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Labdien! 
Labdien, avīzītes lasītāji, novadā, Liepājā, Rīgā, 

Ventspilī un citviet Latvijā. Šis ir pēdējais aizvadītā gada 
avīzes numurs. Pavadot veco gadu, nedaudz par to, kas bijis 
labs, kas apbēdināja. Pirmkārt, nozīmīgas pārmaiņas 
notikušas pašā novadā. Ar valdības lēmumu, kas publicēts 
23.decembra  Latvijas Vēstnesī, esam apvienoti ar Vērgales 
pagastu Pāvilostas novadā. Lai arī kopīgā darbu organizācija 
sāksies pēc pašvaldību vēlēšanām un kopsaimniekošana reāli 
notiks reizē ar 2010.gada budžeta apstiprināšanu, jau tagad 
domās liekam kopā nākotnes vīziju. Viens ir skaidrs – kaimiņi 
nav jāmīl, ber ir jāciena un ar viņiem jāsadzīvo, tad arī pašiem 
ir labs prāts un droša pleca sajūta. Dzīvosim un redzēsim kā 
viss būs, bet atskatoties uz paveikto 2008.gadā mūsu novadā, 
var uzskaitīt tik daudz pozitīvu un labu lietu. Vairs nav 
jābaidās diennakts tumšajās stundās iziet no mājām, jo 
gandrīz visas ielas ir apgaismotas. Ir renovētas vecās ietves 
Dzintaru ielā. Pāvilostas vidusskolā ierīkota jauna un plaša 
bibliotēka, visās novada bibliotēkās pieejams bezmaksas 
internets, ko izmanto ne tikai iedzīvotāji, bet arī novada viesi 
un tūristi. 

Virknei pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu 
aizvadītais gads bija īpaši saspringts, jo nācās gatavoties 
akreditācijai. Pāvilostas vidusskola, Pāvilostas bibliotēka, 
novadpētniecības muzejs, mūzikas un mākslas skolas 
veiksmīgi izturējušas pārbaudi un akreditētas uz nākamajiem 
pieciem sešiem gadiem. Vēl aizvien ar saviem panākumiem 
mūs priecē vidusskolas jaunsargi, konkursu un olimpiāžu 
uzvarētāji. 

Nozīmīgs šis gads bijis arī kultūras dzīvē. Nosvinēta 
kultūras nama sešdesmitā dzimšanas diena, ar vērienīgu 
amatierteātra iestudējumu aizvadīti Līgo svētki, nozīmīgs šis 
gads bijis arī vidējās paaudzes dejotājiem, kuri izcīnīja 
tiesības piedalīties Latvijas Dziesmu un deju svētkos.  

Pagājušais bija Latvijas 90.dzimšanas dienas gads. 
Ar savu līdzdalību „Gaismas tiltos” arī mēs ar savu gaismu 
sūtījām sveicienus savai zemei. Gribu izmantot izdevību un 
pateikt mīļu paldies visiem, kuri līdzdarbojās manis veidotajā 
Latvijas 90.dzimšanas dienas svētku pasākumā kultūras 
namā – Silvai, Aijai, Daigai, Dacei, Ģirtam, Dainim, Gunai, 
Agijai un Kristīnei, Dainai un Tālim, Ingai, kā arī visiem 
koncerta dalībniekiem un cilvēkiem, kuri piekrita izteikt savas 
domas un novēlējumus videoversijā. Visi kopā mēs varam 
darīt labas lietas! 

2009.gads ir Pāvilostas jubilejas gads. Mūsu pilsēta 
maijā svinēs savas pastāvēšanas 130.gadadienu. Par 
svētkiem veltītajiem pasākumiem un spilgtākajiem notikumiem 

stāstīsim savā izdevumā. 

Laura Gertsone, Pāvilostas mākslas skola, 3.grupa 

Tiem, kuriem interesē vēsturiskie notikumi, apsolu, ka 
turpināšu gatavot un publicēt vēsturiskos rakstus. Būšu ļoti priecīga, 
ja arī no jums, lasītāji, saņemsim priekšlikumus par to, ko vēlaties 
lasīt avīzē, vai kādus cilvēkus vajadzētu intervēt. Apsolu arī to, ka 
labprāt meklēšu atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un 
izmantošu redaktores tiesības izteikt komentārus par rakstiem, ja 
uzskatīšu to par nepieciešamu. Saprotu, ka kritiskas piezīmes un 
patiesība ne vienmēr ir patīkama mums ikvienam, bet tāpēc, ka 
kādam tas ir nepatīkami, nevaram pievilt savus lasītājus un noklusēt 
lietas, par kurām jūs rosināt mūs rakstīt. Zinu, ka pēc publikācijām 
avīzē, daudz kas sakārtojas un saņemam par to klusu paldies. Tā arī 
turpināsim. Dzīvosim un cerēsim, ka labā dzīvē ir vairāk! 

2009. gadā visiem novēlu veiksmi! Veiksme nepametīs tos, 
kuri tiecas, jo lidojošai bultai grūti trāpīt. 

Avīzes redaktore Marita Horna 
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un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas; zemes gabalam „Diţpūces” 
nosaka dalīto lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve un dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas; 
zemes gabalam „Strantes Krogs”- komercdarbības objektu apbūve; zemes 
gabalam „Akmeņkrasti” - komercdarbības objektu apbūve un dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas; zemes 
gabalam „Aizporiņi”, „Mākoņi”, „Noskaņas”, „Padebeši”  nosaka vienu 
lietošanas mērķi - darījuma iestāţu teritorija. 
20. Pamatojoties uz Silvijas Arājas iesniegumu, dome pārtrauca ar viņu zemes 
nomas līgumu. 
21. Piešķīra adresi  būvēm Dzintaru iela 48a, Pāvilostā. 
22. Piešķīra adresi  ēkām un būvēm Dzintaru iela 2, Pāvilostā. 
23. Piekrita zemes gabala Upes iela 2, Pāvilostā sadalīšanai, atdalītajam 
zemes gabalam piešķirot adresi Upes iela 3A.  
24. Deputāti mainīja Upes ielas  robeţas piekļūšanai pie īpašuma Upes iela 1, 
Pāvilostā, pēc pievienotās pielikuma skices. 
25. Nolēma atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam 
"Kaivas", Sakas pagastā, ar mērķi sadalīt īpašumu reālās daļās pēc 
informācijas sniegšanas par detālplānojuma izstrādātāju. Īpašums atrodas 
Ulmales ciemā un ir iekļauts -  savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija jūras 
krastā 2. rinda un atklāto telpu uzturēšanās teritorijā. Nolēma uzsākt 
detālplānojuma izstrādi arī nekustamiem īpašumiem „Jaunāķīši”, „Jūrāķīši”, 
„Lielāķīši”, „Meţāķīši”, „Mazāķīši”, „Prieţāķīši”, „Silāķīši” un „Smilšāķīši”  Sakas 
pagastā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Sakas novada 
domes priekšsēdētāju U.Kristapsonu. 
26. 2008. gada 30.oktobra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par SIA „ Vēju 
enerģija”  būvniecības ieceres - vēju ģeneratoru parka kompleksa izbūve - 
nodošanu publiskai apspriešanai. Sakas novada dome nav saņēmusi nevienu 
iedzīvotāja vai iestādes iesniegumu par vai pret būvniecības ieceri. Deputāti 
vienbalsīgi nobalsoja par objekta ”Vēju ģeneratoru parka kompleksa izbūve” 
īpašumā RĪVAS KARJERS būvniecības ieceres pieņemšanu. 
27.Dome izskatīja sociālās darbinieces Ildzes Balodes iesniegumu un 
pamatojoties uz Labklājības ministrijas ieteikumu apstiprināja garantēto 
minimālo ienākumu (GMI) pabalstu ar 01.01.2009.  -  Ls.45.00 mēnesī vienai 
personai. 
28. Dome bija saņēmusi sociālās darbinieces I.Balodes iesniegumu par amata 
nosaukuma maiņu, taču jautājumu nolēma izskatīt 2009.gada janvāra sēdē. 
29. Nozīmēja bāriņtiesas locekli Daigu Enkuzenu kārtot bāriņtiesas lietvedību 
ar 2009.gada 5.janvāri. 
30. Piešķīra ikgadējo atvaļinājumu domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam no 2008.gada 22.decembra līdz 2009.gada 16.janvārim par 
laika periodu no 01.01.2008. līdz 31.12.2008. Slēgtajā sēdes daļā trijām 
personām piešķīra vienreizēju pabalstu, vienai – trūcīgās personas statusu, 
pamatojoties uz ģimeņu ienākumu izvērtēšanu, vecāku iesniegumiem un reālo 
situāciju 25 Pāvilostas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādē 
sekojošiem bērniem piešķīra brīvpusdienas no 2009.gada 16.janvāra. 
 Savukārt, 29.decembrī domes deputāti sanāca uz ārkārtas domes 
sēdi, lai lemtu par rūpnieciskās zvejas nomas limitu sadali. Zvejas rīki šogad 
pašvaldībai ir piešķirti iepriekšējā gada daudzumā, bet limits uz mencu nozveju 
ir palielinājies aptuveni par 10 %. Sadalot zvejas rīku limitus pašpatēriņa 
zvejniekiem, noteicošais bija, lai cilvēka dzīvesvieta būtu deklarēta mūsu 
novadā.  
Deputāti nolēma veikt izmaiņas sociālo darbinieku darba pienākumos. Ildzi 
Agitu Balodi apstiprināja par sociālo darbinieci darbam ar ģimeni un bērniem, 
savukārt Arta Bunka būs sociālā darbiniece, kuras pārziņā būs palīdzības 
sniegšana mūsu novada vecākā gada gājuma ļaudīm. Līdz ar to ir izmaiņas arī 
sociālo darbinieku pieņemšanas laikos. Turpmāk I.Balode domē būs darba 
dienās līdz plkst.12.00, dienas otrajā pusē viņu varēs satikt Kramā, bet 
Pāvilostā novada domes telpās pieņemšanas būs arī A.Bunkai. Konkrēti 
sociālo darbinieču darba laiki tiks paziņoti nākamajā avīzes numurā. 

Nākošā domes sēde ir plānota 29. janvārī. 
 

Ziņas sagatavoja Marita Horna un Aija Ozoliņa 
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2008.gada 
18.decembra Sakas 
novada domes sēdē 
Nr. 16 ar lēmumu Nr. 
26 ir pieņemta vēju 
ģeneratoru parka 
kompleksa izbūves 
būvniecības iecere 
zemes gabalā „Rīvas 
karjers” Sakas 
pagasts, Sakas 
novads. 

 

Administratīvās komitejas lēmumi 18.12.2008 
1.1991.gadā dzimušais Dāvis G. par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibuma stāvoklī, sodīts atsrādājot trīs dienas pašvaldības norīkotajos 
sabiedriskajos darbos. 
2.1983.gadā dzimušais Guntis B. par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, 
sodīts ar naudas sodu Ls.20,00 
3.1961.gadā dzimušais Dainis Z. Par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, 
sodīts atstrādājot trīs dienas  pašvaldības norīkotajos sabiedriskajos darbos. 

Ziņas sagatavoja Daiga Enkuzena 

 

DOMES ZIŅAS 
18.decembra domes sēdē piedalījās seši deputāti. Sakarā ar 

mācībām augstskolā tajā nepiedalījās deputāte Maira Briede. Dienas kārtībā 
bija trīsdesmit izskatāmie jautājumi, sēdes slēgtajā daļā vēl pieci. 
1. Apstiprināja izveidoto inventarizācijas komisiju sekojošā sastāvā: Anita 
Šteinberga - inventarizācijas komisijas priekšsēdētāja, Anda Bērziņa un Maira 
Briede. Komisija no 05.01.2009. līdz 30.01.2009.veiks pārskata gada 
noslēguma inventarizāciju pašvaldības aģentūrā, iestādēs un struktūrvienībās.  
2. No 2009.gada 01.janvāra apstiprināt izmaiņas sekojošo komisiju:  
Pamatlīdzekļu, izlietoto materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas 
komisija; Pamatlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas komisija;Pamatlīdzekļu 
nodošanas ekspluatācijā komisija; Avansu norēķinu aktēšanas komisija 
sastāvā: Anna Brūkle, zemes ierīkotāja; Maira Briede, domes deputāte; Senda 
Būmerte, bibliotekāre. 
3. Sakarā ar to, ka pabeigta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 22A privatizācija, 
deputāti nolēma slēgt privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu Latvijas 
Krājbankā. Zemi Brīvības ielā 22A privatizēja ēkas īpašniece R.Tkačenko.  
4. Izskatīja pašvaldības norakstīšanas komisijas sastādīto aktu par 
pamatlīdzekļu norakstīšanu un nolēma norakstīt autobusu „Kubaņa- G1A1-02” 
un automašīnu Multikārs. 
5. Piekrita no 2009.gada 01.janvāra paaugstināt Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja ieejas maksu pieaugušajiem no Ls 0,30 uz Ls 0,50 un Pāvilostas 
tūrisma informācijas centra biļetēm tualetēm no Ls 0,10 uz Ls 0,20.  
6. Nolēma apmaksāt Pāvilostas tūrisma informācijas centra vadītājai Mairitai 
Baltaiskalnai mācību maksu Ls 200,00 apmērā par mācībām Liepājas 
universitātē. Maksu piešķirt no TIC budţeta. 
7. Samazināja nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem trijām 
politiski represētajām personām, jo nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. 
8. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem 
„Gulbji”, „Jēkuļi”, „Lielrudesmeņģi”,” Veldzes”, „Torņi”, Sakas pagastā un Tirgus 
iela 8, Pāvilostā. 
9. Pagarināja nomas līgumu par telpu īri Dzintaru ielā 71, Pāvilostā Ilgai 
Kangīzerei, nosakot nomas maksu  Ls 10 mēnesī. 
10. Nolēma saskaņot Latvijas Dabas fonda iesniegto un izstrādāto Grīņu dabas 
rezervāta dabas aizsardzības plānu. 
11. Piekrita nekustamā īpašuma „Utiņi”, Sakas pagastā sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalītai zemes vienībai mainot nosaukumu uz „Lielutiņi”.  
12. Piekrita nekustamā īpašuma „Gulbji”, Sakas pagastā sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalīto zemes vienību pievienojot nekustamajam 
īpašumam „Piemare”. 
13. Piekrita arī nekustamā īpašuma „Dīņi” sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Barbaras”.  
14. Novada dome izskatīja zemes ierīkotājas Annas Brūkles iesniegumu par 
zemes gabala Ernesta Šneidera laukums 11 sadalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu atdalītajam gabalam. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā 
arī ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums sastāv 
no zemes gabala 0,3487 ha platībā. Deputāti nolēma izstrādāt zemes ierīcības 
projektu zemes gabalam Ernesta Šneidera laukums 11, pēc tam to apstiprināt 
Sakas novada domē un piešķirt atdalītajam zemes gabalam adresi. Minētajā 
zemes gabalā plānots būvēt jauno veselības centru. 
15. Atcēla 27.11.2008. Sakas novada domes sēdes protokola Nr14 14.un 
16.punkta lēmumus, kas ieviesušies neuzmanības dēļ un izteica tos sekojošā 
redakcijā: Vētras iela 5a un Sakas iela 6 nosaka vienu lietošanas mērķi - 
vienģimenes, divģimenes dzīvojamo māju apbūve. 
16. Sakas novada dome ir izskatījusi jautājumu par zemes nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas "Pakalni”, kas privatizēta, pamatojoties uz 
LR likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", 
uzturēšanai. Ar Liepājas rajona zemesgrāmatu nodaļas 05.12.2008. lēmumu ir 
nostiprinātas Sakas novada domes īpašuma tiesības uz zemes gabalu 
"Pakalni. Uz zemes gabala atrodas atbilstoši likumam "Par lauksaimniecības 
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" par pajām privatizēta 3 dzīvokļu 
māja. Pamatojoties uz augstāk minēto un, saskaņā ar LR likuma "Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 84.panta 1.punktu, deputāti nolēma 
nodot īpašumā bez atlīdzības 0,62 ha zemi ēkas uzturēšanai. 
17. Nodot īpašumā bez atlīdzības 0,6 ha zemi nolēma arī par pajām privatizētās 
7 dzīvokļu dzīvojamās mājas "Saļiena" uzturēšanai. 
18. Nolēma nodot īpašumā bez atlīdzības 0,5 ha zemi 12 dzīvokļu dzīvojamās 
mājas "Vīksnas", kas privatizēta, saskaņā ar LR likumu "Par lauksaimniecības 
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", uzturēšanai. 
19. Vairākiem īpašumiem noteica zemes lietošanas mērķi zemes kadastrālās 
vērtēšanas vajadzībām: zemes gabalam „ Mazpūces”, Strantes Priednieki”, 
„Purenes”, „Purenītes”, „Dalderi” - vienģimenes un divģimeņu  dzīvojamo māju 

apbūve; zemes gabalam „Pūces” nosaka dalīto lietošanas mērķi - vienģimenes 
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iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu 
aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana 
tīrīšanai, pastaigas; 
2.2.4. IV līmenis: produktu, medikamentu, daţādu saimniecības preču piegāde, 
maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, krāsns kurināšana un 
malkas ienešana, ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa 
uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā 
logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās 
personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana tīrīšanai, 
pastaigas; palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanai (t.sk. palīdzība 
mazgāties vannā vai ar dušu), iekļūšana gultā un izkļūšana no gultas, palīdzība 
apģērbjoties un izģērbjoties. 
2.3. 2.2.punktā noteiktie aprūpes mājās pakalpojumi personai tiek sniegti ne 
vairāk kā piecās darba dienās nedēļā un ne vairāk kā 40 stundas mēnesī. 
2.4. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumus, persona sociālam darbiniekam 
iesniedz iesniegumu un: 
2.4.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi); 
2.4.2. uzrāda pensijas apliecību, ja personai piešķirta vecuma pensija; 
2.4.3. iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju un uzrāda invaliditātes apliecību; 
2.4.4. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par 
normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī 
vēlamās rekomendācijas personas aprūpei; 
2.5. Sociālais darbinieks vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai 
citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli. 
2.6. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi 
vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli un kuras 
mitinās vienā mājoklī, vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar 
nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt aprūpes 
mājās pakalpojumus ar domes noteiktu aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas 
kārtību. 
2.7. Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai 
atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem dome, ja: 
2.7.1. personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteiktas kontrindikācijas 
aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai; 
2.7.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot personas pašaprūpes 
spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem 
spēkiem, vai ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, 
ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi; 
2.7.3. aprūpes mājās pakalpojumu apjoms saskaņā ar 2.2.punktu pārsniedz 
personai nepieciešamo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju; 
2.7.4. persona nepilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pienākumus; 
2.7.5. persona ir noslēgusi uzturlīgumu; 
2.7.6. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. 
2.8. Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu var 
pieņemt pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītājs, par to informējot domi, ja: 
2.8.1. persona, ar kuru noslēgts līgums par aprūpes mājās pakalpojumu 
saņemšanas kārtību, sistemātiski pārkāpj līguma nosacījumus; 
2.8.2. personas, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumus, vainas dēļ rodas vai 
netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja drošībai un/vai veselībai; 
2.8.3. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu; 
2.8.4. beidzies termiņš, uz kuru personai ir piešķirts aprūpes mājās pakalpojums. 
2.9. Personai ir tiesības pārsūdzēt pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāja 
lēmumu šo noteikumu VIII. nodaļā noteiktā kārtībā. 
III nodaļa. Aprūpes mājās pakalpojumu finansēšanas kārtība 
3.1. Aprūpes mājās pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budţeta līdzekļiem 
pilnā apmērā; 
3.2. Ceļa izdevumus un citus papildu izdevumus par materiāliem, kas 
nepieciešami aprūpētājam 2.1. un 2.2.punktā minēto pakalpojumu sniegšanai, 
sedz aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs. 
3.3. Persona ir tiesīga pieprasīt papildus aprūpes mājās pakalpojumus, kuri nav 
ietverti 2.1. un 2.2.punktā minētajā pakalpojumu apjomā, izdevumus par 
sniegtajiem papildu pakalpojumiem sedzot no personīgajiem līdzekļiem.  
IV nodaļa. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
pilngadīgām personām pakalpojumu saņemšanas kārtība 
4.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām (turpmāk - pieaugušo aprūpe institūcijā) ir pakalpojums institūcijā 
pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma (turpmāk - 
personām), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja 
personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai 
dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. 
4.2. Pieaugušo aprūpe institūcijā nodrošina personu ar mājokli, sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju. 

 

Sakas novada domes saistošie noteikumi Nr.16 
Pāvilostā 2008.gada 27.novembrī (prot. Nr.15, 15§.) 

Par Sakas novada pašvaldības sociālajiem 
pakalpojumiem 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām" 43.panta 
13.punktu un "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 3.panta 
3.daļu 
I nodaļa. Vispārīgie nosacījumi 
1.1. Šie noteikumi nosaka Sakas novada pašvaldībā pieejamo sociālo 
pakalpojumu (turpmāk tekstā - pakalpojumu) veidus, pakalpojumu 
piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kādā persona vai viņas likumīgais 
pārstāvis pieprasa pakalpojumus Sakas pašvaldībā; pakalpojumu apmaksas 
kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
1.2. Pakalpojumi tiek piešķirti personām, kuras vismaz 6 mēnešus savu 
pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Sakas novadā, kā arī citām normatīvos 
aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā: 
1.2.1. bērniem; 
1.2.2. personām bez noteiktas dzīvesvietas. 
1.3. Pakalpojumus persona pieprasa pašvaldības iestādē  pie sociālā 
darbinieka. Sociālais darbinieks: 
1.3.1. pieņem atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību un piešķiršanu 
personai, ja nodrošināt pakalpojumu ir pašvaldības pienākums un atzinumu 
par pakalpojuma nepieciešamību  nosūta to veselības un sociālo lietu 
komitejai, ja nodrošināt pakalpojumu ir valsts pienākums, vai atteikumu 
piešķirt pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, par 
to rakstiski informējot personu; 
1.3.2. izvērtē personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un 
norāda pakalpojuma finansētāju un pašvaldības finansējuma apjomu; 
1.3.3. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu 
pakalpojumu vai nepieciešamību slēgt līgumu ar citas pašvaldības sociālo 
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu un samaksu. 
1.4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidi: 
1.4.1. aprūpe mājās; 
1.4.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām; 
1.4.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām. 
II nodaļa. Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas kārtība 
2.1. Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu 
pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja 
personas objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. 
2.2. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo 
aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Personai piešķiramā 
aprūpes mājās pakalpojumu apjoms tiek noteikts četros līmeņos: 
2.2.1. I līmenis: produktu, medikamentu, daţādu saimniecības preču piegāde, 
maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana; 
2.2.2. II līmenis: produktu, medikamentu, daţādu saimniecības preču piegāde, 
maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, palīdzība krāsns 
kurināšanā un malkas ienešanā, ēdiena gatavošanā, medicīnas darbinieku 
izsaukšana; 
2.2.3. III līmenis: produktu, medikamentu, daţādu saimniecības preču 
piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, krāsns 
kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku 
izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu  
 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
 „Saskaņā ar Sakas novada domes 2008.gada 18.decembra sēdes 
lēmumu (prot. Nr.16, 25.2§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”, 
uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumiem „Jaunāķīši” (kad.nr. 6486 013 
0057), „Jūrāķīši” (kad.nr. 6486 013 0058), „Lielāķīši” (kad.nr. 6486 013 0068), 
„Meţāķīši” (kad.nr. 6486 013 0059),„Mazāķīši” (kad.nr. 6486 013 0043), 
„Prieţāķīši” (kad.nr. 6486 013 0064), „Silāķīši” (kad.nr. 6486 013 0062), 
„Smilšāķīši” (kad.nr. 6486 013 0066), Sakas pagastā, Sakas novadā, Liepājas 
raj.. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – meţsaimniecībā izmantojamā 
teritorija, meţa zona. Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Sakas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Ierosinājums, priekšlikumus 
detālplānojuma izstrādei iesniegt rakstiskā veidā SIA „Māju projekti” (Fabrikas 
iela 6B-501, Ventspils, LV 3601) trīs nedēļu laikā pēc publikācijas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”. Sīkāku informāciju var saņemt no projekta vadītājas 
Anetes Dimzas (tālr. 29466621). Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods 
un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām- nosaukums, adrese, 
reģistrācijas numurs.”. 
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6.2.3. iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā; 
6.2.4. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par LR 
normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; 
6.2.5. iesniedz psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas 
neesamību LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
6.2.6. ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, novada 
domes sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo 
apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli. 
6.3. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieaugušo aprūpes 
institūcijā personai pieņem Sakas novada dome, ja nav ievērotas šajos 
noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
6.4. Lēmumu par pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojumu sniegšanas 
pārtraukšanu pieņem attiecīgās institūcijas vadītājs normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā.  
6.5. Personai ir tiesības pārsūdzēt pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāja 
un Sakas novada domes lēmumu šo noteikumu VIII. nodaļā noteiktā kārtībā. 
VII nodaļa. Īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumu 
finansēšanas kārtība 
7.1. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par 
pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos 
ar pakalpojumu sniedzēju. Sociālais darbinieks izvērtē personu iespējas 
samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, 
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka: 
7.1.1. persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem 
pakalpojumiem ar 85 procentiem no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta un/vai citiem ienākumiem; 
7.1.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no personas ikmēneša pensijas vai 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta; 
7.1.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā 
pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī 
noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1,5 uz pirmo ģimenes 
locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena) un reizinot ar koeficientu 1,0 - uz katru 
nākamo ģimenes locekli. 
7.2. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 7.1.1. un 7.1.2.punkta 
nosacījumus, nevar segt pilnu pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojuma 
izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz: 
7.2.1. LR Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 
7.1.3.punktā minētos nosacījumus; 
7.2.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar LR Civillikumu nav likumīgo 
apgādnieku; 
7.2.3. LR Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība 
šādā kārtībā: ja apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai 
pakalpojuma izmaksai, jo to ienākumi saskaņā ar 7.1.3.punktā minētajiem 
nosacījumiem pēc atlikušās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par 
7.1.3.punktā minēto ienākumu summu, tad apgādnieki maksā tā, lai to 
ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki par 7.1.3.punktā minēto 
personu ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido 
starpība starp personas un tās apgādnieku veikto maksājumu par pakalpojumu 
un pilno pakalpojuma izmaksu. 
7.3. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu un personai nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība 
un/vai personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 7.1.3. un 7.2.punkta 
nosacījumus. 
VIII nodaļa. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
8.1. Ja pilnībā tiek apmierināts sociālā pakalpojuma pieprasītāja prasījums, 
Sakas novada domes sociālais darbinieks informē pieprasītāju par piešķirto 
sociālo pakalpojumu. Ja netiek apmierināts sociālā pakalpojuma pieprasītāja 
prasījuma apjoms vai sociālā pakalpojuma piešķiršana tiek atteikta, 
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 
8.2. Pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāja lēmumu var  pārsūdzēt Sakas 
novada domei viena mēneša laikā no  lēmuma spēkā stāšanās brīţa. 
Pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītājam lēmumā jānorāda tā pārsūdzības 
kārtība un termiņi . 
8.3. Sakas novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt 
Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
brīţa, bet ja lēmumā  nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena 
gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
8.4. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Sakas Ziņas”.  

Sakas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2009.gada 15.janvārī. 

4.3. Lai saņemtu pieaugušo aprūpi institūcijā, persona iesniedz Labklājības 
pārvaldē iesniegumu un: 
4.3.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi); 
4.3.2. iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju, uzrāda invaliditātes apliecību 
un/vai pensijas apliecību; 
4.3.3. iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā; 
4.3.4. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par 
LR normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; 
4.3.5. iesniedz psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas  
neesamību LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
4.3.6. ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, novada 
domes sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē 
likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli. 
4.4. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieaugušo aprūpes 
institūcijā personai pieņem Sakas novada dome, ja nav ievērotas šajos 
noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
4.5. Lēmumu par pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojumu sniegšanas 
pārtraukšanu pieņem attiecīgās institūcijas vadītājs normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā.  
4.6. Personai ir tiesības pārsūdzēt pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāja 
un Sakas novada domes lēmumu šo noteikumu VIII. nodaļā noteiktā kārtībā. 
V nodaļa. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pilngadīgām personām pakalpojuma finansēšanas kārtība 
5.1. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par 
pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos 
ar pakalpojumu sniedzēju. Sociālais darbinieks izvērtē personu iespējas 
samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, 
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka: 
5.1.1. persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem 
pakalpojumiem ar 85 procentiem no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta un/vai citiem ienākumiem; 
5.1.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no personas ikmēneša pensijas vai 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta; 
5.1.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā 
pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī 
noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1,5 uz pirmo ģimenes 
locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena) un reizinot ar koeficientu 1,0 - uz 
katru nākamo ģimenes locekli. 
5.2. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 5.1.1. un 5.1.2.punkta 
nosacījumus, nevar segt pilnu pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojuma 
izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz: 
5.2.1. LR Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 
5.1.3.punktā minētos nosacījumus; 
5.2.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar LR Civillikumu nav likumīgo 
apgādnieku; 
5.2.3. LR Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība 
šādā kārtībā: ja apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai 
pakalpojuma izmaksai, jo to ienākumi saskaņā ar 5.1.3.punktā minētajiem 
nosacījumiem pēc atlikušās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par 
5.1.3.punktā minēto ienākumu summu, tad apgādnieki maksā tā, lai to 
ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki par 5.1.3.punktā minēto 
personu ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido 
starpība starp personas un tās apgādnieku veikto maksājumu par 
pakalpojumu un pilno pakalpojuma izmaksu. 
5.3. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu un personai nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība 
un/vai personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 5.1.3. un 5.2.punkta 
nosacījumus.  
VI nodaļa. Īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumu 
saņemšanas kārtība 
6.1. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām (turpmāk - pieaugušo aprūpe institūcijā) ir pakalpojums institūcijā 
veselības stāvokļa, pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu 
vecuma (turpmāk - personām), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ 
nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms 
pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. 
6.2. Lai saņemtu pieaugušo aprūpi institūcijā, persona iesniedz Labklājības 
pārvaldē iesniegumu un: 
6.2.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi); 
6.2.2. iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju, uzrāda invaliditātes apliecību 
un/vai pensijas apliecību; 
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Pāvilostas pelēkās kāpas dabas aizsardzības plāns 
Pāvilostas pelēkā kāpa ziemā ne vairs pelēka, bet gan iesnigusi pavisam 

balta, gaida savu nākotni. Latvijas Dabas fonda eksperti izstrādā unikālajai pelēkajai 
kāpai dabas aizsardzības plānu, kas palīdzētu teritorijas apsaimniekošanā, 
aizsardzībā un saglabāšanā. Plāna apspriešanā janvārī varēs piedalīties ikviens. 

Vasarā, kad pelēkās kāpas bija piepildītas ar putnu balsīm un augu košajiem 
ziediem, dabas eksperti – botāniķi, ornitologi un kukaiņu pētnieki – devās uz Pāvilostu, lai 
pilnībā novērtētu šeit sastopamās dabas vērtības un analizētu iespējamos draudus sugu 
turpmākai eksistencei. Katrs eksperts novērtēja nepieciešamos apsaimniekošanas 
pasākumus, lai kāpā uzturētu esošo dabas daudzveidību. 

Šobrīd kāpas visvairāk apdraud aizaugšana ar priedītēm. Pelēkā kāpa ir atklāts 
biotops, kas Pāvilostā uzturēts pateicoties regulāriem cilvēku traucējumiem. Senāk cilvēki 
kāpā ţāvēja jūras zāles, kas palīdzēja kāpā uzturēt atklātu platību. Mūsdienās vairs tikai 
retais vienmērīgi intensīvi dzīvotni izmanto, un pelēkā kāpa netraucēti aizaug ar priedēm. 
Lai uzsāktu pelēkās kāpas glābšanu un prieţu izciršanu, nepieciešams Vides ministra 
apstiprināts dabas aizsardzības plāns ar precīziem apsaimniekošanas ieteikumiem. Tie 
nedrīkst būt pretrunā ar to cilvēku plāniem, kas dzīvo vistuvāk dabas liegumam – Pāvilostā 
un tuvākajā  apkārtnē.  

Katram dabas aizsardzības plānam ir sava uzraudzības grupa. Tajā ietilpst 
pašvaldības, vietējo nevalstisko organizāciju un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, 
kas raugās, lai plāns būtu sabalansēts un atbilstu visiem laba dabas aizsardzības plāna 
kritērijiem.  

Kad dabas aizsardzības plāns ir sagatavots, tas nonāk sabiedriskajā 
apspriešanā. Pāvilostas dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks janvārī. 
Par to tiks paziņots. Ikviens, kuram rūp Pāvilostas pelēkās kāpas nākotne vai īpašums 
atrodas dabas liegums , ir aicināti divas nedēļas pirms plāna apspriešanas ar to iepazīties 
Sakas novada domē un bibliotēkā, kā arī Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv. 
Sekojiet līdzi informācijai Domē. 

Saskaņā ar pamatotu un sabiedriski analizētu dabas aizsardzības plānu un 
sekojot plānā ietvertajiem ieteikumiem, ir iespējams veikt reālus un lietderīgus pasākumus 
dabas lieguma dabas vērtību atjaunošanai, uzturēšanai un saglabāšanai. Tādējādi ilgā laika 
posmā tiktu nodrošināta pelēko kāpu aizsardzība Latvijā un Eiropas Savienībā. 

Daiga Brakmane 

 
 

Informācija vecākiem 
No 2009.gada 1.janvāra ir palielināta valstī 

noteiktā minimālā mēneša darba alga un līdz ar to ir 
paaugstināts arī Ministru kabineta (MK) noteiktais minimālais 
uzturlīdzekļu apmērs, kas katram vecākam, neatkarīgi no viņa 
mantas stāvokļa ir jānodrošina bērnam. Turpmāk katram 
bērnam vecumā līdz 7 gadiem ir jānodrošina Ls 45 (iepriekš 
Ls 40), savukārt, bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem - Ls 54 
(iepriekš Ls 48). 

Aicinu izmantot savas tiesības tiem vecākiem, 
kuriem tiesas spriedumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts 
mazāks ikmēneša uzturlīdzekļu apmērs par MK noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Nepieciešams vērsties tiesā, 
iesniedzot prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra 
palielināšanu. Uzturlīdzekļu lietās prasītājs ir atbrīvots no 
valsts nodevas. Sīkāku informāciju varat saņemt Sakas 
novada bāriņtiesā. 

Baiba Blaubārde 

 

VAI TU ZINI, KA  
 Mūzikas skola, kas veiksmīgi akreditēta , saņēmusi 

naudas balvu no Liepājas rajona kultūras nodaļas. 
Par to iegādāts televizors, televizora akustiskā 
sistēma, mūzikas diski un tāfele, kas tiks izmantoti 
skolēnu apmācību pilnveidošanai . 

 Domes priekšsēdētājs parakstījis līgumu par 
finansējuma nodrošinājumu Sakas Saieta nama 
izbūvei. Jau tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss 
par tehnisko projektēšanu. Domājams, ka šajā ēkā 
tiks izvietota arī Sakas bibliotēka. 

  Konkursā par ielu apgaismojuma ierīkošanu 
Līvānu  ciemā uzvarējusi SIA Pro Energo. Šie 
darbi izmaksās Ls 7600. 

 2009.gadā par 38,6 % samazināta ceļu 
uzturēšanai paredzētā nauda. Tas nozīmē, ka 
šogad nevarēsim tik plaši atļauties atjaunot gājēju 
ietves un veikt autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbus. 

 Apkures cenas šajā sezonā nepacels. Palielināts 
tiks tikai PVN no 5% uz 10 % no š.g. 1.janvāra. 

 Arī Pāvilostas bibliotēka veiksmīgi akreditēta. 
Taupības reţīmā nolemts „Bērnu ţūrijas” ikgadējo  
pasākumu rīkot tepat – bijušajā armijas teritorijā – 
Lokatora kalnā. 

 Sporta aktivitātēm laukā gatavojas arī pirmsskolas 
iestādes kolektīvs, ja vien ziema nepievils un 
nenokausēs sniegu. 
 

Atbild domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons: 

Kā mēs varam taupīt uz ielu apgaismojuma 
rēķina? 

Pāvilostas pilsētā ielu apgaismojums pašlaik ir 
noregulēts ļoti precīzi un ieslēdzas tikai tad kad tiešām 
iestājas tumsa un no rīta izslēdzas laicīgi- reizē ar gaismu. 
Ielu apgaismojums ir ieslēgts visu nakti. Taupīt finansējumu 
un ieslēgt ielu apgaismojumu tikai uz daţām vakara un daţām 
rīta stundām? Esmu šo jautājumi uzdevis daţādiem cilvēkiem 
un lielākā daļa saka, ka ir ļoti labi, ka pilsētā ir gaišs. 
Nenoliegšu, ka esmu uzklausījis arī viedokli, ka mums ir 
jātaupa un apgaismojums jāieslēdz tikai daţas stundas. Bet, 
pirmkārt mums ir jādomā par cilvēkiem kas strādā nakts 
maiņās, šeit es domāju SIA "N Stars" darbiniekus, kā arī par 
cilvēkiem kas ap 3.30 dodas uz autobusu Pāvilosta- Rīga. 
Mēs nedrīkstam aizmirst arī vēl vienu ne mazsvarīgu faktoru- 
drošība gan gājējiem, gan autobraucējiem.  

Kur zvanīt ja ir nepieciešama ugunsdzēsēju 
palīdzība? 
 Ugunsdzēsējus var izsaukt pa vienoto tālruņa 
numuru 112.  

 

Konkursa „Nama vizuālais Ziemassvētku 
noformējums” rezultāti 

 Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri ar savām krāsainajām uguntiņām un 
izdomu padarīja šo tumšāko gada laiku par gaišāku un priecīgāku. Vērtēšana notika 
21.decembrī no plkst.18.00 līdz plkst.20.00.  

2008.gadā par Ziemassvētku noformējumu tika nominēti un apbalvoti sekojoši novada 
iedzīvotāji: 
1. Ziemeļu ģimene- „Priednieki”, Sakā – jauns gaišākais nams; 
2. Ozoliņu ģimene- Brīvības iela 15, Pāvilosta – brīnumainais krāsainais koks; 
3. Vērniece Dzintra – Meţa iela 1, Pāvilosta – uguntiņa upes malā; 
4. Blaubārţu ģimene – Dzintaru iela 99A - 9 – interesantākais tematiskais noformējums; 
5. Sprūdu ģimene – Dzintaru iela 103 - 35, Pāvilosta – interesantākais tematiskais 

noformējums; 
6. Pāvilostas novadpētniecības muzejs – zaļā rota; 
7. Pāvilostas luterāņu baznīca – Ziemassvētku noformējums iestādei; 
8. Pāvilostas baptistu baznīca – Ziemassvētku noformējums iestādei. 
 

Neizsīkstoša ir Labmaiţu māju iemītnieku izdoma un darboties griba. Jau krietnu brīdi pirms 
Ziemassvētkiem māju pagalmā bija iebraukuši braši brieţi, kas priecēja ikvienu  
garāmbraucēju gan dienā, gan tumšajā diennakts laikā. Foto: Marita Horna 

 

 

http://www.ldf.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostnieki dejo Tadaiķos 
Katru gadu Liepājas rajona tautisko deju 

kolektīvi gada nogalē rīko sadejošanās pasākumu. 
Šogad tas notika Tadaiķu kultūras namā un tajā 
piedalījās arī Pāvilostas kultūras nama vidējās 
paaudzes un vidusskolnieku deju kolektīvi. 
Pasākumā mūsu kolektīvi katrs nodejoja 2 dejas. 
Pēc visu kolektīvu uzstāšanās sākās balle. Mūsu 
dejotāji ir ļoti apmierināti ar šo pasākumu un atzīst, 
ka tas ir bijis interesants un nākošgad arī vēlas tajā 
piedalīties, lai parādītu sevi un redzētu citu paveikto. 

DAIGA CĀBELE  

 

 

 

 

Pāvilostas dejotāji un dziedātāji viesojas Jelgavā 
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12. decembrī ar domes un kultūras nama 
atbalstu divi kultūras nama bērnu deju kolektīvi un 
ansamblis „Burbulīši” devās uz Jelgavas 4. 
pamatskolu, lai ieskandinātu Ziemassvētkus un 
stiprinātu iesākto draudzību ar Jelgavas skolēniem, 
kuri 2008.gada pavasarī ciemojās pie mums 
Pāvilostā un sniedza savus priekšnesumus. 

Koncerta ieskaņā Jelgavas skolēnu kora 
izpildījumā noklausījāmies Ziemassvētku dziesmu 
un vērojām kustību teātra priekšnesumu. Pēc tam 
sveicām mājiniekus ar savu koncertprogrammu – 
dziesmām un dejām (2). Noslēgumā visi kopīgi 
nofotografējāmies (1), bet pēc tam Rūķa vadībā 
bērni priecājās un izklaidējās daţādās rotaļās un 
dejās. 

Pasākums bija jauks un bērniem ļoti 
nozīmīgs, jo savu apgūto repertuāru gribam parādīt 
gan Pāvilostas iedzīvotājiem, gan arī ārpus tās. 

Turklāt,  ansambļa „Burbulīši”  meitenes 
varēja lepoties ar skaistajiem un krāšņajiem 
tērpiem(3), ko darinājusi šuvēja – modelētāja Līga 
Matisone. Liels paldies Līgai par jaukajām idejām un 
radošo izdomu un, protams, paldies ansambļa 
bērnu vecākiem par finansiālo atbalstu. 

Lai mums darbīgs un radošs viss 2009. 
gads!  

Ansambļa skolotāja Aija Gertsone 
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Uldim pūrā ir gan mazi darbi, gan lieli, piemēram, galdauti, ar kuru 
varētu apklāt lielu saimes galdu, kā arī aizkari, kas ir divus metrus gari un 
plati. Liepājnieks saka, ka daţreiz pašam šķiet, ka lielformāta darbu nespēs 
līdz galam pabeigt, tomēr tas vienmēr esot izdevies. "Tamborēju lielākoties 
vakarā pie televizora, tā man ir laba atpūta," nodarbošanās iemeslu skaidro 
Uldis.  

Kopā viņš ir izgatavojis vairāk kā 200 sedziņas, kādus desmit 
galdautus, divus daţādus aizkarus un daudzas citas lietas gan smukumam, 
gan ikdienas lietošanai. Pēdējā laikā Uldim ir iepaticies darināt tamborētas 
gleznas. Rokdarbu meistars atzīst, ka ne vienmēr darbs izdodas, tādēļ nereti 
tas ir jāārda ārā un jāsāk viss no gala. Tas, protams, ir pa spēkam tikai 
cilvēkam, kam ir liela pacietības deva.  

Lielākoties rokdarbi aizceļo kā dāvanas draugiem un radiem. 
Pārējie izstrādājumi glabājas skapī vai atraduši vietu Ulda istabās kā dekori. 
Divus dţemperus Uldis ir uztamborējis sievai, bet pats sevi gan esot atstājis 
novārtā. Pašlaik  top darbi kafejnīcas „ Cafe 21”  interjeram. 

Četrdesmit astoņi lieli un mazi darbi, ar kuriem Uldis īpaši lepojas, 
pašlaik atrodas Pāvilostas novadpētniecības muzejā,  kur ir izveidota 
liepājnieka kārtējā rokdarbu izstāde, kas būs skatāma līdz 28.februārim. 
25.janvārī plkst.13.00 pie tējas tases tikšanās ar darbu autoru 
 (Rakstā izmantots materiāls „ Kurzemes vārds” 25.06.2005.) 

Materiālu sagatavoja  muzeja vadītāja Irina Kurčanova 
 

Spilgtākie gada nogales notikumi 

 

 

 

Gatavojoties Latvijas valsts 90.dzimšanas dienai, Goda 
novadnieks Jānis Ausmanis pēc savas iniciatīvas un, ieguldot personiskos 
finansu līdzekļus, izgatavoja piemiņas zīmi eksprezidentes V.Vīķes- 
Freibergas stādītajai liepai Pāvilostas simtgades parkā. Laikā, kad 
televīzijā tik daudz runāja par bijušo Latvijas valsts prezidentu piemiņas 
vietu saglabāšanu, Pāvilostā klusi, mierīgi, piedaloties skolas jauniešiem, 
atklājām zīmi, kas saistīta ar pilsētas vēsturi. Zīmi sagatavot uzstādīšanai 
palīdzēja U.Kurzemnieka vadītais uzņēmums, bet to uzstādīja Dainis un 
Kārlis Vītoli.  
 

 Zīmes atklāšanā piedalījās Pāvilostas kultūras nama 
kultūrvēstures izpētes pulciņš un Pāvilostas vidusskolas aktīvisti. 
Pirmais no labās J. Ausmanis. Foto: G.Grimsta.  

 

 

Sakaslejas ev.-lut.draudzes ansamblis „Dziedošie eņģeļi” sniedz koncertu 
Sakaslejas dievnamā. Ziemassvētkos ansamblis koncertējis ne tikai savā 
baznīcā, bet arī  Liepājas centrālajā slimnīcā un Svētās Trīsvienības baznīcas 
250 gadu jubilejā , pirmajās lūgšanu brokastīs viesnīcā Amrita Liepājā,  
Gramzdas kultūras namā. Vēlam meitenēm arī šajā gadā tikpat radošu dzirksti 
un aktīvu koncertdarbību! Foto M.Lieljuksis. 
 

Foto: Jānis Ausmanis 

Foto: Kārlis Vītols 

Arī vīrieša rokai tamboradata klausa 
Bieţi vien ļaudis sūdzas, ka atvaļinājumā un brīvdienās nav īsti ko 

darīt un garlaicības dēļ paliek pikti. Taču Liepājā (Kungu ielā 21) kafejnīcas „ 
CAFE 21” līdzīpašnieks Uldis Vītols–Vītoliņš zina, kā aizpildīt brīvo laiku – 
viņš ņem tamboradatas un darina skaistus galdautus, sedziņas un vēl 
daudz ko citu.  

Uldis tamborēšanas adatu pirmo reizi lietā lika kad viņam bija 16. Ar 
rokdarbu darināšanu nodarbojusies viņa vecmāmiņa, kura, strādājot katlumājā 
par kurinātāju, tādējādi īsinājusi laiku. Pusaudzim iepatikusies nodarbe un 
lūdzis, lai arī viņam iemāca veidot smalkos darbus. Tā nu abi ar vecmāmiņu 
tamborējuši pārvalkus spilveniem un par garlaicību nevarējuši ţēloties. Un, ja 
mājās pazuda dziju kamoliņi, tad visi zināja, pie kā tie jāmeklē. Tā kā Uldim ir 
daudzu gadu tamborēšanas pieredze, viņš ir labi pilnveidojis savas iemaņas, 
apkārtējie mēdzot teikt, ka strādājot kā mašīna. 

"Papildus es mācos no poļu izdotiem tamborēšanas ţurnāliem, 
noderīgs izdevums ir arī padomju laikos izdotā "Sieviete", no kuras ņemu 
piegrieztnes. Vēl labus rakstu paraugus esmu ieguvis no 1939. gadā izdota 
"Mājas Viesa", kā arī daudz vērtīgu izdevies atrast no makulatūras", saka 34 
gadu vecais vīrietis. Sākumā viņa tamborētie galdauti bijuši vienkrāsaini, vēlāk 
darinātos parādās krāsaini zīmējumi. Uz izstrādājumiem visvairāk Uldis ir 
attēlojis ziedus. Viņam neesot svarīgi, kas tās par puķēm, bet galvenais, lai būtu 
koši un skaisti.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Izstaigājam koka pili un klausāmies pilskunga Agra Liepiņa stāstījumi. Zirga 
mugurā pilī ieved gūstekni Zemgales tautas tērpā, kura ļoti līdzinās mūsu Silvai. Nākas to 
izpirkt no gūsta, atpērkoties ar dzintariem un vēl ko citu ... Vienojāmies ar pilskungu, kurš ir 
Latvijā labi pazīstams karikatūrists, ka Pāvilostas k/n 2009.gadā būs viņa darbu izstāde. 
Viesojāmies arī A.Pumpura Lielvārdes muzejā. Muzeja vadītāja Anita Streile, kura ir arī 
amartierteātra aktrise, izrāda muzeja, ekspozīcijas, krājuma glabātavas telpas. Mūs 
iepazīstina ar muzeja darbu, organizētiem pasākumiem. Muzejs neliels, bet enerģija un 
sirds siltums, ko saņemam, mūs bagātina. Pie akmens„ Lāčplēša gulta”, kas atrodas 
muzeja pagalmā Daugavas krastā, mūsu ekskursija pa Lielvārdi beidzas. 

Atceļā uz mājām dodamies uz Ogresgalu. Nezinātājam to grūti atrast. Ceļš, pa 
kuru braucam, beidzas upes krastā. Pretējā pusē redzam Ogresgalu, bet lai tur nokļūtu, 
jāmeklē cits ceļš ar tiltu. Ogresgalā mūs sagaida k/n mākslinieciskā vadītāja Daina Čalpa. 
Ēkā bez kultūras nama vēl ir arī bibliotēka un pašvaldība. Turklāt, abas šīs iestādes maksā 
kultūras namam īri. Pretējā ēkas pusē ir arī dzīvokļi. Kultūras dzīvi organizē divas 
darbinieces, kuras dienā strādā citu darbu, bet vakarā un brīvdienās ir kopā ar pulciņiem un 

veido pasākumus. Ogresgals jau pirms vairākiem gadiem pievienots Ogres novadam. 

 

 

Kultūras namā 
Pieredze 

2008.gada oktobrī Pāvilostas kultūras nama radošais 
kolektīvs sešu cilvēku sastāvā devās pieredzes apmaiņas 
braucienā. Mūsu brauciena galamērķis bija Lielvārde, bet pa 
ceļam iepazināmies ar kultūras dzīves organizāciju arī citviet. 

Pirmā pieturvieta Skrundā. Kultūras namā strādā 
divas darbinieces, kas veido pasākumus un organizē 
daudzpusīgo 15 kolektīvu darbu. Tāpat kā pie mums, arī tur ir 
bērnu un sieviešu vokālie ansambļi, deju kolektīvi (mums gan to 
ir vairāk), amatierteātris. Saņēmām uzaicinājumu šā gada 
augustā piedalīties Skrundas rīkotajā amatierteātru festivālā, 
kam ar prieku piekritām un ceram, ka arī aizbrauksim, jo tā 
varam gūt pieredzi, sevi parādīt plašākai publikai un iegūt jaunus 
draugus, kas arī nav mazsvarīgi. Iestādē darbojas arī aušanas 
studija. Mākslas skoliņa, veselības vingrošana, Bēbīšu skola, 
līnijdejas ir maksas pulciņi. Pirmajā stāvā ir bērnu bibliotēka. 

Mūsu apciemojuma laikā kultūras namā noritēja lielās 
zāles remonts un direktore mums parādīja arī radošo kolektīvu 
pašu veidotos apstādījumus pie kultūras nama. Mums no šī 
apciemojuma palika jauks un patīkams iespaids. 

Nākošā pieturvieta – Saldus. Mazliet izbrīna tas, ka tik 
lielā pilsētā ir kultūras iestāde, kas remontu nav redzējusi vismaz 
gadus trīsdesmit. Telpas padrūmas un logu sliktā stāvokļa dēļ arī 
nevēdinātas. Bet neskatoties uz to pulciņu darbs notiek. 
Apskatām Saldus muzikālo ierakstu studiju, tērpu noliktavu, deju 
mēģinājumu telpu, Saldus Tautas teātra aktieru istabu un 
vienojāmies par viesizrādi „Bīstamais vecums”, ko saldenieki jau 
pie mums parādīja pagājušā gada novembrī.  Kultūras namā 
darbojas arī Saldus radio, kura telpās pabijām arī mēs. 
Saldenieces mūs iekārdināja ar biškopja Jāņa Vainovska 
saraţotā medus daţādību. Rezultātā kultūras nama vadītāja 
Silva viņu uzaicināja decembra sākumā uz Pāvilostu. Domāju, ka 
visi, kas iegādājās viņa piedāvāto produkciju, ir apmierināti. 
Prom braucot vēl apmeklējām arī Kalnsētas estrādi, kas ir 
atremontēta tā, lai nebūtu kauns tur uzņemt viesmāksliniekus un 
arī pašiem būtu ērti un patīkami. Ceram, ka arī kultūras nams 
pavisam drīz iegūs jaunus apveidus, jo vērienīgais pārbūves 
projekts, ar ko darbinieces palielījās, jau ir gatavs un, ja to 
izdosies realizēt, Saldū būs daudz plašāks un modernāks 
kultūras centrs, ko arī viņiem novēlam. 

Paviesojāmies arī Dobeles kultūras namā. Ļoti skaista 
zāle ar balkonu, kurā notiek tematiski pasākumi, koncerti, teātra 
izrādes. Balles un diskotēkas rīko vairākus kilometrus ārpus 
pilsētas. Kultūras namā darbojas audēju studija. Apskatījām arī 
viņu veikumu. Pārrunājām jautājumus, kas saistīti ar pulciņu 
vadītāju un kordiriģentu trūkumu , un kā to atrisināt. Kultūras 
dzīvi organizē trīs darbinieki. Par finansējumu rūpējas 
pašvaldība. Darbinieki paši sponsorus atsevišķiem pasākumiem 
meklēt nevar, kā tas notiek pie mums. Par to rūpējas attiecīgi 
pašvaldības darbinieki. Neatsakāmies arī no piedāvājuma 
apskatīt blakus kultūras namam  esošo dievnamu. Dobelnieces 
mums ieteica pusdienot „Miltiņkrogā”, kas atrodas netālu no 
Dobeles uz Jelgavas šosejas. Ja iznāk būt tai pusē, iesakām to 
visiem, jo tur tiešām var ātri un par pieņemamu samaksu ļoti 
sātīgi paēst.  

Tālāk mūsu ceļš veda uz Lielvārdi. Stāsta Silva 
Vārsberga: „Lielvārdi sasniedzam jau vēlu vakarā. Pie Lielvārdes 
k/n mūs sagaida, tās direktore Maija Jaudzeme. Kultūras nams 
izvietots trīsstāvu ēkā, tajā atrodas - Lielā zāle ar 450 sēdvietām, 
Viesu zāle – 50 -100 cilvēkiem, Mazā viesu zāle – 20 – 50 
cilvēkiem, pārējās ir palīgtelpas, darbinieku kabineti, kā arī 
dienesta dzīvoklis, kurā dzīvo dramatiskā kolektīva reţisore. Pie 
k/n atrodas Muiţas dīķis ar salu, tagadējo „Spīdolas saliņu”, kur 
notiek pasākumi vasarā. 

Mūs ar lielām ovācijām sagaida Lielvārdes k/n 
pieaugušo dramatiskā kolektīva dalībnieki. Šovasar, tāpat kā 
mēs, arī viņu kolektīvs iestudēja izrādi ”Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā”. Noskatījāmies viņu uzņemto izrādi, tad arī mūsējo. 
Interesanti bija salīdzināt katra kolektīva sniegumu, izrādes 
reţiju, dalījāmies iespaidos un piedzīvojumos izrādes tapšanas 

gaitā. 
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K/n komandā strādā: direktore , kultūras darba speciālists, skaņu un gaismu 
speciālisti, kolektīvu vadītāji, tehniskie darbinieki. Un kā atzīst k/n direktore, strādājot 
komandā var realizēt daudz pasākumu un sasniegt izvirzītos mērķus. K/n direktore mums 
izrādīja k/n, visas palīgtelpas, dekorāciju un tērpu noliktavas. Par tādām varam tikai 
pasapņot. Telpā, kur glabājas tērpi uzturējāmies visilgāk, jo tādu bagātību ar tērpiem 
nebijām redzējuši. Gluţi kā profesionālos teātros. Pielaikojām gan maskas, gan 
galvassegas, gan tērpus. Tā tik ir bagātība!!! Direktore mums pastāstīja, ka uz Lielvārdi 
tērpus izīrēt brauc pat no Rīgas.  

 
Mums ierāda k/n 

telpas, kur pārgulēt. Tajās 
atrodas viss nepieciešamais, 
arī vannas istaba. Glauni.” 
Pieredzētajā dalās arī Aija 
Gertsone: „Ļoti patika 
Lielvārdes kultūras nams. 
Īpaši atmiņā palika 
daudzveidīgo un krāšņo 
tērpu krājumi. Arī Lielvārdes 
k/n darbojas bērnu vokālās 
grupas daţādos vecumos. 
Viņu mēģinājumi notiek 
mūzikas skolā. Domāju, ka 
veiksmīga sadarbība 
izveidosies arī ar Ogresgala 
k/n, jo arī tur darbojas bērnu 
popgrupas.” 

Rīts mūs sagaida 
ar krāšņu rudens lapu lietu. 
Tad arī pastaiga pa parku un 
dodamies uz Uldevena koka 
pili, kur nemanot no mums 
aizved dzimšanas dienas 

gaviļnieci Silvu. 

No kreisās: Marita Horna, Silva Vārsberga, Agris Liepiņš. Vienojāmies ar pilskungu, kurš ir 
Latvijā labi pazīstams karikatūrists, ka Pāvilostas k/n 2009.gadā būs viņa darbu izstāde. 

Foto: Dace Bunka 

Daiga Cābele Lielvārdes kultūras nama tērpu noliktavā. 

Foto: Marita Horna 



 

Paziņojumi 
Kultūras nama amatierteātris jaunajā sezonā ir sagatavojis 

Ā.Alunāna viencēlienu „Pašu audzināts”, ko pirmo reizi parādījām 26.decembrī 
kupli apmeklētajā Ziemassvētku ballē. Neskumstiet tie, kuri neredzēja šo 
izrādi. Ir plānots uzvest vēl vienu viencēliena lugu. Kad izrāde būs gatava, 
abus iestudējumus nodosim skatītāju vērtējumam. Tas varētu būt martā. 
 
14.februārī plānota Valentīndienas diskotēka.  
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Par to, cik izmaksā ēkas uzturēšana, pasākumu apskaņošana un citas tehniskas 
lietas, k/n direktorei galva nav jālauza, jo budţetu sastāda centrā Ogrē. Uz 
pasākumiem apskaņotāju pieprasa no Ogres (mums tādas štata vietas nav; parasti 
vienojamies ar D.Vinkleru, kurš šajā ziņā ir ļoti atsaucīgs).  
Kamēr Daina Čalpa bija mācībās Liepājas Pedagoģijas Universitātē, jau iegādāta un 
atvesta pieprasītā jaunā un modernā skaņu aparatūra. To visu klausoties un redzot, 
pārņēma sajūta, ka nedzīvojam vienā valstī. Ceru, ka pēc reģionālās reformas ko 
tādu piedzīvosim arī mēs.  
Rezultātā jāsaka, ka divās dienās redzējām daudz ko jaunu un interesantu, ko 
izmantot savā turpmākajā darbā, nodibinājām jaunus kontaktus, atpūtāmies, kas arī 
nav mazsvarīgi radošo profesiju cilvēkiem un tiešām guvām labu pieredzi. Paldies 
kultūras namam par finansēto transportu. Ceļā iztērējām tikai Ls 45. Ieguvums, lai 
arī naudā to neizteikt, ir krietni vien lielāks. 

Marita Horna 

VIDUSSKOLĀ 
Priecāsimies un cerēsim 

Sākoties jaunajam 2009. gadam, daba mūs ir apveltījusi ar 
ilgi gaidīto balto sniegu. Ceram, ka šis sniega gaišums kaut nedaudz 
ielīksmo ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo prātus. Tādēļ arī šajā 
mācību pusgadā ļoti vēlamies sadarboties ar jums visiem. 
Priecāsimies, ja klašu vecāku sapulcēs piedalīsies vairāk nekā 5 
vecāki, priecāsimies, ja ar jums interesējošajiem jautājumiem 
vērsīsieties pie mums arvien bieţāk un aktīvāk, priecāsimies, ja 
palīdzēsiet mācīties gan mums, gan jūsu bērniem. Vēlamies atgādināt, 
ka skolas lasītavā ir pieejami daţādi materiāli un samērā plašs 
literatūras klāsts arī pieaugušajiem (karjeras izvēles jautājumos, 
pedagoģijā u.c.). 
Skolas saime Jaunā gada ieskaņā vēlas pateikt lielu paldies visiem, 
kas ir palīdzējuši un atbalstījuši mūs iepriekš, paldies visiem, kuri 
piedalījās Ziemassvētku pasākuma un Klusā koncerta realizācijā, 
paldies visiem skolēniem, kuri centās noformēt savu klašu telpas 
Ziemassvētku noskaņās un tiem, kuri šos rotājumus centās nebojāt. 
PALDIES! 

Daiga Jēkabsone 
 

Olimpiāžu laiks 
Pāvilostas vidusskolā pēc ziemas brīvlaika ir atsākušās 

mācības. Šis ir skolas un rajona mācību priekšmetu olimpiāţu laiks. 
Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolas skolēni piedalās un aizstāv 
skolas un pilsētas godu rajona olimpiādēs un konkursos, cīnās par 
godalgotām vietām, kā arī par iespēju piedalīties novada un republikas 
mācību priekšmetu olimpiādēs.  

Pirmajā semestrī 3. klases skolēns Rūdolfs Priedoliņš 
piedalījās mājturības un tehnoloģiju konkursā, viņam palīdzēja 
sagatavoties skolotāja I.Priedoliņa. Sandra Bikova, Monta Priedola no 
11. klases un Jānis Kalniņš, Jānis Uzars no 12. klases pārbaudīja 
savas zināšanas angļu valodas olimpiādē. Šajā olimpiādē vislabāk 
veicās Jānim Kalniņam, kurš guva atzinību. Papildus ar šiem 
skolēniem strādāja un sagatavoties palīdzēja skolotāja I.Ozoliņa.  

Decembrī rajona bioloģijas olimpiādē labus rezultātus 
uzrādīja 9. klases skolniece Ivita Goguadze, viņa ieguva atzinību, bet 
11. klases skolniece Sandra Bikova ieguva 1. vietu, viņas darbs tālākai 
vērtēšanai nosūtīts uz Rīgu. Olimpiādē piedalījās arī Monta Priedola, 
Agija Meņģe no 11. klases un Laine Šildere, Renāte Citskovska no 9. 
klases. Skolēnus konsultēja skolotāja I.Krasta. 
Trīs 5. klases skolēni – Evita Jakovļeva, Andra Lanka un Kristaps 
Klaks – savu pirkstu veiklību pārbaudīja informātikas konkursā, 
atzinību rajonā ieguva Evita. Pirkstiņus trenēt palīdzēja A.Lācīte. 
Liepājā uz kalendāra „2009 – Vērša gads” atvēršanas  pasākumu tika 
uzaicināti kalendārā ievietoto darbu autori Una Sekača, Monta 
Priedola, Made Jete Jance, Itija Ozoliņa un skolotāji A.Paipa un 
I.Priedoliņa. 

7. klašu angļu valodas olimpiādē piedalījās Laura Liņķe, 
sagatavoja skolotāja I.Meļķe. 

Karstais olimpiāţu laiks rit pilnā sparā, par citiem 
sasniegumiem informēsim nākamajā avīzītē. 

Paldies visiem skolēniem par uzdrīkstēšanos, par atzinīgu 
attieksmi pret uzticēto pienākumu, skolotājiem par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā startam olimpiādēs, bet vecākiem – par 
atbalstu. 

Direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva 
 

Tuvākie nopietnie pārbaudījumi:  
12.01. rajona olimpiāde biznesa ekonomikas pamatos 12. klasei. 
Piedalīsies Āris Kaţis un Jānis Kalniņš.  
14.01. rajona olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās (meitenēm) 8.-12. 
klasēm. Piedalīsies Ilze Ieva Vilne, Anda Uzare, Laine Šildere, Maija 
Pīraga.  
17.01. debašu kluba apaļā galda diskusija un erudīcijas konkurss.  
24.01. klātienes konkurss informātikā 10.-12. klasēm. Piedalīsies Jānis 
Kalniņš, Jānis Uzars, Rihards Teteris.  
26.01. konkursa „Gribu būt mobils” pusfināls. Piedalīsies Ilze Ieva 
Vilne, Kristīne Podziņa, Kristaps Ansons, Madars Kaţis, Oskars 
Bušmanis. 
Vēlam visiem izturību un turam īkšķus! 

 

Mūzikas skolai vērtīga dāvana 
Otrajos  Ziemassvētkos, 26.decembrī  Pāvilostas mūzikas skolas 

direktore, audzēkņi un vecāki bija Rīgā uz koncertu „Palīdzēsim talantam”. Mūzikas 
skolas instrumentu klāsts akcijas ietvaros tika papildinātas ar akordeonu 
„Weltmeistar”. Sākotnēji šis instruments bija paredzēts Valteram Zaveckim mācību 
turpināšanai, bet viņš izvēlējās mācīties citu specialitāti, ne mūziku. Akcijas 
noteikumi paredz, ka tādā gadījumā instruments paliek mūzikas skolas rīcībā. 
Iepriecinošs ir fakts, ka skolā sagādāti daudz labas kvalitātes instrumenti, kas 
pozitīvi ietekmē mūzikas apmācību. Par to mums jāpateicas skolas direktorei Ingai 
Šnorei. 

Jauno instrumentu, kura vērtība ir ap Ls 1400, varēsit dzirdēt vasaras 
akordeonistu nometnes „Zoķeris” koncertos, bet iespējams jau Lieldienās labdarības 
koncertā. 

Antra Ķikute 

 
Lielu, mīļu un siltu mīlestību! 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš” aizvadot 
veco gadu un sagaidot Jauno, vēlas pateikties par laba vēlējumiem un labajiem 
darbiem visiem sadarbības partneriem.  
 Īpašu paldies gribam sacīt Uldim Bērzniekam, Edijam Ermsonam, Maritai 
Hornai un Renardam Kronbergam par atsaucību un drosmi kļūt par Ziemassvētku 
vecīšiem, lai iepriecinātu bērnus Ziemassvētku pasākumos, kuri ļoti mīlīgā gaisotnē 
notika pagājušā gada nogalē.  
 Sagaidot Ziemassvētkus, gluţi kā pasakā par vilcēnu, kur vienas nakts 
laikā tika uzcelts namiņš, arī pirmsskolas teritorijā nepilna mēneša laikā no plikiem 
mūriem par glītu namiņu pārvērtās pagājušajā ziemā vētras nopostītā nojume. Par 
šo notikumu vēlamies izteikt pateicību SIA „Iga – 4 „ un Gatim Štokmanim personīgi, 
jo pateicoties viņa atsaucībai un finansiālajam ieguldījumam, nojume bez valsts 
finansētā jumta ieguva arī pilnīgi jaunu un izturīgu grīdas segumu. 
 Ziemassvētku laikā noslēdzās pirmsskolas iestādē rīkotā akcija „Uzdāvini 
jaunu grāmatu sava bērna grupiņai”. Mīļu paldies sakām visiem vecākiem, kuri  
uzskatīja par pienākumu atbalstīt to. Akcijas rezultātā 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa 
savā īpašumā ieguva 5 jaunas grāmatas, 3 – 4 gadīgo bērnu grupa - 8 jaunas 
grāmatas, 4 – 5 gadīgo bērnu grupa 10 jaunas grāmatas, bet 5 – 6 gadīgo bērnu 
grupa 11 jaunas grāmatas. 
 Jaunajā gadā novēlam īpašu veiksmi un veselību, saticību un mīlestību 
katrai ģimenei, bērnam, katrai iestādei un darbiniekam! Lielu, mīļu un siltu mīlestību! 
 

Mīlestība ir silti putni – tos apmānīt nevar, 
un mīlestība ir silti avoti- tos aizsaldēt nevar, 
un mīlestība ir siltas rokas arī tad, 
kad pieskaras visaukstākam aukstumam, 
jo ne jau āra gaiss kādu saldē vai silda – 
ne jau āra … 

                       (Maija Laukmane) 
 

Monta Pētermane 
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DZĪVES BRĪŽOS 
Atver durvis – lai ienāk tas brīnums, 
Ko katrs grib tvert, caur austošu rītu 
Pielietā biķerī zeltā tītu. 
Atver sirdi – un izlaid to putnu, 
Lai iegūst viņš brīvi, ko visi par dzīvi sauc. 

SVEICAM NOZĪMĪGĀS DZĪVES JUBILEJĀS JANVĀRĪ 
DZIMUŠOS Sakas novada iedzīvotājus –  
Mariju Treiguti – 91  Ausmu Enģeli - 75 
Irmu Lasi – 87  Annu Birutu Reiteri - 70 
Aneti Ozoliņu – 86  Veteslavu Jakovļevu - 70 
Eini Gutmani – 85  Viktoru Losānu - 70 
Viktoru Matisonu – 84  Ausmu Ţukovu - 70 
Nelliju Ţernovoju – 83  Valiju Bunku - 65 
Alfonu Dreimani – 82  Martu Eihvaldi – 65 
Zintu Dzintari – 60  Haraldu Pētersonu – 60 
Valdi Deviņu – 60  Dainu Priļepsku – 60 

Jāni Vasiļevski, Modri Krugu, Arvilu Bumbuli, Sergeju Barsukovu, 
Gati Štokmani, Māri Sprūdu, Sintiju Sprinģi, Kārli Strazdiņu, Kasparu 
Dmitrijevu! 
 

DĀRZNIECES PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas Komunālais uzņēmums atkal ir gatavs sniegt 

iedzīvotājiem asenizācijas pakalpojumu. Pakalpojuma izcenojums par vienu 
reizi gan iestādēm, gan privātpersonām sastāda Ls 21,76.  

Iedzīvotāji avīzes redaktorei bija uzdevuši jautājumu par 
savāktajiem un atstātajiem atkritumiem jūrmalā, ko jūra stiprā vējā aizskalo. 
Atbildu, ka sētnieku savāktos gruţus no jūrmalas cenšamies tūlīt arī savākt. 

Pieļauju, ka kāds ir piemirsis pateikt, līdz ar to gruţu maiss nav 
savākts. Ja kāds redz nesavāktus gruţus, lūdzu zvanīt un informēt dārznieci 
pa tālr. 63484559; 29725727.  

 

PATEICĪBAS 
Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem radiem, draugiem,  

kaimiņiem, paziņām par palīdzību grūtajā brīdī, skaistajiem ziediem un 
līdzjūtībām, par mierinājuma vārdiem un rūpīgi sagatavoto bēru mielastu  
mūsu mīļo vīru un opīti  Eduardu  Jembergu pavadot kapu kalniņā.  

Piederīgie  
 

Mēs pateicamies no visas sirds tiem cilvēkiem, kuri mūsu dzīves 
vienu no skaistākajām dienām – mūsu kāzu dienu padarīja skaistu un 
neaizmirstamu.  

Sintija un Uldis 

 

1938.GADS MŪSU NOVADĀ 
Mežu ciršana. Meţu ciršana bija maza, jo cenas krītas. Bez tam, valdības 
ierobeţojumi, attiecībā uz zemnieku meţiem un tas, ka zemniekiem vairs 
nebija ko cirst, tas viss atstāja iespaidu uz meţu ciršanu, kas agrākos divos 
gados bija neparasti strauja(1937. un 1936.g.). 
Zveja. Zveja bija vidēji laba. Zivis pa tiem pašiem ceļiem, kur brauc Zvejnieku 
kooperatīva auto, izvadā arī privāts auto, kas pieder V.Freibergam Pāvilostā. 
Labierīcības zvejniekiem. Septembrī gandrīz vienā laikā iesāka taisīt 
zvejniekiem piebrauktuvi pie zivju ţāvētavas, ko nobeidza līdz gada beigām, 
un laivu izcelšanas ietaisi, ko nobeidza tikai 1939.gada martā. 
Ostas pārraugs. Par ostas pārraugu pēc Freimaņa nāves 1937.gadā, iecēla 
Miķeli Stūrmani, kas pēc amata ir bijis kuģu vadītājs. 
Smagie auto. 1938.gadā smago auto skaits Sakas pagastā – 6. 
1)Sedliņam – Upesmuiţas spirta dedzinātavā 
2)Zvejnieku kooperatīvam Pāvilostā 
3) Lasmanim Stembrē 
4) Ladiņu māju saimniekam 
5)Freibergam Pāvilostā 
6)Bernvaldam – Ostbahā.  
Darba visiem nepietiek, kā tas bija 1936. un 1937.gadā, kad bija jāved 
nocirstie meţa materiāli. 
Kadastrālās uzmērīšanas nobeigšana. Kadastrālā uzmērīšana Sakā un 
Pāvilostā sākās 1934.gadā un tika nobeigta līdz 1938.gada Ziemassvētkiem. 
Valsts pabalsts trūcīgām ģimenēm. 1938.gadā valsts pabalstīja daudzas 
trūcīgas draudzes bērnu ģimenes Pāvilostā ar pārtiku un apģērbu, līdz ar to 
atvieglojas  Bērnu Palīdzības biedrības Pāvilostas nodaļas gādība un līdzekļu 
savākšana. 

 

MŪŽĪBĀ 
Eduards JEMBERGS 11.05.1927. - 15.12.2008. 
Ausma NIEDRA 31.07.1942 – 21.12.2008. 
Osvalds GRINBERGS 15.01.1932.- 05.01.2009. 

 

 

SVEICAM 
Edgaru un Lauru DZINTARUS ar dēla GUSTA piedzimšanu! 

 

Laikraksts maksā Ls0.10, Iespiests LPA izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna tālr..63498219,29226526, maritahorna@inbox.lv, maketētāja Mairita Baltaiskalna. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

LĪDZJŪTĪBA 
Un pienāk dienas, kad jāiet mums uz mājām – mierīgām un tālām. 
Es palieku mirdzošā jūras krastā, 
Es palieku šalcošā vējā, 
Es palieku jūsos. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Intai Vīgantei un pārējiem 
piederīgajiem tēti Osvaldu Grinbergu Mūţībā pavadot. 

Pāvilostas vidusskolas skolotāji un darbinieki.  

SLUDINĀJUMI 
FRIZIERA UN MANIKĪRA PAKALPOJUMI Sakā . Arī sestdienās 

un svētdienās. Tālr. 28890729. 
 
Neliela tehnikas remonta firma sniedz 

tehniskus pakalpojumus uzņēmējiem un zemniekiem. 
 Raţošanas elektromotoru remonts  
 Mobilās tehnikas starteru un ģeneratoru remonts  
 Rezerves daļas pēc pasūtījuma  

SIA Maglet, Tālr. 29162122, E-pasts: maglet@inbox.lv 
 

PAZIŅOJUMI 
Kultūras nams aicina un lūdz atsaukties iedzīvotājus, zvanot pa tālruni 

634 98264 vai 29366112 , kuri varētu dāvināt sekojošas lietas: 

 Parūkas, galvassegas (īpaši vīriešu hūtes) 

 Senas mēbeles- gultas, skapjus, krēslus, 

 traukus 

 audumus 
 
Ulmales bibliotēkā ir jauns tālruņa numurs 634-53688 

 
Klientu apkalpošanas centra Sakā mainīti tālruņa numuri: 
Centra vadītāja 63453658 
Sociālā darbiniece 63453658 
Zemes ierīkotāja 63453647 
Kasiere 63453647 
Lauksaimnieku konsultante 63453647 
Sakas bibliotēka 63453661 
 

 

Kandidatūru pieteikšana vēlēšanu komisijai 
 Aicinām pieteikt kandidātus darbam Pāvilostas novada vēlēšanu 
komisijā. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam vēlēšanu 
komisijā ir reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai  to apvienību 
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram 
attiecīgās domes (padomes) deputātam, rajona padomes loceklim vai ne 
mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).  

Vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot 
latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu 
komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada 
domes vai pagasta padomes deputāts. 

Pieteikuma veidlapas var saņemt Sakas novada domē un 
Vērgales pagasta padomē. Kandidātus var pieteikt līdz 2009.gada 
26.janvārim, iesniedzot pieteikumus Sakas novada domē vai Vērgales 
pagasta padomē. 
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