
KULTŪRAS KALENDĀRS 
 

23.martā plkst.17.00 Pāvilostas mūzikas skolā koncerts  „SAVAI PILSĒTAI”. 
Koncertā piedalās vijoļspēles un pūšam instrumentu spēles audzēkľi. 

  
25.martā plkst. 14:00  pie piemiľas  akmens Pāvilostas Simtgades parkā 

Komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienai veltīts atceres brīdis, pēc kura uz nelielu 
atmiľu pēcpusdienu Pāvilostas Novadpētniecības muzejā tiek aicināti Sakas novada 
represētie ļaudis. 

27. martā plkst. 21:00 Pāvilostas pilsētas k/n DISKOTĒKA. Ieeja Ls 2,00 
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Marts jau pusē  
/pēc A.Kareles esejas motīviem/ 

Dabā viss iet savu ierasto gaitu. Gadalaikus ietekmēt nevar. 

Tie nāk un iet bez mūsu ziņas. Tā gribētos, lai saules zelta ābols ripo 

augstāk, lai debess katru dienu tik zila kā sīļa spārns, bet gājputni 

ātrāk pārskrien mājās.  

Marts jau pusē. Kalendārs rāda astronomisko pavasari. 

Mēneša sākumā pīlādžos saklupa svilpju bari. Bija izsalkuši. No 

pārziemojušām ogām tie izknāba pēdējo sēkliņu. Piepildīja guzas, 

lielā steigā aizspurdza tālāk. Pēc pavasara. Bet uz kurieni? Var tikai 

apskaust spārnu brīvību, kas zemi ar debesīm sien. Cilvēki patiesi 

brīvi ir tikai savas iztēles šūpolēs. Atliek secināt – putni ir laimīgāki, 

neatkarīgāki par mums. 

Lai arī kā cenšamies atvairīt vakardienu, nedomāt par 

pagājību, sērsnu mēnesī to grūti izdarīt. Tas ir piedzīvotais un 

pārdzīvotais, kas sekos mūsu tautai kā ēna vēl tālos nākotnes ceļos. 

Arī tad, kad paaudzes būs nomainījušās. 

1949.gadā bija gara, sniegiem bagāta ziema. Atkusnis ar 

mīkstiem vējiem atvēlās tikai marta vidū. Pāris dienās izžulga sniegs. 

Tajā naktī un dienā bieza migla kā pelēks līķauts audās virs Latvijas 

uzkalniem. Tiem, kuru galvas klāj sarmas sudrabs, viss notikušais 

toreiz tēlojās kā murgs, kas izgaisīs, kad atkāpsies migla. No skolas 

pagalma pazudīs mantām piekrautie pajūgi, nevienam no 

klasesbiedriem nevajadzēs ģērbties, lai ietu kamanās blakus saviem 

vecākiem, kuri jau tur sēdēja dīvaini svešām, sastingušām sejām. Bet 

sargos tuvi kaimiņi, tā saucamie civilie izpalīgi. „Istrebiķeļi”. Mūsu 

pašu bāleliņi, pekainām kājiņām... 

Murgs turpinājās gadu desmitiem. Nedaudzi no aizvestajiem 

atgriezās. Iztukšoti. Bez mīlestības, bez naida. Pārlauztiem likteņiem. 

Sapostītu latvietību. 

Tam, kas aizmirst pagātni, neesot nākotnes. 

Sirmie karotāji katru gadu marta vidū pulcējas Rīgā pie 

Brīvības pieminekļa, ar ziediem rokās dodas pie Mātes Latvijas Brāļu 

kapos, brauc uz Mori, brauc uz Lesteni. Tur krēslas stundās pie 

varoņu galdiem Dievs mielo kritušo dvēseles. 

 

 Ance Auce Ķere, Pāvilostas mākslas skola 4.V gr. 

Māra, Māriņa ir pati senākā latviešu dievība – 

visa dzīvā pirmsākums. 
Tautasdziesmās apdziedāta kā mīļā, 

labā, svētā, baltā. Līdz pat šodienai mums ir 

Māras avoti, Māras akmeņi, Māras kambari... 

25.martā, pavasara Māras dienā, esot 

svarīgi agri piecelties un mazgāties tekošā 

ūdenī. Nezinu, vai krānūdenim mūsu pilsētas 

dzīvokļos būs tikpat maģiska, dziedinoša un 

spēcinoša nozīme kā senajiem svētavotiem, bet 

pamēģināt var. 

Arī tāds mierinājums šajā skaistajā un 

negantajā pasaulē ir pieņemams. 

 

 
Gunta Jakovele Pāvilostas mākslas skola 2.P grupa 
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 DOMES ZIĽAS 
26.februārī notika kārtējā domes sēde. Tajā izskatīja 40 darba 

kārtības jautājumus, tai skaitā 17 slēgtajā sēdes daļā. Personīgu 
apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Egils Lapinskis un mācību 
dēļ – deputāte Maira Briede. 
1. Sakarā ar to, ka beidzot tiek risināts jau gadiem sasāpējušais 
jautājums par Priežu ielas kanalizāciju, kas radīja antisanitārus 
apstākļus un nepatīkamas sajūtas garāmgājējiem, deputāti nolēma 
pārskaitīt pašvaldības aģentūrai „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 
no speclīdzekļu konta dabas resursu nodokli Ls 2711,77 apmērā 
kanalizācijas pieslēguma izbūves darbu apmaksai no Priežu ielas 
līdz Dzintaru ielai. Darbus veic SIA „Grobiľas SPMK”.  
2. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja SIA „Firma L4” sagatavoto 
aktualizēto tehniski - ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Sakas novada Pāvilostas 
pilsētā”. Projekts iesniegts investīciju programmā, kura tiek virzīta 
ERAF atbalsta saľemšanai. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 
743 040, tai skaitā no pašvaldības budžeta Ls 15 570, no valsts 
budžeta Ls 35 140, no ERAF fonda – Ls 298 692. 
3. Domnieki nolēma piedalīties Lauku atbalsta dienesta 
izsludinātajā ES finansētajā projektu konkursā ar projektu 
„E.Šneidera laukuma labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma 
izveide Sakas novada Pāvilostas pilsētā”, garantējot finansējumu 
projekta īstenošanai Ls 6 751,00.   
4. Sakas novada dome izskatīja kasieres Guntas Stankēvičas 
iesniegumu ar lūgumu rast iespēju saglabāt kasieres darbu uz 
pusslodzi un nolēma noraidīt viľas lūgumu un atstāt spēkā Sakas 
novada domes 29.01.2009. sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 1§. Informējam, 
ka no š.g. 01.marta maksājumus Sakas klientu apkalpošanas centrā 
var veikt pie centra vadītājas Daigas Enkuzenas. 
5. Apstiprināja p/a „Pāvilostas komunālais uzľēmums” maksas 
pakalpojumu - Ūdens skaitītāja nomaiľa. Ar 2009.gada 01.martu šī 
pakalpojuma tarifs ir Ls 5,00 (tai skaitā 21 % PVN- Ls 0,87). 
6. Izdarīja grozījumus domes 29.01.2009. sēdes Nr. 1 lēmuma Nr. 
5 § punktā, palielinot mobilā telefona sarunu apmaksu kultūras nama 
vadītājai no Ls 3,00 uz Ls 5,00 mēnesī. Kultūras nama vadītājai ir 
jāveic grozījumi iestādes budžetā, lai varētu segt šo palielinājuma 
starpību. 
7. Deputāti piekrita nodrošināt Vides aizsardzības kluba 
reģionālās nodaļas Pāvilostā „Sakas novada dabas fondu” ar 
transportu braucienam uz Rucavā notiekošo „Gada balvas 
pasniegšanu sievietei - līderei 2008” pasākumu 07.03.2009. un segt 
degvielas izdevumus.  
8.  Jānim Priedolam piešķīra vienreizēju finansējumu 50 litru 
degvielas iegādei no Sakas novada domes budžeta neparedzētiem 
izdevumiem, lai viľa dēls Gvido Priedols, kurš ir motokluba FFF 
biedrs un sacensībās ieguvis godalgotas vietas, varētu turpināt 
piedalīties motokrosa sacensībās. 
9. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Ojāri” par labu Valentīnam Kokalim. 
10. Nolēma uzsākt nenomaksātā nodokļa piedziľu no sešiem 
nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem par kopējo summu Ls 
471.23 par labu Sakas novada domei. Šo parādnieku lietas tiek 
nodotas Zvērinātam tiesu izpildītājam nodokļa parāda piedziľai. 
11. Izskatīja 12 Rīvas iedzīvotāju parakstītu iesniegumu ar lūgumu 
nodrošināt Rīvas bibliotēkas darbu atbilstoši noteiktajam darba 
laikam, norādot, ka februāra mēnesī no 9 darba dienām 5 dienas 
bibliotēka bija slēgta. Deputāti uzklausīja Rīvas bibliotēkas vadītājas 
Vizmas Ināras Ansones mutiskos paskaidrojumus par darba 
kavējumiem un nolēma par darba laika neievērošanu bibliotekārei 
izteikt brīdinājumu. 

 

12. Apstiprināja  Pāvilostas TIC vadītājas Mairitas Baltaiskalnas 
izstrādāto nolikumu konkursam „Dāvini savai pilsētai foto”. (Skat.     
5.lpp.) 
13. Apstiprināja  Pāvilostas pilsētas 130 gadu jubilejas komisiju 
sekojošā sastāvā: Uldis KRISTAPSONS, Silva VĀRSBERGA, Marita 
HORNA, Aldis BARSUKOVS, Ģirts VAGOTIĽŠ- VAGULIS, Dace 
BUNKA, Vaira KĀRKLIĽA, Gunārs LŪSIS - GRINBERGS. 
14. Saskaľā ar likumu, pašvaldībai bija jāsamazina algu fonds 
par 15 %. Lai izpildītu šo nosacījumu janvāra domes sēdē tika 
likvidētas kāpu uzraugu štata vietas. Kā vienīgo risinājumu, lai 
varētu nodrošināt pludmales stāvlaukumu apsaimniekošanu, dome 
saskatīja, nododot stāvlaukumu apsaimniekošanu privātuzľēmējiem. 
Deputāti pieľēma lēmumu izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesībām par Pāvilostas pilsētas pludmales stāvlaukumu 
apsaimniekošanu un apstiprināja arī nomas noteikumus. Skat. 4.lpp. 
15. Pamatojoties uz nomnieku iesniegumiem, nolēma lauzt 
Zemes nomas līgumus ar Almu Jaunbērzu un Lailu Priedolu, kā arī 
ar diviem citiem nomniekiem, sakarā ar viľu nāvi. 
16. Piešķīra nomas tiesības uz 5 gadiem Andim Muižniekam uz 
zemi 4,0 ha platībā no zemes gabala „Ķenča līkums” Sakas pagastā. 
17. Atļāva Pēterim Gudkovam savienot Pāvilostas ostas 
pārvaldnieka amata pienākumus ar kapteiľa darbu firmā 
„Eurosailing”. 
18. Apstiprināja zemes sadalīšanas projektu zemes lietojumiem 
„Rasmaľi”,  „Kadeģi”, „Purmaļi”, „ Kalni”, Sakas pagastā. 
19. Novada dome izskatīja Pāvilostas ostas pārvaldnieka Pētera 
Gudkova iesniegumu un noteica zemes platības un lietošanas 
mērķus un piešķīra adresi sekojošiem zemes gabaliem Pāvilostā: 
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta,  Meža iela 1A, zemesgabalam Ostmalas 
iela 14A.  
20. Deputāti noraidīja SIA Empower iesniegumus par zemes 
transformāciju un būvniecības ieceri mobilo telekomunikāciju bāzes 
stacijas uzstādīšanai un sakaru masta celtniecībai uz zemes gabala 
„Veldres”, Sakas pagastā. Lēmums tika pieľemts pamatojoties uz 
Sakas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, kuros iepriekš minētais zemes gabals ir 
iekļauts savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas jūras krasta 
2.rindā. Šajā teritorijā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids 
ir savrupmāju apbūve, kas izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku 
kopā dzīvojošu ģimeľu mājoklis. Savukārt par zemes transformāciju 
firmai ir jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienestā Saldū, 
pievienojot dokumentus, kas norādīti Ministru kabineta noteikumos 
par lauksaimniecības zemes transformāciju. 
21. Dome apstiprināja sociālās istabas Rīvas ciemā darba 
laiku no 2009.gada 01.marta: otrdienās, ceturtdienās: 10.00 -
12.00 un 14.00-16.00; svētdienās : 18.00 – 20.00 
22. Apstiprināja “Sakas novada domes budžets 2009.gadam” 
grozījumu projektu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā 
pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Sakas novada domes 
ēkā un Sakas klientu apkalpošanas centrā. Grozījumus veica sakarā 
ar valsts mērķdotācijas saľemšanu Ls 125 632 apmērā. 
23. Tika labota kļūda attiecībā uz domes 30.10.2008. pieľemto 
lēmumu par īpašuma “Saulrieti” (Ulmales saieta nams) reģistrēšanu 
uz Sakas novada pašvaldības vārda, neuzrādot platību ēku 
uzturēšanai. Šajā sēdē, labojot kļūdu, ēku uzturēšanai piešķīra zemi 
0,0673ha.  
24. Domes sēdes slēgtajā daļā nolēma trīspadsmit ģimenes atzīt 
par trūcīgām un piešķirt GMI pabalstu un četrām personām piešķirt 
vienreizēju pabalstu.  

Sociālajos pabalstos februārī izmaksāti Ls 1317,-.  
Nākošā domes sēde 26.martā. 

Informāciju sagatavoja Marita Horna 
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 Sakas novada domes saistošie noteikumi Nr.2  
Pāvilostā 2009.gada 29.janvārī (prot. Nr.1, 22§) 

Par Sakas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam 
Izdoti saskaņā ar MK 15.11.2005.noteikumiem Nr.85 

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
1. Pabalsts audţuģimenei 
1.1. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei. 
1.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaľā ar Bāriľtiesas lēmumu 
par bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar Bāriľtiesas 
lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts 
līgums par bērna(u) uzturēšanu. 
1.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā(o) 
bērna(u) uzturēšanai ir Ls 120. 
1.4. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuvecākiem, kuri savu 
pamatdzīvesvietu deklarējuši Sakas novadā, tiek izmaksāts vienam 
no audžuvecākiem audžuģimenes pienākumu veikšanai: 
1.4.1. vienam bērnam – Ls 40 mēnesī; 
1.4.2. diviem bērniem - Ls 80 mēnesī; 
1.4.3. trīs bērniem - Ls 120 mēnesī; 
1.4.4. četriem bērniem- Ls 160 mēnesī; 
1.4.5. pieciem bērniem - Ls 200 mēnesī; 
1.4.6. sešiem bērniem - Ls 240 mēnesī; 
1.4.7. septiľiem bērniem - Ls 280 mēnesī. 
2. Pabalsti bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību 
2.1. Pabalsti bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 
kuri sasnieguši pilngadību, ir pašvaldības sociālās garantijas 
pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreľiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves 
kvalitātes uzlabošanai un par kuriem Sakas novada Bāriľtiesa 
pieľēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē. 
2.2. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas 
ārpusģimenes aprūpe: 
2.2.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei; 
2.2.2. pabalsta apmērs ir Ls 175. 
2.3. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas 
ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildľa vai internātskolā: 
2.3.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
2.3.2. pabalsta apmērs ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 
apmērā. 
2.4. Pabalsts bērnam bārenim izglītības iegūšanai: 
2.4.1. pabalsts paredzēts ikmēneša izdevumiem: 
2.4.1.1. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās 
vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaľā ar 
izglītības programmu un saskaľā ar izglītības jomu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības 
programmu un par kuru Sakas novada  Bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu 
par bērna ārpusģimenes aprūpi; 
2.4.1.2. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā 
vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaľā 
ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību 
sekmīgi apgūst studiju programmu un par kuru Sakas novada 
Bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. 
Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukšanu studiju procesu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību 
sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sakas 
novada domi, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem; 
 

2.4.2. pabalsta apmērs ir 50% no attiecīgā gada spēkā esošās 
minimālās darba algas valstī  un tiek izmaksāts katru mēnesi līdz 
izglītības iestādes beigšanai; 
Šo noteikumu 2.4.punktā minēto pabalstu piešķiršanai Sakas Novada 
dome ne mazāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no 
attiecīgās izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka 
pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības 
programmu vai studiju programmu.  pieprasījuma  tiek saľemta izziľa 
no mācību iestādes.  
Uz iesnieguma un klāt pievienoto dokumentu pamata pabalsti tiek 
izmaksāti ne vairāk kā par 3 (trim) mēnešiem. 
2.5. Pabalstu bērnam bārenim dzīvojamās telpas īrēšanai : 
2.5.1. pabalsts paredzēts bērnam bārenim dzīvojamās telpas īres 
maksas segšanai līdz laikam, kad bērnam bārenim tiek piešķirta 
dzīvojamā telpa; 
2.5.2. pabalsta saľemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās 
platības īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), izziľa no dzīvokļu 
nodaļas, ka bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns ir 
reģistrēts pašvaldības dzīvokļu rindā dzīvojamās platības 
saľemšanai. 

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

Sakas novada domes priekšsēdētājs U.Kristapsons 
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2009.gada 15.martā. 

 

Šaujamieroču īpašniekiem!!! 
 

Sakarā ar to, ka lielākai daļai šaujamieroču īpašnieku ir 
beidzies vītľstobru šaujamieroču kontrolšāviena 
(„ATŠAUŠANAS”) veikšanas termiľš, lūdzu īpašniekus 
sazināties ar Atļauju sistēmas darbiniekiem un noskaidrot termiľus.  

Kontrolšāvieni ir jāveic ik pēc 5 gadiem Kriminālistikas 
pārvaldē, Rīgā, Bruľinieku 72b. T.67208662 Līdzi jābūt 3 
patronām un maksājuma uzdevumam par 11 Ls. 

Maksājuma rekvizīti: Valsts policija Kriminālistikas 
pārvalde, adrese: Bruľinieku iela 72b, Rīga, LV-1009, reģistrācijas 
numurs: 90002310838, bankas nosaukums: Valsts kase, bankas 
kods: TRELLV22, norēķinu konta numurs: LV04TREL 2141 0600 
60000, summa LS11.00 

 Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Atļauju 
sistēmas darbinieki pieľem pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 16:30, 
kā arī trešdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 14:00 līdz 16:30. 
AS darbiniekus var sazvanīt pa T.63404626 (katru darba dienu). 
Informāciju varat saľemt arī nosūtot jautājumus uz E-pasta adresi 
as@liepaja.vp.gov.lv 

Ar cieľu, Liepājas PRPP Atļauju sistēmas grupa 

 

mailto:as@liepaja.vp.gov.lv
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Neesi vienaldzīgs!  
Domā par mūsu nākotni! 

Redzot mazu bērnu, savā nodabā rotaļājamies 

krustcelēs, jūs viľam pieietu klāt un pajautātu: „Kāpēc Tu esi 
viens? Kur ir Tavi vecāki?” Bet šis bērns ar nosmulētajiem 
vaigiem tikai paskatītos uz jums ar neizpratnes pilnām acīm, brīdi 
paklusētu un tad mulstot atteiktu: „Es negribu iet uz mājām, 
mamma jau sen ir ārzemēs, bet tētis, ir dusmīgs, kad iedzer, jo 
viľam nav darba.” To sakot, bērns uz jums lūkojas ar ilgu un 
cerību pilnu skatienu, kurā jaušamas ilgas pēc ģimenes, tās 
siltuma, mammas un tēta glāsta. 

Varbūt pēc kāda laika šis jaukais bērns atkal 
atgriezīsies pie saviem īstajiem vecākiem. Iespējams, viľam tiks 
atrasts gādīgs aizbildnis vai arī ģimene, kas vēlētos viľu adoptēt. 
Taču jūs varat šo cerību un ilgu pilno laiku piepildīt ar savas sirds 
siltumu, pieľemot bērnu savās mājās un ģimenē.  

Audžuģimene var būt gan precēts pāris, gan arī 
neprecēts cilvēks, kurš vēlas dāvāt savu mīlestību kādam bez 
vecāku gādības palikušam bērnam. Tāpat audžuģimenei ir 
tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus tā vēlētos uzľemt savās 
mājās un iepazīties ar bērniem, pirms viľi nokļūst audžuģimenes 
aprūpē. 

Visiem, kas izvēlas uzľemties gādību par 
audžubērniem, valsts nodrošina bezmaksas apmācības. Ja 
gadās, ka bērns ir līdzīgs mazam dadzītim un ar viľu ir grūti 
atrast kopīgu valodu, iespējams saľemt bezmaksas psihologa 
konsultācijas, un reizi mēnesī audžuvecāki var tikties atbalsta 
grupās. Ir iespēja piedalīties arī semināros un ikgadējā 
audžuģimeľu salidojumā, lai dalītos pieredzē un meklētu 
atbildes uz svarīgiem jautājumiem.  

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir svarīgi apzināties, 
ka būs nodrošināts arī pietiekams finansiālais atbalsts. Kļūstot 
par audžuģimeni, jūs saľemsiet atlīdzību 80 latus mēnesī 
neatkarīgi no audžubērnu skaita, kā arī bērna vajadzībām 
atbilstošu pabalstu uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei, ko pašvaldība var izsniegt arī apģērba, apavu 
un citu bērnam nepieciešamu lietu veidā. Atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā būs gatavi sniegt arī pašvaldības 
bāriľtiesas un sociālā dienesta darbinieki. 

Lai kļūtu par audžuģimeni, jums būs jāvēršas 
dzīvesvietas bāriľtiesā, uzrādot personu apliecinošus 
dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par 
audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, 
psihiatra un narkologa izziľas par veselības stāvokli. Tad 
bāriľtiesa mēneša laikā izskatīs dokumentus, izvērtēs ģimenes 
dzīves apstākļus un motivāciju un sniegs savu atzinumu. 
Pozitīvas atbildes gadījumā jums bez maksas būs iespējams 
noklausīties mācību kursu, ko pasniegs kvalificēti speciālisti. 

Audžuģimeľu konsultante Kurzemes reģionā Ligita Bergmane 
 

,,Ja tu kaut  ko vēlies, visa pasaule slepus 
sadodas rokās, lai tev palīdzētu.” 
Latvijā ir daudz ģimeľu ar bērniem, kuras dzīvo uz nabadzības 

sliekšľa. Izdzīvošanas jautājums ir aktuāls daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, 
kurās bērnus audzina viens no vecākiem, ģimenēs, kuru vecāki ir palikuši 
bez darba un bez ienākumiem. Šādu ģimeľu ar katru dienu paliek arvien 
vairāk un var skart ikvienu no mums.  

Sociālā darba mērķis ir palīdzēt ikvienai personai, ģimenei atrisināt 
kopīgi vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas vai ģimenes 
resursus un iesaistot atbalsta sistēmas. Sociālais darbs nesaistās tikai ar 
materiālās palīdzības iegūšanu. Sociālais darbinieks sniedz informāciju, 
palīdz ģimenei risināt sociālās problēmas, palīdz ģimenēm, kuras nonākušas 
krīzes situācijā.  

Latvijā tiek rīkotas dažādas akcijas, lai palīdzētu un atbalstītu 
bērnus un ģimenes, kurām tas ļoti nepieciešams. Lai palīdzētu 
maznodrošinātām ģimenēm, pagājušogad ar ziedotāju atbalstu un atsaucību 
akcijas ietvaros ,,Skolas soma”, ģimenes saľēma dāvanu kartes. Par šo  
iespēju arī priecājās mūsu novada bērni.  Dāvanu karte deva  iespēju 
iegādāties burtnīcas, zīmuļus, krāsas un daudz citu nepieciešamo skolas 
gaitas uzsākot. 

Sakas novadā ir daudz atsaucīgu cilvēku, kuri izteikuši  vēlēšanos 
palīdzēt otram.  Patīkami ir apzināties, ka daudziem no mums ir vēlme 
palīdzēt un atbalstīt tos, kuriem klājas visgrūtāk. Liels paldies tiem, kas 
ziedojuši rotaļlietas, mazlietotu apģērbu, segas, mazlietotu gultas veļu un 
apavus. Paldies tiem, kas palīdzējuši sagādāt mazlietotu sadzīves tehniku, 
traukus, dažādas higiēnas preces un mēbeles. Lielu paldies gribas teikt 
pensionāriem, kas sarūpēja aveľu, zemeľu, upeľu ievārījumus un citus 
gardumus mūsu novada bērniľiem.  

Kopā mēs varam dāvāt otram prieku, sniegt palīdzīgu roku! Ja 
arī tu gribi dalīties ar kādu, zvani un tev palīdzēs Sakas novada sociālās 
darbinieces Arta-26499786 un Ildze -26148827. 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja Baiba Blaubārde 
 

PAZIĽOJUMS 
Sakas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 

29.01.2009. lēmumu nr.1, 16.§, ir uzsākta nekustamā īpašuma 
Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Sakas novads, Liepājas raj. 
detālplānojuma izstrādāšana. 

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

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, saskaľā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu - zaļumi apbūves 
teritorijās un rekreācijas objekti. 

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

APSTIPRINĀTS ar Sakas novada domes  26.02.2009. lēmumu, (prot.nr. 2., 14§) 

NOTEIKUMI 
par Pāvilostas pilsētas pludmales stāvlaukumu apsaimniekošanu 

1. SAKAS NOVADA DOME: 
1.1. Nodod iznomāšanai pašvaldībai piederošus daļēji labiekārtotus zemes 

gabalus Kalna ielā un Jūras ielā, Pāvilostas pilsētā. 
1.2. zemes izmantošanas mērķis – iznomātās zemes apsaimniekošana 

(autostāvvietas un atpūtas vietas uzturēšana, mazumtirdzniecība, 
ievērojot LR normatīvos aktus). 

2. NOMNIEKS: 
2.1. Par teritorijas iznomāšanu „Nomnieks” maksā nomas maksu 300,00 

LVL gadā. Sakas novada dome ir tiesīga nomas līguma termiľa laikā 
izskatīt jautājumu par nomas maksas izmaiľām. 

2.2. Ievēro pastāvošos likumdošanas aktus par uzľēmējdarbību, novada 
saistošos noteikumus, kā arī novada teritorijas plānošanas un apbūves 
noteikumus. 

2.3. Nodrošina iznomātajā teritorijā, kā arī pludmalē pie tās: 
- sanitāro tīrību un apkārtnes sakoptību (tai skaitā atkritumu savākšana, 

izvešana); 
- sabiedrisko kārtību; 
- krasta un zemsedzes aizsardzību; 
- ugunsdrošību; 
- teritorijas labiekārtojuma elementu saglabāšanu. 
3. Iznomāto teritoriju „Nomnieks” var izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem 

tā „Nomniekam” piešķirta saskaľā ar novada domes lēmumu un nomas 
līgumu. 

4. Nomas termiľš- 2 gadi. 
5. Pretendentiem līdz 2009.gada 20.martam Sakas novada domē iesniegt 

pieteikumu par stāvlaukuma apsaimniekošanu un apsaimniekošanas 
vīziju. 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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DALĪBNIEKA ANKETA 
Dati par autoru: 
Vārds, uzvārds___________________________________________ 
Vecums ________________________________________________ 
Telefona Nr.: ____________________________________________ 
E-pasta adrese: __________________________________________ 
Datums:     /    /2009  
Dalībnieka paraksts: 
FOTOGRĀFIJAS APRAKSTS 
Fotogrāfijas nosaukums ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
Veltījums Pāvilostas pilsētai dzimšanas dienā___________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

11.  Konkursam iesūtītās fotogrāfijas tiks vērtētas, ľemot vērā 
atbilstību konkursa formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un 
termiľš, fotogrāfijas atbilstība tehniskajiem parametriem un šī 
nolikuma noteikumiem), fotogrāfijas māksliniecisko kvalitāti 
(kompozīcija, krāsa utt.) un saturisko aspektu vērtējot tajā parādīto 
domu un radošās idejas oriģinalitāti, tehnisko kvalitāti (izpildījums, 
rūpīgums u.tml.),  atbilstību konkursa mērķim un tematam;  
12. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa 
organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti pēc saviem ieskatiem 
Pāvilostas pilsētas popularizēšanā, atsaucoties uz autoru;  
13. Fotogrāfijas konkursam ir iesniedzamas vienā no diviem veidiem:  
13.1. elektroniskā jpg. formātā sūtot tās uz e-pasta adresi: 

dome@saka.lv , ar norādi „ FOTO KONKURSAM”;  
13.2. elektroniskā jpg. formātā CD datu nesējā.  
Kontakti: Mairita Baltaiskalna, Pāvilostas tūrisma informācijas centra 
vadītāja, Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Sakas novads, Liepājas rajons, 
LV-3466, tālr./fakss: +371 63498229, m.t. +371 29121894, e-pasts: 
pavilosta.tic@tvnet.lv vai Aija Ozoliľa, Sakas novada domes 
kancelejas vadītāja, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Sakas novads, 
Liepājas rajons, LV-3466, tālr. +371 63498261, e-pasts: 
dome@saka.lv. 
Fotokonkurss norisināsies no 01.03.2009. – 30.04.2009. 
Fotokonkursa – galerija būs apskatāma Pāvilostas, Sakas novada 
mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā „Foto galerijas” ar nosaukumu 
„Dāvini savai pilsētai foto”; 
 Rezultātu paziľošana un labāko darbu autoru apbalvošana 
notiks 2009.gada 16. maijā Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros. 

 

KONKURSS 
PĀVILOSTAS, SAKAS, 
RĪVAS UN ULMALES 

BIBLIOTĒKĀS! 
Visās Latvijas bibliotēkās no 2. – 

30.martam norisināsies konkurss „Nāc uz 
bibliotēku un atrodi meklēto!” Internetā būs 
jāmeklē atbildes uz jautājumiem. Konkurss 
notiks 4 kārtās (vienu reizi nedēļā 
jāsameklē atbildes uz konkrētās nedēļas  
jautājumiem). Uzvarētājs būs tas, kurš 
savāks lielāko punktu skaitu visās kārtās. 
Galvenā balva videokamera Panasonic. 
Konkursu organizē LURSOFT un valsts 
aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”. 
Informatīvais atbalstītājs – „Latvijas Avīze”.    

Vairāk par konkursu jautājiet 
bibliotekāriem vai lasīt www.pavilosta.lv  
sadaļā kultūra.  

Lita Šildere                                                             

 

Nolikums konkursam 

„DĀVINI SAVAI PILSĒTAI FOTO” 

Konkursa mērķis ir veicināt pozitīvu Pāvilostas pilsētas tēla 
veidošanu, popularizēt to. Konkursu rīko Pāvilostas tūrisma 
informācijas centrs. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic 
vērtēšanas darbu. 

Vērtēšanas komisija: 
Komisijas priekšsēdētāja Pāvilostas tūrisma informācijas centra 
vadītāja Mairita BALTAISKALNA 
Komisijas locekļi: Pāvilostas mākslas skolas direktors Zigmunds 
VILNIS, Pāvilostas mākslas skolas praktisko darbu skolotājs Alberts 
BRŪKLIS, Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs Andris 
PAIPA, Sakas novada domes kancelejas vadītāja Aija OZOLIĽA 

Konkursa dalībnieki  
1. Konkursā kā dalībnieks var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas 
teritorijā dzīvojošs cilvēks, kas konkursa darbus iesniegs atbilstoši 
nolikumā norādītajām prasībām kopā ar aizpildītu dalībnieka anketu, 
apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.  
Konkursa norise un darbu vērtēšana: 
1.  Lai piedalītos konkursā dalībnieks iesniedz paša radītas 
melnbaltas / krāsainas fotogrāfijas, aizpildītu un parakstītu dalībnieka 
anketu;  
2.  Jebkuram no konkursā iesniegtajiem darbiem jābūt saistītam ar 
konkursa tematu „Dāvini savai pilsētai foto” un jābūt papildinātam ar 
fotogrāfijas aprakstu, kas atklāj tā būtību (kā obligāts kritērijs); 
3. Viens autors var iesniegt neierobežotā daudzumā fotogrāfijas ar 
nelielu komentāru; 
4. Fotogrāfijas nedrīkst būt apstrādātas ar datorprogrammām; 
5. Netiks eksponētas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu 
raksturu vai neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai 
narkotiku lietošana) ainas; 
6. Vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegtos darbus, novērtējot katru 
darbu ar punktu skaitu 1-5, atbilstoši vērtēšanas skalai , kur 1 = 
mazākais un 5 = lielākais vērtējums; 
7. Konkursa uzvarētājus komisija noteiks kopīgā sapulcē, izvēloties 
dalībniekus ar augstāko iegūto punktu skaitu; 
8. Ja divu autoru darbi saľem vienādu punktu skaitu, komisijas 
priekšsēdētāja balss ir noteicošā; 
9. Konkursa organizētājiem ir tiesības diskvalificēt darbu, ja tas nav 
iesniegts nolikumā noteiktajā termiľā, daļēji vai pilnībā neatbilst 
nolikuma noteikumiem; 
10. Sakas novada dome pēc komisijas vērtējuma piešķir balvas 
labākajiem fotogrāfiju autoriem; 

 

Projekts „JŪRAS  AĻĢES” 
Pāvilostas vidussklolas audzēkľi (Skolotājas Valentīna Masko, Guna Grimsta) veic 

Latvijā vēl nebijušu pētījumu par jūras aļģu furcelāriju jeb jūras mēslu izmantošanas vēsturi. 
Aptaujājot daudzus Pāvilostas iedzīvotājus, jaunie pētnieki ir uzzinājusi, ka aļģes izsenis ir 
izmantotas gan augsnes mēslošanai, gan mājlopu piebarošanai, gan arī agara ražošanai.  

Tieši agara ražošanai paredzēto aļģu žāvēšana ir devusi lielu ieguldījumu 
pāvilostnieku dzīvē –  

 Gan to, ka žāvētāji nopelnījuši tik labi, ka dažs ticis pat pie jauna auto; 

 Gan arī to, ka aļģes tika žāvētas kāpās, īpaši vietā, kur tagad atrodas dabas liegums 
„Pāvilostas pelēkā kāpa” – jūras mēsli pabaroja kāpas smilti un tā uzplauka patreizējā 
krāšľumā.. 

Pētījuma veicēji saskārušies savā darbā ar problēmu, ka trūkst agrāku laiku fotogrāfisku 
liecību par jūras mēslu vākšanu, žāvēšanu. Tāpēc gribam lūgt palīdzību no iedzīvotājiem: ja ir 
fotogrāfijas, ja ir saglabājies kādam līgums ar zvejnieku kolhozu par jūras mēslu žāvēšanu, ja ir 
kāds interesants stāsts vai atgadījums, lūdzu, dot ziľu Pāvilostas vidusskolai vai arī projektā 
iesaistītajām skolotājām. Pētījumu plānots regulāri pilveidot 
19.martā tiek plānota pētījuma prezentācija, kas būs veltīta Pāvilostas 130 gadei. Uz 
prezentāciju ar populārzinātnisku lekciju par Baltijas jūras piekrastes ūdeľu bioloģisko 
daudzveidību piekrita ierasties bioloģijas zinātľu doktore, starptautiska eksperte, LU Bioloģijas 
institūta Jūras ekoloģijas laboratorijas vadītāja Elmīra Boikova. Šajā lekcijā būs arī stāsts 
par zemūdens aļģu pļavām. 

Guna Grimsta 

 

mailto:dome@saka.lv
mailto:pavilosta.tic@tvnet.lv
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Sendija Pūpola, Pāvilostas mākslas skola 4.V gr. 

Tas nozīmē, ka jāsāk gatavot nepieciešamā dokumentācija, lai 
laicīgi, bez steigas, iekļautos noteiktajos termiľos. 

Nepieciešamā dokumentācija 
Lai varētu pieteikties uz kādām no programmām, meža 

īpašniekam Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs jāiesniedz sagatavots projekta iesniegums 
un papildus nepieciešamie dokumenti. Viens no šiem dokumentiem - 
Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībās apstiprināts noteiktas formas 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā jāiekļauj arī platības skice. 
Informācija atrodama gan LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, gan Valsts 
meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra (KPC) mājas lapā 
www.kpc.gov.lv  

********** 

Datus pieľems divas reizes nedēļā 
Pēc 1. marta otrdienās un trešdienās no pulksten 10 līdz 

16 Liepājā, Bāriľu ielā 15 lopkopjus pieľems Lauksaimniecības 
datu centra vadošā speciāliste Indra Martinsone. 

Viľa  strādās 1. stāvā, Lauksaimnieku apvienības telpās. 
Konsultācijas var saľemt katru dienu, piezvanot pa tālruni 63822008 vai 
26510579.  

Aina Kreicberga 

Sporta Ziľas 
7.februārī startēja Liepājas rajona 

pagastu, pilsētu, novadu 18.spartakiāde. 
Sakas novads bija iedalīts 2.grupā, kurā 
piedalījās sekojošas komandas: Kazdangas 
pagasts, Vērgales pagasts,  Cīravas 
pagasts, Rucavas pagasts, Medzes 
pagasts, Bunkas pagasts, Aizputes pagasts. 
7.februārī Bunkā zolītes turnīrā septiľu 
komandu konkurencē Sakas novada 
komanda ieguva 5.vietu.Komandā startēja: 
Vilnis Grigorjevs, Dainis Klaks, Juris Klaks, 
Dzintars Zamarītis. 
14.februārī Cīravā galda tenisa turnīrā 
astoľu komandu konkurencē Sakas novada 
komanda izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja: 
Laila Priedola, Aldis Brūklis, Zintis Vīgulis. 
21.februārī Vērgalē basketbola turnīrā 
vīriešiem septiľu komandu konkurencē 
Sakas novada komanda ieguva 4.vietu. 
Apakšgrupas rezultāti: 
Sakas novads : Vērgales pagasts  24:48 
Sakas novads : Aizputes pagasts  51:25 
Sakas novads : Bunka            36:23 
Spēlē par 3.vietu 
Sakas novads : Medzes pagasts   38:55 
Komandā spēlēja: Mikus Opelts, Andris 
Dzenis, Ivars Horns, Ansis Horna, Einārs 
Vārsbergs, Mārtiľš Šēlis. 
Piejūras ceļojošā kausa izcīľas rezultāti: 
5.posms Pāvilostā: 
Sakas novads : Aizputes pagasts   2:7 
Sakas novads : Cīravas pagasts    0:4 
Sakas novads : Dunalkas pagasts  2:1 
6.posms Dunalkā: 
Sakas novads : Cīravas pagasts     3:1 
Sakas novads : Dunalkas pagasts  1:1 
Sakas novads : Aizputes pagasts    1:2 
7.posms Pāvilostā : 
Sakas novads : Cīrava                     6:0 
Sakas novads : Dunalkas pagasts   7:6 
Sakas novads : Aizputes pagasts    1:4 

 

21.martā Pāvilostas vidusskolā notiks Liepājas 
rajona čempionāts zolītē 3. posms. Sacensību 
sākums plkst.10.00 
Sakas novada zolmaľiem aicinājums 
izmēģināt savus spēkus rajona līmenī. 

Sīkāka informācija pie sporta 
organizatora. 
28.februārī un 1.martā notika Sakas novada 

Sporta dienas 
Ceļojošā  kausa izcīľā volejbolā 

piedalījās četras komandas. 
1.vietu izcīnīja komanda ar nosaukumu ,,AC 
un CO” 
2.vietā - ,,Alejas” 
3.vietā - ,,Pāvilostnieki” 
4.vietā –  “Dome” 
Uzvarētāju komandā spēlēja Gunita Lāce, 
Andris Cābelis, Mareks Selderiľš, Nauris 
Stirna, Jānis Broks, Vairis Vilsons. 
Ceļojošā kausa izcīľā futbolā piedalījās 
četras komandas. 
1.vietu izcīnīja komanda ar nosaukumu ,,AC 
un CO” 
2.vietā- ,,Dzintariľš” 
3.vietā - ,,N-Stars” 
4.vietā - ,,Alejas” 
Uzvarētāju komandā spēlēja Nauris Stirna, 
Andris Cābelis, Jānis Broks, Mareks Selderiľš, 
Vairis Vilsons, Juris Klaks. 
Individuālo sporta veidu rezultāti: 
Galda teniss sievietēm 
1.vietā-Rita Bērziľa. 
2.vietā-Laila Priedola. 
3.vietā-Aivita Barsukova. 
Galda teniss vīriešiem 
1.vietā-Uldis Kristapsons. 
2.vietā-Zintis Vīgulis. 
3.vietā-Artis Raibarts. 
Novuss vīriešiem 
1.vietā –Dainis Vītols. 
2.vietā-Ģirts Lanka. 
3.vietā-Ēriks Bunka. 

 

Novuss sievietēm 
1.vietā -Solveiga Ansone. 
Tā kā viľa bija vienīgā no sievietēm, kura bija 
pieteikusies uz novusu, tad nācās sacensties 
ar vīriešiem. Vienpadsmit dalībnieku 
konkurencē Solveiga Ansone izcīnīja 
augsto 5.vietu! 
Basketbola soda/trīspunktu metieni 
sievietēm 
1.vieta-Rita Bērziľa. 
2.vieta-Dagne Vaskopa. 
3.vieta –Aivita Barsukova. 
Basketbola soda/trīspunktu metieni 
vīriešiem 
1.vieta –Miķelis Horna. 
2.vieta-Ingus Lazukins. 
3.vieta-Ivo Jaunzems. 
Zolīte 
1.vieta-Dzintars Zamarītis. 
2.vieta-Andris Zaļkalns. 
3.vieta-Vilnis Grigorjevs. 
Dambrete vīriešiem 
1.vieta-Zintis Vīgulis. 
2.vieta-Arvis Barsukovs. 
3.vieta-Matīss Eihvalds. 

Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās 
Sakas novada sporta dienās! 

Sporta organizators Aldis Barsukovs 

 

LAUKSAIMNIEKIEM 
Meţa īpašniek, izmanto iespēju! 

Pagājušajā gadā pieľemtie Ministru kabineta (MK) 
noteikumi ļāvuši daļai meţa īpašnieku piesaistīt sava meţa 
ekonomiskās vērtības uzlabošanai zināmus Eiropas Savienības 
(ES) un valsts līdzekļus. 

 No 16.marta līdz 17.aprīlim tiks atkārtoti atvērtas trīs 
programmas  
 „Meţa ekonomiskās vērtības uzlabošana” – atbalsts 

jaunaudžu kopšanai, jaunaudžu kopšanai ar atzarošanu, 
mazvērtīgu mežaudžu nomaiľai un jaunu instrumentu un 
aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiľai, iegādei. 

 „Meţsaimniecības raţošanas potenciāla atjaunošana un 
preventīvu pasākumu ieviešana” – atbalsts meža 
atjaunošanai un kopšanai pēc vējgāzes  vai ugunsgrēka. 

 „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā 
apmeţošana” – atbalsts gan meža ieaudzēšanai un kopšanai 
lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, gan dabiski ieaugušo 
mežaudžu kopšanai un papildināšanai lauksaimniecībā 
neizmantojamā zemē. 

 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.kpc.gov.lv/
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 6.februārī pārstāvēju Pāvilostu starptautiskajā tūrisma izstādē „BALTTOUR 
2009”. Tā ir Baltijā nozīmīgākā tikšanās vieta daudzu pasaules valstu tūrisma 
profesionāļiem, kur veidojas jauni kontakti, tiek plānoti jauni maršruti un stiprināta 
esošā sadarbība.  

Iespējams valsts ekonomiskā stāvokļa dēļ, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
izstāžu stendi aizľēma uz pusi mazāk vietas. Šogad visi dalībnieki bija izvietoti vienā 
zālē. Bez Latvijas novadu un pilsētu piedāvājuma izstādē piedalījās dalībnieki no 
Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Azerbaidžānas, Čehijas, Čīles, Grieķijas, Gruzijas, 
Horvātijas, Igaunijas, Indijas, Itālijas, Izraēlas, Kipras, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, 
Lietuvas, Malaizijas, Maltas, Norvēģijas, Portugāles, Sanmarīno, Slovākijas, Somijas, 
Spānijas, Tunisijas, Turcijas, Ukrainas, Ungārijas, Uzbekistānas un Vācijas. 

Pāvilostas tūrisma informācijas centrs devās uz izstādi, lai prezentētu savu 
tūrisma piedāvājumu izstādes apmeklētājiem. Šoreiz Liepājas pilsētas un rajona 
stenda noformējuma akcents bija Latvijas Piena muzejs. Stenda apmeklētājiem bija 
iespēja slaukt govi, vērot sviesta kulšanas procesu, kā arī apskatīt senus piena 
pārstrādes darbarīkus.  
Izstādē tika prezentēts 2009.gada Liepājas un Liepājas rajona tūrisma ceļvedis, kuru 
izveidojis Liepājas tūrisma informācijas birojs. 

Pāvilostas tūrisma informācijas centrs īpaši izstādei bija sagatavojis trīs 
jaunus informatīvās brošūras latviešu un angļu valodā, ietverot tajās informāciju par 
naktsmītnēm, pirtīm, pasākumiem 2009.g., ēdināšanas uzľēmumiem, apskates 
objektiem, kā arī aktīvās atpūtas piedāvājumu. 

Šogad novēroju, ka izstādes apmeklētāji kļuvuši zinošāki un uz izstādi 
devušies ar mērķi noskaidrot jau iepriekš sagatavotus jautājumus.  

Cerot uz siltu un saulainu vasaru - TIC vadītāja  Mairita Baltaiskalna 

 

Starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour2009” 
 

Pāvilostas TIC statistika par 
2008.gadu 

Kopējais Pāvilostas tūrisma informācijas 
centrā apkalpoto klientu skaits 2008.gadā bija 7226. 
Pret 2007.gadu skaits ir palielinājies par 26.35%. No 
kopējā skaita personiski TIC ienākušie (TIC 
apmeklētāji) 6734, t.i. 93.19%, no kopējā  skaita 
apkalpoti pa telefonu  411, t.i. 5.69 %, no kopējā 
skaita apkalpoti pa e- pastu, faksu, pastu 81, t.i. 
1.12%. Lielākais skaits apkalpoto klientu, izdalot pa 
mēnešiem, novērojams tieši vasaras mēnešos: jūnijā 
702, jūlijā 1703, augustā  1164. Vidējais dienā 
apkalpoto visu veidu  klientu skaits sezonā (V-IX)  ir 
30.35,  nesezonā (X-IV)  ir 12.12. No apkalpotajiem 
klientiem  40.69% (2940) ir no Pāvilostas, Sakas 
novada, 39.73% (2871), no Latvijas un 19.58% 
(1415), no ārzemēm -   Vācija (604) t.i. 42.69%, 
Lietuva (413) t.i. 29.19%, Polija (56) t.i. 3.96%, 
Zviedrija (50) t.i.3.53 %,  Nīderlande (46) t.i. 3.25%. 
Klientu pieprasījumu sadalot pēc tēmām, lielākā daļa 
pagājušajā gadā devušies uz Pāvilostas TIC, lai 
izmantotu interneta pakalpojumus (791), 784 – lai 
noskaidrotu autobusu kursēšanas grafikus, 751 – 
ieradās pēc novada avīzes, 706 – pēc dažāda satura 
informācijas un 664, lai noskaidrotu interesējošo 
informāciju par Pāvilostu. 

Apkopojot informāciju par ienākošajām 
jahtām Pāvilostas ostā, to skaits salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu palielinājies par 55 jahtām. Kopā 
Pāvilostas ostā ienākušas 240 jahtas , no kurām 80 
bija no Vācijas, 70 no Latvijas, 20 no Somijas un 19 
no Zviedrijas. 2008.gadā Sakas novadā darbojās 24 
tūristu mītnes (2 viesnīcas, 1viesu nams, 9 atpūtas 
mājas, 9 brīvdienu mājas un 3 kempingi), kopumā 
piedāvājot 315 nakšľotāju vietas. 
2008.gadā Sakas novadā nakšľojuši 6299 cilvēki un 
pavadījuši šeit 11689 cilvēknaktis – vidēji viens 
cilvēks Sakas novadā pavadījis 1.856 naktis. Lielākais 
nakšľotāju skaits jūnijā – 1187, jūlijā - 2034, augustā 
– 1749. Salīdzinot ar 2007.gadu nakšľotāju skaits 
samazinājies par 686 cilvēkiem. Ļoti iespējams, ka tas 
saistīts ar lietaino laiku vasarā, kā arī ekonomiskā 
stāvokļa pasliktināšanos valstī.  
Jaunumi 2008.gadā Pāvilostā, Sakas novadā 
 Tika uzstādīti divi jauni informatīvie stendi Kalna 

un Jūras ielas stāvlaukumos un sešas norādes 
zīmes „Nē, kāpu izbraukāšanai!”. Diemžēl, viens 
no informatīvajiem stendiem jau tika sabojāts.  

 Tika papildināts suvenīru klāsts – izgatavoti 
auduma maisiľi un somas ar Pāvilostas, Sakas 
novada logo. 

 Apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā „Teātra 
bīčbārs”. 

 Sakas novadā tūristiem tika piedāvāts jauns telšu 
laukums ar izjādēm ar zirgiem, šķēršļu trasēm un 
lauku labumiem „Lejās”. Piedāvājums gan ir 
spēkā iepriekš piesakoties. 

 Tika izveidotas 4 veidu informatīvās brošūras par 
Pāvilostu un Sakas novadu. 

Informācijai! 
No 2009.gada 13.februāra jebkuram interesentam 
mājas lapā www.pavilosta.lv pieejama Pāvilostas TIC 
statistika. 

Pāvilostas TIC vadītāja Mairita Baltaiskalna 

 
 

 

Paziľojums traktortehnikas īpašniekiem 
Traktortehnikas apskates Sakas novadā notiks š.g. 19.martā Pāvilostā 

inspektors J.Siliľš, 6.aprīlī Sakas pagastā inspektors A.Vaitkus. Skates sākums 
plkst. 1000 pie pašvaldībām. Maksa par TA  traktoriem, graudu kombainiem, zāles 
novākšanas mašīnām 11,00Ls, spectehnikai 17,00Ls, piekabēm 8,00 Ls uz vietas 
inspektoram.  

Traktortehnika obligāti jāatrāda inspektoram.  
Šajā dienā varēs reģistrēt tehniku, noľemt tehniku no uzskaites un tiks sagatavoti 
dokumenti numura zīmju nomaiľai, kā arī pieľems braukšanas eksāmenu, kuri 
vēlēsies iegūt traktortehnikas vadīšanas apliecību.  

Atkārtotas tehniskās apskates tiek plānotas atbilstoši apskates talonos un 
uzlīmēs norādītos termiľos, TA saskaľojot ar pašvaldību vai lauksaimniecības 
organizatoru. Apskates termiľš norādīts kompostrētā talonā (mēnesis), kurā nav 
pieļaujama tehnikas ekspluatācija.  

Ja kādam ir nepieciešama tehniskā apskate ātrāk, tā tiek veikta pēc 
individuāla pieteikuma. Par visiem jautājumiem atbildes sniegs aģentūrā Liepājā, 
Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruni 3425564, m.t.29284739 – Siliľš, m.t. 29437351 
Vaitkus. 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Laura Gertsone Pāvilostas mākslas skola 3.P gr. 

3.7.5.4. nodod klasi dežūrskolotājam, 
klases audzinātājam vai skolas 
dežurantam. Par klases pieľemšanu 
dežūrskolotājs, klases audzinātājs vai 
skolas dežurants veic reģistrāciju Klašu 
dežūru nodošanas - pieņemšanas žurnālā.” 

Saskaľā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 4.pantu Valsts Bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija savā 2007. 
gada 8. marta vēstulē ir norādījusi, ka 
„izglītojamos ir iespējams iesaistīt izglītības 
iestādes vides, it īpaši paša bērna mācību 
vides – klases telpas – sakopšanā un tas ir 
nepieciešams audzināšanas procesa 
ietvaros, lai nostiprinātu atbilstošas vērtību 
sistēmas nostiprināšanu bērnā. Šāda 
iesaistīšana palīdz bērnam saprast un 
uzľemties atbildību par sevi un savu rīcību 
izglītības iestādē, kā arī apzināties savu 
līdzieguldījumu apkārtējās vides 
uzlabošanā”. 

Jāpiezīmē, ka šādi klašu 
dežurantu pienākumi ir joprojām daudzās 
Latvijas skolās, vai arī tiek atjaunoti, jo 
izglītības process ietver mācību un 
audzināšanas darbu, savukārt izglītības 
rezultāts ir cilvēka personības zināšanu, 
prasmju un attieksmju kopums. 

 

 

 

Ir sieviete kā... 
Savā paziľu vidū atradu tādu sievieti, kurai piemīt nemaldīga gaumes izjūta, ka viss viľas 

apģērbs no galvas līdz kājām ir harmoniski saskaľots, ka viss ko viľa valkā, viľai labi 
piestāv! Ar gaumi apveltīta sieviete, protams, seko modei. Bet viľa izvēlēsies tikai tos 
modes jaunumus, kuri viľai piestāv, un kaut kāds sīkums, šalle vai tērpa piederums 
vienmēr apliecinās viľas personību.   

5. martā plkst. 17.00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā tika atklāta 
mašīnizšuvējas un  modistes AGRITAS  VĪKSNES personālizstāde veltīta sievietēm 
„Kleitas, šalles, ziedi ...” 

Tas, ka Agrita kļuvusi par šuvēju, nav nejaušība. Šo amatu viľa izvēlējusies 
apzināti un nopietni virzījusies pretī savam mērķim. Daudz ko Agrita apguvusi pašmācības 
ceļā, piemēram, kā strādāt ar dažādiem audumiem. Viľa ļoti iemīļojusi linu, kuru izšuj ar 
rozēm. Roze Agritai mīļa puķe, un tā bieži parādās izšūtos tērpos. Tērpu ziedus, kāzu 
diadēmas izveidošanu zināšanas individuāli  apguvusi  pie Marijas Zagrebeļenajas (Rīgā), 
kura strādājusi pagājušā gadsimtā 50.-tos, 60.-tos bijusī Padomju Savienībā pazīstamā 
„Rīgas Modes”. Bet pie Andas Mazvērsītes roku dūrienu tehniku - lentīšu izšuvumu.  

Reti kas dabā ir pavisam pilnīgs, un vēl retāk būs sastopama sieviete, kura būs 
pilnīga daiļuma iemiesotāja, kuras tuvumā ziedi uzziedēs, kuras tuvumā vēja pūsmas 
nostāsies. Vienmēr katrai būs pie sevis ko apslēpt, notušēt, citu ko izcelt, pastiprināt.   

Bet Agritas darinātie tērpi valkātājām ļauj sajusties savādākām, būt citai, izdzīvot 
dažādus dvēseles noskaľojumus un sajust sevi. 
... jo ir sieviete kā saule, kā tauriľš, kā zieds, kā putns... jo ir sieviete kā zibens šautra, kā 
krāšľa rudens lapa, kā vēlā roze, kā brīnumputns... 
Modistes Agritas Vīksnes personālizstāde muzejā būs skatāma no 5. marta līdz 5. 
maijam.  
Uzziľai:  
1980. g. – Sieviešu drēbnieka kvalifikācija;1998./99. g.  – Augstākās pakāpes šūšanas 
kursi (Rīga Burda); 2000. g. – Konstruēšanas- Modelēšanas kursi (Rīga Burda); 2001. g.- 
Mašīnizšūšanas kursi (Burda); 2001. g. – Amata Zeļļa diploms – mašīnizšuvēja  (Latvijas 
Amatniecības Kamera); 2006. g. – Konstruēšana  un modelēšana (pilnveides izglītība); 
2007. g. – Diploms. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, kvalifikācija – modists. 

Muzeja vadītāja Irina Kurčanova 

 

VIDUSSKOLA 
Par izmaiľām skolas 

Iekšējās kārtības 
noteikumos 

Pārmaiľas valstī lielā mērā skar 

un prasa pārmaiľas arī mūsu skolas dzīvē. 
Skolas budžeta finansējuma samazināšanas 
rezultātā ar marta mēnesi samazinās darba 
likmes un slodzes skolas tehniskajiem 
darbiniekiem. Taču veicamā darba apjoms 
paliek, darba pienākumiem palielinoties. 
Šādā situācijā mums visiem jāpārvērtē sava 
attieksme pret mūsu līdzcilvēku darbu. 

Pēc skolas skolēnu un vecāku 
ierosmes, izdiskutējot ar skolēniem, skolēnu 
līdzpārvaldi, pedagogu un tehnisko 
darbinieku kolektīvā, skolas Padomē, esam 
vienojušies par papildinājumiem skolas 
Iekšējās kārtības  noteikumos. 
3. sadaļā „Skolēnu pienākumi” 
„3.7.5. Klases dežurants katru dienu, mācību 
stundām beidzoties, sakārto klasi: 

3.7.5.1. notīra tāfeli; 
3.7.5.2. noslauka solu virsmas; 
3.7.5.3. izslauka grīdu; 

 

Aicinām vecākus vairāk pasekot savu 
bērnu veselīgas ēšanas paradumu veidošanai 
un vairāk pievērst vērību racionālam viľam 
uzticētās naudas izlietojumam, mācot to savam 
bērnam, tādējādi ierobežojot bulciľas, čipsus, 
limonādes, īpaši saulespuķu sēklu „slimībai” 
skolas telpās, sabiedriskās vietās, kas piesārľo 
klases, skolas telpas, apkārtni, bet vēl vairāk – 
bērnu organismu. 

Skolas direktore Aina Ansone 



Manu pirmo atmiľu fragmenti 
par ĀĶAGALU – PĀVILOSTU 

Savās atmiņās dalās pāvilostnieks 
Kārlis Matisons. 

1940.-1941.gada ziema atnāk ar 
nepieredzēti bargu salu. Ļaudis saka, ka krievi 
atnākuši ar visu Sibīrijas salu. Jūra, cik vien tālu 
redzams, aizsalst ar gludu ledu, kā dīķis. Krievu 
zaldāti, nostādījuši pret jūru mērķi, vingrinās 
šaušanā. Kad mācības beigušās, krievi 
aizvākušies, mēs, zēni, rīkojam sacensības ložu 
lasīšanā. Skrienam pa ledu „augšup”, lodes 
lidojuma tālumā, un meklējam. Jā, ir! Guļ uz 
ledus, mazliet ledū iekusušas. Uzvarējis, kurš 
vairāk salasījis. 

Āķagalā bija daudz Freimaľu. Bija 
Butlera Freimanis – laikam viľa mamma bija 
dzimusi Butlere. Bija Indriķa Freimanis, bija 
Kārlīša Freimanis, bija Trīslīkuma Freimanis, bija 
Freimaľu Kārlis, bija Mellais Rūdis, bija Krapčiks 
– visi Freimaľi. 

Bija augumā liels vīrs – Pūce. Bija 
vairāki ebreji – kurpnieki. Pūce reiz aiziet pie 
kurpnieka Kāna, pasūta kārtīgus juhtādas 
zābakus. Liela auguma vīram, protams, liela 
kāja. Kāns nomēra kāju, nosaka laiku, kad 
zābaki būs gatavi. Īstajā laikā Pūce ierodas pēc 
zābakiem, bet saģērbis kājās vairākus vilnas 
zeķu pārus. Pirms nest mājās, zābaki jāuzlaiko. 
Izrādās – par maziem! Nevar uzģērbt (vainīgas, 
protams, zeķes). Atsakās zābakus pieľemt. 
Kāns krīt izmisumā – „Tā jau nav cilvēka kāja, tā 
ir vella kāja! Kur es tagad tādus zābakus liks?”  
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 „ZIEDĒT UN ZAĻOT BŪS JAUNAI OSTAI UN PILSĒTAI, KURA 
IESVĒTĪTA TRĪSVIENĪGĀ DIEVA VĀRDĀ 16.MAIJĀ 

1879.GADĀ”. 
 Šo vēlējumu var izlasīt kādā Tērbatas avīzē, kura toreiz aprakstīja šo īpašo 
notikumu Kurzemes piekrastē. Ir gājuši gadi. Lai arī pilsēta atrodas nomaļus no lielajiem 
centriem, vēstures līkloči un arī satricinājumi nav gājuši tai secen. Bet neskatoties ne uz ko, 
pilsēta zaļo, aug un cerību pilna skatās nākotnē. 

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

Laika periods no pilsētas dibināšanas līdz 20.gs. sākumam 
  Pirmās ziľas par Pāvilostas ciema vietu sastopam no hercoga Jēkaba laika(1642.- 
1682.), kad Sakas upes grīva noderēja hercogam kā osta Aizputes pilsētai. Pirms Pāvilostas 
dibināšanas tagadējā Dzintaru ielā upes krastā pretī Mūzikas skolai bijis stipri stāvs kalniľš 
ar biezas melnas zemes kārtu, kas liecina par mītnes slani. Pirmie ciema iedzīvotāji ľēmuši 
te melno augsni un veduši uz saviem dārziem Vītolu ielā. Rokot tad atrasta veca grīda, bet 
zem tās dzintars, vecas naudas un tabakas slotas. Tas liek domāt, ka te bijusi noliktava. Pēc 
zviedru poļu kara hercoga Jēkaba saimniecība tika izpostīta. Sakas upi iepretī muzeja ēkai 
aizbēra akmeľiem. Pēc tam nekādu ziľu par šo vietu vairs nav. 

Pēc administratīvā iedalījuma teritorija, ko Pāvilostas dibinātājs Otto Lilienfelds 
1879.gadā nosauca par Pāvilostu, ietilpa Upesmuižas pagastā. 1866.gadā tajā ietilpa arī 
Stembres, Mindes, Pilsmuižas, Sarkanmuižas pagastiľi. 1890.gadā Upesmuižas pagastam 
pievienoja arī Ulmales, Saļienas, Ostbahas un Mācītāja pagastus. Pilsētas zemes tuvumā 
bijušas mājas „Smiltnieki” (tagad Dzintaru 10) un „Āķi” – uzkalniľā blakus vecajam 
dzelzceļam. Tautas mutē Pāvilostu sauc par Āķagalu, jo tagadējā vecpilsētas teritorija 
piederējusi „Āķu” saimniekam.  

Vārds „gals” cēlies no zemes mēles starp Sakas upi un jūru, uz kuras guļ 
Pāvilosta. Vieta, kur pirms ciema dibināšanas ir bijušas putošas smiltis. Vienīgie ciema 
tuvākie iedzīvotāji tad bijuši krievu robežsargi, kas dzīvoja upes pretējā krastā 1855.gadā 
celtajā ēkā, ko pāvilostnieki pazīst kā „Zeltenes”. 

Bet nu atgriežamies pie Upesmuižas. To ap 1875.gadu nopērk atvaļināts 
ģenerālleitnants Otto Fridrihs fon Lilienfelds, kura brālis Pauls Lilienfelds  no 1875. – 
1885.gadam bija Kurzemes gubernators. 1878.gada ziemā  Lilienfelds par saviem līdzekļiem 
(85 000 zelta rubļu) licis izbūvēt pirmos molus. Gadu vēlāk 1879.gada 21.maijā (pēc vecā 
stila 16.maijā) notika ostas un pilsētas dibināšana. Lilienfelds šo vietu nosauc sava brāļa 
vārdā par Paulshafen (Paula osta). No upes paľemto akmeni iemūrēja jaundibinātās pilsētas 
pirmās mājas pamatā. Tagad šajā ēkā ir Pāvilostas novadpētniecības muzejs. Tad Lilienfelds 
kopā ar viesiem ieplānotajā tirgus laukumā iedēstījis trīs liepas un šeit notikusi pilsētas 
iesvētīšana. Pilsētai iedalītā zeme bijusi sadalīta 60 pūrvietās. Vēlāk tās sadalītas sīkos 
gabaliľos. Ilgi neviens nav gribējis še apmesties uz dzīvi. Pirmās mājas uzcēluši Donis un 
Butlers Vītolu ielā, kas arī uzskatāma par vecāko ielu pilsētā. Līdz 1890.gadam uzceltas tikai 
kādas 10 mājiľas.  

Lilienfelds plānveidīgi veidoja savu saimniecību. Iegādājās apkārtējo mazo muižu 
zemes, ap 1880.gadā uzcēla spirta dedzinātavu, ap 1895.gadu – ķieģeļnīcu. Reizē ar 
Liepājas kara ostas būves uzsākšanu 1893.gadā, rodas impulss Pāvilostas attīstībai. No 
šejienes sākas intensīva laukakmeľu vešana uz Liepāju. Akmeľus saveda upes krastā 
tagadējā Simtgadu parka teritorijā, no kurienes tos krāva prāmjos, ko velkonīši veda uz 
Liepāju. Apkārtējo pagastu iedzīvotājiem rodas darbs. Tie ceļ mājas, atver tirgotavas... 
Iesākās strauja kuģošana. Trīs buru kuģi piederēja Lilienfeldam. Jānis Hartmanis ir pirmais 
pāvilostnieks, kurš iegādājas kuģi vārdā „Katrina”. No 1894.-1900.gadam notiek jaunu kuģu 
būvēšana. Pāvilostā uzbūvēti ap 15 jauni buru kuģi.Kuģu vedmaksas(fraktis) bija augstas, un 
kuģi, kaut uz parāda pirkti, drīz sevi atmaksāja un deva pārticību. Pāvilosta varēja būt lepna 
kā kuģu osta, bet vietējie uz savu buru floti. 

Ap 1900.gadiem krievu valdībai bija nodoms Pāvilostā izbūvēt mīnu kreiseru un 
torpēdu laivu ostu. Vietu apskatīt ieradās Krievijas flotes šefs, lielkľazs, ķeizara svainis 
Aleksandrs Mihailovičs. Iedzīvotājiem radās cerības uz pilsētas uzplaukšanu. Bet ostai 
vajadzēja zemi, par kuru Upesmuižas īpašnieks Aleksandrs Lilienfelds prasīja pasakainu 
summu, ko valdība negribēja maksāt. Uznāca Japānas karš 1904.gadā un viss apklusa. 

Līdz 1903.gadam pilsētā nebija skola. Mazos bērnus mācīja privāti ļaudis, bet lielie 
gāja skolā Sakā. Uz iedzīvotāju lūguma, krievu valdība atvēra skolu Vītolu ielā Alkšľa namā, 
skolotājs bija Aļeckis. 

1904.gadā sāka celt Baptistu lūgšanas namu. Zemes gabalu būvei dāvināja 
Lilienfelds. Sabiedriskā dzīve tolaik bija neaktīva. Biedrību nebija. Par labiekārtojumu 
neviens nerūpējās. Kokus nedēstīja. Ceļu nebija. Ielas – smilšainas. 

/Turpinājums nākamajos izdevumos/. MARITA HORNA 

 

Mūzikas skolā 
 4.martā Pāvilostas mūzikas skolas 
audzēkľi Mārcis Freidenfelds un Ingus 
Lazukins un pedagogi Gints Zabarovskis, 
Ojārs Strungs un koncertmeistare Inguna 
Venena piedalījās III Kurzemes mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
nodaļu audzēkņu  konkursā Saldū. Šis ir 
profesionāls konkurss, kura žūrijā ir pieredzējuši 
pedagogi no Latvijas vadošākām mūzikas 
skolām, tādēļ dubults prieks par mūsu pedagogu 
uzdrīkstēšanos un audzēkľu spējām iemācīto 
pareizi atskaľot. M. Freidenfelds ieguva II 
vietu trompetes spēles 12 audzēkľu 
konkurencē. Vēlam veiksmi arī turpmāk!!! 

Visiem mūzikas mīļotājiem marts atnāk 
ar Pianisma Zvaigžľu festivālu. Šoreiz jau 17. 
reizi. Šoreiz Liepājas simfoniskais orķestris 
klavierspēles pedagogiem deva iespēju trīs 
dienas piedalīties Bulgārijas un Grieķijas 
Mūzikas akadēmijas profesores M. Mollovas 
meistarklasēs. Ar vienkāršiem piemēriem un 
salīdzinājumiem profesore katram audzēkľa 
atskaľotajam skaľdarbam lika iemirdzēties 
jaunās krāsās. Galvenais profesores teiktais: 
„Viss notīs ir rakstīts, jāmāk tikai to izlasīt”. Pati 
pianiste brīnišķīgi papildināja savus 
ierosinājumus skaľdarbu interpretācijā, 
atskaľojot tos no galvas! 

Pāvilostas Mūzikas skolas  
klavierspēles skolotāja I. Venena 
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 Mūzikas skolā 
Muzikālās izglītības neatľemama un ļoti svarīga sastāvdaļa ir 

koncertu apmeklēšana, kuros iepazīstam dažādas mūzikas formas, 
žanrus un izpildītājus. Februārī Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľi 
apmeklēja koncertus „ Ziemas pasaka” un „ Mazā raganiľa”, kur ar 
pasaku tēlu palīdzību bērni tika iepazīstināti ar operas uzbūvi un 
tradīcijām.  
 Mūzikas akadēmijas operas studija „Figaro” A.Gaiļa vadībā 
rādīja operu „Ansītis un Grietiľa”. 
 

 VIDUSSKOLĀ 
Nesen notikušajās rajona olimpiādēs un konkursos šādi 

rezultāti: 
14. janvāra mājturības un tehnoloģijas olimpiādē meitenēm 8.-

12. klasēm Anda Uzare (8.kl.), Laine Šildere (9.kl.) un Maija Pīraga (9.kl.) 
ieguva atzinību, Ilze Ieva Vilne (8.kl.) – 3. vietu (skolotāja I.Vīgante). 

30. janvārī fizikas olimpiādē 11. klases skolniece Sandra 
Bikova ieguva 2. vietu (skolotāja S.Ansone). 

2. februārī latviešu valodas olimpiāde 8.-9. klasēm Ilze Ieva 
Vilne ieguva 3. vietu, Laine Šildere – 2 vietu, Ivita Goguadze  - 1. 
vietu. Ivita un Laine 7. martā piedalās  republikas olimpiādē (Skolotāja 
A.Kaže). 

10. februārī vēstures olimpiādē Lainei Šilderei atzinība, Āris 
Kaţis ieguva 1. vietu (skolotāja Ā.Paipa). 

13. februārī matemātikas olimpiādē 9.-12. klasēm 9. klases 
skolniece Ivita Goguadze ieguva atzinību (skolotāja M.Rolmane). 

18. februārī politikas zinību olimpiādē Āris Kaţis ieguva 1. 
vietu (skolotāja Ā.Paipa). 

20. februārī matemātikas olimpiādē 5.-8. klasēm 6. klases 
skolniece Terēze Cābele ieguva 2. vietu (skolotāja S.Ansone). 

25. februārī krievu valodas daiļrunas konkursā Madars Kaţis 
ieguva 2. vietu,  Kristīne Podziľa – 1. vietu (skolotāja L.Vasiļčika). 

Liels paldies visiem par ieguldīto darbu! 
 
No 9.-13.februārim skolā bija izsludināta Krāsainā nedēļa – 

aicinājums izmantot savā apģērbā un aksesuāros katrai dienai noteikto 
krāsu. Rezultātā tika izrevidēti ne tikai skapji, bet arī dvieļu krājumi un 
mīkstās mantiľas, kas kalpoja kā aksesuāri. Krāsainās nedēļas fotomirkļi 
aplūkojami skolas mājas lapas foto galerijā www.pavilostasvsk.topinfo.lv 

 
27.februārī skolēni un pedagogi apmeklēja izstādi Skola 2009. 

Pēc izstādes apmeklējuma tika apskatīts Latvijas Kara muzejs. 
 
Atgādinām, ka Pāvilostas vidusskola turpina makulatūras 

vākšanu. Tagad, kad pagrabos un bēniľos kļūst gaišāks, ir īstais laiks 
atbrīvoties no liekajiem papīru krājumiem. Aicinām tos nogādāt Dzintaru 
ielā pretī ostai mazajā piebūvītē (atslēga pie robežsargiem). Makulatūru 
vāksim līdz aprīļa vidum. Paldies visiem, kuri jau atsaukušies 
aicinājumam, un paldies visiem, kuri mūs atbalstīs. 

 
 

 
Pāvilostas vidusskola informē, ka no š.g.1.marta ir izmaiľas pulciľu darba laikos: 
 

Nr. 
p.k. 

Pulciľa nosaukums Klašu grupa Pulciľa skolotājs- vārds, 
uzvārds 

Darba laiks 
(diena un plkst. laiks) 

Telpa, kurā notiek 
nodarbības 

1. Šūšana 7.-12. Inta Vīgante Trešdienās1505–1725 Mājturības 
kabinetā 

2. Debates 6.-11. Ārija Paipa Trešdienās 1345–1500 10.klasē 

3. Sporta spēles 5.-12. Zintis Vīgulis Pirmdienās, Otrdienās, 
Trešdienās, Piektdienās1640–1720 

Sporta zālē 

4. Vizuālā māksla 4.-12. Andris Paipa Sestdienās 1100–1320 7.klasē 

5. Tūrisms un orientēšanās 3.-12. Aina Kreicberga Otrdienās 1500–1700 Mežā 

6. Vokālais ansamblis 4.-6. Dace Bunka Trešdienās 1600–1730 8.klasē 

7. Koris 2.-4. Dace Bunka Pirmdienās 1300–1340 8.klasē 

8. Floristika 5.-11. Baiba Arāja Trešdienās 1430–1650 Kamīnzālē 

 

 

 

Patīkami bija redzēt mūsu bijušo audzēkni no Vērgales Līgu 
Freimani, kura ir J. Vītola Mūzikas akadēmijas studente. 
 Apmeklējām arī koncertu „ Ziemas pasaka” Liepājas Em. 
Melngaiļa mūzikas vidusskolā. Tajā varēja dzirdēt dažādu klašu un 
instrumentu audzēkľu sniegumu. Audzēkľiem visvairāk patikas 
ksilafona skaņas Emīla Akerfelda izpildījumā, kurš kādu laiku 
mācījās Pāvilostas Mūzikas skolā. 
Martā vēl apmeklēsim „ Pianisma Zvaigžľu festivālu”, kurā 
iepazīsimies ar L. van Bēthovena daiļradi. 

 Pāvilostas Mūzikas skolas teorijas skolotāja A. Ķikute 

2008.gada septembrī žurnāls SKOLA+ sadarbībā ar firmu 
ADAT-TI izsludināja konkursu 5.-12.klasēm. Nosacījumi - ne mazāk 
par 15 skolēniem klasē un klases vidējā atzīme visos priekšmetos, 
ľemot vidējo semestrī, ir ne mazāka kā 6,5 balles. Konkursam savu 
klasi pieteica 6.klases audzinātāja Baiba Arāja. Visi septiľpadsmit 
6.klases skolēni cītīgi mācījās, pusgadā iegūstot augstu vidējo 
klases atzīmi – 7,39 balles. Rezultāts nodrošināja stabilu 2.vietu un 
balvu – iespēju trīs mēnešus izmantot daudzfunkcionālu balsošanas 
sistēmu Qwizdom.  

4.martā firmas ADAT-TI pārstāve ieradās mūsu skolā un 
pasniedza skolēniem iegūto balvu, kā arī instruēja bērnus un 
pedagogus sistēmas lietošanā. Par pielietojumu un atsauksmēm 
informācija sekos. 
 

 

http://www.pavilostasvsk.topinfo.lv/
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Zobārste Māra Dušerte, kura brauca no Rīgas, 
strādā Liepājā „Dr. Veitas Zobārstniecības” kabinetā. Prakses 
tel. 63429100. Var zvanīt no 9.00 – 19.00 darba dienās un 
turpināt bērniem zobu labošanu bez maksas. Zobārstniecības 
māsa Evita Losmane brauca no Kuldīgas. Abas bija ļoti 
sirsnīgas un atsaucīgas sava amata pratējas, par ko esam 
viľām ļoti pateicīgi. 

Tā kā Mobilais zobu autobuss Latvijā ir tikai viens, 
un daudzās skolās to gaida, tad ar 24. janvāri busiľš 
aizbrauca uz Vidzemi. Pie mums Kurzemes pusē tas varētu 
būt atkal ar 2009. gada septembra mēnesi, lai varētu salabot 
zobus tiem bērniem, kuri paši vēlēsies un, kuri vēl nebūs 
sasnieguši 18 gadus. 

Skolas māsa Ina Bunka 
 

 

 

        Vidusskolēni projektu nedēļā rakstīja zinātniski pētnieciskos 
darbus (ZPD). Darbu tēmas ir dažādas, tās pamatā izvēlētas jau 10. 
klasē. Skolēniem, rakstot ZPD, veidojas iemaľas, kā pareizi darbus 
noformēt, kā atrast un apkopot informāciju, veidot prezentācijas un 
aizstāvēt savu darbu. Iegūtās prasmes labi noder studējot 
augstskolā. Pēc darbu aizstāvēšanas skolēni saľem vērtējumu, kurš 
tālāk tiek izlikts skolas beigšanas  atestāta sekmju izrakstā. Uz ZPD 
aizstāvēšanu aicināsim vecākus un Sakas novada deputātus. 

 5.-9.klašu skolēni varēja paši izvēlēties, pie kura skolotāja 
šajā nedēļā darboties.  Ļoti daudziem  skolēniem patīk darboties 
praktiski, tāpēc liels pieplūdums bija pie skolotājiem I. Vīgantes un A. 
Paipas. 6.-9.klašu meitenes ar lielu azartu mācījās filcēšanu, bet zēni 
izgatavoja koka virtuves piederumus un veidoja Upesmuižas maketu. 
   „Mājokļa jautājums” tika  risināts  7.klases telpai, kur zēni ar lielu 
atbildības sajūtu savu tēvu un klases audzinātājas  I.Vīgantes vadībā 
veica remontu, atjaunoja mēbeles. 

Projektu nedēļā  bija nodarbināti visi skolēni: citi pētīja un 

apkopoja informāciju par Pāvilostas mūziķiem, zvejniecību, jūras aļģu 

izmantošanu, vāca vēstures liecības, pētīja savas dzimtas  

 

Projektu nedēļa 
     No 23. līdz 27. februārim Pāvilostas vidusskolā norisinājās projektu 
nedēļa. Šajā gadā skolēni strādāja pie tēmas „Pāvilostai -130”. 
Sākumskolas skolēni savu darbu veica klašu audzinātāju vadībā. 
1.klase gatavojās „Ābeces” svētkiem Pāvilostā, 2.klases tēma - 
„Sveiciens manai pilsētai svētkos”, 3.klase praktiski veidoja darbiľus 
izstādei no jūras smiltīm, kā arī patstāvīgi mācījās tautasdziesmas par 
jūru, 4.klase pētīja Pāvilostas dabas un vēstures objektus. 

 

ciltskoku, veidoja floristikas darbus, organizēja sporta spēles, 
gatavoja uzvedumu trijās valodās par skolas dzīvi, pētīja 
kokus skolas apkārtnē, zīmēja, uzposa savas klases telpu un 
mēbeles, pētīja iepirkšanās iespējas Pāvilostā, u.c. Projektu 
darbu prezentācijas notiks līdz pilsētas svētkiem. Par 
prezentāciju laikiem sniegsim atsevišķu informāciju. Aicinām 
uz skolēnu darbu prezentācijām vecākus.  
                                             Direktores vietniece A.Jakovļeva 
 

 

Paldies visiem 7.klases skolēniem par darbu, piedaloties klases 
pārvērtībās, un vecākiem (īpaši Ē.Freidenfeldam un D.Klakam) 
par atbalstu. 

7.klases audzinātāja I.Vīgante 
 

 

Mobilais zobu autobuss  
 

No 8. septembra 2008. gada līdz 23. janvārim sadarbībā 
ar Valsts Zobārstniecības un sejas ķirurģijas Kurzemes Reģionālo 
mutes veselības centru uz Pāvilostas vidusskolu divas reizes 
nedēļā brauca Mobilais zobu autobuss. 

No 210 bērniem zobus salaboja 73 bērni un apskatīja 20 
bērnu zobu stāvokli. Daudziem bērniem zobi bija veseli, dažus 
bērnus vecāki paši bija veduši pie zobārsta, bet bija arī bērni ar 
ļoti bojātiem zobiem. Tādēļ lūgums vecākiem mazliet vairāk 
pasekot līdz saviem bērniem, lai viľi tīrītu zobus vismaz 2 reizes 
dienā. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sveicam   

Andri un Ilzi RITUMUS ar  
meitas  

LIENES piedzimšanu 
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 DZĪVES BRĪŢOS 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā 

dzimušos Sakas novada iedzīvotājus 
Līnu Sērmoli – 92  Ādamu Albertu Urnu - 81 
Alvīni Bušľevicu – 88 Austru Veroniku Mazūri - 81 
Maiju Blaubārdi – 85 Aldonu Vēsmu Vilkasti - 81 
Klaudiju Pavluševu – 83 Leonu Beneti - 80 
Melāniju Veinbergu – 83 Ligitu Diebeli - 65 
Jāni Putnu – 82  Dainu Jēkabsoni – 65 
Austru Paulovsku – 65 Aivaru Fūrmani – 65 

Dzintru Vilmu Šilderi, Jāni Ernstsonu, 
Dzintaru Gusevu, Ivaru Matrozi, Modru Rači, Arti 
Raibartu, Aigaru Bērziľu, Andri Baranovu, Uldi Egliľu, 
Artūru Pukinski, Gvido Bušmani! 

Sveicam pilngadniekus – Agiju Meľģi, Jāni 
Niedru, Ieviľu Rozenbergu, Sanitu Zeļenkovu, Edgaru 
Meľģi!  

 
 

SLUDINĀJUMI 
Gēla nagu pieaudzēšana, profilakse, dizains. Klasiskais 
manikīrs, dizains. Uzacu korekcija, krāsošana. 
Zvanīt 29342056. 
 
PĀRDOD SKALDĪTU MALKU. Zvanīt 26403192.  
 
Vēlos pirkt slaucamu govi.  Zvanīt 28608127 Guntai.  
 

 
Juriste Argita JAUNSLEINE  7.aprīlī plkst.14.00 domē  
sniegs iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas.  
 
SIA „Virāža-A” pārdod gāzi (balonos) Krasta ielā 10, 
Pāvilostā. Tālr. 26593952; vakaros 634 98536. 
 
Vēlos īrēt dzīvokli Pāvilostā. Zvanīt 28473925. 

 

 

Jaunajai kultūras nama amatierteātra izrādei 
nepieciešams rekvizīts – telefons, kādu jūs redzat 
attēlā. Varbūt kādam mājās vai bēniľos tāds atrodas. 
Būsim ļoti pateicīgi. Zvanīt pa tālr. 29226526 Maritai. 

 

MŪŢĪBĀ 
Antons RUDZĀJS  
17.11.1932.-21.02.2009. 
 
Dzirkstīte FREIDENFELDE  
03.04.1933.- 04.03.2009.  

 
 

Šī diena lai tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai viena gadā aust, 
Lai spēka pietiek katram dienas rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. 
Sirsnīgi sveicam Martu Siliľu dzimšanas dienā! 
  Pāvilostas Mūzikas skolas kolektīvs 

 
 

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

 

Pieľem pasūtījumus zārku izgatavošanai un virpošanas darbiem Sakas 
pagasta „Kaģeniekos”. Zvanīt 29258144  Jānim.  
 
Ģimene lūdz uzdāvināt nelielu ledusskapi. Var zvanīt sociālai darbiniecei 
Ildzei pa tālruni 63484560.  
 
Piedāvā mazlietotas veļas mašīnas, žāvētājus, ūdenssildītājus, trauku 
mazgājamās mašīnas. Var arī uzstādīt. Zvanīt pa telefonu 28334343. 
 
Atbalsta grupas dalībniekiem ar īpašām vajadzībām nākošā tikšanās 
21.martā plkst. 9.30 dienas atbalsta centrā „Krams”. 

 
 

 

 

 

Antons Rudzājs    
/17.11.1932.-21.02.2009./ 

 
Mūžībā aizgājis 

celtnieks un krietns darba vīrs, 
kurš Pāvilostā vadījis visu savu 
darba mūžu.  

1957.gadā, kad 
jūrkalnieks Antons Rudzājs 
pārceļas uz Pāvilostu, jaunajā 
ciemā zvejnieku artelis sāk būvēt 
ģimeľu mājas. Tēva mājās 
apgūtās celtnieka amata 
prasmes tiek liktas lietā un vēlāk 
zināšanas papildinātas  
celtniecības tehnikumā.  
 

Nosvērtība, precizitāte, pamatīgums, plānošanas prasme ir tās īpašības, 
ko ierauga priekšniecība un ieceļ  Antonu par būvbrigādes vadītāju.   

Ciemata rakstnieks Arnolds Reimanis par Antonu Rudzāju 
savulaik rakstījis: „Antons Celtnieks. Puisim drusku pāri trīsdesmitiem, bet, 
gudrinieks, nez kur jau mantojis cienījami iesirmu zinātnieka galvu. Ar 
nivelieri viľš pārstaigā nākamo apbūves teritoriju, ievelk kādu atzīmi 
plānā, tad pakāpjas baltas jaunceltnes augstumos kā kapteinis uz kuģa 
komandtiltiľa”. Ciematā toreiz darbu netrūka. Bija jāceļ Pāvilostas jaunā 
skola, daudzdzīvokļu mājas, kultūras nama piebūve, estrāde, jāizbūvē 
ietves .... Visur un vienmēr klāt kopā ar savas brigādes vīriem bija Antons 
Rudzājs.  

Te – Pāvilostā dibināta ģimene, izaudzināti dēli. Te kopā ar 
vīriem nereti iemests kāds sīvais, te kopējā bēda bēdāta un izbaudīts 
prieks. 

Jaunībā, kā lielākā daļa pāvilostnieku, arī Antons bija dedzīgs 
pašdarbnieks. Darba dienas nogurums pazuda kā nebijis, ļaujoties 
tautisko deju ritmiem Pāvilostas kultūras namā. Arī grāmatu lasīšana  bija 
sirdij tīkama nodarbe... Kultūras dzīve viľam allaž bija tuva, jo rets bija 
pasākums kultūras namā, ko viľš neapmeklēja ... 

Mierīgs, sakarīgs, nosvērts, izpalīdzīgs, dāsns – tā Antonu 
raksturo līdzgaitnieki. Mēs- darba biedri, radi, paziľas, kaimiľi - tādu viľu 
paturēsim savās atmiľās ... 

 


