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2009.gada maijs 

 

Jūnijs 
/pēc Ainas Kareles esejas motīviem/ 

Mēnesis ar maigu vārdu un ķimeni aiz auss. Tāpat kā 
maijs. Abi ziedēšanu dala uz pusēm. Ievas, ābeles, ķirši 
uzplaukst maijam uz pleca, ceriņos, jasmīnos, naktsvijolēs 
jūnijs raudzē vīraku gada visīsākajām naktīm. Jūnijs daudz 
sola. Arī pilda. Saule debesu kalnā – visbaltākā, dzīvība uz 
zemes – viszaļākā.  

Mūsu tautas likteņgaitās jūnijs nav ziedu mēnesis. 
Dīvaini. Kāpēc tieši vasaras saulgriežos „laiks nav gājis vecās 
sliedēs un bišu medus bijis tik rūgts”? 

1940.gada 17.jūnijā Latviju okupē Sarkanā armija. 
Negaidīti un traģiski  notikumi toreiz risinājās uz Latvijas 
Krievijas robežas.  

1941.gada 14.jūnija deportācija pazušanā aizrauj 
tūkstošiem latviešu. Pārpildīto lopu vagonu  sutoņā bērnu 
dzīvībiņas sagura visātrāk. Cik vizbuļu acu pāru apdzisa šajā 
Golgātā?  Pēc nedēļas, kad vagonu čūskas locījās jau aiz 
Urāliem, sākās karš. Tādas salnas no purviem lien tikai jūnija 
naktī. 

Šodienas kalendārā 22.jūnijs – Cēsu kauju (1919.) 
atceres diena. Tālie pārbaudījumi pieder mūsu tautas 

23. jūnijā ielīgosim Jāņus 

Pāvilostas Upesmuižas estrādē 

18:00 Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātra izrāde 

F.Arnolda, E.Baha komēdija 

“SPĀNIEŠU MUŠA” 

V. Grēviņa pārstrādājumā  /režisore Marita Horna/ 

Ieeja: Ls1,00 

Invalīdiem(uzrādot invalīdu apliecības) un bērniem līdz 

12 gadu vecumam bezmaksas 

22:00 DISKOTĒKA kopā ar DJ Uģi /Kuldīga/ 

23:00 Jāņuguns aizdegšana 

 
 

varoņlaikmetam(1919. – 1920.), kad latviešu karotāju slava 
pāršalca pasauli. Nodibinājās brīvā Latvijas valsts. Kaut šo 
lielo vēsturisko sasniegumu nekad mums neviens nespētu 
atņemt, iznīcināt, izmānīt! Liekas, šodienas vaimanās tas 
viegli izdarāms. Brīvības kāre noplakusi kā putas alus kausā. 
To aizstāj izdzīvošanas problēmas. Kādus politiskos trikus 
un atmaskošanas karnevālus jūnijs nostrādās nākotnē? 

Jāņi – paši latviskākie gadskārtu svētki. Tajos mūsu 
senči bijuši gudrāki par mums. Vienu nakti no miega viņi 
upurējuši ziediem, ugunīm, mīlestībai. Un dziesmas 
dziedājuši kā brīvi cilvēki. Arī tad, kad grauzuši pelavmaizi 
un valkājuši skuju svārkus. 

Līgo vakara burvīgos mirkļus visdziļāk izjūt tie, kas 
aruši, sējuši, zemei pieskārušies. Zemkopja gājumā Jāņu 
vakars ir pēdējais atelpas brīdis pirms nākamā darba cēliena. 
Tev, Jānīt, bungas sist! Tev, Jānīt, vārtus vērt! Un Līga nav ne 
puķe, ne skuķe, ne dieviete. Līgo!- tikai gaviļu sauciens, ilgains 
pašapziņas kliedziens, ko sviež no kalna uz kalnu. Kad 
vainagos smaržo trejdeviņas jāņuzāles. Dabā un cilvēkos. 

Pats Jānis, Dieva dēls – ziedošs rudzu lauks, 
jāņuguns biķeris. Zemes sāls. 
Ir Jūnijs! Līgo! 

 

Pāvilostas novada domes vēlēšanu komisijas apstiprinātie  
2009.gada 6.jūnija vēlēšanu rezultāti 

 
No saraksta MĒS SAVAM NOVADAM ievēlēti šādi deputāti - Gatis Brēdiķis, Vita Cielava, Vizma 
Ģēģere, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Alfrēds Magone, Jānis Vitrups, Daina Vītola, Andris Zaļkalns. 
No saraksta NOVADNIEKI - Liene Glezere, Gatis Štokmanis. No saraksta DOMUBIEDRI - Anna 
Brūkle, Indra Ziemele. 
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DOMES ZIŅAS 
 28.maijā notikušajā novada domes sēdē piedalījās seši 
no septiľiem domes deputātiem. Personīgu apstākļu dēļ 
nepiedalījās deputāte Maira Briede. 
Darba kārtībā 23 jautājumi. Tai skaitā, četri slēgtajā sēdes daļā. 
1. Deputāti apstiprināja aktu par pamatlīdzekļu 
norakstīšanu, proti, nolēma norakstīt divus centrālapkures katlus, 
katru Ls 1200 vērtībā. 
2. Izskatot Pāvilostas vidusskolas direktores 
Ainas Ansones iesniegumu par „Cerību balvas” piešķiršanu, kas 
paredz piešķirt naudas prēmiju par augstu zināšanu apguves 
līmeni, deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt finansējumu Ls 365 
apmērā „Cerību balvas” pasniegšanai šādiem 5.- 12.klašu 
skolēniem: 
 „Mazai Cerību balvai”(vidējais zināšanu apguves 
līmenis – 8,5 – 9 balles)  

Nr. Vārds Uzvārds Klase Balles 

1. Ilze Ieva Vilne 8. 8,9 

2. Anda Uzare 8. 8,8 

3. Itija Ozoliľa 5. 8,73 

4. Laura Stirna 5. 8,73 

5. Monta  Priedola 11. 8,67 

6. Evita Jakovļeva 5. 8,64 

7. Andra Lanka 5. 8,64 

8. Agija Meľģe 11. 8,5 

9. Ģirts Jakovļevs 6. 8,5 

10. Anta Podziľa 8. 8,5 

11. Kārlis Vītols 7. 8,5 

12. Edgars 
Eduards 

Kristapsons 7. 8,5 

13. Laura Linķe 7. 8,5 

 „Lielai Cerību balvai” (vidējais zināšanu apguves 
līmenis 9 - 10) 

Nr. Vārds Uzvārds Klase Balles 

14. Ivita Goguadze 9. 9,33 

15. Laine Šildere 9. 9,33 

16. Terēze Cābele 6. 9,31 

17. Sandra Bikova 11. 9,27 

18. Linda Ansone 6. 9,0 

19. Monta Kurzemniece 7. 9,5 

3. No z/s „Kristīne G” īpašnieka G.Gūtmaľa dome bija 
saľēmusi iesniegumu, kurā viľš lūdz atļaut daļu no viľam 
piešķirtā mencu nozvejas limita nodot citai personai. Deputāti 
atlika jautājuma izskatīšanu par limita pārdali uz nākamo domes 
sēdi, pieaicinot piekrastes zvejniekus, kuri piedalās mencu zvejā.  
4. Atļāva nekustamā īpašuma „Šrēdervaldi” īpašniekiem, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu, sadalīt to divās daļās, un 
atdalītajam zemes gabalam pēc zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanas piešķirs nosaukumu „ Meţa Šrēdervaldi”.  
5. Sakas novada dome izskatīja 16 personu parakstītu 
iesniegumu par vindsērfinga apmācību treniľa grupas 
izveidošanu un finansējuma Ls 200 piešķiršanu vindsērfinga 
inventāra īrei. Inventāra uzglabāšana paredzēta 
novadpētniecības muzejam piederošajā laivu šķūnī. Tā kā 
jautājums nebija izskatīts komitejas sēdē, tad atlika tā 
izskatīšanu līdz nākamai domes sēdei un nolēma uzaicināt 
pārstāvi uz papildus informācijas sniegšanai. 
6. Izskatot Pāvilostas vidusskolas direktores vietnieces Ainas 
Jakovļevas sagatavoto informāciju par rajona olimpiāţu un 
sacensību uzvarētājiem 2008./2009.mācību gadā, nolēma 
piešķirt naudas balvas par kopējo summu Ls 123 šādiem 
Pāvilostas vidusskolas skolēniem: 

 

 

1. Laura Gertsone Mājturība 3.v. 

2.  Elvita Freidenfelde Mājturība 3.v. 

3. Andra Lanka Mājturība 3.v 

4 Terēze Cābele Mājturība; matemātika 3.v.; 2.v. 

5. Linda Ansone Mājturība 3.v. 

6. Daniels Delijevs Dialogu konkurss 1.v. 

7. Jānis Štokmanis Dialogu konkurss 1.v. 

8. Kristīne Podziľa Krievu val. daiļrunas 
konkurss 

1.v. 

9. Madars Kaţis Krievu val. daiļrunas 
konkurss 

2.v. 

10. Laine Šildere Viz.m.; latv.v.; 
mājturība, vēst. 

3.v; 2.v.; 
atzin., 
atz. 

11. Āris Kaţis Politika, vēsture, 
biznesa ekon. pamati 

1.v.; 
1.v.;1.v. 

12. Sandra Bikova Fizika, bioloģija. 2.v.;1.v. 

13.  Ivita Goguadze Latv.v.; bioloģija, 
matemātika 

1.v.; atz.; 
atz. 

14.  Ilze Ieva Vilne Latv.v.; mājturība, 
ģeogrāfija 

3.v.; 3.v., 
atz. 

15. Rihards Teteris Informātikas konkurss 1.v. 

16. Jānis Uzars Informātikas konkurss 1.v. 

Pedagogiem - Intai Vīgantei, Solveigai Ansonei,  Ivetai 
Arājai, Ludmilai Vasiļčikai, Andrim Paipam, Annai Kaţei, Ārijai 
Paipai, Inesei Krastai, Maritai Rolmanei, Indrai Plēpei, Allai 
Lācītei,  Ilzei Ozoliľai, Zintim Vīgulim, Ainai Kreicbergai, kuri ir 
sagatavojuši skolēnus olimpiādēm, un skolēniem - Evitai 
Jakovļevai, Andai Uzarei, Kristiānai Siliľai, Montai Kurzemniecei, 
Maijai Pīragai, kuri ir ieguvuši atzinības olimpiādēs, nolēma piešķirt 
dāvinājumu - grāmatu.  

Bet skolēniem, kuri 2008./2009.mācību gadā ir ieguvuši 
godalgotas vietas sacensībās, piešķīra dāvanu kartes Ls 5,00 
apmērā tenisa laukuma apmeklēšanai un inventāra nomai. Labus 
sasniegumus sportā uzrādījuši Dace Darkevica, Ansis Horna, Ivars 
Horns, Jānis Arājs, Āris Kaţis, Monta Priedola, Agija Meľģe, Elīna 
Citskovska, Artūrs Miezītis, Matīss Eihvalds, Zane Gāliľa, Dace 
Beihmane, Endijs Klaks, Dāvis Štokmanis, Kristaps Ansons, Kārlis 
Šēns, Linda Ansone, Artis Gāliľš, Raimonds Niedra, Ivo Jaunzems. 

Skolēniem un skolotājiem domes pārstāvji balvas 
pasniedza 29.maijā Pāvilostas vidusskolā. 

7. Apstiprināja sekojošas biļešu cenas Zvejnieku 
svētku koncertam un ballei Upesmuiţas parkā 2009.gada 11.jūlijā: 
pieaugušajiem - Ls 4,00; pensionāriem - Ls 3,00; invalīdiem 
(uzrādot apliecības) un bērniem līdz 12 gadu vecumam - 
bezmaksas. Maksa par autostāvvietas pakalpojumiem stadionā un 
domes pagalmā Ls 2,00 diennaktī. 

8. Piešķīra adresi transformatora būvei, kas atrodas 
uz zemesgabala „Zemnieki”, Sakas pagastā, lai to varētu  ierakstīt 
zemesgrāmatā. 

9. Mainīja zemes lietošanas mērķi zemes gabalam 
„Kļavnieki”, nosakot tam zemes lietošanas mērķi  - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Līdz šim tā bija zeme, uz kuras galvenā 
darbība ir lauksaimniecība. 

10. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar 
Lūciju Putnu.  

11. Anulēja Igora Tomilova sniegtās ziľas par deklarēto 
dzīvesvietu dzīvoklī Nr. 7 Dzintaru ielā 97, Pāvilostā, jo ar 
iesniegumu domē griezās dzīvokļa īrniece, ka minētā persona šajā 
dzīvoklī ilgstoši nedzīvo. 
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12. Deputāti pieľēma šādus savstarpēji saistītus lēmumus 
par neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta izveidi Pāvilostā: 
1) Izveidot pirmsslimnīcas etapa nodrošināšanas punktu Sakas 
novadā, Pāvilostas pilsētā ar 1 brigādi 24 stundu darbības reţīmā; 
2) Nodot nomā no 01.01.2010. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestam aprīkotas telpas Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādes atbalsta punkta izvietošanai. Perspektīvā 
nomājamās telpas ir nomas platība, kas atradīsies Veselības un 
sociālās aprūpes centrā Ernesta Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, 
Sakas novadā, Liepājas rajonā, kopējā platība 55 m2 (3 telpas, 
WC, duša); 
3) Veikt ārstniecības personu un šoferu, kā arī potenciālo 
NMP brigādes  darbinieku apzināšanu; 
4) Nodrošināt iespēju telpās ierīkot telefona un interneta 
pieslēgumu.  
5) Nodrošināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta 
novietošanu atbilstošos apstākļos, pēc iespējas tuvāk 
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbalsta punktam 
(ar nojumi un elektropadevi). 

13. Atļāva sadalīt zemes gabalu „Pīlādzīši” Sakas pagastā, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu, ko pēc tam saskaľo domē un 
atdalītajam zemes gabalam piešķir jaunu nosaukumu.  

14. Apstiprināja šādus maksas pakalpojumu izcenojumus 
Pāvilostas mūzikas skolā no 2009.gada 01.jūnija:  telpu noma 
nometnēm- Ls 3,00 diennaktī; telpu noma konferencēm un citiem 
pasākumiem- Ls 2,00 /1 stunda. 

15. Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz  
nekustamiem īpašumiem „Meţa Krūmiľi” un „Meţa Mālkalni” 
Sakas pagastā par labu Valentīnam Kokalim, uz nekustamo 
īpašumu Kalna iela 6, Pāvilostā, par labu DJM Holding ApS 
(Dānija) tās direktora Derek Madden personā.  

17. Deputāti nolēma piedalīties ESF izsludinātajā 
projektu konkursā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ar projektu 
„Jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana Pāvilostas 
novadā”, garantējot līdzfinansējumu projekta realizēšanai 15 % 
apmērā no projekta koptāmes. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
aptuveni Ls 35 000. Tajā paredzēts piesaistīt finansējumu sociālā 
pedagoga, psihologa, logopēda darba apmaksai, pagarinātās 
dienas grupas darba nodrošināšanai Pāvilostas vidusskolā un 
Vērgales pamatskolā. 

18. Sakas novada dome izskatīja sagatavoto nekustamā 
īpašuma Cīruļu ielā 6, Pāvilostā nomas līguma projektu, kas 
paredz nodot īpašumu bezatlīdzības lietošanā SAF „Cilvēks 
Cilvēkam”. Jautājuma izskatīšanu atlika līdz papildus dokumentu 
saľemšanai no fonda.  

19. Piešķīra Sakas novada domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 
2009.gada 10.jūnija līdz 2009. gada  26. jūnijam. 

20. Sakas novada dome izskatīja 28.06.2007. sēdes Nr. 6 
lēmumu Nr. 19 „Par M.Grundmanes ievietošanu pansionātā”, kurā 
ir noteikts, ka pašvaldība slēdz līgumu par M.Grundmanes 
uzturēšanos pansionātā līdz 31.12.2007. Šajā sakarā deputāti 
nolēma no 2009.gada 15.jūnija pārtraukt līdzfinansējuma 
maksājumus par nodibinājuma „Cilvēks cilvēkam” aprūpes iestādē 
atrodošos Martu Grundmani. 

Sēdes slēgtajā daļā nolēma vienai personai piešķirt 
vienreizēju materiālu pabalstu 50% slimnīcas izdevumu segšanai, 
vienai personai pārtraukt maija mēneša GMI pabalsta izmaksu, 
divām personām piešķirt trūcīgās ģimenes statusu un GMI 
pabalstu laika periodā no 01.06.2009. līdz 31.08.2009., ik mēnesi 
zināmu dienu skaitu ľemot līdzdalību labiekārtošanas darbos. 

 

     Maijā sociālajos pabalstos skaidrā naudā izmaksāts Ls 1547, 
neskaitot brīvpusdienu un pansionāta izmaksas. 

Nākamā komiteju sēde plānota 2009.gada 19.jūnijā 
plkst.830. Līdz šim datumam iesniedzami domes sēdē izskatāmie 
iedzīvotāju iesniegumi. 

Nākamā domes sēde plānota 2009. gada 26.jūnijā plkst. 
14.00 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 
 
 
 
Dienu pirms pašvaldību vēlēšanām, 5.jūnijā, Sakas 

novada domes deputāti sanāca uz ārkārtas sēdi, lai izskatītu 7 
darba kārtības jautājumus, no tiem vienu- slēgtajā sēdes daļā. Šajā 
sēdē personīgu apstākļu dēļ nevarēja piedalīties deputāte  Astrīda 
Arāja.  

Deputāti nolēma ľemt aizľēmumu Valsts Kasē 2009.gada 
jūlija mēnesī  32363,00  Ls apmērā vai ekvivalentu summu EUR ar 
Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atlikto 
maksājumu uz 1 gadu un tās atmaksu līdz 2014.gada 1.ceturksnim 
(ieskaitot)  Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Investīcijas 
zvejas ostās un zivju iekraušanas vietās” projekta „Pāvilostas ostas 
Ziemeļu un Dienvidu molu rekonstrukcija” īstenošanas 
nodrošināšanai - tehniskā projekta un inţeniera pakalpojumu 
nodrošināšanai. Pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 10 % 
apmērā. Deputātu balsojums:   5 – par, 1 – atturas.  

Atkārtoti izskatīja maija sēdē atlikto jautājumu par 
finansējuma piešķiršanu vindsērfinga inventāra īrei. Uz šo ārkārtas 
sēdi nometnes organizatori bija sagatavojoši papildus informāciju 
par ieplānoto serf nometni, ar kuru deputātus iepazīstināja Ričards 
Liepiľš.  Deputātos nebija vienprātības vai brīdī, kad ir jālemj par 
pusdienu apmaksāšanu skolēniem, kad gada sākumā bija jāatľem 
finansējums pulciľu vadītājiem, var būt iespējams piešķirt 
finansējumu sporta rakstura nometnei. Sēdē piedalījās arī 4 
Pāvilostas jaunietes, kuras deputātus pārliecināja, ka ir jāatbalsta 
nometnes un pulciľi, kuros jaunieši grib darboties. Domes 
priekšsēdētājs arī informēja, ka ir vienošanās ar vēl pastāvošo 
Liepājas rajona padomi par viena mēneša nometnes maksas Ls 
200,00 apmaksu no rajona budţeta. Pašvaldības deputāti piekrita 
apmaksāt 2 mēnešu maksu, kas kopā sastāda Ls 400,00 
Pāvilostas skolnieku līdzfinansēšanai serf nometnē. Deputātu 
balsojums: 5 – par, 1 – atturas. 

Nolēma iznomāt zemi ar nosaukumu „Flokši”, Sakas 
pagastā 7,7 ha platībā z/s „Ezernieki” un zemi Lašu ielā 2A, 
Pāvilostā 208 m2 – Jānim Eisam. 

Deputāti tika iepazīstināti ar ainavu arhitektūras un 
plānošanas studentes Uldzes Liepiľas iesniegumu - priekšlikumu 
nodot sabiedriskai apspriešanai diplomprojektu „Sakas upes ielejas 
attīstības priekšlikumi”. Diplomprojekta autore Uldze Liepiľa par šo 
darbu, kas atzīts par reālu un praktiski izpildāmu, augstskolā bija 
saľēmusi novērtējumu - 9 balles. Atbilstoši likumam, 
diplomprojektu nodos sabiedriskai apspriešanai uz 3 nedēļām.  

Slēgtajā sēdes daļā pēc veselības un sociālo lietu 
komitejas priekšsēdētājas Mairas Briedes iesnieguma deputāti 
pārskatīja iepriekšējā domes sēdē pieľemto lēmumu. Jautājums 
izraisīja plašas diskusijas. Deputāti nolēma jautājumu atkārtoti 
izskatīt ārkārtas sēdē 12. jūnijā, līdz kurai sociāliem darbiniekiem 
ir jāsagatavo dokumenti atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumam, kā arī Sakas novada domes nolikumam par 
dokumentu sagatavošanu lēmuma pieľemšanai.  

Domes kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 
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Aicinām tevi iestāties Mūzikas skolā, 
Uzņem jaunus audzēkņus 2009./2010. m. g. 
 izglītības programmās: 
Klavierspēlē no 7-8 gadu vecuma; Vijoļspēlē no 7-8 gadu vecuma; Akordeona spēlē no 9-10 gadu 
 vecuma; Pūšaminstrumentu spēlē no 9-10 gadu vecuma; Mācību ilgums: klavierspēlē, vijoļspēlē 
 8 gadi, akordeona spēlē un pūšaminstrumentu spēlē 6 gadi 
Dokumenti: iesniegums (mūzikas skolas veidlapa); vecāku pase; audzēkņa dzimšanas apliecība. 
 MĀCĪBU MAKSA- Ls 4,-mēnesī (ģimenēm, kur mūzikas skolu apmeklē 2 un vairāk bērnu mācību maksa ir par Ls 0,50 

zemāka); Mācību procesu skolā vada augsti kvalificēti mācībspēki; Mūzikas skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos un 
festivālos Skolā darbojas dažādi ansambļi; Katru gadu notiek festivāli- SPLEISE vai ZOĶERIS; BEZMAKSAS nošu materiāli, 
iespējama mūzikas instrumentu noma. 

Vecākiem, kuri  izlēmuši savus bērnus pieteikt mūzikas skolā, lūgums to izdarīt līdz š.g. 20.jūlijam, lai pieteiktos valsts 
finansējumam. Maksas grupā jaunajā mācību gadā  uzņems arī piecgadīgos un sešgadīgos bērnus. Mācību maksa vēl nav 
zināma. 

Kontakttālrunis 26153728- Mūzikas skolas direktore Inga Šnore  
 
 

 

Brīnišķīgā dāvana bērniem 
          13. maijs bērnu dārza „Rūķīšu” grupas audzēkľiem atnāca 
priecīgs, ar pacilātu noskaľu it visiem. Pārsteigums! Liels 
pārsteigums, jo mēs tikām aicināti doties bezmaksas ekskursijā uz 
Rīgas Zooloģisko dārzu un atpūtas centru „Lido”. Mūsu krīzes 
apstākļos! Bezmaksas?! Jā! Patiesi! 
          Bērnu dārza „Rūķīšu” grupa saka LIELU, LIELU paldies tam 
labajam cilvēkam, kurš mums kopā ar 1. klases skolēniem dāvināja šo 
brīnišķīgo un neaizmirstamo piedzīvojumu! 
          Brauciens uz Rīgu! Ļoti daudziem bērniem tas bija pirmais 
Zooloģiskais dārzs! Apskatīt dzīvniekus, kuri līdz šim redzēti tikai 
grāmatu ilustrācijās! Bērni bija sajūsmā. Noslēgumā baudījām 
bagātīgas pusdienas atpūtas centrā „Lido”. 

Paldies Tev, labdari, kurš vēlējies palikt anonīms! 
Jautājums, kāpēc viľš tādā veidā vēlējās iepriecināt bērnus? Un būs 
arī atbilde. Šis cilvēks kā bērns uzauga Sakā un, klausoties citu 
stāstītā, kā viľi brauc uz Rīgu, zēnam sāpēja sirds. Ļoti sāpēja, jo 
zēns uz Rīgu netika. Lielā, noslēpumainā Rīga valdzināja zēnu no 
Sakas laukiem. Tās bija lielas ilgas un skaists sapnis tur nokļūt. 
          Un tāpēc šodien mūsu bērniem tika lielisks piedzīvojums - 
ekskursija uz Rīgu. Varbūt, lai tā tiktu piepildīts kāda cita maza bērna 
sapnis par Rīgu. Paldies! 

P.i.i. ”Dzintariľš”  skolot. Gunita Delijeva 

 
 
 

MŪZIKAS SKOLA STARTĒ 
AIZPUTĒ 

 
  

23. aprīlī Aizputē notika konkurss Liepājas rajona 
mūzikas skolu audzēkľiem „Latvieši latviešu mūzikā”. Tajā 
piedalījās arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľi Ieva un Ilze 
Kangīzeres, Aivis Bērznieks un Daniels Grasmanis. Savu 
komandu viľi nosauca ĀĶGALNIEKI un apsveikumā 
nodziedāja U. Marhilēviča dziesmu „Pāvilosta”.  
 Komandām bija sagatavoti daţādi jautājumi par 
latviešu komponistu dzīvi un daiļradi no Pirmajiem dziesmu 
svētkiem līdz pat mūsdienu mūzikai. Lielāka vērība tika 
pievērsta latviešu mūzikas klasiķiem. Komandām bija jāveic arī 
daţādi atjautības uzdevumi un jārāda mēmais šovs par tautas 
dziesmām. Šajā konkursā mūsu komanda ieguva 3. vietu. 
Konkursa noslēgumā visi dalībnieki nodziedāja tautas dziesmu 
„Bēda mana liela bēda”. 

Mūzikas skolas teorijas skolotāja Antra Ķikute 

 
 
 
 
 

 Komanda „Āķagals. No kreisās: skolotāja A. Ķikute, Ilze, līdzjutējs Kārlis, 

Aivis, Daniels, Ieva. Foto: Inga Šnore 

Administratīvās komitejas lēmumi  
Sēde 28.05.2009. Nr.4. 

1.1966.gadā dzimušais Uldis U. par atrašanos alkohola reibumā 
sabiedriskā vietā ir sodīts ar naudas sodu Ls.20,00 

Ziľas apkopoja Daiga Enkuzena 

 

PAZIŅOJUMS 
Sakas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 

30.04.2009. lēmumu nr.4, 16.§, ir uzsākta nekustamā īpašuma 
Parka ielā 30, 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 mazstāvu dzīvojamā apbūve. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Sakas novada domē vai SIA “A.Krastiľa Projekts” birojā, 
Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, katru darba dienu līdz 2009.gada 
15.jūnijam. 
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ZIŅO SOCIĀLAIS DIENESTS 
Pamatojoties uz 25 vecāku iesniegumiem par 51 bērnu 

nodarbināšanu vasarā, kuri pēc 26.03.2009. Sakas novada saistošo 
noteikumu Nr.5 „Par Sakas novada pašvaldības pabalstiem” 7.5.3. 
punktu griezās ar lūgumu rast iespēju skolas vecuma bērniem pelnīt 
novada labiekārtošanas darbos domes 50% atmaksātās pusdienas,  
Veselības un sociālo lietu komitejas lēmums bija šāds: 

 domes atmaksātās pusdienas piešķirt tikai trūcīgo ģimeľu 
bērniem, aizpildot ienākumu un materiālā stāvokļa deklarācijas, 

 jautājumu izskatīšanu par iespēju pelnīt 50% apmaksātās 
pusdienas atlikt uz jūnija komitejas sēdi. 

Pēc aptuveniem datiem maznodrošināto ģimeľu bērni uz šo 
brīdi varētu būt astoľi, taču arī to 43 bērnu vidū, kuri bija gatavi strādāt 
un nopelnīt daļēji apmaksātas pusdienas, ir tādi, kas atbilst 
maznodrošināto statusam, bet kuru vecāki tāpat vien palīdzību neprasa. 
Pie šodienas izmaksām 51 skolēna pusdienu apmaksa no 
pašvaldības budţeta prasītu aptuveni Ls 2100.-. 

Sociālā darbiniece ILDZE BALODE 

 

Atmiņā paliekošs pasākums 
          Sestdien, 9. maijā, Pāvilostas baptistu baznīca uzľēma 65 
Liepājas rajona 3. klašu skolēnus, kuri savās skolās mācījās kristīgo 
mācību. Katru mācību gadu šiem skolēniem tiek rīkots noslēguma 
pasākums kādā rajona vietā. Saskaľā ar izglītības programmu kristīgo 
mācību apgūst skolēni no 1. – 3. klasei pēc vecāku iesnieguma. 
          Paldies vēlos teikt baptistu mācītājam Denisam Doroľinam un 
draudzei, kuri savā Dievnamā atļāva pulcēties rajona skolēniem. Bērni 
piedalījās mācītāja vadītajā svētbrīdī, sniedza priekšnesumus ar 
dziesmām, dzeju un uzvedumiem, saľēma pārsteiguma balvas par 
piedalīšanos radošo darbu konkursā „Tev būs svēto dienu svētīt”. No 
Pāvilostas vidusskolas atzinību par piedalīšanos saľēma Mihaēls 
Doroľins – 1. klase, Kristers Mārtiľš Girgensons – 1. klase, Daniels 
Delijevs – 2. klase, Krista Ziemele – 2. klase. 
          Pēc aktivitātēm baznīcā kopīgā gājienā, apskatot Pāvilostu, 
devāmies uz „Āķagalu”, kur mūs laipni sagaidīja „Āķagala” personāls, lai 
cienātu visus pasākuma dalībniekus ar siltu un garšīgu zupu. Lielu 
paldies vēlos teikt „Āķagala” saimniecei Janetai Kristapsonei, kura ar 
patiesu atsaucību piedāvāja šo cienastu viľas vadītajā uzľēmumā, 
paldies personālam par darbu un rūpēm, mūsu pulku sagaidot. 
          Pēc maltītes apskatījām jūrmalu, kāpām skatu tornī, priecājāmies 
par vēju un viļľiem, našķojāmies ar konfektēm un baudījām 
sadraudzības mirkli, esot visi kopā. 
          Paldies vēlos teikt Sakaslejas luterāľu draudzei, kura atbalstīja 
mani ar 15 Ls naudas ziedojumu pasākuma vajadzībām. 

Pāvilostas vsk. kristīgās māc. skolot. Gunita Delijeva 

 
 

MŪZIKAS INSTRUMENTI - BĒRNU 
DĀRZĀ 

Katru gadu Mūzikas skola ar koncertu apciemo 
bērnudārza     „Dzintariľš” bērnus. Arī šogad mēs iepazīstinājām 
bērnus ar daţādiem mūzikas instrumentiem. Vijoli spēlēja Sanija 
Bērziľa, uz klavierēm skaľdarbus atskaľoja Kate Štokmane un 
Aivita Dima, blokflautu prezentēja Daniels Delijevs, bet trompeti 
Janeks Kants un Mārcis Freidenfelds. Koncerta noslēgumā topošie 
mūziķi ar bērniem un audzinātājām, devās rotaļā, kurā vajadzēja 
atminēt un attēlot daţādus mūzikas instrumentus.  Koncerts 
izdevās sirsnīgs, par ko pateicamie visiem, kuri piedalījās tā 
organizēšanā!  

Mūzikas skolas direktore Inga Šnore 

 

Noslēdzies fotokonkurss „Dāvini 
savai pilsētai foto” 

Par godu Pāvilostas 130. dzimšanas dienai Pāvilostas 
tūrisma informācijas centrs un Sakas novada dome organizēja 
fotokonkursu „Dāvini savai pilsētai foto”. 2 mēnešu laikā tika 
iesniegti 363 darbi jeb fotogrāfijas no 19 autoriem. Darbus 
iesniedza gan vietējie iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi no 
Liepājas, Rīgas un pat no Igaunijas.  Lai konkursa vērtēšana 
notiktu korekti, tika pieaicināta kompetenta vērtēšanas komisija, 
kuras sastāvā bija Sakas novada domes kancelejas vadītāja 
Aija Ozoliľa, Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs 
Andris Paipa, Pāvilostas mākslas skolas kompozīcijas, 
praktisko darbu (digitālās fotogrāfijas pamatu) skolotājs Alberts 
Brūklis un Pāvilostas mākslas skolas direktors Zigmunds Vilnis. 
Vēlos viľiem pateikt paldies par atsaucību un ieguldīto darbu! 

No iesūtītajiem darbiem tika atlasīti labākie darbi, kuri 
tālāk tika iegrupēti 3 kategorijās: „Pāvilosta”, „Detaļa” un 
„Reportāţa”, no kuriem tika izvēlēti labākie.  

Nominācijā „Reportāţa” atzinību par veiksmīgāko 
fotogrāfiju ieguva Monta Vītola ar fotogrāfiju „Silueti 
saulrietā”. Vēl šai nominācijai tika izvirzīti darbi: Rudītes 
Bērziľas fotogrāfija „Čaklie pāvilostnieki. Noslēpums raţīgajiem 
Pāvilostas mazdārziľiem. Pāvilosta iespēju zeme – auglīgas 
jūraszāles mazdārziľiem – par velti!”, Intas Vīgantes fotogrāfija 
„Dzintaru medības” un Dinas Beltas fotogrāfija „Vienā 
ugunssaitē. Pāvilostnieki dodas iedegt seno ugunsnakšu sārtu”. 

Nominācijā „Detaļa” atzinību par veiksmīgāko 
fotogrāfiju ieguva Silvija Irēna Mauriņa  ar fotogrāfiju „Kaiju 
salidojums”. Vēl šai nominācijai tika izvirzīti darbi: Intas 
Vīgantes fotogrāfijas - „E.Šneidera laukums 10”, „Nēģīši” un 
„Zirneklītis tīklu auţ”, Kristīnes Briedes fotogrāfijas - „Ilgais ceļš 
kāpās” un  „Leduspuķe”, Silvijas Irēnas Mauriľas fotogrāfijas - 
„Ledus tauriľš jūrā” „Pēc ceļojuma pa jūru” „Tūristu sapnis”, 
Sabīnes Strazdiľas fotogrāfija „Ledus zieds”, Paulas Sekačas 
fotogrāfija „Rīts jūrmalas priedēs vijoles spēlē”, Vizmas 
Ģēģeres fotogrāfijas - „Saulrietā”, „Seno laiku godība” un Agnes 
Liping fotogrāfija „Vietējā jūras zvaigzne”. 

Nominācijā „Pāvilosta” atzinību par veiksmīgām 
fotogrāfijām ieguva Sanita Grigorjeva ar fotogrāfiju „Cope”, 
Signe Vaskopa par fotogrāfiju „Uzdrīksties” un Silvijas 
Irēnas Mauriņas fotogrāfijas „Arī ziemā jāzvejo” un 
„Skaistums”. Vēl šai nominācijai tika izvirzīti darbi: Paulas 
Sekačas fotogrāfija „Ar plaukstām aizsniedzot debesis”, Edgara 
Kristapsona fotogrāfija „Mols”, Vizmas Ģēģeres fotogrāfijas - 
„Debesmannā uz upes” un „Ziemas saulriets”, Signes Vaskopas 
fotogrāfijas - „Dzintaru iela”, „Pāvilosta – miera osta ikvienam”, 
„Pāvilostas mākslas skola”, Silvijas Irēnas Mauriľas fotogrāfijas 
- „Izgreznojušies”, „Pāvilostas Jūrakmens”, „Visas takas ved uz 
jūru”, Edgara Ķipsta fotogrāfijas -„Iztramdītais spogulis” un 
„Vēja spēle”, Armanda Belta fotogrāfijas  -„Pāvilostas vecā osta” 
un „Pusceļā uz laimīgām beigām”, Intas Vīgantes fotogrāfija „Tā 
esot senas klints virsotne”, Mihaila Golubeva fotogrāfija „Vakara 
skati uz Pāvilostas molu un cilvēkiem”. 

Fotokonkursā par labāko fotogrāfiju, kura ieguva 
Grand prix, tika atzīta Silvijas Irēnas Mauriņas fotogrāfija 
„Nošu lapa liedagā”. 

Visas konkursā iesniegtās fotogrāfijas apskatāmas 
www.pavilosta.lv sadaļā foto galerijas. 

 Paldies visiem par atsaucību un ieguldīto darbu. 
Ceru, ka šis fotokonkurss varētu būt iesākums labai tradīcijai 
Pāvilostā! 

Pāvilostas TIC vadītāja Mairita Baltaiskalna 

 

http://www.pavilosta.lv/
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ZVEJNIEKU SVĒTKI 
PĀVILOSTĀ 

2009. gada 10. - 11. jūlijs 
PIEKTDIENA 10. jūlijs 
pludmalē pie mola 
 22:00 Svētku atklāšana ĀĶAGALĀ kopā ar 
kapteini ĀĶI un viľa komandu  
Par lustīgu izdejošanos labāko latvju un 
svešzemju meldiľu pavadījumā gādās DJ ĀĶIS, 
video projekcijas uz lielā ekrāna 
SESTDIENA 11. jūlijs 
pludmalē  
10:00 Starts pludmales volejbolam , futbolam  

 Vizināšanās ar kuģiem, 

 Pludmalē un pilsētā SIA „Lec un Minies”, 
SIA 

"Annels Atrakcijas" /batuti, piepūšamās, 
metamās atrakcijas, velokarti, traktor vilcieniľš 
u. c./  
12:00 Konkursi pieaugušajiem un bērniem 
,,Cilvēku galda futbolā”, „Mega 
šautriľās”,„Piepūšamajā basketbolā”     
pie tūrisma informācijas centra  
13:00 Talsu tautas nama pūtēju orķestra un deju 
grupas koncerts 
pludmalē  
14:00  Aktieru ansambļa ” DRAMA” koncerts 
15:00  Kuģu parāde jūrā 
15:30  Jūras valdnieka vizīte Pāvilostā - 
pludmalē 
Jautrās sporta spēles – virves vilkšana, riľķa 
mešana u.c 
pie tūrisma informācijas centra  
16:30 Karters triāla šovs, piedalās arī „Latvijas 
Zelta talanti 2” dalībnieks  Ēriks 
Upesmuiţas parkā 
19:00  Dzintara Čīčas un Talsu kora koncerts  
21:00  Zaļumballe  kopā ar Talsu tautas nama 

pūtēju  
orķestri,  grupām ”JūRkANT” un „TUTTI-

FRUTTI BAND”  
24:00 Svētku salūts 
Ieejas maksa: Ls 4,00; pensionāriem Ls 3,00 
(uzrādot pensionāru apliecības); invalīdiem 
(uzrādot invalīdu apliecības) un bērniem līdz 12 
gadu vecumam bezmaksas 

 Stadionā un Pāvilostas novada domes 
pagalmā 

jūsu ērtībām apsargāta autostāvvieta (maksa Ls 
2,00); 

 Informācija tirgotājiem pa tālr. 
3484562;26483154 

 Sporta spēļu /volejbola, futbola/ 
organizatora tālr. 29230995.  

Pasākumu atbalsta: Pāvilostas novada 
dome, z/s „Kaija”, Wrigley's 

UZAICINĀJUMS 
Pieteikties biļešu tirgotājus Zvejnieku 

svētkiem Pāvilostas Upesmuiţas parkā š. g. 11. 
jūlijā. Pieteikšanās pie kultūras nama vadītājas 
personīgi vai pa tālr. 63498264; 2936112 

 

Vai tu zini, ka 
 No 06.06.09. turpmāk dzīvosim Pāvilostas novadā. 

 Pāvilostas mūzikas skolu šogad absolvējuši pieci – vijoļspēles, akordeona, 
pūšamo instrumentu un klavierspēles klašu audzēkľi. Tai skaitā viens no Vērgales 
pagasta.  

 27. jūnijā Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes un jauniešu deju 
kolektīvi piedalīsies Kurzemes deju svētkos Ventspilī. 

 Pāvilostas novadpētniecības muzejs Dzintaru ielā 1 aicina apskatīt  Pāvilostas 
Mākslas skolas darbu izstādi „Kopsaucējs”, no muzeja krājuma izstādi „Pāvilosta – 
Jubilāre”.  Ieejas maksa pieaugušajiem Ls 0,50, skolēniem un studentiem Ls 0,15 

 6.jūnijā plkst.7.55  bija iespēja noskatīties TV1 raidījumu „Brauciet, latvji, 
jūriņā!”. Raidījums bija par Pāvilostas zvejniekiem un pilsētas svētkiem. Atkārtojumu 
varat noskatīties 10.jūlijā plkst.12.15 TV1. 

 16.jūnijā Upesmuiţas parkā Kurzemes novada pensionāru „Jāņu ielīgošanas” 
pasākums. 

 

Vērtības, ar ko būtu jālepojas  

 
 

Pāvilostniece Madara Bērziľa šā gada pavasarī piedalījusies starptautiskā 
konferencē „Kultūras mantojuma menedţments”, kas notika Masao pilsētā, Portugālē. 
Tajā satikās un pieredzē dalījās ainavu arhitekti un arheologi no 12 valstīm. Pēc 
atgriešanās no Portugāles Madara piekrita īsai sarunai. 

Kā tu nokļuvi šajā konferencē?  
Latvijas Lauksaimniecības Universitātē ieguvu ainavu arhitektes bakalaura 

grādu un pašlaik turpinu studijas maģistratūrā. Man kā studentei piedāvāja, un es piekritu. 
Latviju konferencē pārstāvēja pieci speciālisti.  

Ko jūs stāstījāt par savu valsti? 
Konferences dalībniekiem bija iespēja prezentācijā parādīt, kā katra valstī tiek 

izplatīta informācija par kultūrvēsturiskajiem objektiem. Es izmantoja šo iespēju un 
pastāstīju kolēģiem par sabiedrības aktivitāti, iestājoties par dabas vērtību saglabāšanu 
Pāvilostas pelēkajā kāpā, un demonstrēju  kultūrvēsturiskās vērtības Pāvilostas pilsētas 
apbūvē. Diemţēl, salīdzinot ar citu valstu pieredzi, kur par kultūrvēsturiskajām vērtībām 
sabiedrība tiek informēta ar bukletu, norāţu zīmju, interneta mājas lapu palīdzību u.t.t., 
Pāvilostas piemērs bija pretējs un radīja izbrīnu konferences dalībniekos: „Kāpēc tik 
bagātīga kultūrvide tik maz tiek reklamēta, tik maz par to informācijas?” 

Kāpēc, pēc tavām domām, tā ir?  
 Pirms konferences biju Pāvilostas novadpētniecības muzejā un par to runāju. 

Muzeja vadītāja man pastāstīja un parādīja, ka informācija par Pāvilostas vēsturisko 
apbūvi ir pieminēta tūrisma bukletos, bet plašāka informācijas apkopošana būtu jāveic 
Tūrisma informācijas centram. Biju arī tur. Tūrisma informācijas centra vadītāja norādīja, 
ka informācija pieejama Sakas novada mājas lapā sadaļā Dokumenti. Bet tūrists diez vai  
iedomāsies tur meklēt.  Tad jābūt tūrisma bukletā kādai īpašai norādei. 

Kādas  atziņas vēl ieguvi konferencē?   
Galvenā atziľa, protams, ir tā, ka mūsu pilsētas kultūras mantojumu novērtēja 

citu valstu speciālisti. Daudz ko varēja mācīties no viľu pieredzes.  
Paldies, tev, Madara, par ieinteresētību un, lai arī tas skan skaļi, par 

dzimtās vietas mīlestību! Vai tu būtu gatava dalīties ar savu iegūto pieredzi ? 
Jā, protams! 

Cerībā uz sadarbību, Marita Horna 
 

Madara Bērziľa prezentē Pāvilostas kultūrvēsturiskos objektus. Foto no autores arhīva. 
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VIDUSSKOLĀ 9.klases izlaidums notiks 13. jūnijā 
plkst.1400 kultūras namā  
9.klases absolventu saraksts 

1 Anna Afanasjeva 

2 Dace Beihmane 

3 Artūrs Butāns 

4 Renāte Citskovska 

5 Agnese Dmitrijeva 

6 Zane Gāliľa 

7 Ivita Goguadze 

8 Matīss Gruntmanis 

9 Ģirts Ģēģeris 

10 Ieva Kangīzere 

11 Ilze Kangīzere 

12 Rita Kreicberga 

13 Kitija  Kruga 

14 Vizma Nareiko 

15 Mārtiľš Petrovs 

16 Maija Pīraga 

17 Pēteris Priedoliľš 

18 Samanta Šēle 

19 Elēna Šildere 

20 Laine Šildere 

21 Juris Ūdriľš 

22 Mārtiľš Vērnieks 

23 Jānis Zandbergs 

24 Madara Zitmane 

 Klases audzinātāja : Marita Rolmane 
 
12. klases izlaidums notiks 20. 
jūnijā plkst.1700 kultūras namā 
12. klases absolventu saraksts 

1 Zane Ansone 

2 Jānis Arājs 

3 Zane Bunce 

4 Dace Darkevica 

5 Elīna Grīna 

6 Egija Gruntmane 

7 Ansis Horna 

8 Ivars Horns 

9 Kristīne Jaunzeme 

10 Jānis Kalniľš 

11 Artūrs Kangīzers 

12 Āris Kaţis 

13 Raitis Kreicbergs 

14 Egija Roga 

15 Jānis Uzars 

16 Signe Vaskopa 

17 Monta Vītola 

Klases audzinātāja: Aina Jakovļeva 
 
15.maijā Liepājā notika pirmās 

palīdzības sniegšanas sacensības, 
kuras rīkoja Latvijas Sarkanā Krusta 
Liepājas komiteja. No mūsu skolas 
sacensībās startēja komanda šādā 
sastāvā: Toms Rudzājs, Ģirts 
Jakovļevs, Alīna Roga, Linda 
Afanasjeva, Līga Ulriha Pētermane un 
Sintija Rolmane.  
 

15.maijā skolā viesojās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Dzintariľš” audzēkľi – topošie 
pirmklasnieki. Viľi tikās ar pirmās klases 
audzinātāju Agritu Valkašu, apskatīja 
savu klases telpu un iepazinās ar skolu. 

20.maijā 5.klase audzināšanas 
stundu pavadīja stadionā, kur 
pārliecinājās, ka pārvietoties automašīnā 
nepiesprādzētam ir patiešām bīstami. 
Uzskatāmo mācību sniedza Swedbank 
Ceļa skola.  

Šajā dienā skolā viesojās cirks 
no Lietuvas. Uz skatuves kāpa ne tikai 
cirka mākslinieki un dresēti dzīvnieciľi, 
bet arī mūsu skolas un bērnudārza bērni.  
20.maija pēcpusdienā 12.klases zēni 
piedalījās liepiľu stādīšanā Dzintaru ielā.  

22.maijā Pēdējais zvans 12. un 
9.klasei. 12.klasei pasākumu organizēja 
11.klase, 9.klasei – 8.klase. Paldies 
visiem, kuri palīdzēja šo dienu izvērst par 
svētku dienu. 

28. un 29.maijā desmit 
jaunsargi kopā ar vadītāju Kasparu Rudīti 
piedalījās Lietuvas jaunsargu XI sporta 
spēlēs Klaipēdā un izcīnīja 3 trešās 
vietas (orientēšanās, tūrisma stafete, 
vasaras biatlons).  

31.maijā 11.klase kopā ar 
audzinātāju Ludmilu Vasiļčiku Rīgā, 
Vērmanes dārzā  sīvā konkurencē 
izcīnīja 2.vietu ZZ čempionātā! Spēka, 
gudrības un  veiklības uzdevumi ilga visu 
dienu. Vienpadsmitie jūnijā dosies kruīza 
braucienā uz Stokholmu.  

31.maijā 1.-3.klašu koris ar 
skolotāju Daci Bunku un mammu Rudīti 
Janci devās uz Jelgavas rajona Elejas 
bērnu svētkiem, kuri notika Elejas muiţas 
parkā. Pavisam piedalījās 963 dziedātāji 
un 300 dejotāji no Liepājas raj., Jelgavas 
raj., Dobeles raj., Bauskas raj. un Rīgas. 
Svētku galvenais viesis bija Raimonds 
Pauls. Koncerts notika trijās daļās. 
Pirmajā daļā, kurā piedalījās arī mūsu 
dziedātāji, tika atskaľotas sešas daţādu 
autoru dziesmas. Otrā daļa - mūsdienu 
un tautiskās dejas. Trešajā daļā 
Raimonda Paula dziesmas, kuras skanēs 
arī X bērnu un  jauniešu dziesmu 
svētkos, dziedāja 5.-9.klašu kori.  

Paldies bērniem par izturību 
karstajā saules svelmē, paldies 
vecākiem, kuri parūpējās par atbilstošu 
apģērbu. Liels, liels paldies mammai 
Rudītei un šoferim Jānim. 

Mūzikas skolotāja Dace Bunka 
 

 

Sacensības noritēja pēc grafika 15 
posmos, kuros vērtēja: 
 ABC praktiski (no angļu val. A – airways 
– elpceļi; B – breathing – elpošana; C – 
circulation – cirkulācija); 
 testu par pirmās palīdzības sniegšanu; 
 traumu atpazīšanu un pirmās palīdzības 
sniegšanu etapos. 

Mūsu skolas komanda saľēma 
diplomu par piedalīšanos sacensībās un 
nelielas dāvaniľas. 

Paldies visiem, kuri nenobijās un 
izturēja grūtos sacensību posmus līdz 
galam. 

Skolas māsa Ina Bunka 
 

Auto apmācība 
Pāvilostas vidusskolā 

 Jau vairāk kā 10 gadus, veiksmīgi 
sadarbojoties Grobiľas autoskolai ar 
Pāvilostas vidusskolu, šīs skolas 
skolniekiem ir iespēja apgūt autovadītāja 
profesiju skolā uz vietas. Liels nopelns 
šādas sadarbības sākumam ir bijušai 
skolas direktorei Skaidrītei Grigorjevai, 
kura bija iniciatore šai sadarbībai. 
Automobiļu vadīšanas teorētisko apmācību 
skolēniem ir iespējams apgūt turpat skolā 
bez maksas. Šāds risinājums dod iespēju 
ietaupīt gan finansiālā, gan laika ziľā, kas 
nav mazsvarīgs faktors. Automobiļa 
praktiskā vadīšanas apmācība notiek 
Liepājā, jo CSDD praktiskais eksāmens 
tiek pieľemts Liepājā. Iepriekšējos gados 
sekmīgi šādu iespēju izmantojuši vairāk kā 
desmit 11.un 12.klašu audzēkľu katra 
mācību gada laikā.  

Šajā mācību gadā, neskatoties uz 
ekonomiskās krīzes radītajām sekām, šī 
sadarbība sekmīgi turpinās. Šogad 
autovadītāja iemaľas veiksmīgi apguva 
Sandra Bikova, Gvido Tolks, Kristaps 
Stendze u.c. 

Arī šajos finansiāli grūtajos laikos 
vidusskolas vadība meklē risinājumus, kā 
iesākto darbu turpināt, lai skolēni arī 
turpmāk skolā uz vietas varētu mācīties 
auto apmācību un iegūtu autovadītāja 
apliecību.  

Autovadītāju apliecība, kas 
iegūta, mācoties vidusskolā, ir 
apliecinājums jauniešu spējām gūt dzīvē 
panākumus. Iegūtā autovadītāju apliecība 
lieti noder turpmākajās dzīves gaitās, gan 
arī konkurējot darba tirgū.    

Paldies vecākiem par materiālo 
atbalstu, kas ieguldīts jauniešu izaugsmei, 
jo, tikai kopā sadarbojoties, šis process 
veiksmīgi tiek realizēts.  

Ivars Pelēķis, autoskolas direktors 
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Kāpai top dabas aizsardzības 
plāns 

26.maijā notika Pāvilostas pelēkās kāpas 
(PPK) aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. 
Interesentu nebija visai daudz.  Zinot to, ka iedzīvotāji 
seko līdzi norisēm, kas saistītas ar kāpu un  parasti 
satraucas tad, ja notiek kādas darbības (turklāt, tas ir 
ļoti cilvēcīgi un saprotami), pāris teikumos mēģināšu 
atstāstīt apspriedē runāto. PPK dabas aizsardzības 
plānu izstrādāja Latvijas Dabas fonds augu un biotopu 
ekspertes Ievas Roves vadībā, pieaicinot vairākus 
speciālistus. Gada garumā pētīti un apkopoti dati par 
bioloģiskajām, ainaviskajām un sociālekonomiskajām 
vērtībām kāpā. Nenoliedzami, mūsu pelēkā kāpa ir ne 
tikai Latvijas, bet arī Eiropas nozīmes īpašs dabas 
brīnums. Kā savā stāstījumā norādīja LU Bioloģijas 
fakultātes pasniedzējs Voldemārs Spuľģis, tad 
bioloģiskās vērtības ziľā PPK pārspēj visas citas 
pelēkās kāpas Latvijā, tostarp arī Ziemupi. Mūsu kāpā 
ir ļoti bagātīga kukaiľu sugu daţādība.  Interesants 
bija viľa stāstījums par kukaiľu dzīvotnēm 
nepieciešamajiem apstākļiem, un tāpēc jo 
saprotamāks palika tas, kāpēc aizsardzības plānā 
paredzētas tādas  darbības kā kāpu ceļa 
nobraukāšana reizi piecos gados (tā nepieciešama 
racējlapseľu dzīves vietas nodrošināšanai), prieţu, 
kas sasniegušas 10 cm diametru,  izciršanu, atstājot 
vietām tikai pa vienam kokam, kas īpaši patīk daţu 
sugu siseľiem. Zinu, ka cilvēki īpaši satraukušies par 
prieţu izciršanu kāpās. Tas ir nepieciešams, lai 
saglabātu pelēkai kāpai raksturīgos augus, kas zem 
priedēm diemţēl neaug, un lai saglabātu dabīgo kāpu 
ainavu.  

Talkas kāpās var rīkot rudenī vai agri 
pavasarī, kad tas netraucē putniem perēšanas laikā. 
Pirmais, ko vajadzēs darīt, būs robeţu iezīmēšana 
dabā, izliekot noteikta parauga robeţzīmes, lapu koku 
un prieţu izciršana, teritorijas attīrīšana no sadzīves 
atkritumiem. Lūgums iedzīvotājiem kāpas turpmāk 
neizmantot par savu sadzīves atkritumu 
novietnēm! 

Īpašs  ir stāsts par kāpas robeţām, kas 
neprecīzi kartē iezīmētas un tagad šķērso jau esošo 
pilsētas apbūvi Brīvības ielā. 2.jūnijā Vides ministrijā 
šā jautājuma sakarā tikās ministrijas, pašvaldības  
pārstāvji, zemju īpašnieki un citas ieinteresētās 
personas. Ieva Rove pastāstīja, ka panākta 
vienošanās par to, ka jūnijā tiks grozīti MK noteikumi 
par dabas liegumiem un šajā reizē varētu apstiprināt 
arī Latvijas Dabas fonda precizētās robeţas, tā labojot 
Vides ministrijas pieļauto kļūdu. Sarunā skarts arī 
kompensāciju jautājums, jo, kā zināms, vairāki 
īpašumi atrodas dabas liegumā un to īpašnieki 
pieprasa kompensācijas. Pašlaik var pieteikties tikai 
uz meţu zemju kompensācijām. Tā kā naudas valstij 
vairs neesot, PPK zemju atpirkšana 
pārcelta no 2010. uz 2012.gadu. 

Kad būs apkopoti visi dabas aizsardzības 
plāna izstrādātājiem iesniegtie priekšlikumi, to nodos 
Sakas novada domei apstiprināšanai. Tas varētu 
notikt jūnija domes sēdē. 

Marita Horna 

 

SPORTA ZIŅAS 
Pāvilostas pilsētas svētku 

ceļojošā kausa izcīľā minifutbolā 
piedalījās sešas  komandas: Cīrava; 
Dunalka; Aizputes pag; Ēdole; 
Pāvilosta; Pāvilostas jaunieši. 
Rezultāti sekojoši: 
Pāvilosta : Ēdole 3:2 (pēcspēles 
soda sit.) 
Pāvilosta : Cīrava 1:0 (pēcspēles 
soda sit.) 
Pāvilosta : Dunalka 1: 0  
Pāvilosta : Pāvilostas jaunieši 4:0 
Pāvilosta : Aizputes pag. 1:0 
(pēcspēles soda sit.) 

Komandu kopvērtējums, 
sacensībām noslēdzoties: 
1.vieta - Pāvilosta 12 punkti 
2.vieta - Ēdole 10 punkti 
3.vieta - Cīrava 10 punkti 
4.vieta - Dunalka 9 punkti 
5.vieta - Pāvilostas jaunieši 3 punkti 
6.vieta - Aizputes pag. 1 punkts  

Apsveicam Pāvilostas 
komandu ar 1.vietu un izcīnīto 
Ceļojošo kausu. Uzvarētāju 
komandā spēlēja : Andris Cābelis, 
Andris Dzenis, Artis Zalonskis, 
Nauris Stirna, Ivars Horna, Mareks 
Selderiľš, Juris Klaks,  Gvido 
Bušmanis, Vairis Vilsons, Jānis 
Šulcs,  Guntis Balodis. 

Pāvilostas jauniešu 
komandas rezultāti: 
Pāvilostas jaunieši : Dunalka 0:3 
Pāvilostas jaunieši : Cīrava 1:6 
Pāvilostas jaunieši : Aizputes pag. 
1:0 
Pāvilostas jaunieši : Ēdole 0:4 
Pāvilostas jaunieši : Pāvilosta 0:4 

Pāvilostas jauniešu 
komandā spēlēja: 
Pēteris Priedoliľš, Henrijs Zands, 
Artūrs Butāns, Kristaps Freidenfelds, 
Jānis Zandbergs, Matīss Gruntmanis, 
Sandris Priļepskis,  Juris Ūdriľš. 

Liels paldies z/s „Kaija” 
īpašniekiem Ivetai un Jānim 
Pētermaľiem par sportistu 
atbalstīšanu un ļoti garšīgām zivīm! 

9.maijā Sakas novada 
futbola komanda piedalījās Igora 
Mātera Ceļojošā kausa izcīľā 
minifutbolā. Piedalījās četras 
komandas : Cīrava, Sakas novads, 
Aizputes pag., Veterāni. 
Rezultāti sekojoši : 
Sakas nov. : Veterāni 3:2 
Sakas nov. : Aizputes pag. 0:2 
Sakas nov. : Cīrava 3:0 
Kopvērtējums: 1.vieta Aizputes pag., 
 

2.vieta Sakas nov., 3.vieta Veterāni 
4.vieta Cīrava. 

Sakas novada komandā 
spēlēja: Ivars Horns, Juris Klaks, 
Andris Cābelis, Guntis Balodis, 
Gvido Bušmanis, Vairis Vilsons, 
Mareks Selderiľš,  Artis Zalonskis. 
 Dairis Ēcenieks spēlēja Veterānu 
komandā. 

Liepājas rajona pagastu, 
pilsētu, novadu 18.spartakiādes 
2.grupas rezultāti: 
FUTBOLS 
Sacensībās piedalījās septiľas 
komandas: 
Cīravas pagasts, Bunkas pagasts, 
Aizputes pagasts, Medzes pagasts, 
Vērgales  pagasts, Rucavas pagasts 
un Sakas novads. 

Apakšgrupu spēles: 
Sakas novads : Bunkas pagasts 1:0 
Sakas novads : Cīravas pagasts 0:5 

Finālspēles: 
Sakas novads : Aizputes pagasts 1:2 
Sakas novads : Rucavas pagasts 
1:0 

Sacensībām noslēdzoties 
Sakas novada komanda ierindojās 
trešajā vietā. Komandā spēlēja: 
Nauris Stirna, Mareks Selderiľš, 
Andris Cābelis, Gvido Bušmanis, 
Ivars Horns, Juris Klaks, Guntis 
Balodis, Aldis Barsukovs . 

Pludmales volejbols 
sievietēm: 
Sacensībās piedalījās četras 
komandas: 
Rezultāti sekojoši: 
Sakas novads : Aizputes pagasts 0:2 
Sakas novads : Kazdangas pagasts 
0:2 
Sakas novads : Cīravas pagasts 1:2 

Sakas novada komandai 
nācās samierināties ar ceturto vietu. 
Komandā spēlēja: Indra Rebuka, 
Mudīte Zamarīte, Solveiga Ansone. 

Pludmales volejbols 
vīriešiem: 
Sacensībās piedalījās četras 
komandas. Rezultāti sekojoši: 
Sakas novads : Cīravas pagasts 0:2 
Sakas novads : Kazdangas pagasts 
0:2 
Sakas novads : Aizputes pagasts 0:2 

Sakas novada komandai 
nācās samierināties ar ceturto vietu. 
Komandā spēlēja: Ivars Horns, Māris 
Bergmanis, Gints Gūtmanis. 

Sporta organizators  
Aldis Barsukovs 
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Pāvilostai 
 
Pie Baltijas jūras 
Ātri vēji pūš 
Viļņi tur ir lieli 
Ir pilsēta tur maza 
Lido jūrā kaijas 
Osta ar tur sava 
Stāv kuģi lieli, mazi 
Tā dzimšanas dienu 
simttrīsdesmito svin 
Arī cilvēki tur labi- 
 tā ir Pāvilosta! 

/Daniels Delijevs/ 
 

 

Pāvilostai 130 

Ar labām domām, darbiem un interesantiem 

konkursiem aizvadīti Pāvilostas pilsētas dzimšanas 

dienas svētki, bet tas jau nenozīmē, ka apaļais gadu 

skaitlis 130 vairs netiks daudzināts. Līdz gada beigām 

vēl priekšā daudz un dažādu pasākumu, ko veltīt 

savai pilsētai un tās iedzīvotājiem.  

Laikraksta „Pāvilostas – Sakas Ziņas” 

organizētais konkurss  „Cilvēki mums līdzās” mūs 

patīkami pārsteidza, jo, atverot balsošanas kastītes un 

saskaitot anketas, bija prieks, ka aptaujā piedalījušies 

necerēti daudz - 52 novada iedzīvotāji. Katrs no viņiem, 

spējot savos līdzcilvēkos saskatīt  labo un cildināmo, 

nosaucis piecus citus cilvēkus. Tas nozīmē, ka no cilvēka 

uz cilvēku kopskaitā raidītas 2600 gaišas domas un 

smaidi. Tas noteikti ir vairāk kā Ls 2600. 

Pēc aptaujas datiem mums ir trīsdesmit 

smaidīgu cilvēku – tie ir Agija Meņģe, Anna Kaže, 

Ludmila Vasiļčika, Agrita Vīksne, Guna Vagotiņa- 

Vagule, Velta Citskovska, Inguna Venena, Austra 

Vagotiņa-Vagule, Aija Ozoliņa, Ilze Liņķe, Mudīte 

Zamarīte, Silva Vārsberga, Mairita Baltaiskalna, Mārīte 

Urkauska, Irina Kurčanova, 

 

 

 

 

Alla Lācīte, Daiga Cābele, Senda Būmerte, Indra Diķe, 

Kristīne Eihvalde, Lita Šildere, Gunita Lazukina, Inta 

Vīgante, Renāte Citskovska, Ildze Balode, Ārija Paipa, Ligita 

Meņģe, Dainis Vinklers, Tālis Ozols, bet visvairāk balsu 

atdots par Pāvilostas vidusskolas  11.klases skolnieci, kura, 

citēju piezīmi no kādas anketas: : Vienmēr smaidīga, ar savu 

prieku rada prieku arī citiem”.  

Smaidīgākais cilvēks ir ELĪNA CITSKOVSKA 
Anketās kā sirsnīgākie minēti šādi iedzīvotāji – 

Jeļena Doroņina, Amālija Gruntmane, Agrita Valkaša, Anna 

Kaže, Mārīte Urkauska, Nadježda Āboliņa, Deniss Doroņins, 

Kaspars Rudītis, Valentīna Masko, Anna Brūkle, Astrīda 

Krivcova, Austra Vagotiņa-Vagule, Monta Pētermane, Ēriks 

Freidenfelds, Mairita Baltaiskalna, Maira Briede, Inese 

Ermsone, Einārs Vārsbergs, Tālis Ozols, Dace Bunka, Senda 

Būmerte, Valija Blaubārde, Ilze Liņķe, Rita Pence, Alla 

Lācīte, Gražina Pukinskaite, Baiba Blaubārde, Dāvis 

Štokmanis, Agija Meņģe, Mudīte Zamarīte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visvairāk balsu atdots par Pāvilostas vidusskolas 

vēstures un sociālo zinību skolotāju –  

ĀRIJA PAIPA ir Sirsnīgākais cilvēks.                                                

(turpinājums 10.lpp.) 

 

 

 

 Pirmajā rindā no kreisās aptaujas „Cilvēki mums līdzās” laureāti: Velta Citskovska, Elīna 
Citskovska, Daiga Cābele, otrajā rindā:  Goda novadnieks Haralds Lukševics un Uldis 

Kristapsons. 

Skolotāja Ā.Paipa uz pasākumu nebija ieradusies, tāpēc sveicienu un balvu 

saľēma skolā. Foto: M.Horna 
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Paldies Mairitai 
Baltaiskalnai par foto 
konkursa  , Ainai 
Kreicbergai par 
orientēšanās sacensību un 
Aldim Barsukovam – par 
sporta spēļu organizēšanu, 
Dairim Ēceniekam par 
makšķerēšanas sacensību 
tiesāšanu, Tālim Ozolam- 
par saimniecisko 
pasākumu veiksmīgu 
risinājumu. Paldies visiem 
iestāţu vadītājiem, kuri 
organizēja pilsētas 
svētkiem veltītus 
pasākumus. 
Svētki nav iespējami bez 
sponsoru atbalsta. Liels 
paldies svētku sponsoriem  
z/s KAIJA-  Ivetai un 
Jānim Pētermaņiem, 
krogam ĀĶAGALS - 
Janetai  Kristapsonei un 
garšīgās zivju zupas virējai 
Dainai Vaskopai, zivju 
kūpinātājiem Dzintaram 
un Veronikai 
Zamarīšiem, Uldim 
Kristapsonam - par 
svētku uguľošanu.  

Paldies 
Pāvilostas baptistu 
baznīcas mācītājam 
Denisam Doroņinam par 
pilsētas svētkiem veltīto 
ekumēnisko 
dievkalpojumu.  
Svētku orgkomitejas vārdā 

Marita Horna 

Mūsu vidū netrūkst 

arī apsviedīgu cilvēku. 

Anketās nosaukti divdesmit 

– Austra Vagotiņa-Vagule, 

Velta Citskovska, Jānis 

Pētermanis, Jānis 

Ausmanis, Dainis Šilders, 

Rudīte Jance, Mārīte 

Urkauska, Inga Šnore, 

Mairita Vītola, Marita 

Horna, Mudīte Zamarīte, 

Uldis Kristapsons, Irina 

Kurčanova, Alla Lācīte, 

Anna Kaže, Mārtiņš Vīksne, 

Aija Ozoliņa, Solveiga 

Ansone, Skaidrīte 

Solovjova. Ar ievērojamu 

balsu vairākumu šajā 

nominācijā atzīta deju 

skolotāja, kura Pāvilostā 

vada septiņus deju 

kolektīvus un, kā rakstīts 

vienā no anketām, citēju, 

„ar savu dejas mīlestību 

„samaitā” pārējos – 

Apsviedīgākais cilvēks 

DAIGA CĀBELE 

Ir mums novadā 

aktīva iedzīvotāju grupa, 

un tie ir pensionāri. Kā 

rosīgākie nosaukti Mirdza 

Jansone, Jānis Ausmanis, 

Haralds Lukševics, Leons 

Priedoliņš, Dzintra Šildere, 

Fatima Zandberga, Valērija 

Pētermane, Austra 

Vagotiņa- Vagule, 

Valentīna Masko, Maija 

Arāja, Lūcija Tomilova, 

Kārlis Donis, Irma Stumbre. 

Ar ļoti pārliecinošu balsu 

vairākumu –  

Rosīgākais 

pensionārs  ir VELTA 

CITSKOVSKA 

Nominācijā - 

Cilvēks savā vietā – minēti 

sekojoši cilvēki – Solveiga 

Ansone, Marita Horna, Inita 

Baltaiskalna, Daiga Cābele, 

Ilze Liņķe, Daiga 

Jēkabsone, Ārija Paipa, 

Anita Purklāva, Dagnija 

Upleja, Mairita 

Baltaiskalna, Deniss 

Doroņins, Lita Šildere, Inta 

Priedoliņa, Jānis Erntsons, 

Mairita Vītola, Silva 

Vārsberga, Aija Ozoliņa, 

Irina Kurčanova, Aina 

Ansone, Dace Bunka, Uldis 

Bērznieks, Maira Briede.  

Cilvēks savā vietā 

– ULDIS KRISTAPSONS  

Marita Horna 

 

 

 

 

Svētku sagatavošanā ieguldīts ne mazums darba, 
laika, izdomas, rūpju un mīlestības.  Lai svētki izdotos, 
strādājuši daudzi, un paldies viľiem par to –  
visu norišu virsvadītājai kultūras nama vadītājai Silvai 
Vārsbergai,  kultūras nama pulciľu vadītājiem Daigai 
Cābelei, Aijai Gertsonei, Dacei Bunkai, apskaľotājam un 
grupu „Piemare”un „Abpusēji” vadītājam Dainim Vinkleram, 
slaidšova veidotājam Ģirtam Vagotiņam - Vagulim, svētku 
koncerta vadītājiem Agijai Meņģei un Ārim Kaţim, kā arī 
visiem koncerta dalībniekiem, svētku pasākuma noformētājām 
- floristēm Vairai Kārkliņai un Ildzei Balodei, atsaucīgajām 
skolotājām - svētku plakāta autorei Initai Zingnikai un Intai 
Priedoliņai, kura kopā ar skolēniem veidoja zīmējumus uz 
kultūras nama sienas un gatavoja dāvanas Goda 
novadniekiem. Paldies arī skolotājai Ivetai Arājai par radošo 
pieeju, rosinot skolēnus apsveikumu gatavošanā savai pilsētai. 
Daļu no tiem publicēsim arī laikrakstā visa gada garumā. Īpašs 
paldies ļoti pretimnākošajai Tamārai Kurzemniecei, kura 
rīkoja bērnu zīmējumu izstādi, rūpējās par pilsētas centra 
noformējumu tirgus dienā 1.maijā, organizēja un iekārtoja 
Pāvilostas audēju izstādi kultūras namā. Paldies arī mūsu 
čaklajām audējām par krāsaino un bagātīgo izstādi. Īpašs 
paldies Jānim Ausmanim  un viľa palīgam Dainim Vītolam, 
par atvesto un kultūras kalnā uzstādīto akmens zīmi un, 
protams, par Goda novadnieku koku stādīšanas  
sagatavošanu 100-gades parkā. 

Ar atraktīvo lācīti svētkos vēlējās fotografēties ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. 

Foto: Marita Horna. 

Simtgades parkā koku stāda GODA NOVADNIEKI Jānis Ausmanis un Haralds 

Lukševics. Foto : Dainis Vītols 

Veronikas un Dzintara Zamarīšu 
kūpinātās zivis  garšoja visiem. 

Foto: Marita Horna 



 

Dziesmas „Pāvilosta” ierakstā piedalījās mūziķi – protams,Uldis 
Marhilēvičs (taustiľinstrumenti, balss), Vilnis Krieviľš (bungas), Egons 
Kronbergs (ģitāra), solisti – Kate Štokmane, Elīna Citskovska, Agija 
Meľģe, Renāte Citskovska, Einārs Vārsbergs. Dziesmas piedziedājumu 
kopā ar skolēniem dziedāja arī skolotāja D.Bunka. Paldies visiem par 
izturību, jo no ieraksta atgriezāmies tikai divos naktī. Paldies par pacietību 
un galarezultātu ieraksta studijas „G.E.M.” īpašniekam Edijam 
Gľedovskim. 
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Himna jaunās skaņās 
 

14.maijā, tikai divas dienas pirms pilsētas svētkiem, dziedošie 
pāvilostnieki kopā ar skolotāju Daci Bunku un šī raksta autori devās uz 
Rīgu, lai skaľu ierakstu studijā „G.E.M.” ierakstītu Pāvilostas pilsētas 
himnas jauno versiju. Tas ieraksta dalībniekiem neapšaubāmi bija liels 
notikums – pirmo reizi pabūt profesionālā ierakstu studijā un piedalīties tik 
nozīmīgā pasākumā.  

Doma par jaunu ierakstu radās tāpēc, ka pirmais ieraksts, ko 
dziedāja “Liepājas brāļi”, vieniem bija par augstu, citiem par zemu. 
Vienojoties ar komponistu U.Marhilēviču, tika pamainīta dziesmas 
tonalitāte. „Tagad skan taisni tā, kā vajag”, saka komponists U. Marhilēvičs 
un piebilst: „Ja man būtu pasūtījums speciāli uzrakstīt himnu Pāvilostai, 
nezinu, kā būtu sanācis. Šī ir no sirds rakstīta, tāpēc arī skan sirsnīgi.” 
 

Pāvilostas himnas autori Uldis Marhilēvičs un Guntars Račs. Foto: 

Aleksandrs Jeršovs 

 Pāvilostas himnas ieraksta dalībnieki studijā „G.E.M.” Rīgā. Foto: Matīss Horna 

Jauno dziesmas ierakstu atskaľojām  Pāvilostas 
pilsētas svētku pasākumā, kurā piedalījās arī himnas autori 
Guntars Račs un Uldis Marhilēvičs. Sakas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons pasniedza abiem autoriem 
Pateicības rakstus. G.Račs savā uzrunā sacīja, ka 
Pāvilostai ir pati skanīgākā un labākā himna Latvijā. Viľa 
sacītajam varam pilnībā piekrist. 

Jauno dziesmas ierakstu dāvinājām mūsu novada 
Goda novadniekiem - Dzidrai Grimstai, Jānim Ausmanim, 
Mārtiľam Blaubārdim, Valijai Vīgantei un Haraldam 
Lukševicam. Diska vāciľu noformējumu gatavoja Pāvilostas 
vidusskolas sākumskolas skolēni, par ko īpašs paldies 
skolotājai Intai Priedoliľai. 

Ļoti īpašs paldies komponistam Uldim 
Marhilēvičam gan par dziesmu, gan par sagādāto iespēju – 
pāvilostniekiem ierakstu studijā iedziedāt savas pilsētas 
himnu. 

To varat noklausīties internetā www.rekurzeme.lv. 
Marita Horna 

Mākslas skolas izlaidums 
Dienā, kad Pāvilostai tika svinēta 130-tā 

dzimšanas diena, svētki bija arī Pāvilostas mākslas 
skolā. Jau trīspadsmito pavasari skolā notika 
izlaidums. Pāvilostas mākslas skolu absolvēja deviľi 
jaunieši - Anna Afanasjeva, diplomdarba tēma - 
apgleznoti dāvanu maisiľi, Annija Krista Bērziľa, 
diplomdarba tēma - dekoratīvs stikla apgleznojums, 
Una Gausmane, diplomdarba tēma - vides objekts 
floristika, Madars Kaţis, diplomdarba tēma - atklātľu 
komplekts Pāvilostai 130, Edgars Eduards 
Kristapsons, diplomdarba tēma - norādes zīme, Vizma 
Nareiko, diplomdarba tēma - apgleznotas krūzītes un 
apakštasītes, Artūrs Ozoliľš, diplomdarba tēma - 
norādes zīme, Līvija Ūše, diplomdarba tēma - 
apgleznots aizskars un  Dagne Vaskopa, diplomdarba 
tēma - vides objekts floristika. 

Aija Ozoliņa 
 

 

 
Pāvilostas mākslas skolas pedagogi un absolventi. Foto: Aija Ozoliľa 



Sakas novada domes darbinieku 
atvaļinājumu grafiks: 

Lauksaimnieku konsultante Aina Kreicberga: 
No 06.jūlija līdz 17.jūlijam; no 07.septembra līdz 22.septembrim 
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Daiga Enkuzena: 
No 15.jūnija līdz 19.jūnijam; no 13.jūlija līdz 30.jūlijam; no 
24.augusta līdz 28.augustam 
Sakas bibliotēkas vadītāja Valentīna Bubena: 
No 08.jūnija līdz 19.jūnijam; no 06.jūlija līdz 21.jūlijam 
Zemes ierīkotāja Anna Brūkle: 
No 15.jūnija līdz 30.jūnijam;  
no 10.augusta līdz 23.augustam 
Sociālā darbiniece Arta Bunka: 
No 07.septembra līdz 04.oktobrim 
Dārzniece Gunita Lazukina: 
No 08.jūnija līdz 19.jūnijam 
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ŢANIM KŪDRIŅAM – 115 
Šogad maijā Pāvilostas kultūras nama Kultūrvēstures 

izpētes pulciņa vadītāja un šo rindu autore kopā ar viesnīcas das 
Crocodill vadību un darbiniekiem, uzaicinot Ţ.Kūdriņa radiniekus, 
rīkoja atceres pasākumu  aktīvam sabiedriskam darbiniekam, 
kultūras dzīves organizatoram Pāvilostā, ēkas, kurā pašlaik 
atrodas viesnīca das Crocodill, būvētājam un pirmajam 
īpašniekam Ţanim Kūdriņam.  

 
 
 

Ţanis Kūdriľš dzimis 1894.gada 21.maijā Deravā, 
Novgorodas apgabalā, Krievijā, Krišjāľa Valdemāra dibinātajā latviešu 
kolonijā. Sešu bērnu ģimenē Ţanis bija vecākais dēls. 

1906.gadā Kūdriľu ģimene pārcēlās uz dzīvi Brazīlijā. 
Pašmācības ceļā Ţanis apguva portugāļu valodu. Bija priekšsēdētājs 
Latvju jauniešu biedrībā „Auseklītis” un 1918.gada 17.novembrī 
dibinātajai „Tautiskās palīdzības biedrībai priekš Latvijas 
atjaunošanas”, Brazīlijā iznākušā laikraksta „Grauds” redaktors, 
fotogrāfs. 

1924.gadā viľš kopā ar ģimeni atgrieţas Latvijā un apmetas 
uz dzīvi Pāvilostā. Nodibina te savu ģimeni. Atver frizētavu un 
fotodarbnīcu. Vada kori, strādā kā bibliotekārs. 1928.gadā kļūst par 
pirmo pāvilostnieku ievēlēto Sakas pagasta padomes deputātu. 

Ţ.Kūdriľš bija 1928.g.atvērtās Pāvilostas pasta nodaļas 
pārzinis. 1932.gadā viľš nodibināja Latvijas Sarkanā Krusta Sakas-
Ulmales nodaļu, 1933.gadā Pāvilostas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
nodaļu. Veicināja Jūras Aizsargu Pāvilostas nodaļas dibināšanu, 
darbojās aizsargu organizācijā.  

1935.gadā Kalna ielā viņš pašu spēkiem sāka būvēt 
mūsu apvidū neparastu divstāvu ēku no cementa dobjbluķiem. 
1945.gadā viľu uz nepilnu gadu aizved „filtrācijā”. 1949.gada 25.martā 
deportē uz Sibīriju. 

Brazīliešu stilā celto divstāvu namu 1952.gadā 
nacionalizē. 1956.gadā, pēc atgriešanās no izsūtījuma, viľš ģimenei 
uzcēla vēl vienu māju - Kalna ielā 7A. Mūţa nogali aktīvais un 
sabiedriskais vīrs pavadīja Jūrkalnē. Apglabāts Pāvilostas kapsētā. 

Ideja rīkot piemiľas pasākumu Ţ.Kūdriľa savulaik pašu 
rokām celtajā ēkā, radās pēc jaunatvērtās viesnīcas pirmā 
apmeklējuma. Pie sienām bija izliktas fotogrāfijas, bet tās nebija 
Pāvilostas fotogrāfa Ţ.Kūdriľa fotografētas. Arī viľa paša foto tur 
nebija. Šogad februārī projektu nedēļā viesojāmies viesnīcā kopā ar  
Kultūrvēstures izpētes pulciľa skolēniem un nolēmām rīkot atceres 
pasākumu. Savās atmiľās par tēvu dalījās viľa meita Edīte  Biģele, kā 
arī nolasīja mazdēla Ulda Biģeļa dzejoli. Piedalījās arī Ţ.Kūdriľa 
māsasmeita Vilma Reinharde, mazmazdēls Toms Roberts kopā ar 
savu mammu Gunitu. Pasākumu ar dziesmu un muzikālo sniegumu 
kuplināja viesnīcas darbinieces Elīna un Renāte Citskovskas. 
Viesnīcas direktors Valts Videnieks saľēma dāvanā Ţ.Kūdriľa foto un  

 

dzīves aprakstu. Tagad ikviens viesnīcas apmeklētājs varēs uzzināt 
ko vairāk par cilvēku, kurš ne tikai cēlis šo ēku, bet arī labākos 
dzīves gadus veltījis Pāvilostas attīstībai, dzīvē daudz cietis un 
pelnījis, ka viľu atceras vēl aizvien. Paldies viesnīcas direktoram 
V.Videniekam un pārvaldniecei Rasmai Norveţai par laipno 
uzľemšanu. 
 Pasākuma noslēgumā iestādījām trīs kokus Pāvilostas 50-
gadu parkā. Vietā, kur savus pirmos kokus reiz stādīja Ţ.Kūdriľa 
domubiedrs un draugs skolotājs E.Šneiders. Tagad parkā augs 
Kūdriľu  un Biģeļu ģimeľu stādīts ozols, das Crocodill darbinieku un 
Kultūrvēstures izpētes pulciľa jauniešu rūpīgi iestādītās liepas. 
Jaunieši atzinās, ka viľi stāda savus pirmos kokus pilsētā! 

Marita Horna 

 

Savu pirmo koku pilsētā stāda kultūrvēstures izpētes pulciľa meitenes: 

Andra, Ija, Terēze, Evita, Itija. Foto: Marita Horna 

Piemiľas ozolu savam vectēvam stāda Uldis Biģelis ar dēlu Tomu Robertu. No 

kreisās Vilma Reinharde, Gunita Delijeva un Edīte Biģele. Foto: Marita Horna 

22. Serf seminārs Pāvilostā 
Šogad no 1.- 9.  augustam notiks jau 22. Serf 

Seminārs Pāvilostā. Šis seminārs paredzēts ne tikai tiem, kuriem 
serfings ir dzīves veids, bet arī tādiem, kam vindserfings par 
dzīves veidu vēl nav kļuvis. No pilnīgiem iesācējiem līdz 
vindserfinga veterāniem. 

Iepriekšējos gados seminārā neiztrūka lekcijas par 
sērfingu visiem prasmju līmeľiem, individuālās un 
grupas  nodarbības uz ūdens. Plānots, ka  būs arī bērnu 
nometne, joga, mūzika  pludmalē, dejas un dziesmas vakaros .... 

Pieteikties semināram būs iespējams pēc pāris 
nedēļām. Informācija  būs atrodama www.360.lv, kā arī 
www.pavilosta.lv. Ieplānojat laiku, lai varam tikties atkal Pāvilostā! 

Ričards Liepiņš 
 

 

http://www.360.lv/
http://www.pavilosta.lv/


  

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI  
Vai pirms dokumentu nodošanas tiesā tiesvedības 

uzsākšanai pret īrnieku, kuram ir dzīvokļa īres parāds,  īrnieks ir 
jābrīdina rakstiski ar ierakstītu vēstuli? 

Atbild Sakas novada domes juriste Argita Jaunsleine:  
„LR spēkā esošie normatīvie akti attiecībā uz prasību vai 

pieteikumu brīdinājuma kārtībā par īres maksas parāda piedziľu neparedz 
obligātu pirmstiesas brīdināšanu, kā rezultātā izīrētājam  ir tiesības griezties 
tiesā, iepriekš īrnieku nebrīdinot. 

Vēlos vērst uzmanību, ka brīdinājumu vai pretenziju nosūtīšana 
ierakstītās vēstulēs ir saistīta arī ar izmaksām. Līdz ar to kreditoram pirms to 
sūtīšanas būtu  jāapsver šādu brīdinājumu nosūtīšanas lietderība un 
nepieciešamība. Uzskatu, ka kreditoram būtu ieteicams dot parādniekam 
iespēju samaksāt parādu bez vēršanās tiesā, izsniedzot tam pirms vēršanās 
tiesā brīdinājumu - vai nu personīgi vai  ievietojot brīdinājumu parādnieka 
pastkastītē.” 

Atbild p/a „Pāvilostas komunālais uzņēmums” direktors 
Arnolds Ķeiris:  

Kāpēc smird dzeramais ūdens? Ja tur vainīga nav dzelzs, tad 
kas?  

Šāda problēma ar sērūdeľa gāzi kā nevēlamu piejaukumu 
dzeramajam ūdenim pastāv daudzās vietās valstī, tsk., Jūrmalā, Medzē u.c. 
Biologi no LU uzskata, ka 90 % gadījumu vainīgs ir anods, kas, iemontēts 
modernajos ūdens pildamajos boileros, kas, ķīmiski reaģējot ar sulfātiem 
rada nevēlamo sērūdeľraţa gāzi. Piem., Jūrmalā masveidā anodi tiekot no 
boileriem demontēti. Ķīmiķi iesaka arī montēt ogļu filtru pēc ūdens sildītāja. 
Tos gan būs jāmaina diezgan bieţi, jo šādi filtri reģenerācijas atjaunošanai 
nav paredzēti.  
         Par minēto jautājumu ir diskutēts arī Pāvilostas aptiekā ar Lieģes 
kundzi. Ieteicu pazemināt temperatūru ūdens boilerī, līdz ar to paaugstināt 
ūdens daudzumu caur boileri, lai nevēlamā gāze mazāk uzkrātos. Rezultāti 
esot pozitīvi. 

Uz jautājumiem atbild Sakas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons:  

Cik lielu sodu par īpašuma neuzturēšanu kārtībā nomaksājuši 
kuldīdznieki, kuriem pieder īpašums šosejas malā pie pilsētas robeţas 
pretī Upesmuiţas parkam? 

Par īpašumu Dzintaru ielā 125, Pāvilostā domes administratīvā 
komiteja 2007.gadā ir izsūtījusi brīdinājumu par ēkas sakārtošanu, pēc 
brīdinājuma saľemšanas ēkas īpašnieks SIA „Kurzemes dzelzsbetona 
rūpnīca” ēkai iestikloja logus un ielika durvis. 2007.gada nogalē šai ēkai 
atkal izsita logus un tika uzsākts kriminālprocess, kura rezultātā arī tika 
atrasti vainīgie, kuri bija vietējie jaunieši. 2008.gadā pašvaldība sadarbībā ar 
Liepājas rajona pašvaldību apvienoto būvvaldi, atkal izsūtīja brīdinājumu 
ēkas īpašniekiem par to, ka ēka ir jāsakārto vai jānograuj. 

Vai ir pārskatīta un izvērtēta  SAF „Cilvēks Cilvēkam” domei 
piestādītā tāme par viena cilvēka uzturēšanās izmaksām minētajā 
iestādē? Vai tā ir adekvāta? Kas un kad to ir izvērtējis? 

Katru gadu janvārī domes veselības un sociālo lietu komiteja izskata 
nodibinājuma „Fonds „Cilvēks Cilvēkam”” iesniegto tāmi par uzturēšanos 
iestādē. 2009.gadā tā sastāda Ls 317,00 mēnesī par vienu novada 
iedzīvotāju, kurš tur uzturas. Pašvaldība vidēji maksā nodibinājumam Ls 
800,00 mēnesī par 4 personām. Ľemot vērā, cik naudas sociālajā budţetā ir 
paredzēti līdzekļi visiem novada iedzīvotājiem- Ls 27 076,00, tad, manuprāt, 
tā summa, ko aizmaksājam nodibinājumam „Fonds „Cilvēks Cilvēkam””, ir 
neadekvāta šī brīţa ekonomiskai situācijai valstī.  

Jau krietnu laiku darbojas Aizsardzības ministrijas 
uzstādītais 

Jūras novērošanas sistēmas tornis. Kad un vai vispār paredzēti torņa 
izstarotā elektromagnētiskā lauka mērījumi? Slēdziens (06.11.2008.) no 
VA ”Sabiedrības veselības aģentūra” ir dots par iespējamiem, ne 
faktiskiem elektromagnētiskā lauka līmeņiem.  

Sazinoties ar VAS „Sabiedrības veselības aģentūru”, pirms Jūras 
novērošanas torľa nodošanas ekspluatācijā, tiks veikti elektromagnētiskā 
lauka mērījumi. Kad rezultāti būs zināmi, pašvaldība informēs ar avīzes 
starpniecību novada iedzīvotājus.  
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Kāpēc Sakas novada informatīvajā izdevumā 
iedzīvotājiem liegta iespēja izteikt savu viedokli? 

Nevaru atbildēt, jo jautājums nav konkrēts, kāpēc kādam 
pašvaldībā deklarētam iedzīvotājam būtu liegta iespēja izteikt 
savu viedokli Sakas novada domes izdotajā informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas- Sakas Ziľas”.  

Kad ielu apgaismojums būs arī E.Šneidera 
laukumā? Kāpēc tas palicis „tumsā”?  

Ja nebūs 2009.gada 12.jūnija MK valsts budţeta grozījumos 
naudas līdzekļu samazinājuma, tad rudenī pašvaldībai vajadzētu 
gan Sporta ielā, gan Ernesta Šneidera laukumā ierīkot 
apgaismojumu. 

Kad sāksim taupīt uz ielu apgaismojuma rēķina? 
Citas pilsētas jau sen to dara. 

Šobrīd vēl budţetā līdzekļu ielu apgaismojumam pietiek. Ja 
būs budţeta samazinājuma, tad rudenī arī mums nāksies izslēgt 
ielu apgaismojumu. 

Kāda ir nomas maksa zemes īpašumam Dzintaru 
 ielā 3. 

Ir iznomāta zeme 1190 m2 platībā. Nomas maksa gadā 
sastāda Ls 512,52, bet nekustamā īpašuma nodoklis- Ls 86,04. 

Kādi ir policista darba pienākumi, ko viņš veic 
Saistībā ar novada labiekārtošanu? Vai tas ir par papildus 
samaksu? Vai šos pienākumus nevar uzticēt strādniekiem, 
kuriem arī ir braukšanas tiesības? (Cilvēki novērojuši, ka viņš 
pilda tikai šofera pienākumus un nestrādā līdz.) 

Papildus samaksu Aivars Alnis nesaľem ne santīma par 
darbiem, ko viľš veic saistībā ar labiekārtošanas darbiem un 
šofera darbu. 

Vai viss valsts investīciju, ES fondu un LAD 
Piešķirtais finansējums nonāk līdz pašvaldībai, ja konkursā 
būvētāji piestāda mazākas summas? Kur paliek finansējuma 
pārpalikums? Vai tiek novirzīts citiem mērķiem? 

Par valsts investīcijām runājot pašvaldībai bija piešķirts 
2009.gada janvārī Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Dzintariľš” virtuves bloka renovācijai Ls 62640, bet 
valsts budţeta grozījumi samazināja mums piešķirto naudu uz Ls 
31162,00. Kultūras namam tika no valsts piešķirts Ls 31000,00, 
bet pēc samazinājuma mums palika- Ls 15300,00. Tas nozīmē, ka 
visus iecerētos darbus pilnā apjomā nevarēsim paveikt.  

Ja par ES fondu naudām runājam, tad ir noslēgts līgums par 
Pāvilostas ostas molu tehniskā projekta izstrādi rekonstrukcijai. 
Iepirkums par būvniecību vēl nav noticis.  

Par vidusskolas četru dabas zinātľu kabinetu remontu uz 
celtniecības darbiem ir ietaupīti Ls 18000,-, ja varēs šo ietaupītos 
līdzekļus pārlikt uz citu aktivitāti, tad tas tiks arī darīts, bet šobrīd ir 
līgums noslēgts tikai tik, cik ir bijis celtnieku piedāvātā summa. 

Lauku Atbalsta dienesta (LAD) finansējums, kas ir piešķirts 
uz šo brīdi pašvaldībai ir par Sakas pagasta „Pagasta Mājas” 
palīgēkas rekonstrukciju par saieta namu, kur ietaupījums ir Ls 
20000,00. Šo naudu ir paredzēts novirzīt Pāvilostas Mūzikas 
skolas ēkas rekonstrukcijai, bet vēl līdz 01.07.2009. ir jāiesniedz 
projekts LAD. 

Par Ulmales ciema „Saulrieti” ēkas rekonstrukciju šobrīd iet 
tikai tehniskā projekta izstrāde, tāpēc vēl nevaram pateikt par 
līdzekļiem, cik būs nepieciešami šīs ēkas remontam.  

Darba pienākumi katram no domes trīs grāmatveţiem? 
Pilnībā ar katra grāmatveţa darba pienākumiem var 

iepazīties pie Sakas novada domes kancelejas vadītājas, bet 
īsumā: 

-) galvenā grāmatvede- visa veida Valsts Kases un citu 
institūciju atskaites, budţetu izpilde, pārskaitījumi u.c. pienākumi; 

-) grāmatvede- iestāţu darbinieku algu aprēķins, krājumu un 
pamatlīdzekļu uzskaite; 

-) grāmatvede- debitoru, kreditoru uzskaite, ienākošo- izejošo 
maksājumu apstrāde u.c. pienākumi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam  

Gunu un Ģirtu Vagotiņus - Vaguļus 

 ar dēla GERHARDA piedzimšanu 
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DZĪVES BRĪŢOS 
 

Lai jūs varat saules dienām 

Apskaidroti pretim iet. 
Lai jūs varat saulespuķi  
Savām dienām izaudzēt. 
Lai jums netrūkst gribas, spēka 
Savā dzīvē labo sēt! 

Sveicam nozīmīgās jubilejās jūnijā dzimušos Sakas 
novada iedzīvotājus – 
Zelmu Stendzi – 93       Gaidu Cibuku – Cubahu - 80 
Vili Freimani – 89       Vilmu Kreicbergu - 80 
Dzidru Zveju – 86       Jefrosiņju Droginu -80 
Elizabeti Matisoni – 85       Emīlu Hariju Grundmani - 75 
Lizeti Makuţu – 83       Janīnu Štokmani - 70 
Minnu Freimani – 83       Anitu Priedenu - 65 
Jāni Vilmāru Špickopfu – 82 Sidiju Bilitu Strelēviču – 65 
Ligitu Lidiju Ģēģeri – 80       Mariju Lisovu - 65 

Gitu Jostmani, Vasiliju Lazukinu, Arti Kļaviņu, 
Ainaru Ansonu, Jāni Rebuku!  

Sveicam pilngadniekus – Jūliju Harkunu, Rihardu 
Teteri, Jāni Bunku!  
 
 

SLUDINĀJUMI 
Varu palīdzēt! BUSIĽŠ, 8 VIETAS. Zvanīt  29208012, Haralds. 
 

Pateicība 
Liels paldies  Bērziņa kungam, kurš sagādājis 

Pāvilostas bērniem brīnišķīgu dāvanu – bezmaksas ekskursiju 
uz Rīgu, kur vidusskolas 1.klases skolēni un pirmsskolas 
izglītības iestādes sešgadīgie bērni varēja bez maksas 
apmeklēt Rīgas zooloģisko dārzu un pusdienot atpūtas centrā 
„Lido”.  Sirsnīgs paldies! 

Bērnu vecāki 

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

 

ZINĀŠANAI  
No 5.maija līdz 30.jūnijam visās apgāda ”Zvaigzne ABC” 

grāmatnīcās norisinās akcija ”Ietaupi 21%”. Kā to var izdarīt? 
Iepērcies par Ls 5 un saľem atlaiţu kuponu. Pēc tam ar šo kuponu 
līdz 30.jūnijam visu „Zvaigznes ABC” produkciju varēsi iegādāties 
ar 21 %  atlaidi. Atlaide gan neattiecas uz akcijas „Grāmata zem 
pašizmaksas” grāmatām, bet, savukārt, izmantojot šīs akcijas 
piedāvājumu, iespējams iegādāties grāmatas par zemām cenām 
par kopējo summu Ls 5 un nopelnīt atlaiţu kuponu, kas atvieglos 
mācību palīglīdzekļu iegādi saviem skolēniem. Vecāki, izmantojiet 
piedāvāto iespēju! 
 

Bezmaksas stomatologa pakalpojumi. Zobārste Dr.Liepiľa 
Aizputē, kura noslēgusi līgumu ar slimokasi, pieľem un bez 
maksas ārstē bērnus līdz 18 gadu vecumam. 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā apgūt 

bezmaksas arodapmācības kursus. Apmācības jo  tiek finansētas 
par valsts un ES fonda lauku attīstībai līdzekļiem. Apmācības notiks 
par šādām tēmām: 1.tēma: Saimnieciskās darbības analīze un 
restrukturizācija atbilstoši tirgus situācijai  (47h) (laukaugu, 
zirgkopības, aitkopības, piena lopkopības, gaļas lopkopības, 
netradicionālās putnkopības un cūkkopības, dārzkopības, 
daiļdārzkopības (stādaudzētavas) specializāciju virzienos). 2.tēma: 
Saimnieciskās darbības pārtraukšanas kārtība ekonomiskie 
unjuridiskie aspekti (16h). 3.tēma: Valsts un Eiropas Savienības 
prasības un atbalsta pasākumi lopkopības vai augkopības 
saimniecībām(36h). 4.tēma: Kooperācija kā efektīvas 
lauksaimnieciskās raţošanas un konkurētspējas sekmētājs  laukos 
(graudkopības, linkopības, aitkopības, piena lopkopības, gaļas 
lopkopības,  dārzeľkopības, augļkopības specializāciju virzienos) 
(32h). 5.tēma: Pārtikas produktu raţošanas iespējas mājas 
apstākļos t. sk. piegāde gala patērētājiem nelielos daudzumos 
(36h). 

Detalizētāku informāciju par tēmām un konkrētiem laikiem 
var skatīt arī mājas lapā: http://www.mc.llu.lv/?ri=1833. 
Pieteikšanās pa tālruni 63026025 , vai pa e-pastu 
antra.berzina@llu.lv 

  
Juriste Argita JAUNSLEINE 17.jūnijā plkst.1000 domē  

sniegs iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas.  
 
No š.g. 20. jūnija līdz 24.jūnijam dome slēgta.  27.jūnijā 

dome strādā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 
 

V/A SVA Kurzemes reģionālās filiāles vides veselības 
analītiķe Vineta Kūla informē, ka  peldvietu ūdens kvalitāte pēc 
izmeklētiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ľemšanas 
vietā Pāvilostā pie mola Dzintaru ielas galā  un pie Jūras akmens 
Baltijas jūrā 2009. gada 12. maijā ir atbilstoša LR MK 2008. gada 7. 
jūlija noteikumu Nr. 523 „Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības 
informēšanai” prasībām. Peldēties ir atļauts. 

 
Šūšanas firma „Elisenda” piedāvā vasaras kolekcijas 

apģērbu tirdzniecību Pāvilostas pilsētas kultūras namā 18.jūnijā no 
plkst.10.00 - 18.00. Pagājušā gada kolekcijas apģērbi par Ls5.00. 
Informācija internetā www.elisenda.lv.  
 

 

 

MŪŢĪBĀ 

Līna SĒRMOLE 

03.03.1917.- 01.06.2009.  
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