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Lieldienu dievkalpojumi 
Pāvilostas baptistu baznīcā 

9.04.  18.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums 
10.04. 14.00 Ciešanu Piektdienas dievkalpojums 
12.04. 6.00 un 11.00 Lieldienu dievkalpojums 
  

Sakaslejas  ev.lut. baznīcā 
9.04. 16.00 Zaļā ceturtdiena 
10.04. 11.00 Lielā piektdiena 
11.04. 23.00 Lieldienas nakts Vigīlija 
12.04. 6.23 Saullēkta dievkalpojums Lieldienās 
 

Pāvilostas ev.lut. baznīcā 
11.04. 9.00 Krusta ceļš 
12.04.  7.00 Lieldienu dievkalpojums 
 

Svētā gara katoļu baznīcā 
10.04. 15.00 Lielās piektdienas dievkalpojums 
12.04.  12.00 Lieldienu dievkalpojums 

Mihaēls Doroņins 1.P grupa 

13. aprīlī plkst. 14:00 
Pāvilostas pilsētas k/n 

Lieldienu  koncerts 
/olu ripināšana, olu kaujas, šūpošanās/ 

Pasākuma apmeklētāji aicināti  līdzi ņemt Lieldienu olu 
 

 

SAKAS NOVADA SAKOPŠANAS TALKA  
17.04.2009. plkst.9.00 

Apkārtni, kurā dzīvojam, var mainīt gan mūsu domas, gan darbi, 
tādēļ sakopšanas talkā aicināti piedalīties visi – klašu un darbu kolektīvi, 
ģimenes, radu, draugu un domubiedru grupas, visi, kam rūp mūsu 
novads un sakopta vide. Sakārtosim un sakopsim kādu daļiņu no mūsu 
novada, lai pašiem ir prieks un gandarījums par padarīto. 

Par sakopšanas talkas vietām  un darbu vadītājiem  līdz 13.aprīlim 
tiks izlikti ziņojumi informācijas sniegšanas vietās. 

Sestdien,18.aprīlī kad notiek Lielā Latvijas Talka, talcenieki 
gružu maisus var saņemt TIC, Dzintaru ielā 2. Talcenieki tiek 
aicināti sakopt vietas, kurās Jūs esat pamanījuši atkritumus un tie 
nav savākti piektdienas talkā. Lūdzu informējiet pašvaldības 
dārznieci Gunitu Lazukinu, kur Jūs esat novietojuši savākto 
atkritumu maisus (tai skaitā negabarīta atkritumus), lai mēs varētu 
noorganizēt to savākšanu. Informāciju ir iespējams atsūtīt arī uz 
e-pasta adresi dome@saka.lv .  

Dārzniece Gunita Lazukina  tel: 29725727 
 

 
- Vai, tu zini, ka Lieldienu zaķa vietā olas nes mamma? 
- Jā. 
- Bet vai tu zini, kāpēc viņa tā dara? 
- Nē! 
- Es arī nesaprotu. Tas taču jādara Lieldienu zaķim! 
 

 

 

PASĀKUMU KALENDĀRS 
18. aprīlī plkst. 13:00 Liepājas Biedrības namā Liepājas rajona Deju 
kolektīvu skate, kur piedalās Pāvilostas pilsētas  k/n  vidējās paaudzes un 
vidusskolas tautisko deju kolektīvi 
24.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā radošo talantu konkurss – koncerts „ 
Ka tik skan!” 
25. aprīlī Priekulē Liepājas rajona amatierteātru skate kurā ar izrādi „ Pašu 
audzināts” piedalās Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātris  
2.maijā paredzēta Pāvilostas k/n amatierteātra izrāde. Sekot reklāmai. 
8.maijā plkst. 16.00 Pāvilostas muzejā Pāvilostas mākslas skolas 
pedagogu un audzēkņu darbu izstāde veltīta skolas 15 gadu jubilejai. 
 
 

mailto:dome@saka.lv
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DOMES ZIŅAS 
Kārtējā Sakas novada domes sēde notika 26.martā. 

Sakarā ar mācībām augstskolā, sēdē jau atkārtoti nepiedalījās 
deputāte M.Briede. 

Domes dienas kārtībā bija 30 izskatāmie jautājumi, tai 
skaitā 6 sēdes slēgtajā daļā. 
1. Dome izskatīja Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Dzintariņš” vadītājas Montas Pētermanes iesniegumu 
par pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” budţeta 
samazināšanas pasākumiem. Pēc ilgām debatēm, kas 
izraisījās sakarā ar priekšlikumu no četrām bērnu grupām pāriet 
uz trīs, kā rezultātā no darba būtu jāatbrīvo divi darbinieki, 
deputāti nepiekrita darbinieku atlaišanai un nolēma šo 
jautājumu atlikt līdz nākamā mēneša sēdei. 

Nākošajā domes sēdē ir plānots arī pieņemt lēmumu par 
bērnu dārza slēgšanu virtuves remonta laikā no 2009.gada 
01.jūnija līdz 2009.gada 27.jūlijam. Šo jautājumu šajā sēdē vēl 
nevarēja pieņemt, jo Saeima ir plānojusi samazināt piešķirto 
finansējumu pašvaldību infrastruktūras objektiem un nevaram 
zināt vai finansējums virtuves remontam tiks saglabāts vai arī 
samazināts.  
2. Apstiprināja Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Dzintariņš” telpu īres maksu Ls 1,50 vienai personai 
diennaktī (vasaras periodā nometņu organizēšanai). Īres 
maksā ietilpst iestādes tualešu, dušu un elektrības 
izmantošana. 
3. Dome š.g. 26.februāra domes sēdē nolēma nodot 
Pāvilostas pilsētas pludmales stāvlaukumus apsaimniekošanai. 
Pieteicās divi pretendenti – Veronika Zamarīte un Juris 
Blaubārdis. Nomnieki savstarpēji vienojās par sekojošo – Kalnu 
ielas stāvlaukumu apsaimniekos IU „Merlin Liepāja”, direktors 
J.Blaubārdis, maksājot domei īres maksu Ls 200 gadā, bet 
Jūras ielas stāvlaukuma nomniece būs V.Zamarīte, domes 
kasē iemaksājot Ls 100. Jaunie nomnieki atbildēs arī par 
apkārtnes tīrību, gruţu savākšanu un krasta kāpu aizsardzību 
apsaimniekojamā teritorijā. Apsaimniekotāji savu darbu sāks 
pēc 15.aprīļa. Stāvlaukumus nodod apsaimniekošanā uz 2 
gadiem. 
4. Dome izskatīja Sakas novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas Aijas Ozoliņas priekšlikumu par laulību reģistrācijas 
vietām un lēmuma par maksas pakalpojumiem papildināšanu. 
Turpmāk svinīgu laulību reģistrācijas vietas būs ne tikai novada 
domes zāle un Pāvilostas novadpētniecības muzeja zāle, bet 
arī Pāvilostas pilsētas kultūras nama mazā zālē, kuras nomas 
maksa būs Ls 40. 
5. Saskaņoja grozījumus „Pāvilostas vidusskolas iekšējā 
kārtības noteikumi”, kas izdarīti sakarā ar labi aizmirsto veco 
tradīciju, proti, „klases deţurants katru dienu, mācību stundām 
beidzoties, sakārto klasi, notīra tāfeli, noslauka solu virsmas, 
izslauka grīdu un nodod klasi deţūrskolotājam, klases 
audzinātājam vai skolas deţurantam. Par klases pieņemšanu 
deţūrskolotājs, klases audzinātājs vai skolas deţurants veic 
reģistrāciju Klašu dežūru nodošanas - pieņemšanas žurnālā.” 
6. Izskatīja Rīvas bibliotēkas vadītājas Vizmas Ināras 
Ansones iesniegumu ar lūgumu atcelt 26.02.2009. domes sēdē 
Nr. 2 pieņemto lēmumu. Deputāti nolēma to atstāt spēkā. 

 

7. Nodeva Sakas pagastā esošo īpašumu „Jaunāķīši”, 
„Jūrāķīši”, „Lielāķīši”, „Meţāķīši”, „Mazāķīši”, „Prieţāķīši”, 
„Silāķīši” un „Smilšāķīši”  detālplānojuma 1.redakciju 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ar 
detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties domē. Skat. 
paziņojumu   3. lpp..  
8. Apstiprināja nekustamā īpašuma E. Šneidera 
laukums11 zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma 
sadalīšanu divās daļās. Atdalītajam zemes  gabalam uz kura 
tiks būvēts jaunais veselības centrs, piešķīra adresi Lejas iela 
10. Abu īpašumu zemes lietošanas mērķi netiek mainīti. 
9. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam 
īpašumam Brīvības iela 2, Pāvilostā, kur jaunais īpašnieks 
iecerējis veikt apjomīgu saimniecības ēkas būvniecību un 
stiprināt jūras krastu, kas robeţojas ar viņa īpašumu. Saskaņā 
ar Pāvilostas teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (2008-
2020), īpašums ir iekļauts mazstāvu dzīvojamās apbūves un 
Pāvilostas pilsētas vēsturiskais centrs „Vecā Pāvilosta” zonā.  
10. Izskatot Lāsmas Petermanes iesniegumu, kurā viņa lūdz 
atdalīt no tai piederošā nekustamā īpašuma „Akmeņkrasti” 3,13 
ha platībā jaunu zemes gabalu apmēram, 1,5 ha platībā un 
piešķirt tam jaunu nosaukumu „Vējumi” ar zemes lietošanas 
mērķi – piemājas  saimniecība, kuras ekonomiskā darbība ir 
lauksaimniecība, deputāti nolēma atļaut sadalīt īpašumu pēc 
attiecīga detālplānojuma izstrādes. 
11. Izskatīja a/s „Latvijas valsts meţi” iesniegumu un nodeva 
bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā 
Sakas novada pašvaldības valdījumā esošo autoceļu 
„Baltmuiţas ceļš” 1,37 ha platībā ( kopgarums 0,648 km), jo tas 
nodrošina piekļuvi valsts meţa masīviem. 
12. Piekrita Sakas novada domes zemes lietojuma Ķenča 
līkums, kas sastāv no  divdesmit atsevišķām dabā reāli 
atdalītām zemes vienībām ar kopēju platību 107,94 ha, 
sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, un divām atdalītām 
zemes vienībām  piešķirt nosaukumu „Deltas”, nosakot zemes 
lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 
13. Gunāram Glasmanim izīrēja dzīvokli Nr.1 daudzdzīvokļu 
mājā „Rīva-1” stiklinieku darbnīcas ierīkošanai. Izskatīja 
Normunda Meņģa iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu un 
nolēma uzņemt viņu dzīvokļu rindā. 
14. Iznomāja zemi Jeļenai Zīlītei ģimenes dārziņa vajadzībām. 
Iznomāja zemi ( t.sk. ēku uz tās) Birutai Kuzminai Sakas 
pagasta Rīvās. 
15. Dome izskatīja VAS Latvijas autoceļu uzturētājs 
direktora A.Sandera  iesniegumu par nekustamā īpašuma 
„Saimniecība Kraujienas” un ēkas „Kraujienas” Sakas pagastā 
apvienošanu un nolēma apvienot tās vienā īpašumā, piešķirot 
adresi „ Saimniecība  Kraujienas”. 
16. Izdarīja papildinājumus 26.02.2009.Sakas novada 
domes lēmumā par zemes gabala atdalīšanu, nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. No lietojuma 
Rasmaņi atdalītajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu 
Rasaiņi, no lietojuma Kalni atdalītajam zemes gabalam piešķīra 
nosaukumu Gaismas, no lietojuma Kadeģi atdalītajam zemes 
gabalam piešķīra nosaukumu Flokši. 
17. Mainīja adresi zemesgabalam „ Straumēni”, Pāvilostā 
uz adresi Upesmuiţas iela 2, Pāvilostā, jo kadastra informācijā 
ir šāda adrese, bet nebija lēmuma par adreses maiņu. 
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18. Sakarā ar projekta „Ostu attīstība Kurzemes reģionā” 
papildināšanu ar jaunu aktivitāti- kuģu ceļa attīrīšana no sanešiem, 
kas tiek sagatavots Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu 
attīstība” individuālo projektu iesniegumu atklātam konkursam, dome 
pieņēma lēmumu par papildus finansējuma garantēšanu projekta 
realizācijai. Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas 
reģiona administrācija. Projekta realizācijai nolēma garantēt Sakas 
novada domes priekšfinansējumu 182 202,- LVL ( 259 250 EUR) 
apmērā un līdzfinansējumu 27 330,- LVL ( 38 888,- EUR) 2009.gada 
budţetā. 

19. Dome izskatīja Ingrīdas Harkunas iesniegumu par dzīves 
apstākļiem daudzdzīvokļu mājā Prieţu ielā 8 un nolēma atlikt I. 
Harkunas iesnieguma izskatīšanu, sakarā ar plānoto mājas 
nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai. Prieţu 
ielas 8, Pāvilostā dzīvokļu īpašnieku sapulcē domē vienojās, ka pēc 
kanalizācijas spiedvada izbūves un pieslēguma pie maģistrālās 
kanalizācijas sistēmas, mājas dzīvokļu īpašnieki izveido mājas 
apsaimniekošanas biedrību un pārņem savā apsaimniekošanā 
dzīvojamo māju. Š.g. 26.martā kanalizācijas spiedvads tika pieslēgts 
maģistrālai sistēmai un tagad mājas dzīvokļu īpašniekiem ir 
jāpieņem lēmums par dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanu un 
jāpārņem māja savā apsaimniekošanā.  

20. Deputāti nolēma piedalīties Latvijas Lietuvas pārrobeţu 
sadarbības programmas izsludinātajā projektu konkursā kopā ar 
Skodas pašvaldību no Lietuvas puses un Virgas pašvaldību no 
Latvijas puses un garantēt finansējumu projekta īstenošanai. Ar 
projektā piesaistīto naudu paredzēts veikt novadpētniecības muzeja 
jumta nomaiņu, otrā stāva remontu un invalīdu uzbrauktuves izbūvi. 

21. Apstiprināja kultūras nama vadītājas Silvas Vārsbergas 
iesniegto makšķerēšanas sacensību nolikumu, kas papildināts ar 
nosacījumu, ka makšķerēt atļauts tikai no krasta. Nolikumu skat. 4. 
lpp. 

Apstiprināja informatīvā izdevuma „Pāvilostas -Sakas Ziņas” 
redaktores Maritas Hornas iesniegto nolikumu konkursam „Cilvēki 
mums līdzās”. Nolikums 3.lpp. 

22. Pieņēma iesniegtos saistošos noteikumus Nr. 5. „Par Sakas 
novada pašvaldības pabalstiem” projektu un Nr. 6. „Par Sakas 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem personu (ģimeņu) 
pamatvajadzību apmierināšanai” projektu. Saistošie noteikumi pēc 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas tiks publicēti domes informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 
Sakas Ziņas” un izlikti redzamā vietā Sakas novada pašvaldības 
domes ēkā un Sakas pagasta klientu apkalpošanas centrā. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.maiju. 

23. SIA „Latio” pēc pašvaldības pasūtījuma ir veicis pašvaldībai 
piederošo lauksaimniecības zemi- īpašumu„Novada Lauki”, Sakas 
pagasts novērtēšanu. Deputāti nolēma pārdot izsolē - īpašumu 
“Novada Lauki”, kadastra Nr. 6486 004 0032- 0,47 ha, 6486 004 
0056- 4,12 ha, 6486 006 0099- 2,04 ha, 6486 010 0046- 1,24 ha, 
6486 010 0062- 2,28 ha, 6486 011 0045- 6,13 ha un apstiprināja 
izsoles noteikumus. Šie īpašumi tiek pārdoti, jo nav nepieciešami 
pašvaldības funkciju realizēšanai. 

Sēdes slēgtajā daļā divām personām piešķīra vienreizēju 
pabalstu slimnīcas un medikamentu iegādes izdevumu segšanai 50 
% apmērā no piestādīto čeku kopsummas un četras personas atzina 
par trūcīgām un piešķīra GMI pabalstu. Sociālajos pabalstos martā 
izmaksāti Ls 1256,- 

Nākošā domes sēde plānota 2009.gada 30.aprīlī. 
Informāciju sagatavoja M.Horna 

 

PAZIŅOJUMS 
Sakas novada dome 26.03.2009. sēdē pieņēma 

lēmumu (3., 7§) nodot Liepājas raj., Sakas pagasta, Sakas 
novada nekustamo īpašumu „Jaunāķīši”, „Jūrāķīši”, 
„Lielāķīši”, „Meţāķīši”, „Prieţāķīši”, „Silāķīši”, „Smilšāķīši” 
detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 
 Sabiedriskās apspriešanas laikā no 03.04.2009. 
līdz 23.04.2009. ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju 
var iepazīties Sakas novada domē Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, darbdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00. 
 Plašāku informāciju var saņemt no projekta 
vadītājas Anetes Dimzas (tālr.29466621). 
 Rakstiskas atsauksmes par izstrādāto 
detālplānojuma 1.redakciju var iesniegt Sakas novada 
domei vai pa pastu SIA „Māju projekti”, Fabrikas iela 6B-
501, Ventspils, LV 3601. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas 
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas 
numurs. 
 Š.g. 7.aprīlī pulksten 12.00 Sakas novada 
domes 2.stāva zālē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Sakas 
novadā, Liepājas raj. notiks sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. 
 
 

Nolikums konkursam 
„Cilvēki mums līdzās” 

Pāvilostas pilsētas jubilejas gadā avīzes 

redkolēģija rosina un aicina iedzīvotājus ar gaišām un 
pozitīvi noskaņotām domām piedalīties aptaujā, lai no 
līdzcilvēku vidus izvirzītu piecus pilsētas pozitīvā tēla 
veicinošus cilvēkus. 
Konkursa mērķis: Sagaidot Pāvilostas pilsētas 130. 
gadadienu, veicināt iedzīvotāju līdzdalību  Pāvilostas 
pilsētas pozitīvā tēla veidošanā. 
Konkursu rīko: Domes informatīvā izdevuma „Pāvilostas -
Sakas Ziņas” redkolēģija sadarbībā ar Sakas novada domi. 
Konkursa nosacījumi:   
1. Iedzīvotāji aizpilda aptaujas anketu, kurā norāda pa 

vienai kandidatūrai vai vienam pretendentam uz 
sekojošām piecām nominācijām: 

1) „Cilvēks savā vietā” (pamatojot savu izvēli);  
2) „Rosīgākais pensionārs”; 
3) „Sirsnīgākais cilvēks”; 
4) „Apsviedīgākais cilvēks”; 
5) „Smaidīgākais cilvēks”. 
Daļēji aizpildītas anketas netiks ņemtas vērā. 

2. Aptaujas anketas pieejamas TIC, domē, Pāvilostas 
bibliotēkā un novada laikrakstā.   Nobalsot var novada 
domē, tūrisma informācijas centrā un Pāvilostas 
bibliotēkā. 

3. Balsošana notiek no š.g. 30.marta līdz 11.maijam. 
Rezultātu paziņošana un nominēto personu 

apbalvošana Pāvilostas pilsētas svētku pasākumā 
kultūras namā 16.maijā. 
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Makšķerēšanas sacensību 
NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis 
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta 
veidu. 
2. Informācija un organizētāji 

 Sacensības rīko Sakas novada dome sadarbībā ar Pāvilostas 
pilsētas kultūras namu 

 Informācija  
Sacensību galvenais tiesnesis – Dairis Ēcenieks – tel. 26113757 
Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja Silva Vārsberga – tel. 29366112 
3. Sacensību vieta un laiks 

 Sacensības notiek 2009.gada 16. maijā Pāvilostā, pie 
tilta Sakas upē, no krasta, laikā no plkst. 8 : 00 līdz 12 : 00. 

 Sacensību dalībnieku reģistrācija  2009.gada 16.maijā 
plkst. 8:00. 
4.   Dalībnieki 

 Makšķerēšana notiek  bez vecuma ierobeţojuma; 

 Dalībnieku skaits nav ierobeţots. 
5. Sacensību noteikumi 

 Vienlaicīgi drīkst lietot  ne vairāk kā divus makšķerēšanas 
rīkus, katrai makšķerei var būt ne vairāk kā trīs āķi; 

 Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas 
karte, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un 
vecākas par 65 gadiem. 

6. Uzvarētāju noteikšana 

 Sacensību beigās sacensību dalībnieki  nodod zivis tiesnesim      
svēršanai, kura notiek sacensību vietā; 

 Uzvarētāju nosaka pēc lielākā, kopējā zivju svara. 
7. Balvu fonds 

 1.vieta – Dāvanu karte Ls 15,00  

 2.vieta – Dāvanu karte Ls 10,00 

 3.vieta – Dāvanu karte Ls 5,00 
 

16.maijā Pāvilostas pilsētas svētki 
Šogad mūsu pilsēta svinēs savu 130. dzimšanas 

dienu. Jau notikuši vairāki šim notikumam veltīti pasākumi – 
martā Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņi snieguši divus 
koncertus, februārī vidusskolā notikusi projektu nedēļa, 
kuras laikā skolēni iepazinās ar pilsētas dabas un 
kultūrvēsturiskajiem objektiem, izzināja vēsturi un gatavoja 
apsveikumu pilsētai svētkos. 

Arī aprīlī notiks pilsētas dzimšanas dienai veltīti 
pasākumi. Vidusskolā 5.-6.kl. skolēniem Kultūrvēstures 
izpētes pulciņš rīkos konkursu “Vai tu pazīsti savu pilsētu?”, 
24.aprīlī kultūras namā notiks konkurss “Ka tik skan”, 
kurā lieli un mazi rādīs savu dziedātprasmi, bet klausītājiem 
būs iespēja nobalsot par dziesmu – pilsētas himnu. 17.aprīlī 
Lielā talkas diena. Jau laikus sakopsim katrs savu sētu un 
mājas apkārtni, lai talkas dienā varam pielikt savu roku 
mūsu pilsētas parku, skvēru, kāpu sakopšanā. Lielākas 
pārmaiņas plānotas 100 gades parkā, kur dabā tiks 
iezīmēta pastaigu taka Sakas upes krastā. Pensionāru 
apvienība ir iecerējusi stādīt jaunus kokus pilsētas ielās. 

Šogad savādāk kā citus gadus plānojam organizēt 
Pavasara tirgu, kas notiks 9.maijā. Vairāk lauksaimnieku 
produkcijas, stādu, pašceptas maizes, sakņu, vairāk 
jautrības. Palīdzēt piekritušas daiļdāznieku kopas “Sārtene” 
dalībnieces.  

Sakas pagasta  lauksaimnieki! Gaidām jūs ar 
svaigu pienu, biezpienu, olām, krējumu .... 

Šogad neierastāk un plašāk kā citus gadus Mātes 
dienu svinēs pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš” – 
pasākums notiks 8.maijā pilsētas kultūras namā. 

Ir izsludināti jau divi konkursi, kuros varat un kuros 
vajag aktīvi piedalīties. TIC gaida fotogrāfijas par pilsētu un 
tās cilvēkiem, avīzes redkolēģija rosina konkursam “Cilvēki 
mums līdzās”. Pilsētas svētki ir tā reize, kad sveicam un par 
mūţa ieguldījumu pilsētas labā pateicamies Goda 
novadniekam. Dot ierosinājumus, kurš tas būs šajā gadā, 
var ikviens iedzīvotājs. Viņam tikai jāuzraksta iesniegums, 
kurā minēts ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta un ieņemamais amats un vispusīgs to nopelnu 
apraksts, par kuriem ierosina apbalvot.  

16.maijā paredzēti sekojoši pasākumi. Jau no 
paša rīta par lielāko smagāko noķerto zivi sacensties sāks 
makšķernieki. Pilsētas stadionā – mini futbola sacensības. 
Bērni visas dienas garumā varēs izpriecāties piepūšamajās 
atrakcijās, zīmēt, braukt ar velokartiem. Svētku atklāšana 
plānota pie muzeja. Tur tiks dots starts orientēšanās 
sacensībām “Iepazīsim Pāvilostu!”. Šajā dienā Mājas svētki 
tiks svinēti Dzintaru ielā 23( Mūzikas skolā) un pēcpusdienā 
varēsim skatīt Jelgavas dejotāju priekšnesumus un antīko 
automobīļu kluba padomju tehnikas sekcijas parādi 
Dzintaru ielā.  

Vakarā kultūras namā svinīgs pasākums un 
pašdarbnieku koncerts. Pēc tam, kā jau apaļā jubilejā 
pienākas, balle. Spēlēs grupa Roja. Galdiņus gan vajadzētu 
iepriekš pieteikt pa tālr. 29366112. 
Izsmeļošāku svētku dienas programmu lasiet nākamajā 
avīzes numurā. 

Marita Horna 

 

IEMIRDZINĀSIM PĀVILOSTAS 

CENTRU DZIMŠANAS DIENĀ!  

 AICINU PIEDALĪTIES VIENAS DIENAS 

IZSTĀDĒ 

“AR ZĪMUĻA ŠTRIHU, AR KRĀSAS TRIEPIENU...” 
 

Zīmējumi iesniedzami Pāvilostā, Dzintaru ielā 35 (pretī 

TIC) – SIA “Upesmuiža” topošajā keramikas darbnīcā, 

keramiķei T.Kurzemniecei līdz 14.maijam.  

Tālr. 634 98415. 

Pēc izstādes autori savus darbus varēs saņemt atpakaļ. 

Interesantāko darbu autoriem vasarā būs iespēja bez maksas 

darboties keramikas darbnīcā, lai izstrādātu kādu Savu 

ideju mālā. 

SIA “Upesmuiža” keramiķe 

Tamāra Kurzemniece 

 

http://www.baikals.lv/?p=47
http://www.baikals.lv/?p=47
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Sakas novada domes izstrādātie un realizētie projekti 2008. gadā 
 

Projekta nosaukums Atbalstīts, 
iesniegts, 

neatbalstīts 

Investīciju avoti Prasītais 
finansējums 

Ls 

Kopējais 
finansējums  

Ls 

Pianīna „L.TH.Aull.Riga ” atjaunošanas darbu 
nobeigums Pāvilostas novadpētniecības muzejam 
Iesniegts atkārtoti 

 
Nav atbalstīts 

KKF  1500.- 2241.34 
 

Pāvilostas pilsētas k/n projekta pieteikums 
Pāvilostas amatierteātra radošai attīstībai „ Uznes 
mani kalnā ” 

 
Nav atbalstīts 

KKF 1180.- 3460.00 

Pāvilostas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības II 
kārtas darbu tehniskā projekta tehniski- ekonomiskā 
pamatojuma izstrāde 

 
 

Atbalstīts 

Liepājas rajona padome 3 000.- 40 120.- 

Domā zaļi – dzīvo zaļi Atbalstīts PIC 260.- 1500.- 

Smilšu simfonija Atbalstīts PIC 260.- 1109.- 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīciju 
zāles elektroinstalācijas renovācija 

 
Nav atbalstīts 

KKF- Muzeju pārvalde 887.- 8438.- 

Liepājas rajona militārās daudzcīņas sacensības 
Latvijas armijas komandiera O. Kalpaka piemiņai 

 
Atbalstīts 

Liepājas rajona Sporta 
pārvalde 

300.- 863.- 

Liepājas rajona jaunsargu militārās daudzcīņas 
sacensības par godu Latvijas valsts dibināšanas 90- 
tajai gadadienai 

 
Atbalstīts 

Liepājas rajona Sporta 
pārvalde 

300.- 867.- 

Hokeja laukuma izbūve Pāvilostā  
Atbalstīts 

Liepājas raj. Sporta 
pārvalde 

1 400.- 10 800.- 

Sakopsim Baltijas jūras piekrasti ! Atbalstīts LVAF 735.- 2255.- 

Dzintara vācēji Pāvilostā Nav atbalstīts LVAF 1261.- 2280.- 

“ Lejaskurzemes reģiona mūzikas skolu pūtēju 
orķestru festivāls ” SPLEISE 2008 ” 

Atbalstīts KKF, Kurzemes 
kultūras programma 

 
960.- 

 
1750.- 

Teiksma par dzintaru Pāvilostā Atbalstīts KKF, Kurzemes 
kultūras programma 

 
900.- 

 
2456.- 

13. starptautiskais smilšu tēlniecības festivāls „ Zelta 
Smilšu Grauds ” 

Atbalstīts KKF, Kurzemes 
kultūras programma 

 
960.- 

 
 

Sakas novada bērnu dienas centra  
„ KRAMS ” izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta 
papildināšana 

Nav atbalstīts BĢL ministrija 1000.- 1250.- 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama projekts Pāvilostas 
amatierteātra radošai attīstībai 
 „ Uznes mani kalnā ” 

Atbalstīts Liepājas rajona Kultūras 
nodaļa 

580.- 3460.- 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Dzintariņš” energoefektivitātes paaugstināšana 

Atbalstīts VIP, VRAA 62 640 78 300 

Pāvilostas k/n renovācija Atbalstīts VIP, VRAA 31 000 38 875 

Pāvilostas k/n 60. gadu jubileja  
Atbalstīts 

Liepājas rajona K/n  
300.- 

 
1669.- 

Moderno tehnoloģiju ieviešana un izmantošana 
izglītības procesā Liepājas rajona Pāvilostas 
mūzikas sk. 

 
Nav atbalstīts 

Izglītības inovācijas 
fonds 

 
4859.20 

 
4859.20 

Kurzemes, Lānes un Lūnes reģiona pievilcības 
palielināšana, palielinot, attīstot un diversificējot 
ūdens tūrisma piedāvājumu 
( Ūdenstūrisma attīstības projekts ) 

Kurzemes plānošanas 
reģiona administrācijas 

projekts 
 

Iesniegts 

ERAF, Igaunijas – 
Latvijas programma 

Sakas 
novadam 
21 675 

Sakas 
novadam 
25 500 

Pianīna „ L.TH.Aull.Riga” restaurācijas darbu 
nobeigums Pāvilostas novadpētniecības muzejam 

 
Atbalstīts, 

daļēji 

Liepājas rajona Kultūras 
nodaļa 

1000.- 2028.- 

Sakas novada Sakas pagasta 
 „ Pagasta Māja ” palīgēkas rekonstrukcija par saieta 
namu 

Atbalstīts LAD  
( ELFLA ) 

75 848 89 500 

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana Pāvilostas 
vidusskolā 

Iesniegts ERAF  
( IZM ) 

83 633 98 392 

Sakas novada Ulmales ciema veikala ēkas „ Saulrieti 
” rekonstrukcija par saieta namu 

Iesniegts LAD  
(ELFLA) 

43 930 69 117 
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Manu pirmo atmiņu fragmenti  
par „Āķagalu” – Pāvilostu 
Savās atmiņās dalās pāvilostnieks Kārlis Matisons. 

 
 
Tagadējais E.Šneidera laukums, toreiz tirgus placis – plašs, kails 

laukums. Reizi nedēļā šeit bija „tirgus dienas”- vietējās nozīmes. Šad tad 
šurp atbrauc arī mans tētuks ar kādu malkas vezumu, „parāvis līdzi” arī 
mani. Nekas sevišķs, bet viss apkārtējais vēl tagad atmiņā kā bilde. Šeit 
katru gadu notika rudens gadatirgi, uz kuriem ieradāmies obligāti. Uh, šito 
drūzmu! Centrā daţādi paviljoni un teltis, gan tirgošanai, gan „kumēdiņu 
bodes”, gan karuselis, gan citādi pasākumi.  
 

motorlaivu. Butlers bija bezbailīgs cilvēks un 
1892.gadā dibinātās Pāvilostas laivu glābšanas 
stacijas pārzinis. Ar saviem varonīgiem palīgiem 
viņš izglābis 107 cilvēkus, par to saņemot  7 
atzinības zīmes.  

1915.gada jūlijā pēc sakāves frontē 
vācieši likuši pāvilostniekiem 3 stundu laikā atstāt 
ciemu. Daţi bēguši uz Zaļkalna meţu, citi pa jūru 
uz Ventspili. Aizbraukušas 14 motorlaivas, kas 
nonākušas Pērnavā. Tur ostas komandieris licis 
laivas atņemt un saspridzināt. Pasaules karam 
izceļoties, pāvilostniekiem piederēja 25 
motorlaivas, pēc kara palika 2, no 26 buriniekiem 
palika 4. Pieci kuģi bija nogremdēti upē.  

Vācu karavīru patvaļa bija neiedomājama. 
Viņi nodedzināja 4-5 mājas, t.sk. arī skolu. Pēc 
atgriešanās no bēgļu gaitām, vietējie atrada savas 
mājas aplaupītas. Nedrīkstēja vairs brīvi pa ciemu 
un jūrmalu staigāt, nebija pārtikas, petrolejas un 
cita nepieciešamā. Liels atbalsts bija radi uz 
laukiem. Trūcīgiem rīkoja virtuvi, bet trūka ko vārīt. 
Vietējiem atņēma vara un misiņa lietas. Malku 
ņēma no ostmalā pamestiem kokiem un gāja meţā 
cirst, ko gan negribēja Lilienfelds, kurš nevarēja 
sadzīvot ar vāciešiem. Viņu izraidīja no muiţas uz 
Liepāju. 

1916.gadā vācieši mobilizēja visus 
zvejniekus. Pēc signāla visus sapulcināja un 
velkonis izvilka laivas jūrā. Pēc zināma laika 
velkonis viņus savāca un pārvilka ostā.  
 

Pāvilostai  - 130 
Pāvilostas jubilejas gadā ar avīzes starpniecību, smeļoties 

zināšanas skolotāja E.Šneidera pierakstos, vēlreiz ieskatīsimies pilsētas 
vēsturiskajos notikumos. Lasītāji arī aicināti uzticēt avīzei savas atmiņas 
vai interesantus atgadījumus no pilsētas dzīves. 

LAIKA PERIODS NO 1905.- 1918.GADAM 
 1905.gada revolucionārā kustība Pāvilostā iesākās vēlu, tikai 
oktobrī. Pie liepām Pāvilostas tirgus laukumā notikušas 2 sapulces. Runājis 
Ulmales skolotājs Mauriņš, kurš vēlāk bija spiests emigrēt. Decembrī no 
Jūrkalnes atbrauca revolucionāri noskaņoti strādnieki un nodedzināja 
Upesmuiţas pili. Pāvilostnieki baidījās no „melnās sotņas”, tāpēc katru 
nakti 2 cilvēki stāvēja sardzē, taču nekādu uzbrukumu nebija. Pāvilostnieki 
piedalījās arī Aizputes karā. Bruņojušies dakšām viņi bija aizgājuši līdz 
Padures kapiem, bet, kad sakāva revolucionārus pie Rokas birzs, bēga uz 
mājām. Soda ekspedīcija fon Šrēdera un Kaizerlinga vadībā atjāja no 
Upesmuiţas un ielenca ciemu, prasot pēc kustības vadoņiem. Gribēja 
nodedzināt skolu, bet to izglāba mājas īpašnieks vācietis kalējs Herbsts. 
Trīs vietējie dabūja bēgt uz ārzemēm, daudzi saņēma miesas sodus. 
Izrēķināšanās būtu bijusi daudz briesmīgāka, ja vietējos nebūtu aizstāvējis 
Sakas lut.baznīcas mācītājs un robeţsargu rotmistrs. 

1907.gadā pie Pāvilostas uz sēkļa uzskrēja mīnu kreiseris Nr.14. 
Pie kuģa novilkšanas strādāja daudz vietējo. 1908.gadā iepretī 
„Steisteriem” uz sēkļa uzskrēja vēl viens krievu kreiseris „Oļeg”. To no ceļa 
nomaldinājušas bija Pāvilostas zāģētavas ugunis. 

1908.gadā par iedzīvotāju ziedojumiem uzcēla luterāņu lūgšanas 
namu (tagad kultūras nams). Vēlāk nodibinājās Brāļu draudzes pulciņš, kas 
luterāņus izspieda no nama. Brāļu draudzes lūgšanas nams nodega 
1936.gadā. 

1911.gadā loču komandieris Otto Butlers uztaisīja pirmo  

Tālāk ziemeļu nostūrī galvenokārt lopu 
tirgus. Tur rindām stāvēja rati ar gaisā saslietām 
ilksīm (laukuma ekonomijai), blēja jēri un teļi, 
kvieca sivēni, zviedza zirgi, klaigāja cilvēki... Čigāni 
azartīgi centās pārdot un mainīt zirgus – „saimniek, 
mīsim zirgus!” Viņi zirgus tā prata „ietramdīt”, ka 
daţs labs vecs kraķis tiešām izturējās kā jauns un 
brašs. Atminos kādu savu attālu kaimiņu, kas 
atbrauca ar pavārgu zirģeli, iemija no čigāniem tīri 
ţirgtu, iejūdza „vāģos” un brauca mājup. Taču 
pusceļā (ceļš cauri purvainam meţam) jauniegūtais 
„vilcējspēks” pārkrita pār ilksi un pagalam! 

Tajā laikā visus apģērbus un zeķes 
laucinieki gatavoja paši. Šim nolūkam bija 
vajadzīga „tehnika”. Tirgū  tad nu uzstājās 
ratiņdreimaņi ar saviem raţojumiem – skaistiem, 
baltiem vērpjamiem ratiņiem. Bija arī daudz kas cits 
– kā jau tirgū. Mazliet nomaļāk tika uzstādīts 
„krupja sitamais”- stabs ar sliedi un speciālu ierīci. 
Ar lielu, apkaltu koka āmuru uzsitot pa „laktu”, pa 
stabu augšup skrēja „krupis”- metāla knupurs. 
Stabs atzīmēts ar iedaļām, ja sitiens spēcīgāks, 
„krupis” uzskrien augstāk un otrādi. Pie sitiena tika 
pret samaksu. Spēcīgākie pelnīja medaļas, daţi 
pēc tam staigāja apkārušies kā ordeņiem. Visā šajā 
burzmā bija arī daudz ubagotāju. 

Vakarpusē visi tirdzinieki posās mājup, 
veiksmīgākie andelētāji, protams, labi uzņēmuši „uz 
krūts”. 
 



PALĪDZĒSIM SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM 
 2009. gada 30. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas mūzikas un mākslas 
skolās sāksies akcija „IESTĀDI IDEJU” ar latviešu tautas dziesmu „ Bēdu 
manu lielu bēdu” . Arī Pāvilostas Mūzikas skola apliecinās savu identitāti un 
vienotību ar Latvijas mūzikas un mākslas skolām. 
  Šajā dienā aicinām audzēkņus un vecākus, brāļus un māsas, 
radus, draugus un interesentus apmeklēt koncertu Pāvilostas kultūras 
namā! 

1999. gadā Mūzikas skolā notika pirmais labdarības koncerts „ 
Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”, kurā saziedotos līdzekļus ieguldījām 
skolas telpu atjaunošanai pēc ugunsgrēka.  

10. gadu laikā esam snieguši vairākus koncertu Pāvilostā un Sakas 
novadā, palīdzēdami daudzām ģimenēm apmaksāt mācību maksu. Bet 
šoreiz ar ziedojumiem apliecināsim savu gatavību palīdzēt arī jaunām 
radošām personībām Latvijā. 

2008. gada nogalē Mūzikas skolai, akcijas ietvaros- PALĪDZĒSIM 
TALANTAM, uzdāvināja akordeonu Weltmeister. Tā ir ļoti vērtīga dāvana, 
kas palīdzēs mūzikas skolas audzēkņiem profesionāli apgūt šo 
instrumentu!  Jūsu ziedojumi palīdzēs kādam talantīgam bērnam Latvijā,  
varbūt arī Pāvilostas novadā! 

Mūzikas skolas direktore I. Šnore 
 

 

Liepājas rajona pagastu, pilsētu un 

novadu 18.spartakiādes rezultāti 
7.marts.Pāvilostā volejbols vīriem. 

Sakas novads : Aizputes pagasts 0 : 2 
Sakas novads : Kazdangas pagasts 0 : 2 
Sakas novads : Cīravas pagasts 0 : 2 
Sakas novads : Vērgales pagasts 1 : 2 
Piecu komandu konkurencē Sakas novada 
komandai nācās samierināties ar 5.vietu. 
Komandā spēlēja: Māris Bergmanis, Dainis 
Klaks, Ivars Horns, Gints Gūtmanis, Dairis 
Ēcenieks, Mareks Selderiņš, Ēriks Bunka, Gvido 
Bušmanis. 

21.marts. Cīravā zāles futbols. 
Sakas novads : Aizputes pagasts 3 : 3 
Sakas novads : Bunkas pagasts 4 : 1 
Sakas novads : Medzes pagasts 0 : 4 
Sakas novads : Cīravas pagasts 0 : 5 
Sešu komandu konkurencē Sakas novada 
komanda ierindojās 4.vietā. 
Komandā spēlēja: Andris Cābelis, Artis 
Zalonskis, Jānis Broks, Mareks Selderiņš, Nauris 
Stirna, Ēriks Bunka, Armands Podziņš, Aldis 
Barsukovs. 

28.marts. Novusa turnīrs Rucavā. 
Sakas novada novusa komanda piecu 
komandu konkurencē izcīnīja augsto 2.vietu. 
Rezultāti sekojoši: 
 1.vietā Rucava- 40 punkti 
2.vietā Sakas novads-28 punkti 
3.vietā Aizputes pagasts -18.punkti 
4.vietā Kazdangas pagasts  
5.vietā Bunkas pagasts . 
Komandā spēlēja: Solveiga Ansone, Dainis 
Vītols un Ēriks Bunka . 

Sporta organizators Aldis Barsukovs 
 

SPORTA ZIŅAS 
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Zvejniekiem no sazvejotā atstāja nedaudz, tāpēc zvejnieki slēpa nozvejotās 
zivis, ko varēja vēlāk apmainīt pret lauksaimnieku produkciju. Zivis, 
vāciešiem par prieku, bijušas ļoti daudz.Tai pašā gadā vācieši sāka taisīt 
šaurslieţu dzelzceļu uz Alšvangu (Alsungu), kur izmantoja karagūstekņu 
darbaspēku. Dzelzceļš darbojās vēl Latvijas laikā. 

Vietējie iedzīvotāji piedzīvojuši divas apšaudes. Pirmo reizi no 
kuģiem apšaudīja Sakas baznīcas rajonu. Šāvieni nāca pāri ciemam un 
ļaudis sabēga aiz kāpām un Brāļu baznīcas kalna. Otro reizi apšaudīja 
Ulmali un sagrāva muiţu. Pāvilostnieki bieţi redzējuši kara kuģus, kas 
braukuši Ventspils virzienā. Daţreiz tie braukuši atpakaļ pusgrimuši. 

Pēc 1918.gada 11.novembra pamiera vācieši klusi vākušies prom. 
Tie pārdevuši dzelzi un milzīgās, pie stacijas ēkas sakrautās, koku grēdas. 
Ostā bija palikušas ap 120 no daţādam vietām savestās laivas. Daļu savāca 
to īpašnieki, pārējās palika ciema rīcībā. 

Bez darba palika liels skaits cilvēku. Tai skaitā arī daudzi jūrnieki, 
kuri palika uz sauszemes uz visiem laikiem. Nabadzība iestājās visos 
kaktos. 
/ turpinājums nākamajā numurā/ 

Marita Horna 
 

2.vietas ieguvēji novusa turnīrā Ēriks Bunka, 
Dainis Vītols un Solveiga Ansone 

 

INFORMĀCIJA 
Cienījamie Pāvilostas iedzīvotāji, Sakas novada dome informē, ka 

Jums ir iespēja nomāt zemi mazdārziņu ierīkošanai. Nomāšanai paredzētās 
platības atrodas Malduguns ielā 15, Zaļkalna ielā 30, Ķīvīšu ielā 12, 
Dzintaru ielā 125 un  Dzintaru ielā 107A. Sīkāku informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokli un nomas maksu, kas ir noteikta 3% no zemes kadastrālās 
vērtības, Jūs varat saņemt pie zemes ierīkotājas Annas Brūkles piektdienās 
Sakas novada domē no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai zvanot pa telefonu 
63453658, 63484559  (piektdienās) vai 29135264 

 Zemes ierīkotāja Anna Brūkle 
 

 
Nodarbībā bērni aplūko transporta līdzekļus. Audzinātāja rāda uz kādu attēlu 
un jautā: „Kas tas ir par transporta līdzekli?” 
Zēns atbild: „Ūdeņu mašīna.” (Domāta zemūdene). 

 
 



Lauku uzņēmēju forums 
Š.g. 15.aprīlī Rīgā Republikas laukumā 2 Zemkopības ministrijas 2.stāva zālē 

plkst.10.00,reģistrācija no plkst.9.00 notiks lauku uzņēmēju un lauksaimnieku 
forums(smadzeņu vētra) ar mērķi izstrādāt Latvijas lauksaimniecības attīstības vīziju 
turpmākajiem desmit gadiem un tiks apspriesti citi jautājumi. 

Aicinām piedalīties lauksaimniekus, pašvaldību deleģētus pārstāvjus, 
pārstrādātājus, tirgotājus un citus laukos dzīvojošos. 
Ja nav iespējams piedalīties šajā forumā, lūdzu sūtīt savus ieteikumus uz  
e-pastu smadzenuvetra18@inbox.lv,jeb Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 ar norādi 
smadzņuvētra18,tuvāka informācija pa telefonu 26562201. 

Iniciatīvas grupas vārdā ar cieņu Vilnis Baltais 
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ESIET GAIDĪTI 
Ir viena līdzība par kādu rabīnu, kurš sarunājās ar Dievu par Debesīm un elli. "Es parādīšu 

tev elli" - sacīja Tas Kungs un aizveda rabīnu uz istabu, kuras vidū ir stāvējis liels apaļš galds. 
Uz galda ir stāvējis liels pods ar gaļu, ar ko pietiktu, lai paēdinātu visus. Tie, kas sēdēja pie tā, 
bija līdz izmisumam izsalkuši. - Cilvēku rokās ir bijušas karotes ar ļoti gariem kātiem, un katrs, 
paņemdams gaļas kumosu, nevarēja ar to aizsniegt muti, jo karotes kāts ir bijis garāks par 
rokas garumu. Šo cilvēku ciešanas ir bijušas šausmīgas... 

"Bet tagad Es tev parādīšu Debesis" - sacīja Tas Kungs, un tad viņi ir ienākuši citā istabā - 
uz tādu pašu, kā pirmo: tur stāvēja tāds pats pods ar gaļu un karotes bija ar tikpat gariem 
kātiem. Bet visi cilvēki bija paēduši un priecīgi sarunājās savā starpā un smējās. Sākumā 
rabīns neko nesaprata. "Tas ir ļoti vienkārši un neprasa lielu prasmi" - sacīja Tas Kungs. - "viņi 
ir iemācījušies ēdināt viens otru" 

Mēs daţreiz vai mirstam savstarpējās izpalīdzības un savstarpējās sapratnes trūkuma 
badā. Un līdzība pati par sevi neprasa komentārus, kāda ir mūsu krīzes īsta vaina. Bet tās 
terapija bieţi slēpjas tajā, ka ļaudis spēj saņemt tad, kad dod no sevis (dvēseles siltumu). Un 
lieta šeit nav banālā „tu – man, es - tev”, bet pašā savstarpējās atvēršanās faktā. 

Liepājas Diakonijas ierosinājumā Sakas novada domes zālē (otrajā stāvā) Dzintaru ielā 73 
tiek piedāvāta savstarpējās atbalsta grupas tikšanās visiem, kas jūtas atrodamies starp šādu 
elli un Debesīm. Esat gaidīts(-a)! 
Tuvākā tikšanas reizē – Otrajās Lieldienās, 13. aprīlī, pl.10.00  

                                   Sociālā darbiniece   Ildze Balode 
         Pāvilostas ev.baptistu dr.mācītājs Deniss Doroņins 

 
6.JŪNIJĀ VĒLĒŠANAS 

2009.gada 25. februārī notika Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas sēde, kurā 
tika ievēlēts vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un sekretārs: vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Gunita LAZUKINA, sekretāre – Mudīte ZAMARĪTE. 
Viena komisijas locekle atsauca savu kandidatūru, tādēļ tika veiktas izmaiņas komisijas 
sastāvā. Komisijas locekļu sastāvā tika iekļauta  domes galvenā grāmatvede Inguna 
BLAUBĀRDE. 

Vēlos atgādināt, ka novada domes deputātu kandidātu saraksti 2009.gada 6.jūnija 
pašvaldības vēlēšanām iesniedzami, sākot ar 2009.gada 17.aprīli. Pēdējā sarakstu 
iesniegšanas diena – 2009.gada 27.aprīlis. Kandidātu sarakstam un tam pievienotajiem 
dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot CVK lietojumprogrammu, kas pieejama CVK 
mājaslapā: www.cvk.lv. Dokumenti iesniedzami rakstveidā un elektroniskā veidā – datu 
nesējā.  

Līdz 13.aprīlim informācijas sniegšanas vietās tiks izvietoti paziņojumi par 
vēlēšanu komisijas darba laiku.  

Neskaidrību gadījumā rakstiet un jautājiet, e-pasta adrese pavilostasnvk@inbox.lv 
Pāvilostas novada vēlēšanu komisija 

 

VAI TU ZINI, KA 
 Sākoties ugunsbīstamajam periodam,  
deţūrreţīmā  strādās  meţniecības pārziņā 
esošā ugunsdzēsības automašīna. Tā būs 
pieejama ikvienam iedzīvotājam no 15.aprīļa. 
Izsaukumus pieņem pa tālruni  29448446. 

Uz katru zāles dedzināšanas rezultātā 
izraisīto ugunsgrēku ugunsdzēsēji  nebrauks. 
To der atcerēties ikvienam, kurš vēl nav 
sapratis, ka pērno kūlu dedzināt nedrīkst. 
Ugunsdzēsība ir valsts funkcija. Valsts 
ugunsdzēsējus varat sazvanīt zvanot uz valsī 
vienoto dienesta tālruņa numuru 112.   
Līdzekļu un resursu, kad valstī ir smaga 
finansiālā situācija, ne pašvaldībai, ne 
meţniecībai šādiem nolūkiem nepietiek.  
 Iespējams arī Pāvilostā būs neatliekamās 
medicīniskās palīdzības punkts. Savulaik ātrās 
palīdzības automašīnas, kas iegādātas par 
Liepājas rajona padomes finanšu līdzekļiem, 
bija paredzētas Pāvilostai, Nīcai, Priekulei un 
Aizputei. Sakarā ar rajona padomes 
reorganizāciju, šis jautājums atkal ir aktuāls. 
Aprīļa nogalē Pāvilostā ieradīsies Katastrofu 
medicīnas centra pārstāve, lai iepazītos ar 
palīdzības dienestam paredzētajām telpām 
domes ēkā un pārrunātu darbinieku 
nokomplektēšanas iespējas. 
 Lauku atbalsta dienests ar  Ls 763 932 
atbalstījis projektu, kas paredz Pāvilostas 
molu rekonstrukciju. 
 Liepājas rajona kultūras nodaļa piešķīrusi 
Ls 300 Pāvilostas novadpētniecības muzejam 
izstāţu zāles aprīkojuma iegādei. 
 Modistes Agritas Vīksnes  darbu  
Izstāde muzejā apskatāma vēl līdz 
30.aprīlim. Martā to apmeklējuši 217 
interesentu. 
 TIC organizētajam foto konkursam 
„Dāvini savai pilsētai foto”  pieci autori jau 
iesūtījuši 81 fotogrāfiju.  Tās apskatāmas  
mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā „Foto 
galerijas”. 
 Verandā Dzintaru ielā 7, Pāvilostā vēl 
joprojām varat atstāt nolietotās elektropreces 
un makulatūru. Atslēga ostā pie robeţsargiem.  
 Aprīlis – spodrības mēnesis. Tad 
pamatīgāk iztīrām savas mājas un pagalmus. 
Atcerieties, ka plastmasas plēves un 
pudeles dedzināt nedrīkst. Tā jūs saindējat 
vidi, bojājot savu, savu bērnu, savu vecāku un 
kaimiņu veselību.  
 Lūgums Dzintaru ielas iedzīvotājiem un 
iestāţu vadītājiem! Savu iespēju robeţās 
sakopsim ne tikai ietvi, bet arī ielas malu, kur 
sakrājušās smiltis no ielas kaisīšanas ziemā. 
Saulē izţuvušas, tās rada putekļus un bojā 
pilsētas pievilcību.  Ar savāktajām smiltīm var 
piebērt grantēto ielu bedrītes. Latvijas autoceļu 
uzturētāji uz domes pieprasījumu var ielu 
noslaucīt, bet pēc iepriekšējo gadu pieredzes, 
zināms, ka tas rada papildus putekļus un 
ietves vienalga ir jātīra.  

 

Saimniecību vadītājiem 
Sākot ar 2010.gada 1.janvāri VID visas atskaites un deklarācijas pieņems tikai elektroniskā 

veidā, tāpēc Liepājas rajona nodaļa organizē mācības katru trešdienu plkst.11.00. 
 Elektroniskā paraksta iegūšana, 
 Atskaišu aizpildīšana demo versija ar piemēriem, 
 Bieţāk pieļautās kļūdas 
Mācības notiek pirmajā stāvā 111 kabinetā, Liepājā, Lielajā ielā 13, VID telpās. Mācības vadīs 
konsultācijas daļas speciālisti. Dalībniekiem pieteikties pa telefonu 63484524. 
Mācības bez maksas.   
 

Atkārtota traktortehnikas apskate Sakas pagastā notika 2009. gada 21.maijā 
plkst.10 00. 

 

Atkārtota traktortehnikas apskate Sakas pagastā notika 2009. gada 21.maijā plkst.10 00 

http://www.cvk.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Informācija vecākiem 
Arvien bieţāk ir gadījumi, kad vecāki izvēlas izbraukt no 

Latvijas un strādāt ārzemēs. Tiem vecākiem, kuriem bērni paliek 
Latvijā un vecāki ir vienojušies par aprūpi ar  kādu no  radiniekiem, 
ir noteikti jāinformē  bāriņtiesa. Grozījumi likumā precizē kārtību, 
kā vecāku aprūpē esošu bērnu nodod citas personas aprūpē 
Latvijā. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1pants nosaka 
kārtību, kā vecāku aprūpē esošu bērnu var nodot citas personas 
aprūpē Latvijā un kā ir jāveic bērna aprūpes uzraudzība. 
  Bāriņtiesai jāpārliecinās par to, ka bērna nodošana citas 
personas aprūpē atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu 
pienācīgi aprūpēt. Ja līdz tam šāda izvērtēšana notika, kad bērns 
jau bija nodots citas personas aprūpē, tad 45.1pants paredz, ka 
bāriņtiesas atzinums par to, ka šāda nodošana atbilst bērna 
interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt, ir jāsaņem 
pirms vecāki bērnu nodod citas personas aprūpē. Likums nosaka, 
ka bāriņtiesas atzinums ir nepieciešams tajos gadījumos, ja vecāki 
vēlas nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas 
ilgāks par trim mēnešiem. Tajos gadījumos, kad bērns atrodas 
īsāku laiku citas personas aprūpē, šis regulējums nav jāpiemēro. 
Nepieciešams griezties bāriņtiesā, lai vienotos, kādā apjomā 
bērna vecāki var pilnvarot citas personas nodrošināt bērna 
likumisko pārstāvību personiskajās un mantiskajās attiecībās, 
nepārsniedzot aprūpes tiesību apjomu.   
  Parasti tā persona, kurai vecāki vēlēsies nodot bērnu 
aprūpē, būs pašiem vecākiem pazīstama persona. Pie kam par 
citu personu likuma izpratnē tiek uzskatīta jebkura persona, kas 
nav bērna vecāks. Tātad arī gadījumos, kad vecāki vēlas bērnu 
nodot bērnam tuvu radinieku vai personu (vecvecāki, vecāku 
brāļi/māsas, otra laulātā, kas nav bērna vecāks, krustmātes u.c.) 
aprūpē, to ir iespējams darīt, ja pirms tam bāriņtiesa ir devusi 
pozitīvu atzinumu. Bāriņtiesa, ņemot vērā katru  konkrēto 
gadījumu, ir tiesīga izvērtēt visus apstākļus un lemtu atbilstoši 
bērna interesēm.  

Baiba Blaubārde 
 

Par jauno būvi jūras krastā 
Nedēļas laikā Pāvilostā, Sakas upes kreisajā krastā 

izslējās iespaidīgs tornis. Iedzīvotājiem, kuri ir neziņā un 
satraukušies par jauno būvi, līdz šim nekādas informācijas nav 
bijis. Cilvēkiem interesē vai pirms būvdarbiem nebija jābūt 
sabiedriskai apspriešanai un vai šis objekts neapdraud 
veselību. Vaicāju to domes priekšsēdētājam U.Kristapsonam, 
kurš atbildēja, ka zeme, uz kuras tornis uzbūvēts teritorijas 
plānojumā paredzēta šādiem nolūkiem, tāpēc arī iedzīvotāju 
viedoklis nav bijis nepieciešams. Cilvēku veselību tas 
neapdraudēs, to apstiprinājis kāds fiziķis ar ko konsultējies 
domes priekšsēdētājs. 

Ar iedzīvotāju jautājumiem vērsos arī LR Aizsardzības 
ministrijā. Atbildi sniedza Sabiedrisko attiecību departamenta 
Preses nodaļas vecākais referents Artūrs Graudiņš: „ Lai 
veicinātu civilās kuģošanas drošību Baltijas jūrā un nodrošinātu 
ikviena peldoša objekta atpazīšanas iespēju uz ūdens visu 
diennakti un jebkuros laika apstākļos, šobrīd tiek strādāts pie 
jaunas jūras novērošanas sistēmas izveides, no kuras viens 
elements atradīsies arī Pāvilostā. Jaunā sistēma ļaus glābējiem 
iespējamo negadījumu gadījumā uz jūras iegūt precīzas cietušo 
koordinātas un līdz ar to daudz savlaicīgāk sniegt tiem 
nepieciešamo palīdzību.  

Jaunā jūras novērošanas sistēma būs būtisks 
ieguldījums starptautiskās drošības stiprināšanā. Latvija ir 
NATO un Eiropas Savienības robeţvalsts, līdz ar to mūsu 
valstij ir jāspēj augstā līmenī novērot situāciju savā piekrastē un 
laikus pamanīt jebkuras izmaiņas.  

2008.gada 10.decembī tika izsniegta būvatļauja 
tehniskās novērošanas punkta izbūvei Pāvilostā un šobrīd 
saskaņā ar būvatļauju šajā teritorijā tiek veikti būvniecības 
darbi. Latvijā kopumā par 13,6 miljoniem latu tiks izbūvēti 12 un 
rekonstruēts viens tehniskās novērošanas punkts, kā arī 
iegādātas divas mobilās stacijas. 

Jūras novērošanas sistēmas elementi tiks izvietoti 60-70 
metru augstos torņos, kas būs aprīkoti ar sensoriem un video 
sistēmām. Šajos torņos atradīsies parastie uztveres sensori un 
infrasarkano staru sensori, kā arī videonovērošanas kameras.  

Tehniskās novērošanas punkti nodrošinās visu 500km 
garo Latvijas piekrastes pārklājumu no Lietuvas robeţas līdz 
Igaunijas robeţai. Plānots, ka jūras novērošanas sistēma testa 
reţīmā sāks darbu 2009.gada vasarā, bet pilnībā ieviesta būs 
2010.gadā.  

Iekārtu tehniskie dati atbilst Eiropas Savienības 
noteiktajiem standartiem. Papildus, uzsākot katra tehniskās 
novērošanas punkta darbību, tie tiks testēti. Būtiski uzsvērt, ka 
plānoto posteņu radiolokatoru impulsi tiks vēsti tikai uz jūras 
pusi, neskarot piekrastes iedzīvotājus un pludmales 
atpūtniekus. Līdz ar to runāt par jebkādu Jūras novērošanas 
sistēmas ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi nav pamata.” 

Pašvaldības rīcībā ir VA „Sabiedrības veselības 
aģentūras” 06.11.2008. atzinums Nr. 359 par iespējamiem 
elektromagnētiskā lauka līmeņiem tehniskās novērošanas 
punktā Ostmalas ielā 2. Par šo objektu ir pieņemts slēdziens, 
ka radaru sistēmas iekārtas radītais elektromagnētiskais lauks 
cilvēkiem pieejamās vietās nepārsniegs robeţvērtības, kuras 
nosaka Eiropas Savienības rekomendācija „Padomes 
1999.gada 12.jūlija rekomendācija elektromagnētisko lauku 
(OHz līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību 
ierobeţošanai” ( 199/519/EC).  

Materiālu sagatavoja Marita Horna 

Pāvilostas bibliotēkas ziņas  
Martā bibliotēka aktīvi piedalījās erudīcijas konkursā 

”Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto”. Konkursu organizēja Lursoft 
IT un v/a ”Kultūras informācijas sistēmas” un tā mērķis bija 
veicināt bibliotēku apmeklētājus datu bāţu apgūšanā un 
izmantošanā. Paldies par aktīvu piedalīšanos erudīcijas konkursā 
Vizmai Ģēģerei, Baibai Blaubārdei, Dacei Bunkai u.c., kuri 
atbildēja kaut uz vienas kārtas jautājumu.  
Pasākumi aprīlī 

 6.aprīlī 2008.gada Bērnu ţūrijas ekspertu pasākums 

 20.aprīlī Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas 
vidusskolu organizē tikšanos ar mākslinieku - dzejnieku, 
gleznotāju, mūziķi Jāni Anmani: 
 pl. 12.00. -  1.- 4. klases skolniekiem būs radošās darbnīcas, 
 darbu izstāde skolas aktu zālē, 
  pl. 14.00 - Sakas novada iedzīvotāju tikšanās ar mākslinieku 

Jāni Anmani. 
Gaidīsim ikvienu Pāvilostas vidusskolas aktu zālē. Pasākumu 
atbalsta: Liepājas rajona padomes kultūras nodaļa un Sakas 
novada dome.  

20.aprīlī, sakarā ar bibliotēkas darbinieku rīkoto 
pasākumu vidusskolā, bibliotēka būs slēgta. 

Mairita Vītola 
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PĀVILOSTAS MĀKSLAS 
SKOLAI  15 

Šajā mācību gadā Pāvilostas Mākslas 

skola atzīmē 15 gadu jubileju, tāpēc, ikgadējo 
„Mākslas dienu” ietvaros, organizēsim pedagogu 
un skolas absolventu darbu izstādi Pāvilostas 
muzejā.  

Aicinām uz absolventu salidojumu 
30.aprīlī pl.18.oo, līdzi ņemot darbu (tēma un 
izpildījuma tehnika brīva) izstādei un „groziņu” 
vakaram. 

Tuvāka informācija pa tālr. 6 34 98 435 
darba dienās no 14.oo – 18.oo. 

Lūgums ziņu padot tālāk citiem Pāvilostas 
Mākslas skolas absolventiem. 

Kolektīva vārdā Zigmunds Vilnis 
 

Toms: Jā tā nu sanācis, ka 
daţi man draugi ar 
izklaidēšanos saprot – 
sadzerties, salietoties un iegūt 
pēc iespējas vairāk meiteņu! 
Vai es esmu kautkāds  
atpalikušais, ja man vistas 
nepatīk, vai nesmu tad 
orģināls?  
A īstenībā man vienalga, ko citi 
padomā.  Es piekrītu Mikum! 
 Arta: Mēs jau visi 
skatamies tās stulbās TV 
pārraides, kas reklamē visādus 
ar dzeršanu un čipsu ēšanu. 
Man tas arī riebjas. 
 Taņa: Nākat labāk visi 
uz dejukolektīvu! Vot tas ir 
vislabākais tuss! 
Cik kļūdu pamanīji??  

Ar sveicienu skolotāja  
 Anna Kaţe 

 

 

Aivita Dima 1.P grupa 

 

 

Vendija Pētermane 1.P grupa 

Daniēls Delijevs 1.P grupa 
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ērns veselības stāvokļa dēļ nevar ēst atsevišķus 

ēdienus. A
uklīte pasniedz launagā salātus un m

aizi. 

B
ērns jautā: „M

an tikai m
aizīte palika?” 
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alīdzi uzvilkt m
an tās „bikbikses” (zeķubikses). 

 



















 

 

 






 
B

ērni pieraduši, 

ka pienu pasniedz 

krūzītēs uz galda. 
N

odarbībā bērni 

m
ācās par 

m
ājdzīvniekiem

. 

S
kolotāja jautā: 

„B
ērni, kas dod 

pieniņu?” 

B
ērni atbild: 

„A
uklīte!” 








 
 

 

Agnese Ģēģere 2.P grupa 

 
Gunta Jakovele 2.P grupa 

Arī tā gadās! 
9.klasē latviešu 

valodas stundā, rakstot 
uzdevumu par intervijas 
veidošanu, radās šāds 
„‟darbiņš‟‟!   

Mēs te jau avīzē 
reiz rakstijām par to, ko tas 
nozīmē – tusēt? Tagad atkal 
apjautājām skolniekus, kas 
katram saistas ar šito vārdu? 
Mikus : Manā uzskatā 
aizbraukt patusēt ir tā, ka tu 
kautkur ar draugiem aizbrauc 
un vienkārši  izklaidejies – 
mazliet extrēmi  pa kalniem 
pabraukā ar riteni, peldās, 
cepj šašlikus, ir tak tūkstotis 
visādu lietu, ko var darīt!  
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Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti valodiņa” 
Bērni iet pastaigā gar kurtuvi un ierauga nozāģētos koku zarus. 

Pēcis iesaucas: „Re nu šūpoļi nozāģēti!”  
Audzinātāja: „Kas?... Pūpoli?” 
Pēcis: „Jā šūpoļi!”  
 

 
 

 
 
 

 
Mīļi gaidīti „Atvērto durvju dienās”! 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”  31. 
martā tika skandētas tautasdziesmas un dzejoļi, jo notika daiļrunātāju 
konkurss „Riti raiti valodiņa”. Piedalījās gandrīz visi pirmsskolas bērni, 
izņemot pašus mazākos, kuriem valodiņa vēl nerit tik raiti. Bija patīkami 
vērot, cik uzcītīgi gatavojušies bērni un, protams, varēja pamanīt, kuru bērnu 
priekšnesuma sagatavošanā bija iesaistījusies arī ģimene. Prieks par tiem 
vecākiem, kuri izrāda interesi par savu bērnu darbošanos un sasniegumiem. 
Novēlam arī turpmāk veiksmīgi atrast laiku līdzdarboties ar saviem bērniem, 
jo, kad ģimene ir iesaistījusies, lepnums no bērna sejiņas starot staro. 
 Aicinām visus Sakas novada vecākus jau tagad sākt plānot savu 
bērnu turpmākās gaitas un iegriezties pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” ar vadītājai adresētu iesniegumu, ja plānojat, ka 2009. gada 1. 
septembrī jūsu bērns apmeklēs pirmsskolas iestādi. 

 14.aprīlī Lieldienu pasākums pirmsskolas izglītības 
iestādē „ Dzintariņš”. 
22. un 23. aprīlī bērnu un skolotāju darbošanos vērot aicinām bērnu 
vecākus un Sakas novada domes izglītības komitejas deputātus, jo 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” durvis būs atvērtas tiem, kam 
interesē pirmsskolēna ikdiena un nākotne.  

Vadītāja Monta Pētermane 
 

 

Burbulīši dzied Liepājā 
 13. martā kultūras nama bērnu 
ansamblis “Burbulīši” Liepājā piedalījās 8. 
Latvijas Radio un TV Jauno izpildītāju konkursā - 
“Jaunās zvaigznes“ 2009 
 Šogad katram dalībniekam bija 
jāsagatavo dziesma no latviešu pop un 
rokmūzikas, kas radīta neatkarīgās Latvijas laikā 
(no 1991. gada) un atšķirībā no iepriekšējiem 
gadiem tika piedāvāts repertuārs, dodot iespēju 
pasūtīt šo dziesmu fonogrammas.  
 Mēs sagatavojām divus priekšnesumus: 
“Burbulīši” izpildīja I. Purmalietes dziesmu 
“Patikšana”, bet duets – Krista Ziemele un 
Kristers Cābelis izpildīja dziesmu “Saules 
zaķēni”. Pirms konkursa nopietni gatavojāmie. 
Par iespēju trenēties kultūras namā pie 
mikrofoniem jāsaka paldies Dainim Vinkleram un 
Silvai Vārsbergai 
 Paldies visiem “Burbulīšu” vecākiem par 
finansiālo un morālo atbalstu, jo dalības maksu 
vecāki sedza paši. Paldies bērniem par izturību, 
apņēmību un labu sniegumu, pārvarot 
uztraukumu un spējot pielāgoties jaunai videi 
(citādai skatuvei). Jo šī bija tā reize, kad varējām 
sevi parādīt plašākai publikai un Rīgas 
ţūrijai.Ţūrijas pārstāve Liene Šomase teica: 
“Varbūt lielākai daļai no dalībniekiem šī ir 
vienreizēja un neaizmirstama iespēja – uzstāties 
Liepājas 1. Rokkafejnīcā uz skatuves”. 
 Lai arī pašlaik mūs visus skar 
ekonomiskā krīze, tomēr man prieks, ka izdevās 
noorganizēt šo braucienu un bērniem tas paliks 
atmiņā. Kā teica ansambļa dalībnieks: ”Šī diena 
ir pati laimīgākā manā mūţā!” Gribu novēlēt 
ikvienam no mums - saglabāt sevī saulīti, kā to 
prot bērni! 

“Burbulīšu” skolotāja Aija          
 

April, april 
 
- Audzīt, gribi es Tev iedošu zemeņu bučiņu? 
- Kāda tā ir, meitiņ? 
- Nu maza mazītiņa. (Lūpiņas tik tikko 

pieskaras vaigam). 
 

 
Zēns stāv pie rakstāmgalda un jautā audzinātājai: „Kur, audzinātāj, ir tas 
kratāmais zīmulis? 
- Kāds zīmulis?? 
Izrādās zēns ir domājis korektoru. 
 
 

 
Auklīte mazā grupā kārto mantas kopā ar bērniem. 
Pēterītis jautā: „Ko tu tur vingro?” 
 
 


















 
B
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 tiek m
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veļa. Lietotie pārvalki un palagi noņem
ti, 

jaunie vēl nav uzklāti. Jānītis ienāk 

guļam
istabā, skatās uz savu gultiņu un 

pārsteigts iesaucas: „G
ultai plika dupa!” 
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Otrās vietas ieguvējas daiļrunātāju konkursā piecgadīgās Marta Zamarīte un Alīna 

Viktorija Burmeistere. Foto M.Kurčanova. 

 



 
MŪŢĪBĀ 

           Ieva AUSMANE 
    06.10.1925.- 10. 03.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           
Sveicam  
     Jāni un Aigu RUDZĀJUS 
     ar meitas SOFIJAS ANNAS 

                 un  
    Raiti Lāci un Kristīni Saldenieci 
      ar meitas KAROLĪNAS 
            piedzimšanu ! 
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PAZIŅOJUMS 
LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija 

Brīvības gatvē 214, Rīgā, informē iedzīvotājus, ka no 2009.gada 1.marta 
ir mainīti pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās no 9.00 – 18.00 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 9.00 – 14.00 
Piektdienās no 8.00 – 12.00 

Informācija par kārtību kādā iespējams saņemt valsts 
nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem, arī 
turpmāk būs pieejama administrācijas mājas lapā  www.jpa.gov.lv  vai 
zvanot pa informatīvo tālruni 80001801; 67514224. 

Savu rakstisko iesniegumu varat atstāt arī pasta kastītē, kas 
izvietota pie apmeklētāju pieņemšanas telpām administrācijas ēkā.  

 
 
 

DZĪVES BRĪŢOS 
 

Ir labi tad, ja nav ko noţēlot, 

Ja mirkļus godam aizvadījis esi. 
Ir katrs gads tik vienreiz mūţā dots, 
To otru reizi dzīvot nevarēsi. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos 
Sakas novada iedzīvotājus 
Katrīnu Meirovsku – 85  Valentīnu Dzintari - 65 
Nikolaju Kononovu – 82  Antonu Krugu - 65 
Vēru Vasiļčiku – 81  Silviju Miķelsoni - 65 
Līni Nelsoni – 81   Inesi Lasi – 60 

Intu Kaunu, Oskaru Dmitrijevu, Ivo Unguru, Dairi 
Ēcenieku, Ilzi Ritumu, Vjačeslavu Ţuburu, Jāni Mūrnieku, 
Ingu Dmitrijevu, Uģi Blumbahu! 
 Sveicam pilngadniekus – Montu Priedolu un 
Kristapu Stendzi! 
 

 

Ik rītu mēs aizslēdzam sava mājokļa durvis, pagriežamies un 
speram soli iekšā ikdienā. Ikdiena kā jau ikdiena. Jauni 
izaicinājumi, steiga un stress. Darbi, kas jāpadara un aiz tiem jau 
nākamie, kas gaida savu kārtu. Un tā katru dienu. Tam visam 
klāt mūžīgā nepabeigtības sajūta...  
Paskatoties no tāluma, to sauc par vāveres riteni.  
Šopavasar būs savādāk. Mēs Krājbankā esam atklājuši, ko 
cilvēks vēlas visvairāk ikrīt, pagrieţoties pret pasauli. Un 
patiesībā tas ir tepat acu priekšā:  
Viss, ko mēs darām, 
Viss, ko mēs gaidām, 
Viss, ko mēs ceram, 
Viss, kurp mēs ejam, 
Viens vārds. Sirdsmiers. 

Līdz 2009. gada 12. maijam Latvijas Krājbankas Pavasara 
noguldījums piedāvā augstus noguldījuma procentus: 

līdz 9,86% latos 
līdz 5,06% ASV dolāros 
līdz 6,60% eiro 
līdz 5,30% Lielbritānijas sterliņu mārciņās 

Krājbankas Pavasara noguldījums. 
Par 9,86% vieglāka sirds. 

Tie, kas noguldījuši, to  zina. 
Latvijas Krājbanka- Tava tuvākā banka 

 

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. 

 

 

Sludinājumi  
Pārdod zārkus un pēc pasūtījuma izgatavo dārza mēbeles 

Sakas pagasta “Kaģeniekos”.  Zvanīt 29258144 Jānim. 
 

Juriste Argita JAUNSLEINE  7.aprīlī plkst.14.00 domē  sniegs 

iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas.  

 Pārdod Latvijas propāna gāzes balonus Pāvilostā, 
Meţa iela 1.  
50 l baloni  par Ls 17.10; 27 l baloni par Ls 9,05. Informācija pa 
tel. 63498362 vai mob. 26371578 Dzintrai. 
Visiem saulainas un priecīgas tuvojošās Lieldienas! 
 

Piedāvāju friziera un manikīra pakalpojumus – arī sestdienās 

un svētdienās. Veicu klasisko manikīru, uzacu korekciju un 
krāsošanu, arī skropstu krāsošanu. Matu griešana, veidošana 
un ilgviļņi. Zvanīt 28890729. 
 

Gēla nagu pieaudzēšana, profilakse, dizains, klasiskais 

manikīrs, dizains. Uzacu korekcija, krāsošana. Zvanīt 29342056. 
 

No 1.aprīļa Sakas klientu apkalpošanas centra darbiniekus  un 

bibliotēku varat sazvanīt tikai pa vienu tālruni 634 53658. 
 

 

Administratīvās komitejas lēmumi.  
Sēde 26.03.2009. Nr.2 

1.1978.gadā dzimušā Agnese Š. par nepilngadīgo bērnu 
pamešanu novārtā un bērnu neaudzināšanu, sodīta septiņas 
dienas atstrādājot sabiedriskajos darbos. 
2.1978.gadā dzimušā Agnese Š . par nolaidīgas pases 
glabāšanu, sodīta divas dienas atstrādājot sabiedriskajos darbos.  
3.1987.gadā dzimušais Mārtiņš G.. par dzīvošanu bez derīgas 
pases, sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 apmērā. 

Ziņas apkopoja Daiga Enkuzena 

 

http://www.jpa.gov.lv/

