunalka 3:0 ;  
Saka-Durbe 1:3 ;  
Saka- Aizputes pagasts 2;3 ; 
 Saka- Cīrava 3:0 ;  
Saka: Kazdanga 3:0.  

Pēc pirmā riņķa Sakas novada sieviešu komanda 
ar 10 punktiem atrodas 3.vietā.  
2.riņķī-  

Saka: Dunalka 3:0 ;  
Saka-Durbe 1:3; 
Saka-Kazdanga 1:3 (07.12.07.) 

Vīriešu komandas rezultāti: 
Saka: Durbe 1:3 ;  
Saka-Grobiņas pagasts 3:0 ;  
Saka: Otaņķi 0:3 ;  
Saka- Cīrava 1:3 ;  
Saka-Aizpute2 3:1 ;  
Saka- Grobiņas pilsēta 1:3. 

Pāvilostas sporta zālē notiks Liepājas 
rajona meistarsacīkstes 
V O L E J B O L Ā  
š.g. 10.decembrī plkst. 19.

00
  vīriešiem - Saka : 

Grobiņas pagasts 
š.g. 13.decembrī plkst. 19.

00
 vīriešiem - Saka : 

Kalēti 
Sporta organizators Aldis Barsukovs 
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Lūdz, lai Dievs tev palīdz aptvert, 

kā tu šajos Ziemassvētkos varētu 

kļūt citiem par svētību. 
 
 

Aiznes groziņu ar Ziemassvētku 

gardumiem kādam īpaši kašķīgam 

un īgnam kaimiņam. 

 

JŪS JAUTĀJAT... 
„Pāvilostas – Sakas Ziņas” novembrī saņēma vairākus novada sporta 
organizatoram Aldim Barsukovam adresētus  jautājumus, uz kuriem esam 
saņēmuši atbildes. 
 
1.Kad tiks novākts no tenisa laukuma tīkls un soliņi? Vai mēs esam tik bagāti, 
lai ļautu tiem bojāties rudens un ziemas apstākļos? 
Tenisa tīkls ir specifisks, kas paredzēts lauka apstākļiem. Tenisa laukumam ir 
divu gadu garantija, tai skaitā tīklam un šiem plastmasas soliņiem. Tomēr 
26.11.2007. tīkls un plastmasas soliņi tika novākti. 
 
2. Kāds ir Jūsu, kā Sakas novada sporta organizatora darba laiks, pienākumi un 
darba slodze, jo esat redzēts tikai 4 – 5 dienas nedēļā pa 2 – 3 stundām sporta 
zālē? Kur tiek pavadītas pārējās darba stundas? 
Sakas novada sporta organizatora darba laiks ir redzams sporta zālē pie 
ziņojuma dēļa, zāles noslogotības grafikā. Man ir nenormēts darba laiks- viena 
slodze. Novembrī startēja rajona meistarsacīkstes volejbolā- vidēji četras spēles 
nedēļā. Ja sporta zāle kādu darba dienas vakaru ir slēgta, tātad ir izbraukuma 
spēles. Sporta spēļu grafiks ar izbraukuma un mājas spēlēm ir pie ziņojuma dēļa. 
Visi mājas spēļu rezultāti ir jāapstrādā un nākamajā dienā jānosūta Sporta 
nodaļai un galvenajam tiesnesim. Katru gadu no februāra līdz jūlijam Liepājas 
rajona sporta nodaļa rīko pagastu, pilsētu, novadu spartakiādi vai rajona sporta 
spēles. Visi individuālie sporta veidi ar maziem izņēmumiem bumbu sporta 
veidos notiek brīvdienās ( sestdiena vai svētdiena), kuros piedalās arī Sakas 
novada komandas. 
 
3. Kādus pasākumus Jūs esat organizējis Sakas novadā, esot savā amatā? 
Kāpēc netiek organizēti sporta pasākumi bērniem Sakas novadā? 
Tiek organizēts par tradīciju kļuvušās: 

1)Sakas novada sporta dienas; 
2)divi komercturnīri zāles futbolā; 
3)divi strītbola turnīri ( tirgus laukums, stadions); 
4)zvejnieku svētku turnīri( pludmales futbols, pludmales volejbols 
sieviešu un vīriešu komandām); 
5)Pāvilostas pilsētas svētku turnīrs mini futbolā. 

Šajā gadā turnīrs netika rīkots, jo bija renovēts stadions. Visos šajos rīkotajos 
turnīros nav vecuma ierobežojuma, tādēļ nevar teikt, ka šie turnīri nav domāti 
bērniem.  
Daži vecāki piedāvāja sarīkot sacensības skeitparkā. Tā kā šis sporta veids ir ļoti 
bīstams, šādas sacensības rīkot atteicos. Ļoti maz Pāvilostā ir tādi jaunieši, 
kuriem būtu piemērots šim sporta veidam atbilstošs ekipējums.  
 
   4.Kāda ir Jūsu izglītība? Vai sporta organizatoram nav vajadzīgi kādi kursi vai 
semināri, saistībā ar sporta nozari? 
Man ir vidējā speciālā izglītība. Pirms katrām Liepājas rajona meistarsacīkstēm 
vai pagastu, pilsētu, novadu spartakiādēm sporta organizatori  tiek aicināti un 
kursiem vai lekciju saistībā ar attiecīgo sporta veidu, kuros piedalos arī es. 
 
5.No kāda budžeta tiek atmaksāti braucieni uz sacensībām ar Sakas novada 
autobusiem? Sportistu ir ne vairāk kā astoņi cilvēki, bet pārējie ir līdzbraucēji. 
Visi braucieni uz sporta sacensībām ar Sakas novada autobusiem tiek atmaksāti 
no sporta budžeta. Katrā sporta veidā ir pieteikti 10 dalībnieki. Līdzbraucēji vai 
atbalstītāji līdzi netiek ņemti. 
 
6.Kas sastāda Sakas novada sporta budžetu? Un, vai tas tiek saskaņots kā 
pārējie iestāžu budžeti? 
Sakas novada sporta budžetu sastāda sporta organizators. Sporta budžets tiek 
saskaņots tāpat kā pārējie domes iestāžu budžeti. 
 
7. Kāpēc Jūs vairs neapmeklējat nevienu iestāžu vadītāju sapulci, kurās ir 
jāatskaitās par padarīto darbu un jāiepazīstina ar plāniem turpmākajos 
mēnešos? 
Jautājumā pareizi norādīts - iestāžu vadītāju sapulci. Es neesmu iestādes 
vadītājs, bet gan strādāju vienā no domes struktūrvienībām.   

 

Aivita Dima 1.gr. 
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MAINĪTS TARIFS PAR NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 
BRIGĀDES IZJAUKŠANU 

Tāpat kā līdz šim par SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādes (NMP) izsaukšanu pacientiem nav jāmaksā gadījumos, kas 
noteikti LR MK noteikumu Nr.1046 112.punktā. Proti, ja cietušais ir dzīvībai un 
veselībai kritiskā stāvoklī.  

Savukārt, ja pacients izsauc NMP brigādi un mediķi konstatē, ka 
pacienta dzīvībai un veselībai briesmas nedraud, pacientu nav nepieciešams 
ievietot slimnīcā, bet ārstēšanos var veikt ambulatori, tad sākot no šā gada 1. 
novembra par šādu izsaukumu būs jāmaksā Ls 6.  
 

Tā kā līgumā ar Veselības obligātās valsts apdrošināšanas aģentūru (VOAVA) par 
NMP ir apmaksāta tikai neatliekamā palīdzība, tad gadījumos, kad iedzīvotāji vēlas 
izmantot šo dienestu slimnieku transportēšanai, vai mediķa izsaukšanai uz mājām 
bez neatliekamām, dzīvību apdraudošām indikācijām ir maksas pakalpojums.  
 

Iedzīvotāji bieži nevēršas ne pie ģimenes ārsta, ne pilsētas dežūrārsta, kurš pieņem 
pēcpusdienās un arī brīvdienās Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā, vai 
Liepājas reģionālās slimnīcas NMP centrā, bet gan  izsauc ātro palīdzību situācijās, 
kuras nav dzīvībai un veselībai apdraudošas. Pēdējā laikā šādu izsaukumu skaits 
pieaug un bieži vairākas no NMP brigādēm vienlaicīgi dodas pie slimniekiem, kuru 
ārstēšanu var veikt ambulatori. Līdz ar to var gadīties, ka patiesi steidzamās 
situācijās būs apgrūtināta neatliekamās palīdzības sniegšana tiem cilvēkiem, 
kuriem tā tiešām ir nepieciešama. 
 

Neiekasējot samaksu par izsaukumu NMP brigāde neatliekamo medicīnisko 
palīdzību cietušajiem (saslimušajiem) sniedz notikuma vietā, kā arī transportēšanas 
laikā uz ārstniecības iestādi šādos gadījumos:  

- nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas mehāniskās, termiskās, 
ķīmiskās un kombinētās traumas, elektrotraumas, svešķermeņi elpošanas 
ceļos, slīkšana, smakšana, saindēšanās; 

- pēkšņa saslimšana vai trauma sabiedriskā vietā; 
- pēkšņa saslimšana vai hronisku slimību paasināšanās, kas apdraud 

pacienta dzīvību; 
- sirds un asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas sāpes, smakšanas lēkmes 

vai aizdusa, auksti sviedri, sirdsdarbības ritma traucējumi, samaņas 
zudums; 

- perifēro asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes rokās vai 
kājās, roku vai kāju aukstums, bālums; 

- centrālās vai perifērās nervu sistēmas saslimšanas, kurām raksturīgi 
pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, 
jušanas vai kustību traucējumi; 

- kuņģa vai zarnu trakta saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes vēderā, 
vemšana, auksti sviedri, nepārtraukta caureja; 

- urīnceļu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes jostas vietā un krustu 
apvidū vai akūti urinācijas traucējumi; 

- akūti psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai 
pašnāvības mēģinājums; 

- dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana; 
- dzīvībai bīstamas jebkuras izcelsmes alerģiskas reakcijas; 
- bronhiālās astmas lēkmes; 
- ja veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešama pacienta 

neatliekama pārvešana, kā arī dzemdētājas nogādāšana attiecīgajā 
ārstniecības iestādē; 

- ārpus ambulatoro ārstniecības iestāžu darba laika, ja gaidīšana līdz šo 
iestāžu darba laika sākumam var apdraudēt personas dzīvību.  

Tajos gadījumos, kas iepriekš nav minēti, NMP brigādes sniegtais veselības aprūpes 
pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar Liepājas reģionālās slimnīcas 
maksas pakalpojumu cenrādi. Tas nenozīmē, ka turpmāk iedzīvotājiem nav jāsauc 
ātrā palīdzība, jo tikai mediķis, ierodoties pie pacienta, var konstatēt vai konkrētās 
saslimšanas dēļ ir apdraudēta pacienta dzīvība. Taču, jāņem vērā, ka NMP brigādes 
mediķa noteiktā diagnoze ir par pamatu, lai noteiktu pakalpojuma maksas 
iekasēšanas nepieciešamību.  

Indra Grase SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”  
sabiedrisko attiecību speciāliste 26591363 

 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 
Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds 
Tas nepazūd. Tas palīdz 
Un mirdz. 
                          /V. Egle/   
 
Novēlam katram sirdī izjust mīlestību, prieku, 
gaišumu un domāt labas domas par mums 
tuviem cilvēkiem, vecākiem, brāļiem un 
māsām. Priecīgus Ziemassvētkus! Jaunajā 
gadā novēlam piepildīt iecerēto, nepazaudēt 
iegūto, atrast meklēto!  

Bāriņtiesa un sociālie darbinieki 

 

 

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, 
gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu 
sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu 
nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta 
pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā 
dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 

/Z.Mauriņa/ 
Paldies visiem šneideriešiem par 

skaisto piemiņas brīdi skolotāja E.Šneidera 115. 
gadadienu atceroties. Īpašs paldies Sakas 
novada domei par finansiālu atbalstu, personīgi 
Uldim Kristapsonam. Paldies par sapratni 
Pāvilostas ev.- lut. draudzei, personīgi 
mācītājam Jānim Bitānam, draudzes 
priekšniecei Argitai Ozoliņai. Paldies par 
muzikālo brīdi kapsētā Pāvilostas mūzikas 
skolas vijoļu klasei, personīgi  pedagoģei Dacei 
Bērzniecei. Paldies Pāvilostas novadpētniecības 
muzejam, personīgi Irinai Kurčanovai. Paldies 
mākslas skolas pedagoģēm Initai Zingnikai un 
Rutai Ozolai. 
Lai katram jums un jūsu ģimenēm saglabājas 
labestība, atsaucība, gaišums un veselība! 

VAK Sakas novada Dabas fonda 
Liepājas novada optimistu pulka 

vārdā un cieņā Skaidrīte Solovjova 

 

Itija Ozoliņa 2.grupa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ernesta Šneidera 
 dzīvesgājums 
(1892-1948) 
 

Katrs mūžs ir īpašs  
Ar savu ceļu, 
Ar sapņiem 
Un vienreiz krītošu zvaigzni. 
Bet, ja cilvēks stādījis kokus, 
Viņš dabai panācis tuvāk. 
Ne tikai soļiem, 
Ar sirdi, 
Caur saknēm uz debesīm. 
(Dz.Zorgevica „Zīmējot nemirstību. Šneideram – 110”)  
 neatlaidību un organizatora spējas. Bez šīm īpašībām E.Šneiders 

nebūtu paveicis milzīgo darba daudzumu, kuru rezultātus var 
skatīt pēc vairākiem gadu desmitiem. 

Viņam piemita laba humora izjūta un situācijās, kad 
vajadzētu dusmoties par neizdarītu darbu, pasmaidīja, neveiklo 
situāciju padarot skolēnam, arī skolotājam mazāk aizvainojošu un 
sāpīgu.  
E.Šneidera skolniece Biruta Grībere par skolotāja izturēšanos 
mācību stundās atceras šādas situācijas: „Ja izsauktā skolniece 
klusēja, raustīja plecus un bužināja matus no satraukuma, 
skolotājs teica: „Cik ezers rāms un daba klusa!”Ja izsaukšanas 
reizē skolēns nekādi nevarēja iesākt atbildēt, skolotājs palīdzēja, 
sakot: „Biņķer – biņķet – binkadū!” un it kā atdarināja akordeona 
spēli. Vai arī, ja skolotājs uzdeva jautājumu un neviens nezināja 
atbildi, tad viņš teica, lai „atzvanot”, kad noskaidros to.” 

Būdams stingrs, Ernests Šneiders spēja būt taisnīgs un 
godīgs attieksmē pret visiem skolēniem. Ja skolēns bija nopelnījis 
„graudiņu” (tā skolotājs sauca četriniekus un pieciniekus), to ar 
lepnumu ielika žurnālā un dienasgrāmatā, taču „pelavu”(trijnieki 
un divnieki) saņemšanas reizēs aicināja skolēnus uz „bruņinieku 
zāli” – telpu pēcstundniekiem. 

E.Šneiders cienīja un mīlēja savus skolēnus, klasē un 
kopējos darbos gāja ar laipnību un labu sirdi. Tas izpaudās ne 
tikai attieksmē pret skolēniem. Viņš īpaši mīlēja dabu. To 
nepārprotami pierāda viņa nesavtīgais darbs Pāvilostas 
apzaļumošanas pasākumos. Brīvo laiku skolotājs pavadīja, 
apstaigājot jaunās koku audzes, ko kopā ar saviem skolēniem bija 
iedēstījis. 
/rakstā izmantoti materiāli no pāvilostnieces Iritas Embrektes 
maģistra darba par E.Šneideru/ Turpinājumu lasiet nākamajā 
laikraksta numurā. 
 
 

Ir tādi cilvēki, kuriem piemīt milzīgs entuziasms un 
dzimtās vietas mīlestība. Latvijas brīvvalsts laikā Pāvilostā strādāja 
skolotājs Ernests Šneiders, kura vārds novada vēsturē rakstīts 
lieliem burtiem. Pret nelielo miestu E.Šneiders juta īpašu 
mīlestību, jo, 1922.gadā ierodoties Pāvilostā, tā kļuva par viņa 
vienīgo dzīvesvietu līdz mūža nogalei.  

Pedagoģiskais un audzināšanas darbs bija E.Šneidera dzīves 
jēga, par to liecina skolā pavadītie gadi. Noteikti skolotāja darbs 
turpinātos, ja vien politiskie notikumi tā laika Latvijā nebūtu viņu 
salauzuši gan garīgi, gan fiziski. 

E.Šneidera dzimtas saknes ir Aizputes apriņķa Dzērves 
pagastā. Dzērves pagasta „Gravās” 1892.gada 23. decembrī 
tumšmate Ieva dzemdēja pirmo dēlu, kuru Apriķu baznīcā 
nokristīja par Ernestu. Viņa bērnības gadi aizritēja ganu gaitās tēva 
labi aprūpētajā saimniecībā. Skolas gaitas sākās vietējā Apriķu 
pagasta skolā. 1910.gadā E.Šneiders pabeidza Aizputes apriņķa 
skolu, tad iestājās Liepājas Nikolaja ģimnāzijā un 1911.gadā ieguva 
pirmmācības skolu skolotāja tiesības. Līdz 1920.gadam E.Šneiders 
dienēja impērijas bruņotajos spēkos, cīnījās Austrumprūsijā, kā arī 
Francijā. Vācijā viņš kā karagūsteknis strādāja pie vācu 
zemniekiem. 
Neatkarīgajai Latvijai trūka pedagogu, tāpēc viņš sekoja savai 
sirdsbalsij un pēc atgriešanās pievērsās pedagoģiskajam darbam – 
Pāvilostā. 

1922.gadā pirmie mēneši jaunajā darbavietā bija sevišķi 
grūti. Ēkas tehniskais stāvoklis bija kritisks. No pagasta vadības 
atbalstu nesagaidījis, skolas pārzinis strādāja pats, palīgā ņemot 
skolēnus un vecākus. Darba skolotājs nebaidījās, to mīlēt viņam 
iemācīja tēvs – Juris Šneiders, brīvais līdumnieks Gravu mājās. 

Uzrunā skolas iesvētīšanas reizē E.Šneiders aicināja 
neliegt bērniem mācīties, jo šāda attieksme no vecāku puses bija 
sastopama: „Tas, ko skolā manto, paliek visai turpmākajai dzīvei. 
Arī zvejniekiem nepieciešamas zināšanas kā jebkuram citam 
arodam. Jūra prasa cieņu. Stāvoklis nākotnē var uzlaboties ar 
izglītību un organizēšanu.” Šāds moto bija pamatā skolotāja 
turpmākai darbībai.  

E.Šneidera nerimstošo un nenogurstošo darba spēku var 
tikai apbrīnot. Ar gudrību, prāta spējām, organizatoriskām 
īpašībām apveltīta personība -  tādu viņu atceras bijušie skolēni. 
Viņš bija centīgs un apzinīgs skolotājs un skolas pārzinis. Kā 
personību viņu raksturo tādas īpašības kā pedagoga talants, garīgā 
bagātība, arī emocionalitāte un sirsnība. Viņam piemita 
pedagoģiskā sirdsapziņa. Par savas skolas skolēniem viņš vienmēr 
bija nomodā. Skolēnu acīs skolotājs bija autoritāte, kurai varēja 
uzticēties.  
Pedagogs, literāts, kultūras darbinieks Jānis Greste, E.Šneidera 
laikabiedrs, viņa personībā izceļ trīs īpašības – drosmi, 
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1928.g. V izlaidums. Pirmajā rindā no kreisās skolotāji: Z.Dārziņa, I.Šneidere, E. Šneiders, M. 
Tetere. Foto no muzeja krājuma. 

9. decembrī Sakas novada Dabas fonds rīkoja skolotāja, 
sabiedriska darbinieka, pilsētas apzaļumošanas pamatlicēja 
ERNESTA ŠNEIDERA 115 gadadienas atcerei veltītu piemiņas 
pasākumu. 
E.Šneidera ģimenes locekļi un bijušie skolēni pulcējās Pāvilostas 
kapsētā pie skolotāja atdusas vietas, iededza sveci, atmiņā 
atsauca E.Šneidera dzīves gājumu un nolika ziedus. 
Pēc tam  Pāvilostas ev. luterāņu dievnamā mācītāja J. Bitāna 
vadībā notika piemiņas dievkalpojums, kuru kuplināja Liepājas 
raj. kultūras nodaļas koris „Lira”. 
Pēc dievkalpojuma E. Šneidera laukumā iededza egli un klātesošie 
viesi un bijušie skolēni viesojās savā skolā, tagadējā mākslas 
skolā E. Šneidera laukumā 2. Pasākumā piedalījās arī skolotāja 
mazmazbērni un  mazmeitas Sallija, Dagnija un Anitra, kuras arī 
ir skolotājas.  

Rakstu sagatavoja Marita Horna 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MŪŽĪBĀ 
Viktors GERASIMOVS (22.01.1938.-21.11.2007.) 
Matilde PĀVILSONE (12.02.1921.-24.11.2007.) 
Juris ZAJACS (15.01.1948.- 25.11.2007.) 

 

PAZIŅOJUMI 
Sakas novada dome aicina novada iedzīvotājus 2008.gada 18.janvārī 
plkst.16.00 Pāvilostas kultūras namā uz iedzīvotāju sapulci.  
 

Sakas novada dome aicina pieteikties uz sekojošām vakantām darba 
vietām līdz 2007.gada 17.decembrim iesniedzot domē iesniegumu: 
-) apkopējs-sētnieks, bērnu dienas centrā „Krams”; 
-) darba aizsardzības inženieris ( priekšrocība pretendentam, kurš ir 
beidzis ugunsdrošības un darba drošības kursus).  
 
Juriste Argita JAUNSLIENE š.g. 18.decembrī plkst.14.00 domē sniegs 
iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas. 
 

SIA „LEDUSROZE”  
darba laiks svētkos 
22.12.07.    9

00
-14

00     
(sestdiena) 

23.12.07 .   10
00

-14
00

 (svētdiena) 
24.12.07.    10

00
-14

00  
(pirmdiena) 

25.12.07.    brīvs         (otrdiena) 
26.12.07.    brīvs         (trešdiena) 
27.12.07.    9

00
-17

00    
(ceturtdiena) 

28.12.07.    9
00

-17
00    

(piektdiena) 
29.12.07.    9

00
-14

00    
(sestdiena) 

30.12.07.    brīvs         (svētdiena) 
31.12.07.    brīvs         (pirmdiena) 
01.01.08.    brīvs         (otrdiena) 
02.01.08.    slēgts – inventarizācija (trešdiena) 
 

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri, - 
tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes, 
No mīlestības silto vārdu auras,  
lai atkal sasilst mūsu dvēseles! 
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2008.gadu! 

SIA „Ledusroze” 

 
 

Sakas novada dome apstiprinājusi sekojošus maksas 
pakalpojumus no 2008.gada 01.janvāri: 
1.1. Pļaušana – trimmeris Ls 7,-/h, 
1.2.krūmu griešana – Ls 7,-/h. 
1.3.Teritorijas sakopšana ( mēnesī) : 

1.3.1.      ar asfalta segumu – Ls 16,- /100 m
2
, 

1.3.2.      ar bruģa segumu – Ls 19,- /100 m
2
, 

1.3.3.      bez seguma  - Ls 21,- /100m
2
. 

1.4.Kapličas inventāra noma: 
1.4.1.      dvieļi  Ls 3,- 
1.4.2.      lāpstas Ls 2,- 
1.4.3.      dēles, stangas, zāģis, cirvis Ls 2,- 
1.4.4.      kapliča Ls 2,-/diennaktī 
1.4.5.      zārka noma Ls 2,-/diennaktī. 
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SLUDINĀJUMI 
Pērku zemi Pāvilostā un tās apkārtnē. Tel.: 29479081. 

 
 

DZĪVES BRĪŽOS 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās  
decembrī dzimušos novada  
iedzīvotājus –  
 

Augustu Vaskopu – 87  Alvīni Blumbergu - 81 
Alvīni Sērmoli – 85  Irmu Stumbri - 70 
Vēru Āboliņu – 83  Aleksandru Biču - 70 
Elfrīdu Āriju Kristapsoni – 83 Skaidrīti Skujiņu – 65 
Antonu Kurčānovu – 60 
Rutu Ozolu, Jozu Vaškus, Zigmundu Arvīdu Niedru, Guntu 
Rūtenbergu, Raivi Mūrnieku, Artūru Bikovu, Mārtiņu 
Grinduli, Jāni Miezīti, Dāvidu Beķeri, Ingūnu Šilderi! 

 
 

LIEPĀJAS TEĀTRA DECEMBRA REPERTUĀRS 
12.,13.,18.,19.,20.,22.decembrī plkst. 11.00;  

22.decembrī plkst.14.00 

Georgijs Landau „SNIEGBALTĪTES SKOLA” 
16.decembrī plkst.11.00,14.00,17.00 (latviešu val.) 

30.decembrī plkst.11.00 (krievu val.), 
 plkst.14.00 un 17.00 (latviešu val.) 

Kārlis Brikners „SARKANGALVĪTE UN VILKS” 
PIRMIZRĀDE!!! 

14.decembrī plkst.19.00,15.decembrī plkst.18.00 

Miro Gavrans „VISS PAR VĪRIEŠIEM” 
Režisors – Rolands Atkočūns 

Lomās – Egons Dombrovskis, Leons Leščinskis un Kaspars Gods 

18.,19.,20.,21.,22.,27.,28.decembrī plkst.19.00 

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 
„Mīlestības brīnums” 

Režisors _ Ivars Lūsis 

Piedalās – Uģis Roze, Priekules bērnu mūzikas skolas pedagogu, 
Liepājas Mūzikas vidusskolas un Liepājas teātra aktieru Zvanu kori – 
Miervalža Ziemeļa vadībā, Liepājas teātra dziedošie aktieri Sigita 
Jevgļevska, Egons Dombrovskis, Inese Kučinska, Marģers Eglinskis, 
Edgars Pujāts, Armands Kaušelis u.c. 

Sagaidīsim Ziemassvētkus kopā! 
 

SIA LATA mežs par augstām cenām pērk cirsmas, mežus 
īpašumā. Veic mežizstrādi. Pilns serviss. Samaksa tūlītēja. 
Zvanīt 26343958 Vilnim Grigorjevam. 
 

 

 

 

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. 

 

 

Elvita Freidenfelde 2.grupa 

JAUNDZIMUŠIE 
Apsveicam Kristīni un  
Andreju BURMEISTERUS  
ar dēla KRISTIANA DANIELA  
piedzimšanu. 
 

Apsveicam Antu BAUMANI  
ar meitas ELĪZES  
piedzimšanu. 

 
Aivija Dima 1.grupa 

PATEICĪBA 
Vislielākā pateicība ārstei Agritai KALNIŅAI par sapratni un 
sniegto palīdzību. Mēs Jums no sirds pateicamies!  

Ar cieņu, Aija un Vitolds Ozoliņi 

 

Šim vakaram – spožākās zvaigznes, 
Šim vakaram – baltākais sniegs, 
Bet spožāk par svecītēm eglē  
Lai sirdī plaukst cerību prieks. 
 

Gaišus svētkus un 
panākumiem bagātu 
2008.gadu! 

Pāvilostas TIC kolektīvs 

 

 

http://www.e-cards.lv/?l=lv&dir=5&offset=60

