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Mēdz uzskatīt, ka ģērbšanās 

gadam atbilstošajā krāsā palīdz 
piesaistīt veiksmes enerģiju. 

Pārcietīsim krīzi tērpušies saules 
krāsas apģērbā! Viss jau ir atkarīgs no 

tā, kā cilvēks sevi noskaņo. 

Dzīve jau reizē ar krīzi 
neapstājas. Tāpēc, ka trūkst naudas, 

mēs taču neatteiksimies no vēlmes 
nosvinēt savas pilsētas 130.dzimšanas 

dienu un piedzīvot citus svētkus! Ja 

mazāk vaimanāsim par grūtajiem 
laikiem, kas mums – latviešiem - 

vienmēr ir bijuši „grūti”, un beidzot 
tiešām ir pienākuši, ja liksim kopā 

savu izdomu, enerģiju un darbu, tad 
daudzas lietas varēs notikt arī bez 

lielas naudas. Esmu par to 

pārliecināta. Vai jūs arī? 
Marita Horna 

 

Š.g. 23.februārī plkst.17.00 Pāvilostas kultūras namā notiks iedzīvotāju sapulce.  
 

Daniels Dalijevs, 1.grupa Pāvilostas mākslas skola 

Esi sveicināts, 
lasītāj, jaunajā 
gadā!  

Lai gan ir jau februāris, un 

jaunā gada sveiciens liekas tā kā 

aizkavējies, bet pēc mūsu iedibinātās 
tradīcijas, ka katra jauna mēneša 

pirmajās dienās pie jums nāk 
informatīvais izdevums, kas vēsta par 

jaunumiem, kas vēl tikai notiks un 

pastāsta par iepriekšējā mēneša 
spilgtākajiem notikumiem, tā arī 

sanāk, ka šis ir pirmais 2009.gada 
izdevuma numurs un 110. kopš 

avīzes iznākšanas 1999.gada aprīlī. 

Šā gada aprīlī avīze atskatīsies uz 
savas pastāvēšanas desmitgadi. Reizē 

ar 113. numura iznākšanu, būs arī 
kāds pārsteiguma brīdis.  

 

Tas būs pavasarī, bet vēl ir 

tikai ziemas vidus. Esam sagaidījuši 
jau divus jaunos gadus. Pavisam 

nesen – 25.janvārī pēc austrumu 
mēness horoskopa, ko mēs Latvijā, 

kaut  neoficiāli, bet arī esam 

pieņēmuši, sākās Vērša gads, kas 
ilgs līdz 2010.gada 13.februārim. 

2009.gada stihijas krāsa ir dzeltenā, 
kas ir atbilstoša Zemes krāsai. 

Zemes stihijas gadi pēc savas 

izpausmes raksturojas ar savu 
saprātīgumu, bet tos var raksturot 

arī par pietiekami egoistiskiem, 
kaprīziem un sīkumainiem gadiem -  

ne tikai “segas vilkšana uz savu 
pusi”, bet arī vēlme iegūt stabilitāti. 

Vērsis ir strādīgs, savaldīgs, lēnīgs, 

nosvērts un precīzs, bet dažkārt 
vērsis mēdz būt arī valdonīgs.  
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6. Apstiprināja Sakas novada domes iestāţu tarifikāciju 
periodam no 2009.gada 01.janvāra līdz 2009.gada 
28.februārim. Minētais lēmums attiecās uz 
darbiniekiem, kuri saľēma minimālo darba algu. 
Vadoties pēc Ministru kabineta lēmuma par minimālo 
darba algu, tika paaugstināta darba alga tiem, kas 
saľēma minimālo darba algu no Ls 160,- uz Ls 180,- 
par pilnu slodzi, bet ja strādāja pus slodzi, tad no  

7. Ls 80,00 uz Ls 90,00.  
8. Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas telpu un inventāra 

īres maksu 2009.gadā: 
Sporta zāle par pirmo stundu – Ls 12,00 
Sporta zāle par katru nākamo stundu -  Ls6,00 
Matracis, sega, gultas veļa, spilvens vienai personai 
diennaktī – Ls 3,50 
Matracis, sega, spilvens (bez gultas veļas) vienai 
personai diennaktī – Ls 2,50 
Matracis un spilvens vienai personai diennaktī –  
Ls 2,00 
Telpa- klase (bez gultas piederumiem) vienai personai 
diennaktī – Ls 1,50 
Ēdināšanas maksa vienai personai 3x dienā – Ls sākot 
no 8,00 un vairāk. 
Telpas izīrējot, tiek izmantotas skolas tualetes, sporta 
zāles dušas, ģērbtuves un tualetes, zem matračiem 
tiek paklāta plastmasas plēve, kas ietilpst cenā. 

8. No 2009.gada 01.marta Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” ēdināšanas 
maksa būs Ls 1,00 dienā - brokastis Ls 0,25; 
pusdienas Ls 0,50; launags Ls 0,25. 

9. Deputāti apstiprināja sekojošus pašvaldības projektus 
valsts dotācijas saľemšanai infrastruktūras 
uzlabošanai prioritārā secībā: 
1) Veselības centrs, E.Šneidera laukumā, Ls 40 000,-; 
2) Ielu apgaismojuma izbūve Pāvilostā, Ls 20 814,-; 
3) Saietu nams „Saulrieti”, Ulmales ciemā,  
Ls 14643,28; 
4)Pāvilostas vidusskolas energoefektivitātes 
paaugstināšanai, Ls 50 000,-; 
5) Autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai,  
Ls 34146,90. 

10. Samazināja nekustamā īpašuma nodokļa summu par 
50 procentiem par zemi un individuālo dzīvojamo māju 
apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu 
īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus 
sekojošām politiski represētajām personām – 
Miervaldim Gudevicam, Natālijai Kasakovskai, Mārai 
Dreimanei, Jānim Tēraudam, Veltai Čakstei, Ainai 
Ornai, Guntai Jakovļevai, Lilijai Popkovai, Ligitai 
Bērziľai, Dzidrai Alisei Gūtmanei, Milvijai Hornai. 

11. Atlika jautājuma izskatīšanu par līgumu „Par 
pakalpojumu sniegšanu- sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā „Ķīvītes” , jo dome nolēma 
pieprasīt no SIA „Liepājas RAS” detalizētu informāciju 
par atkritumu apsaimniekošanu. 

12. Dome veica izmaiľas ar SIA „Linde Invest” (ELVI 
veikals) noslēgtajā zemes gabala Dzintaru ielā 107, 
Pāvilostā nomas līgumā un pagarināja termiľus par 
būvniecības uzsākšanu līdz 09.02.2011. un par 
saimnieciskās darbības uzsākšanu līdz 09.02.2012..  

DOMES ZIŅAS 
 Sakas novada domes 2009.gada pirmā sēde notika 

29.janvārī. Mācību dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Maira Briede. 
Darba kārtībā 30 jautājumi. Pirms jautājumu izskatīšanas Sakas 
novada un Vērgales pagasta deputāti kopīgi aizklātā balsojumā 
izvēlējās septiľus vēlēšanu komisijas locekļus. Pāvilostas 
novada vēlēšanu komisijā no Sakas novada ievēlēja Daigu 
Enkuzenu - klientu apkalpošanas centra Sakas pagastā 
vadītāju, Mudīti Zamarīti - domes kasieri- rēķinvedi, Gunitu 
Lazukinu - dārznieci, Aivaru Arāju- bezdarbnieku, bet no 
Vērgales pagasta- Vizmu Alseiku - sociālo darbinieci, Guntu 
Helmšteinu - apkopēju, Skaidrīti Blūmu - Ziemupes bibliotekāri.  
Ievēlētie Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas locekļi tiks 
sasaukti uz sēdi, lai no sava vidus ievēlētu vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāju un sekretāru.  

Sakas novada un Vērgales pagasta deputāti nobalsoja par 
visu trīs vēlēšanu iecirkľu saglabāšanu Pāvilostas novadā- 
Pāvilostas pilsētā domē, Sakas pagastā „Pagasta Mājā” un 
Vērgales pagastā-kultūras namā. Pamatojoties uz likumu Par 
pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un 
vēlēšanu iecirkľu komisijām 1.panta 4. daļu novados, kur ir trīs 
vēlēšanu iecirkľi, vēlēšanu komisija neveic iecirkľa komisijas 
pienākumus. Mūsu situācijā  Pāvilostas novada vēlēšanu 
komisija organizēs kandidātu pieteikšanos darbā 3 iecirkľu 
komisijās.  Par pieteikšanos termiľiem tiks paziľots atsevišķi.  
1. Lai izpildītu 23.12.2009. izsludinātā likuma „Par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
2009.gadā” prasības, un samazinātu par 15 % darba algas 
fondu un par 25 % pārējos izdevumus,  deputāti nolēma ar 
2009.gada 28.februāri likvidēt sekojošas štata vietas  un 
atbrīvot tajā strādājošos darbiniekus no darba, attiecīgi 
samazinot Sakas novada domes darbinieku skaitu: 
Klientu apkalpošanas centrs Sakas pagastā: kasiere; 
Pāvilostas novadpētniecības muzejs: sētniece (01.05. -
31.08.); 
Tūrisma informācijas centrs: kāpu uzraugs (tūrisma 
sezonā) - 3 štata vietas; referents (tūrisma sezonā); 
Bāriľtiesa: sekretāre; 
Sociālā palīdzība: sociālais aprūpētājs - 5 štata vietas; 
Labiekārtošana: sētnieks (tūrisma sezonā) - 1 štata vieta; 
Vidusskola: apkopēja - 1,25 štata vieta; laboranti - 2 štata 
vietas; meistari - 2 štata vietas; auto apmācība -  1 štata 
vieta; sports sākumskolā - 1 štata vieta; karjeras izvēles 
konsultants - 1 štata vieta; 1. - 4. klašu koris - 1 štata vieta; 
pulciľu skolotāji - 5 štata vietas; 
Pašvaldības aģentūra „Pāvilostas komunālais uzľēmums”: 
elektriķis - 1 štata vieta; 
Dome: darba aizsardzības inţenieris - 1 štata vieta; 
Sporta pasākumi: deţurants- uzraugs (vasaras sezonā) –  
1 štata vieta. 

2. Apstiprināja Sakas novada domes štatu sarakstu un 
izdarītās izmaiľas tarifikācijā. 

3. Apstiprināja Sakas novada domes budţeta 2008.gadam 
izpildi.  

4. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1 “Sakas novada 
domes budţets 2009.gadam”. 

5. Deputāti nolēma no 2009.gada 01.februāra samazināt 
limitus mobilo telefona sarunu apmaksai, kas saistīti ar 
darba jautājumu kārtošanu. Tas attiecas uz  pašvaldības 
iestāţu un struktūrvienību vadītājiem. 
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26. Dome bija saľēmusi divus savstarpēji saistītus 
iesniegumus -  no z/s „Kristīne G” iesniegumu par 
atteikšanos no  rūpnieciskās zvejas tiesību un rīku 
nomas par labu SIA „LATA MEŢS” un SIA „LATA MEŢS” 
iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
piešķiršanu, nu kurām attiekusies z/s „Kristīne G”. Šādu 
„darījumu” nepieļauj LR likumdošana, tāpēc deputāti pēc 
ilgām pārrunām ar abu ieinteresēto pušu personām 
nolēma noraidīt z/s „Kristīne G” iesniegumā pieteikto 
lūgumu par rūpnieciskās zvejas tiesību un rīku nomas 
nodošanu SIA „LATA MEŢS”. Lai vienotos par tālāko 
rīcību, nolēma 6.februārī sasaukt Zvejnieku apvienības 
pilnsapulci. 

27. Apstiprināja pēc uzmērīšanas precizētās platības 
zemesgabaliem Novada Lauki, Sakas pagastā. 

28. Nolēma izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz 
īpašumiem PLIEDERI, MINDES KLĒTS, KADEĢI, 
KALTS, RASMAĽI, KALNI, GRAUDĀRES, AUSEKĻI, 
sakarā ar to, ka līdz 2008.gada 1. septembrim zemes 
pastāvīgie lietotāji nebija iesnieguši zemes robeţu plānu 
vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu 
privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma 
noslēgšanas. Tāpēc zemes tiesības lietot minēto zemi ir 
izbeigušās un viľi iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 
viľiem lietošanā bijušo zemi. 

29. Nodeva īpašumā bez atlīdzības 1802 kvm. zemi 
dzīvojamās mājas "Dzintaru iela 99", kas privatizēta 
saskaľā ar LR likumu "Par lauksaimniecības uzľēmumu 
un zvejnieku kolhozu privatizāciju", uzturēšanai. Ar 
dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības ir jāslēdz vienošanās, samaksājot Sakas 
novada domes kasē izdevumus, kas radušies, ierakstot 
zemi Dzintaru iela 99, Pāvilosta, Zemesgrāmatā. 

30. Apstiprināja sociālo darbinieku darba laikus (skat.8.lpp.). 
 
Slēgtajā sēdes daļā divām personām piešķīra trūcīgās 

personas statusu GMI pabalstu piešķiršanai. Sociālajos 
pabalstos janvārī izmaksāti Ls 332,80. 

 
Nākošā domes sēde notiks 26.februārī. 

  Informāciju sagatavoja 
Marita Horna 

 
Administratīvās komitejas lēmumi 

Sēde 29.01.2009. Nr.1 

1. 1976.gadā dzimušais Gints B. par kokmateriālu 
krautuves izveidošanu nesaskaľojot ar Latvijas valsts 
ceļiem, sodīts ar naudas sodu Ls.50,00. 

2. 1943.gadā dzimušais Reinis B . par patvarīgu rīcību, 
sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 apmērā. 

3. 1959.gadā dzimušais Ivars M. par dzīvošanu bez 
derīgas pases, sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 apmērā. 

4. 1963.gadā dzimušais Aļiks M. par alkoholisko dzērienu 
nodošanu nepilngadīgo rīcībā, sodīts atstrādājot divas 
dienas sabiedriskajos darbos. 

5. 1986.gadā dzimušais Normunds N. par nolaidīgas 
pases glabāšanu, sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 

6. 1960.gadā dzimusī Marina M. par dzīvošanu bez 
derīgas pases, sodīta ar naudas sodu Ls.10,00 

Ziņas apkopoja Daiga Enkuzena 
 

13. Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz sekojošiem 
nekustamajiem  īpašumiem: Parka iela 30, Pāvilostā, par 
labu SIA „A.Krastiľa projekts”; „Ārieši”, Sakas pagasts, par 
labu Valentīnam Kokalim; „Prieţkalni”, Sakas pagasts, par 
labu Valentīnam Kokalim; Kalna iela 6, Pāvilostā, par labu 
Djm Holding ApS (Dānija), tās direktora Derek Madden 
personā;  

14. Atļāva Ernestam Blaţevičam savienot Pāvilostas ostas 
valdes locekļa pienākumus ar SIA „Biosan” valdes locekļa 
pienākumiem. 

15. Deputāti atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam 
īpašumam Parka iela 30, Pāvilostā, kas saskaľā ar 
Pāvilostas teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (2008 -
2020)  ir iekļauts mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Sakas 
novada domes priekšsēdētāju U.Kristapsonu. 

16. Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam 
īpašumam Dzintaru iela 2E, Pāvilostā. Saskaľā ar 
Pāvilostas teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (2008 -
2020)  īpašums ir iekļauts sekojošās zaļumi apbūves 
teritorijās un rekreācijas objeku zonās.Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināja Sakas novada domes 
priekšsēdētāju U.Kristapsonu. 

17. Sabiedriskajai apspriešanai nodeva Liepājas rajona Sakas 
novada Pāvilostas nekustamā īpašuma „Malduguns iela 8” 
detālplānojuma 1.redakciju.  

18. Deputāti atcēla 29.12.2009.domes sēdes lēmumu par 
zvejas rīka limita piešķiršanu Osvaldam Grinbergam (miris 
05.01.2009.) un zivju tīklu - 1 gab. pašpatēriľa zvejai 
Baltijas jūras piekrastē 2009.gadā piešķīra Aigaram 
Jakovļevam. 

19. Dome noraidīja Mārtiľa Vīksnes 2006.gada 25.aprīļa 
iesniegumu par divu zemes gabalu, kas robeţojas ar  viľam 
piederošo īpašumu, privatizāciju Sakas novadā Sakas 
pagastā.  

20. Deputāti, izskatot Alda Bērziľa iesniegumu par dīķa 
„Meniķis” iznomāšanu, atbalstīja viľa priekšlikumu un 
nolēma aicināt Aldi Bērziľu iesniegt Sakas novada domei 
konkrētus priekšlikumus par dīķa apsaimniekošanu, nomas 
līguma projekta sagatavošanai. 

21. Pagarināja ar Laumu Megni noslēgtos zemes nomas 
līgumus uz 5 gadiem.  

22.,23. Nolēma atkārtoti pieľemt iesniegto saistošo noteikumu 
Nr. 2. „Par Sakas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam” projektu, kā arī saistošo noteikumu Nr. 3. „Par 
Sakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” projektu, 
lai nosūtītu tos saskaľošanai un atzinuma sniegšanai 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Pēc tam 
saistošie noteikumi tiks publicēti domes informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Sakas Ziľas” un izlikti redzamā vietā 
Sakas novada pašvaldības domes ēkā un Sakas pagasta 
klientu apkalpošanas centrā. Saistošie noteikumi stāsies 
spēkā ar 2009.gada 15.martu. 

24. Deputāti nolēma piešķirt brīvpusdienas laika periodā no 
02.02.2009. līdz 31.05.2009. vienai Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēknei, diviem Pāvilostas vidusskolas 
skolēniem un vienai Jūrkalnes pamatskolas skolniecei. 

25. Piešķīra telpas Nr. 28 - kabinetu Sakas novada domes ēkas 
2.stāvā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 16 m2 platībā Sakas 
novada atklātam sabiedriskam fondam „Sakas novada 
pensionāru nodibinājums” . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIDUSSKOLĀ 
26.janvārī, A.Puškina 2.vidusskolā, norisinājās 

CSDD konkursa "Gribu būt mobils" 2.kārta, kurā pirmo reizi 
piedalījās mūsu skolas komanda: Kristaps Ansons, Oskars 
Bušmanis, Madars Kaţis, Kristīne Podziľa un Ilze Ieva 
Vilne. No 10 komandām (labākās komandas no Ventspils, 
Saldus, Liepājas un Kuldīgas rajona) mūsējie izcīnīja 
6.vietu, iegūstot lielu pieredzi un drosmi, lai nākošajā gadā 
startētu vēl labāk! Konkursa mērķis - nostiprināt skolēnu 
zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, 
mudināt vērtēt savu un līdzcilvēku rīcību, lai izvairītos no 
nepareizu lēmumu realizēšanas ikdienas situācijās uz ceļa. 
Tieši šajā vecumā skolēni ceļu satiksmē ir ne tikai gājēji, bet 
arī velosipēdu un mopēdu vadītāji. Viľiem jāmāk pieľemt 
atbildīgus lēmumus arī sareţģītās satiksmes situācijās. 
 

24.janvārī Liepājas rajona informātikas konkursā 
10.-12.klasei skolas komanda - Jānis Kalniņš, Rihards 
Teteris un Jānis Uzars – ieguva 1.vietu. Augstie rezultāti 
patīkami pārsteidza gan pašus skolēnus, gan viľu 
informātikas skolotāju Allu Lācīti.  Apsveicam! 

 
Paldies visiem, kuri turējuši par mums īkšķus! 

 

Paziľojam, ka ar janvāra beigām interneta vidē ir 

sastopama Pāvilostas vidusskolas mājas lapa. Tā pieejama 
caur interneta adresi: www.pavilostasvsk.topinfo.lv  Web 
lapas noma, uzturēšana, konsultācijas un palīdzība 
informācijas ievietošanā skolai ir bez maksas. To nodrošina 
SIA TOPinfo. 

 

Jaunsargi no Pāvilostas un Kazdangas devās 

apgūt 300 metru garo kalna trasi uz Zviedru Cepuri. Visi 
priekšroku deva snovbordam (braukšana ar sniega dēli). 
Daţiem pietika ar divām stundām, citi braši braukājās visas 
trīs atvēlētās stundas. Jauko, aktīvo dienu skolēniem 
noorganizēja jaunsargu instruktors Kaspars Rudītis. 

 

Mūsu nodoms ir sasparoties pavasarī – laikā, kad 

pagrabos un bēniľos kļūst gaišāks un patīkamāks, kad 
gaisā virmo vēlme no pakšiem izmēzt visu veco, kad prāts 
nesas uz labiem, lieliem darbiem. 
 

Šobrīd skolēni un skolotāji gatavojas šādām 

olimpiādēm: 
 

09.februārī rajona olimpiāde latviešu valodā 11., 12. klasēm 
10.februārī rajona olimpiāde vēsturē 9.un 12. klasēm 
11.februārī rajona olimpiāde vizuālajā mākslā 1.-4.klasēm 
11.februārī volejbols A grupas zēniem 
13.februārī rajona olimpiāde matemātikā 9.-12.klasēm 
18.februārī rajona olimpiāde politikā un tiesībās 12.klasei 
18.februārī rajona olimpiāde vizuālajā mākslā 5.-12.klasēm 
19.februārī volejbols A grupas meitenēm 
20.februārī rajona olimpiāde matemātikā 5.-8.klasēm 
25.februārī daiļrunas konkurss krievu valodā 8.-9.klašu 
skolēniem 
27.februārī rajona olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasēm 

 

Daiga Jēkabsone 
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VAI TU ZINI,KA… 
 Sakas novada domē ir notikušas: 

2005.gadā- 19 domes sēdes, tai skaitā 7 ārkārtas sēdes. 
2006.gadā- 18 domes sēdes, tai skaitā 6 ārkārtas sēdes. 
2007.gadā- notika 12 domes sēdes. 
2008.gadā- notika 17 domes sēdes, tai skaitā 5 ārkārtas sēdes. 
 
 Ziľo Liepājas rajona pašvaldību apvienotā Būvvalde: 

2008.gadā Sakas novadā izsniegtas 29 būvatļaujas, 17 
izziľas, aizpildīts viens legalizācijas akts par summu Ls 10 000, 14 
pieľemšanas akti. Izmaksas valsts un pašvaldību būvēm – Ls 
78 439,84; privātām būvēm – Ls 725 842. 

 
 Pirmsskolas izglītības iestādē - 

13.02. Valentīndienas diskotēka  
24.02. Meteľdiena 
 
 Vidusskolā no 23.02. – 27.02. projektu nedēļa. 

 
 6.februārī TIC vadītāja M.Baltaiskalna piedalās 

Starptautiskajā tūrisma gadatirgū Balttour 2009, kurā reklamēs 
mūsu novada tūrisma piedāvājumu. 
 
 Ir izsludināts konkurss par ielas apgaismojuma ierīkošanu 

Dzintaru ielas posmā no Parka ielas līdz Spirtnīcai un parkā līdz 
gājēju laipai. Kurš veiks šos darbus dome zinās jau 11.februārī. 
 
 Lai deklarētu dzīvesvietu, nav personīgi jāierodas 

pašvaldības iestādēs - e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv var 
elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai 
aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. 
 

Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko 
apspriešanu 

Ar Sakas novada domes 29.01.2009. lēmumu 

(prot.Nr.1, §17) nekustamā īpašuma „Malduguns iela 8” 
(kad.№ 6413-004-0002), Pāvilostas pilsētā, Sakas novadā, 
Liepājas rajonā detālplānojuma 1.redakcija tiek nodota 
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 19.02.2009. līdz 

13.03.2009. ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties 
Sakas novada domē tās darba laikā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
Sakas novadā.  

 
Plašāku informāciju var saľemt no projektu vadītājas 

Inetas Butānes, tālr. 29283768.  
 
Rakstiskas atsauksmes par izstrādāto projektu var 

iesniegt Sakas novada domei vai sūtīt pa pastu SIA „Metrum”, 
Liepājas ielā 7, Kuldīgā, LV-3301. Ja priekšlikumu iesniedzējs 
vēlas saľemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, 
uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām 
personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.  

 
Š.g. 11.martā plkst.16:00 Sakas novada domes zālē 2. 

stāvā notiks detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme, 
kurā aicināti piedalīties visi interesenti. 

http://www.pavilostasvsk.topinfo.lv/
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Var pieteikties pasākumam 
„Atbalsts daļēji naturālo 

saimniecību pārstrukturizācijai” 
No 9.februāra līdz 31.martam LAD 

otrajā kārtā pieľems projektu iesniegumus 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013. gadam pasākumā Atbalsts daļēji 
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai. 
Atbalsta pretendents var būt fiziska vai 
juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība 
galvenokārt ir saistīta ar lauksaimnieciskās 
produkcijas raţošanu un, kura katru gadu 
iesniedz gada pārskatu vai ienākuma 
deklarāciju Valsts ieľēmumu dienestā. 
Atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības 
neto apgrozījumam, neieskaitot subsīdijas, 
kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai par 
pēdējo gadu jābūt vismaz 2108 latiem, bet ne 
vairāk kā 7028 latiem. Savukārt 
lauksaimnieka ieľēmumiem no 
lauksaimnieciskās raţošanas jābūt 50% 
apmērā no kopējās saimnieciskās darbības 
neto apgrozījuma. Tāpat pretendentam 
jāizstrādā saimniecības attīstības plāns par 
pieciem gadiem.  Atbalsts tiks piešķirts kā 
vienotas likmes summa. Atbalsta maksimālais 
apjoms saimniecībai noteikts 1500 eiro gadā, 
un tas tiks maksāts ne ilgāk kā piecus gadus 
pēc kārtas. Saistību periodā, kas būs pieci 
gadi, atbalsta saľēmēja veiktajiem 
minimālajam ieguldījuma apjomam ir jābūt 
vismaz 7500 eiro, bet pirmo triju gadu laikā – 
vismaz 4500. 

Projekta iesnieguma veidlapas, 
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā 
arī cita noderīga informācija par šiem 
pasākumiem ir atrodama mājaslapas 
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. Ja nav 
iespēja tik pie interneta, informāciju un 
nepieciešamās veidlapas var saņemt 
Sakas novada Klientu apkalpošanas 
centrā pie lauku attīstības speciālistes 
Ainas Kreicbergas. 

Sākot ar 2009.gada 1.februāri lauku 
attīstības speciāliste Aina Kreicberga 
apmeklētājus Sakas novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā pieľems: 
Pirmdien no plkst. 9.00 līdz 16.00, 
Trešdien no plkst. 9.00 līdz 16.00 . 
Pārējā laikā var zvanīt pa mob. 26423492. 
 

Valsts ieľēmuma dienests izbrauks 
uz Sakas novadu martā (datums tiks 
precizēts februāra beigās), lai pieľemtu gada 
deklarācijas. 

Interesentiem pēc 1.marta zvanīt 
Ainai Kreicbergai mob. 26423492. 
 
 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
9. februārī plkst.18:00 
Piedzīvojumu komēdija  „Kur pazudis Elvis?” 
Filmas garums – 1 stunda, 18 minūtes. Ieeja – Ls 1,00 
Reţija – Una Celma. Pieaugušos tēlos filmā iejutušies aktieri – Harijs 
Spanovskis, Ieva Pļavniece, Zane Daudziľa, Andris Bērziľš, Juris Gornovs, 
Ilze Vazdika u.c. 
PAR FILMU 

Filmas galvenie varoľi ir pieci bērni, kuri iesaistās noslēpumaini 
pazudušā klasesbiedra Elvja meklēšanā. Dzenot pēdas, bērni nokļūst 
aizraujošā piedzīvojumu virpulī, tiekoties ar daţādiem cilvēkiem un 
saskaroties ar nestandarta situācijām. 

Spēlfilmā tiek risināta pieaugušo aizľemtības problēma attiecībā pret 
saviem bērniem, vienlaikus atklājot daţādas sociālās vides. Tiek aplūkota arī 
atsevišķu valsts struktūru vienaldzība pazuduša bērna gadījumā. 

Mērķis: Parādīt bērniem no malas, ka neiecietība pret 
klasesbiedriem var radīt daţādas sekas. Filmu demonstrēšana bērniem liks 
padomāt par to, ka der paskatīties, kas notiek ar saviem klasesbiedriem, 
nebūt vienaldzīgiem. 

 

14. februārī plkst. 21:00 
Valentīndienas balle  "Ar mīlestības pinekļiem…" 
Par raitu dejas soli rūpēsies: DJ  GOGA & W  un grupa „ ABPUSĒJI” 
 Vakara gaitā:  pikantas atrakcijas un konkursi 
Ieeja līdz plkst. 21:30 - Ls 2,00, pēc plkst. 22:00 - Ls 2,50 
 

20. februārī plkst. 18:00 
POPIELA  -   2009 (Organizē Pāvilostas pilsētas k/n). 

Ieeja: skolniekiem Ls 0,50, pieaugušajiem Ls 1,00. 
Pēc POPIELAS DISKOTĒKA Ieeja Ls 0,50 
 

 

Gita Pīraga 2.grupa Pāvilostas mākslas skola 

http://www.lad.gov.lv/
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DIEVA MĪLESTĪBAS DARBOS KRĪZES NAV 
          Par to pārliecināties varēja Pāvilostas PII ”Dzintariľš” audzēkľi un 

Pāvilostas vidusskolas 1.- 4. klašu skolēni š.g. 29. un 30. janvārī. 
          Jau otro gadu pēc kārtas man ir bijusi iespēja iesaistīties Kristīgās 
Misijas Samarijas fonda projektā “Vislielākā dāvana”. Piedaloties Kristīgās 
Misijas rīkotajās konferencēs Rīgā un izejot projekta “Vislielākā dāvana” 
apmācības kursu, šogad atkārtoti mūsu Pāvilostas pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērni saľēma jaukas dāvaniľas. Pirms dāvanu 
saľemšanas bērniem tika piedāvāts neliels kristīgs uzvedums “Kad koki 
sapľo”. Sirsnīgu paldies vēlos teikt uzveduma aktieriem: Egijai 
Zundmanei – 7.kl., Terēzei Cābelei – 6.kl., Evai Brokai – 5.kl., Elvitai 
Freidenfeldei – 5.kl., Sindijai Maţenovai  - 5.kl., Danielam Delijevam – 
2.kl. Šie bērni ar lielu atdevi savā brīvajā laikā iesaistījās uzveduma 
mēģinājumos. Par aktieriem kļuva tieši viľi, jo ar šiem audzēkľiem esmu 
sadarbojusies jau iepriekšējos gados svētdienas skolā vai skolā kristīgās 
mācības stundās. Rezultātā teatralizētais uzvedums tika iestudēts 
kvalitatīvi un ļoti īsā laikā. Uzvedumu “Kad koki sapľo” vēl plānots parādīt 
baptistu baznīcā Pāvilostā un Sakaslejas luterāľu baznīcā Sakā februāra 
mēnesī. 
          Paldies vēlos teikt visiem tiem cilvēkiem, kuri atbalstīja mani, 
aizdodot vajadzīgos priekšmetus uzvedumam, un domes šoferim 
Elmāram par atsaucību, atgādājot dāvanu kastes no Rīgas. 
             Projekta “Vislielākā dāvana” dāvaniľas iesaiľotas kurpju kastēs, 
kas simbolizē vienkāršo Betlēmes silīti, kurā guļ Jēzus bērniľš – miera, 
mīlestības, prieka nesējs. Arī šo dāvaniľu uzdevums nest bērniem 
pasaulē prieku, parādīt Jēzus mīlestību. Gandarījums ir vērot bērnu 
prieku un sajūsmu, atverot saľemto kasti. Cik daudz daţādu lietu tās sevī 
ietver – ziepītes, zobu pastas, dvielīšus, blociľus, rakstāmpiederumus, 
grāmatiľas, rotaļlietas, saldumus, rotaslietiľas un pat apģērbu un apavus! 
Lūkojoties bērnu neviltotajā priekā un klausoties sajūsmas saucienos, arī 
pieaugušais vērotājs pats piepildās ar brīnišķīgu prieku. 
          “Prieka pilnība ir Tava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas 
dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūţīgi.”( Ps.16 : 11 ) 

GUNITA DELIJEVA  
 
Bērnu un vecāku vārdā paldies Gunitai par apbrīnojamo 

entuziasmu sagādāt bērniem prieku. 
Vecāki 

 
  
 
 

Par zobu veselību pirmsskolā 
3. februārī Pāvilostas pirmsskolas 

izglītības iestādi „Dzintariľš” apmeklēja komanda 
no Kurzemes reģiona mutes veselības centra - 
zobu daktere ar savām māsiľām un zobu 
higiēniste. Šo cilvēku galvenais uzdevums bija 
novērtēt bērnu mutes veselību. Tas sevī ietver 
gļotādas un smaganu veselību, sakodiena 
novērtējumu, un protams, zobu veselību. 
Speciālistiem bija līdzi īpašs krēsls, aparatūra un 
instrumenti, līdz ar to mutes veselības stāvokļa 
novērtējums varēja notikt profesionālā līmenī.  
 Pārbaudes rezultāts nav nemaz tik 
iepriecinošs – ir bērni, kuriem steidzami jādodas 
pie zobārsta, lai tuvākajā laikā caurie zobi nesāktu 
sāpēt, ir bērni, kuriem zobi jau salaboti, un ir arī 
tādi bērni, kuriem pilnīgi visi zobi ir veseli. Par to 
mums liels prieks! Secinājām, ka šo bērnu 
ģimenēm liekas naudas konfektēm pāri nepaliek. 
Tā kā dot vai nedot bērniem konfektes, izlemiet 
paši. Taču zobu veselība nav atkarīga tikai no 
saldumu ēšanas vai neēšanas, bet gan arī no zobu 
kopšanas. Bērni kopā ar zobu higiēnisti 
noskaidroja svarīgākos noteikumus, kas jāievēro, 
lai zobi būtu veseli:  

 Katrā vecumā jāizvēlas atbilstoša izmēra 
zobu birste. Bērni nedrīkst tīrīt zobus ar 
pieaugušo zobu birsti. 

 Katram gadalaikam nepieciešama jauna 
zobu birste. Nav derīgas izspūrušas zobu 
birstes. 

 Zobi jātīra vismaz 2 reizes dienā, 
ievērojot pareizu zobu birstītes kustības 
virzienu. 

 Zobu pasta jālieto tikai neliela zirnīša 
daudzumā. Ieteicamas fluoru saturošas, 
bērnu vecumam atbilstošas zobu pastas. 

 Zobu tīrīšanas procedūras beigās jānotīra 
arī mēle. 

 Zobu birsti pareizi jāuzglabā. 
 Higiēnas speciāliste ar mulāţas palīdzību 
ļoti uzskatāmi nodemonstrēja kā pareizi tīrīt zobus 
un pastāstīja sīkumus, kas ļoti būtiski zobu 
veselībai. Taču katrs cilvēks ir individuāls un var 
būt atšķirīgas nianses zobu kopšanā, tāpēc katram 
vajadzētu vērsties ar jautājumiem pie sava 
zobārsta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Zobu higiēniste Aija Grundberga mūs 
informēja, ka šobrīd Veites zobārstniecības 
kabinets (Kuršu ielā 18, Liepājā, tālr.:63429100) ir 
noslēdzis līgumu ar slimo kasi, un līdz ar to, 
bērniem līdz 18 gadu vecumam labo zobus par 
velti. Arī zobu higiēna līdz 18 gadiem tiek veikta 
bez maksas. Aicinu vecākus, kuru bērniem 
nepieciešama zobu labošana vai higiēna, 
izmantot šo iespēju. Iespējams apmeklēt 
individuāli un organizēt kolektīvus braucienus.  

Pāvilostas PII „Dzintariľš vadītāja  

Monta Pētermane Laura Gertsone 3.grupa Pāvilostas mākslas skola 
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SPORTA INFORMĀCIJA 
28.februārī un 1.martā tiek 

rīkotas Sakas novada sporta dienas, 
Pāvilostas vidusskolas sporta zālē. 

28.februārī  volejbols 5+1; 
zāles futbols 

1.martā galda teniss, novuss, 
dambrete, zolīte, basketbola soda metieni. 

Sacensībās var piedalīties Sakas 
novada iedzīvotāji bez vecuma 
ierobežojuma. Sīkāka informācija pie sporta 
organizatora.  

Sacensību sākums abās dienās 
plkst.10.00. 

Liepājas rajona meistarsacīkstes 

volejbolā otra riľķa rezultāti: 
Sieviešu komandai: 
Sakas novads Cīrava 3:0 
Sakas novads: Grobiľa 0:3 
Sakas novads: Dunalka 0:3 
Sakas novads: Kazdanga 3:0 

 Sakas novada sieviešu komanda 
pēc otrā riľķa ierindojās 6.vietā. 

Vīriešu komandai: 
Sakas novads: Kalēti 3:2 
Sakas novads: Dunalka 3:1 
Sakas novads: Kazdanga 3:0 
Sakas novads: Liepājas LU 3:1 

 Sakas novada vīriešu komanda pēc 
otrā riľķa ierindojās 7.vietā. 

Piejūras ceļojošā kausa izcīľa 
 3.posma rezultāti: 
Sakas novads: Dunalka 3:4 
Sakas novads: Cīrava 1:4 
Sakas novads: Aizputes pagasts 2:5 

4.posma rezultāti: 
Sakas novads Cīrava 0:2 
Sakas novads: Dunalka 2:3 
Sakas novads: Aizputes pagasts 4:4 

Liepājas rajona meistarsacīkstes 
basketbolā vīriešiem 3.grupā: 
Sakas novads: Grobiľas pagasts 54:78 

Sakas novads: Bunkas pagasts 42:56 

Sakas novads: Aizputes pagasts 45:44 

Sakas novads: Gavieze 57:81 

Sakas novads: King Grobiľa 36:67 

Sakas novads: Vaiľode vsk. 37:52 

Sakas novads: Dunika 55:75 

Sakas novads: Embūte 38:48 

Sakas novads: Kalvene 0:20 

Sakas novads: Aizpute 2 71 :56 

31.janvārī Grobiľā tika rīkots 
Liepājas rajona veterānu sporta diena. 
Šajā pasākumā piedalījās 15 vīrieši un 2 
sievietes no Sakas novada. Tika pārstāvēti 
sekojoši sporta veidi: volejbols, galda teniss, 
novuss, zolīte.  

Sporta organizators Aldis Barsukovs 
 
 

4. februārī 7. klavierspēles klases audzēknes -  Ieva Kangīzere  
(skolotāja I.Šnore) un Monta Kurzemniece (skolotāja I.Venena)  ar labiem 
panākumiem uzstājās Liepājas  Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolā. Lai 
veiksmīgi noritētu uzstāšanās abas audzēknes jau janvāra mēnesī apmeklēja 
Liepājas skolu, kur vingrinājās uz koncertflīģeļa.    
 

 
  
 
 

Jaunumi Mūzikas skolā  
Neskatoties uz dziļo krīzi valstī, Mūzikas skolā darbs rit ierastā gaitā. 

21.janvārī skolotājas L. Afanasjevas 4. akordeona klases audzēkne 
Jana Kante uzstājās Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolā, kur izglītības 
programmas vadītājs A. Ļebedevs atzīmēja Janas labo izpildījumu.  
L. Afanasjeva saka: „ Šis koncerts ir kā mēģinājums Latvijas mūzikas skolu 
profesionālās ievirzes izglītības programmas akordeona spēles konkursam. 
Cerēsim, ka Janai būs veiksmīga uzstāšanās.”  
 

 

Katru gadu  martā Liepājā notiek Pianisma Zvaiģţľu festivāls (šogad 
tas ir 12 reizi), arī šis gads nav  izľēmums. Aicinu kopā ar Pāvilostas Mūzikas 
skolas audzēkľiem apmeklēt 10. martā koncertu „ Pārsteidzošais dţezs”- 
pianists H. Batlers (ASV) biļešu cena 7.00 Ls un 12. martā koncertu 
„Bēthovens un Mūza” ar izcilas pianistes Mūzas Rubickaites,  
K. Blaumanes (čello), D. Kasimoto (vijole, Japāna) uzstāšanos. Koncertā 
piedalīsies Liepājas simfoniskais orķestris un Valsts Akadēmiskais koris (biļešu 
cena 5.00 Ls). Iegādāties biļetes var mūzikas skolā vai pa tālr. 63498253 

Inga Šnore 
 

Akordeona spēlē vingrinās Jana Kante. Foto no mūzikas skolas arhīva. 

Jaunās pianistes Monta un Ieva, kopā ar skolotāju Ingunu Venenu.  

Foto no mūzikas skolas arhīva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Laulību reģistrējot, sveicam 
 

Uldi SPRIŅĢI un Sintiju BALTAISKALNU 
 
 
 
 
 

Uldi LUDBĀRŢU un Zani LAMBERTI 
 
MŪŢĪBĀ 
 
Arvīds Alfrēds Jānis BEĶERIS 
02.04.1931.- 12.01.2009. 
 
Lienīte PADREVICA 
18.10.1959.-17.01.2009.   
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DZĪVES BRĪŢOS 
Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm, bet ne pēc ēnām. 

Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem, bet ne pēc asarām. 
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā 
Skaiti savu vecumu pēc draugiem, bet ne pēc gadiem! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī 
dzimušos Sakas novada iedzīvotājus –  
Zofiju Pauri – 88  Ausmu Niedru ( „Ķesteri”) - 80 
Evelīnu Bērzi – 85 Lidiju Grīniľu  - 80 
Lidiju Āboliľu – 81 Ernestu Lūku - 80 
Jāni Reini – 81  Ilonu Neimani - 80 
Birutu Freidenfeldi – 81 Veltu Smirnovu - 75 
Ilmaru Vagulānu – 81 Arnoldu Strazdiľu – 75 
Valēriju Pētermani – 65 Lidiju Pāvelsoni („Ciedras”) – 65 
Birutu Ozoliľu – 65 Signi Gruntmani – 18 
Oskaru Arāju – 18 Gvido Tolku - 18 

Ainu Jakovļevu, Gitu Bērziľu, Sarmu Tomilovu, 
Gunu Vagotiľu – Vaguli, Ati Ezīti, Gunu Jostmani, Egitu 
Sprūdi!  
 

SAKAS NOVADA SOCIĀLO DARBINIEKU 
DARBA LAIKI 

No 2009.gada 02.februāra dome noteica sekojošus 

apmeklētāju pieľemšanas laikus: 
1.      sociālai darbiniecei Ildzei Agitai Balodei darbam ar ģimeni 
un bērniem: 
1.1.          Sakas novada domē - pirmdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien no plkst.8.00 līdz plkst.12.00; 
1.2.          klientu apkalpošanas centrā Sakas pagastā - otrdien no 
plkst.8.00 līdz plkst.12.00; 
1.3.          dienas atbalsta informācijas centrā „Krams”- katru 
darba dienu no plkst.13.00 līdz plkst.17.00. 
2.      sociālai darbiniecei Artai Bunkai darbam ar veciem cilvēkiem 
un citām personām, kurām ir nepieciešama sociālā palīdzība: 
2.1.          klientu apkalpošanas centrā Sakas pagastā - pirmdien, 
otrdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz plkst.16.00; 
2.2.          Sakas novada domē - trešdien, piektdien no plkst.8.00 
līdz plkst.16.00. 
 

SLUDINĀJUMI 
SIEVIEŠU TIESĪBU INSTITŪTS izsludina konkursu par GADA 

BALVU 300 lati sievietei – līderei, kura 2008. gadā veicinājusi citu 
sieviešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē. 

Aicinām līdz 2009. gada 25. februārim nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldību iestādes, komercsabiedrības un 
privātpersonas pieteikt konkursam balvas kandidātes, iesniedzot pa 
pastu vai e-pastu sti@latnet.lv, vai faksu 67873003 aprakstu vai citāda 
veida informāciju. 

Gada balvas pasniegšana notiks Starptautiskās sieviešu 
dienas svinībās Rucavā š.g. 7. martā. Pieteikšanās uz Viesa karti pa e-
pastu, faksu un tālr. 29664063. www.stinstituts.lv 

P.S. AICINĀM laikā no 2009. gada 15. janvāra līdz 15. 
februārim pieteikt dalību svinībām, iegādājoties VIESA KARTI (5,00 Ls 
vērtībā). 

 
 

INFORMĀCIJA 
21.februārī  plkst.9.30  „Kramā” diakonijas centra 

rīkotā tikšanās iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Sīkāka 
informācija pie sociālās darbinieces I.Balodes. 

 

Saskaľā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu” valsts karogs 

paceļams: 

 16.februārī- Lietuvas Republikas neatkarības dienā,  

 24.februārī- Igaunijas Republikas neatkarības dienā. 
 

Juriste Argita JAUNSLEINE š.g. 24.februārī plkst.13.00 

domē sniegs iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas. 
 

PATEICĪBAS 
Mīļš paldies dr.Agritai Kalniņai par rūpēm un iejūtību, 

palīdzot man  atgūt veselību.     
Lidija 

 

Izsaku sirsnīgu pateicību Mudītei  Zamarītei, apsardzes 

firmas Spīdola policistiem, dr. Jurim Kraģim , medmāsai Judītei 
Kurčanovai - Kraģei, Tabitai Rasiņai, kuri man sniedza morālu 
un medicīnisku palīdzību dzīves grūtajā brīdī. 

Vēra  Vasiļčika 
 

Kaut dienas tagad nes salnu, 
Kaut daudz kas negūstams zūd, 
Tev tomēr jātiek tai zilajā kalnā, 
Kur kādreiz tu vēlējies būt. 
 

Pāvilostas Mūzikas skolas  
skolotāji sirsnīgi sveic  
Jeļenu Doroņinu dzimšanas dienā!  
 

 

Pateicība 
 

Kaut es spētu aiziet tik 

viegli, 
Kā migla no upes kāpj, 
Lai manis atstātās pēdās 
Nevienam nav jāsaka: 
„Sāp...” 

 /D.Bitēna/ 
          
 Paldies par atbalstu un 
līdzjūtību Osvaldu  
Grinbergu pēdējā gaitā 
pavadot. 

 Piederīgie  
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