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Š. g. 26. decembrī  plkst. 21:30 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

ZIEMASSVĒTKU  BALLE 
Pāvilostas pilsētas k/n dramatiskā kolektīva izrāde 

Ā. Alunāns  „Pašu audzināts” 
/viencēliens/ – reţisore Marita Horna 

Dejas kopā ar grupu „MUIŢA” / Cēsis/ 

Biļešu iepriekšpārdošana – Sakas novada domes  kasē līdz 23. 
decembrim - Ls 3,00, biļešu cena pasākuma dienā  Ls 4,00 

/galdiņu rezervēšana pa tel. 29366112/ 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---    
Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
no 16. decembra līdz 18. janvārim 

Ulda Vītola - Vītoliņa 
personālizstāde 

„Meitenes, saturieties - puiši 
tamborē!”  

Tikšanās ar autoru būs janvārī. Sekojiet reklāmai. 
 

Pāvilostas ev. luterāņu baznīcā 
21. decembrī plkst. 14.00  
Dievkalpojums , Altāra iesvētīšana 
24. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums  
25. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku Dievkalpojums 
 

Pāvilostas baptistu baznīcā 
Adventa dievkalpojumi 14. un 21. decembrī  plkst. . 11.00 
24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums  
 

Sakaslejas ev.lut. baznīcā 
14.decembrī plkst.11.00 Adventa 3. Svētdiena 
21.decembrī plkst.15.00 Sveču gaismas Adventa 4.svētdiena 
24.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku svētvakars 
25.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētki 
25.decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku dievkalpojums 
pansionātā 
 

Pāvilostas katoļu baznīcā 
24.decembrī plkst.15.00 Ziemassvētku dievkalpojums 

 

Ziemassvētkos Dievs mācīja ļaudīm, 
Ka cilvēkam būt- tas nozīmē 

Nevis ņemt, bet dot, 
Nevis valdīt, bet kalpot, 

Nevis iznīcināt, bet lolot. 
   /Č.Kingslijs/ 

 

Kad balti piesnigs lauki, 
lai klusais Ziemassvētku brīdis 

iededz sirdī siltu un gaišu guni, 
lai tā silda, nes veiksmi un 

skaistāko Ziemassvētku sapņu 
piepildījumu Jaunajā 

2009.gadā! 
 

Sakas novada dome 

 
 Laura Gertsone 12.g. Pāvilostas mākslas skolas 3.grupa 
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 Domes ziņas 
27.novembra domes sēdē piedalījās  

seši deputāti. Veselības apstākļu dēļ  
sēdi neapmeklēja deputāte Maira Briede. Sēdē  
izskatīja 22 jautājumus un pieņēma sekojošus lēmumus  -  
1. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.pantu un likumu “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, kas 
paredz veikt termiņā nenomaksātā nodokļa piedziņu no 
nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem Sakas novada 
domes labā, deputāti nolēma piedzīt no 11 parādniekiem 
nenomaksāto nodokļu  parādu par kopējo summu Ls 903, 21.  
2. Atteicās  no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Buras”, Sakas pagastā, par labu Armandam Imakam,  
„Jaunkungi”, Sakas pagastā par labu SIA „V.B.Meţa serviss”. 
3. Pamatojoties uz kultūras nama  vadītājas Silvas Vārsbergas 
iesniegumiem, svītroja no Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
štatu saraksta un tarifikācijas štata vietu- sieviešu vokālā 
ansambļa vadītāja. No budţeta neparedzētiem līdzekļiem 
piešķīra finansējumu Ls 280,00 apmērā transporta 
pakalpojumu apmaksai kultūras nama tautisko deju kolektīvu 
un bērnu vokālā ansambļa braucienam uz Ziemassvētku 
ieskaņas koncertu Jelgavā 2008.gada 12.decembrī. 
Apstiprināja Pāvilostas pilsētas kultūras nama tautas tērpu 
lietošanas noteikumus  un apstiprināja Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama tautas tērpu izsniegšanas komisiju sekojošā 
sastāvā: Silva Vārsberga, Daiga Cābele, Marita Horna. 
4. Apstiprināja Nolikumu par dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu (ar noteikumiem varat iepazīties 
domē, kā arī interneta mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā 
Dokumenti).  
5. Nolēma apmaksāt mācību maksu 50 % apmērā dārzniecei 
Gunitai Lazukinai par mācībām Bulduru Dārzkopības 
vidusskolā, kas sastāda 2008./2009. mācību gadā Ls 180,00. 
Finansējumu piešķirt no labiekārtošanas budţeta. 
6. Par pārstāvi no domes Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariņš” padomē 2008./2009.mācību 
gadam, nozīmēja Sakas novada domes priekšsēdētāju Uldi 
Kristapsonu.  
7. Labojot iepriekš pieņemtos lēmumus, precizēja un izmainīja 
20 nekustamo īpašumu lietošanas mērķus, sakarā ar 
kadastrālo vērtēšanu.  
8. Sakas novada dome izskatīja p/a „Pāvilostas pilsētas 
komunālais uzņēmums” direktora Arnolda Ķeira 19.11.2008. 
paskaidrojumu un  konstatēja, ka: 

1.1. p/a „Pāvilostas pilsētas komunālais uzņēmums” ir 
pašvaldības izveidota aģentūra, kurai saskaņā ar 
Sakas novada domes apstiprināto nolikumu ir 
pienākums apsaimniekot un labiekārtot domes 
pakļautībā esošās ēkas; 

1.2. pēc mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma, 
daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 99A, Pāvilostā 
dzīvokļu īpašnieki izveidoja biedrību „Centībnieki” un 
pārņēma ēkas apsaimniekošanu; 

1.3. biedrība „Centībnieki” iesniedza domei iesniegumu 
ar izklāstu par problēmām, kas saistītas ar aģentūras 
direktora nevēlēšanos pildīt domes lēmumu par 
neizlietotās ēkas apsaimniekošanas naudas  
pārskaitīšanu biedrības kontā;  

 

1.4. pēc vairākkārtējiem pieprasījumiem aģentūras 
direktors iesniedza domei pārskatu par  ēkas 
apsaimniekošanai izlietotajām naudas summām, 
kur tika konstatēts, ka direktors ēkas 
apsaimniekošanas naudu bija izlietojis citu 
izdevumu segšanai, kuri nav klasificējami kā 
izdevumi mājas apsaimniekošanai; 

1.5. domes saņemtajā direktora 19.11.2008. 
paskaidrojumā nav norādīts neviens normatīvā akta 
pants kurš būtu par pamatu aģentūrai nepildīt 
Dibinātāja- Sakas novada domes lēmumus. 

Deputāti pieņēma lēmumu atstāt spēkā Sakas novada domes 
š.g. 25.septembra sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 19 „Par Dzintaru 
iela 99a ēkas apsaimniekošanas naudu. 
9. Sakas novada dome izskatīja VA Latvijas zivju resursu 
aģentūras direktora vietnieka Georga Korņilova vēstuli ar 
informāciju par mencu nozvejām Sakas novada piekrastes 
ūdeņos 2008.gadā un  konstatēja, ka z/s „Kristīne G” ir 
nozvejojusi 30 % no piešķirtā limita un z/s „DZO” ir 
nozvejojusi 8 % no piešķirtā limita. Pamatojoties uz 
12.12.2000. MK noteikumu Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību" 70. punkta 1.daļu „Iznomātājs gada 
laikā vienpusējā kārtā izdara grozījumus rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līguma protokolā, samazinot zvejas limitu, ja 
nomnieks kārtējā gada trīs ceturkšņos nav nozvejojis pusi no 
viņam paredzētā nozvejas apjoma. Pēc nozvejas apjoma 
samazināšanas atlikusī daļa nedrīkst būt mazāka par trešdaļu 
no nomas gada trīs ceturkšņos izmantotās nozvejas apjoma 
daļas, pievienojot pieaugumu 10 % apmērā”, deputāti veica 
grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumos un 
samazināja nozvejas apjomu: 
- z/s „Kristīne G” samazināt par 1403 kg, atlikusī daļa – 275 
kg; 
- z/s „DZO” samazināt par 1431 kg, atlikusī daļa- 53 kg.  
- papildus mencu nozvejas limitus - 2834 kg zvejai 2008.gadā 
piešķīra Jāņa Pētermaņa z/s „Kaija”. 
10. Apstiprināja nomas līguma projektu par zemes gabala 
“Rīvas karjers” Sakas pagastā iznomāšanu SIA “Vēju 
enerģija” vēja ģeneratoru parka būvniecībai un izveidei.  
11. Pieņēma vairākus Saistošo noteikumu projektus, kas 
attiecināmi uz domes sociālajiem pabalstiem un 
pakalpojumiem. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas publicēs domes informatīvajā izdevumā 
„Pāvilostas Sakas Ziņas” un izliks redzamā vietā Sakas 
novada pašvaldības domes ēkā un Sakas pagasta klientu 
apkalpošanas centrā. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2009.gada 15.janvārī. 

Slēgtajā sēdes daļā izskatīja ar pabalstu sniegšanu 
saistītus jautājumus. Vienai personai piešķīra vienreizēju 
pabalstu 50 % apmērā slimnīcas izdevumu segšanai, vienai 
personai piešķīra vienreizēju pabalstu  medikamentu 
izdevumu segšanai, kas atstrādājams ņemot līdzdalību 
novada labiekārtošanas darbu veikšanā  3 darba dienas. 

Sociālajos pabalstos novembrī izmaksāti  
Ls 1333,20.  

Nākošā domes sēde 18.decembrī plkst.14.00. 
Informāciju sagatavoja  

Marita Horna 
 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Konkurss 
„Namu vizuālais Ziemassvētku 

noformējums” 
 

 
Baltā pasaulē balti cilvēki dzīvo un baltas domas domā ......... 

 
Šo gadu noslēdzot, turpinām iesākto tradīciju par 

ēku noformēšanu svētkiem. Tuvojas gada skaistākie, 
greznākie svētki – Ziemassvētki. Mūsu pagalmi, sētas, 
nami, dzīvokļi, skatlogi daiļāki taps, ja paši papildināsim 
jau doto dabas skaistumu ar savu darbu. 

Konkursa organizētājs: Sakas novada dome. 
Mērķis : Veicināt iedzīvotāju un iestāţu 

iesaistīšanos novada vizuālajā noformēšanā, lai radītu 
svētku noskaņu un gaišāku, interesantāku, pievilcīgāku 
dzīves vidi. 

Vērtēšanas objekti: no ielas vai ceļa redzamais  
namu, dzīvokļu, vārtu, koku vai citu objektu noformējums. 
Nominācijas: „Interesantākais Ziemassvētku 
noformējums”,„Gaišākais nams, pagalms”, 
„Brīnumainākais Ziemassvētku koks”. Objektu grupas:
 1) privātmājas un dzīvokļi; 2) daudzdzīvokļu 
mājas; 3) privātuzņēmumi; 4) valsts un pašvaldību 
iestādes. Konkursā nepiedalās noformējums, kam Sakas 
novada dome piešķīrusi finansējumu. Objektus var pieteikt 
ikviens, kurš prot novērtēt citu darbu un atbalsta čaklas 
rokas mūsu novadā. Vērtēšanas laiks: 18.- 21. decembris. 
Balvu fonds: 100.-Ls Rezultātu paziņošana Sakas novada 
avīzē. 

Piedalies, dari priecīgāku savu dzīves telpu un 
pats gaišāks tapsi! 

 

Vai tu zini, ka 
 Pāvilostā ir izveidots velomaršruts „Apceļosim Pāvilostu!”. Maršruta 

garums: 6km; ilgums: 2 stundas; piemērotākais laiks: maijs – oktobris; 
Informācija: Pāvilostas TIC +371 6 3498229; +371 29121894; Ceļa 
segums : asfalts, grants, smilts; Apskates objekti: muzejs – mols - 
Vītolu iela - Šneidera laukums - jūrakmens - Luterāņu baznīca - 
Baptistu baznīca  - Svētā gara katoļu baznīca, - Vētras priedes - 
Mīlestības priede  - Ostbaha - Upesmuiţas parks - Simtgades parks - 
Piecdesmitgades parks. Šogad tiks uzstādītas 6 norādes zīmes. 

 Sakarā ar ekonomisko un finanšu krīzi valstī, arī pašvaldībām savi 
nākošā gada tēriņi jāsamazina par 10%, tas nozīmē, ka Sakas novada 
budţets būs par Ls 35 418 mazāks. 

 Šī paša iemesla dēļ šogad Zemkopības ministrija ir atlikusi malā mūsu 
ostas projektu Ls 762 000 apmērā, kurā bija paredzēts molu remonts. 
Nākamā gada janvārī projekta pieteikums tiks iesniegts no jauna. 

 Saņemta priecīga ziņa no Saeimas, ka nākamajā gadā no valsts 
budţeta piešķirti Ls 31 000 Pāvilostas kultūras nama fasādes 
remontam un Ls 62 640 pirmsskolas izglītības iestādes virtuves 
renovācijai. 

 Janvārī pašvaldība saņems Ls 300 000, kas  paredzēti pašvaldībām  
apvienojoties novados. Šos līdzekļus plānots izlietot: Veselības centra 
būvniecībai E.Šneidera laukumā Ls 150 675; Mākslas skolas ēkas 
renovācijai Ls 19969; autobusa iegādei Ls 41300; rotaļu laukuma 
izveidei E.Šneidera laukumā Ls 19797; Pāvilostas vidusskolas ēkas 
jumta seguma nomaiņai Ls 29814; Deputātiem vēl jālemj par Ls 
38445 izlietojumu infrastruktūras attīstībā.  

 Zemesgrāmatā ierakstīta bijusī Ulmales veikala ēka un jau decembra 
beigās tiks iesniegts projekts ēkas pārbūvei par Ulmales Saieta namu, 
kurā atradīsies arī bibliotēka. Pārbūve notiks par ES piešķirtajām 
finansēm, pašvaldība piedalīsies ar 15% līdzfinansējumu. 

 Pašvaldība noslēgusi izdevīgu nomas līgumu ar SIA Vēju enerģija, 
kas Rīvās plāno uzstādīt 5 vēja ģeneratorus. Gadā domes kasē tiks 
ieskaitīti Ls 3600. 

 11.decembrī novadā viesosies Latvijas radio radošā komanda, lai 
ierakstītu raidījumu par ceļošanas iespējām mūsu novadā. 

 12.decembrī Pāvilostas kultūras nama bērnu deju kolektīvi un 
ansamblis „Burbulīši” dosies uz Jelgavas 4.pamatskolu, kur sniegs 
koncertu. Pagājušajā gadā jelgavnieki ar koncertu viesojās pie mums. 

 27.decembrī plkst.16.00 kultūras namā Ziemassvētku pasākums 
visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākumā viesojas leļļu 
teātris Maska ar uzvedumu. Ja vēlaties saldumu pakas pasūtīt arī 
skolas vecuma bērniem, varat to izdarīt līdz 10.decembrim domes 
kasē iemaksājot Ls 1,78. 

 23.decembrī Pāvilostas Pelēkās kāpas dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzraudzības grupas sanāksme. Plānu sabiedriskai 
apspriešanai nodos janvārī.  

Vidusskolā 
 18.decembrī plkst. 18.00 svētku egle kultūras namā. 
 19.decembrī plkst.9.00 klusais rīta koncerts un liecību izsniegšana. 
 Skolēnu brīvlaiks no 22.12. – 4.01.2009. Mācības atsāksies 5.janvārī. 

Mūzikas skolā 
 7.decembrī  2.Adventā mūzikas skolas audzēkņi koncertēja Katoļu 

dievnamā. 
 17.decembrī  plkst.16.00 pusgada noslēguma koncerts un liecību 

izsniegšana pie svētku egles kultūras namā. 
 20.decembrī koncerts Pāvilostas pansionātā. 

Mākslas skolā 
 17.decembrī liecību izdošana. 

 

Aicinām visus interesentus uz  

Grīņu dabas rezervāta dabas 
aizsardzības plāna sabiedriskās  

apspriešanas sanāksmi 
šī gada 10. decembrī plkst. 11:00 Sakas novada 

domē, Dzintaru iela 73, Pāvilostā. 
Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 

š.g. 4. decembra Sakas novada domē un mājas lapās 
www.slitere.gov.lv un www.ldf.lv. 

Rakstiskus priekšlikumus līdz š.g. 
18. decembrim lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem: 
Latvijas Dabas fonds, Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, 
LV-2166, t. 67830999. 
 

http://www.slitere.gov.lv/
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 1938.GADS  MŪSU NOVADĀ 
 

Turpinām iepriekšējā gadā  
iesākto tradīciju un publicējam  
skolotāja E.Šneidera rakstīto hroniku. 

 
Meţa dienas. Meţa dienās Pāvilostas skola, 

ņemot dēstus no savas koku skolas, iedēstīja 150 
papeļu. Apdēstīja no jauna Kluso ielu, ţīdu sinagogu. 
Paplašināja dēstījumus ap staciju un Vilņu ielā. 

Tūristu mītne. Pavasarī ar skolotāja 
E.Šneidera gādību atver tūristu mītni Brīvības ielā 20. 
Daļu vajadzīgā dod nama īpašniece Ieva Kārkliņš, bet 
daļu – valsts caur pagasta pašvaldību. 

Rudens. Rudens bija sauss un silts. Vēl 
4.decembrī nebija salnas un puķes vēl nebija 
nosalušas. 

1938.gadā ev.- lut.draudţu bīskaps 
Grinbergs, vizitējot jūrmalas draudzēs, ieradās arī 
Pāvilostā. Rudenī viņš te viesojās otrreiz, ievedot 
amatā mācītāju Milleru. 

Ziema. 10.decembrī uznāca pliksals, tad sals 
pieņēmās un ap svētku sākumu sasniedza – 200 
27.decembrī sāka snigt. Sniegs uzsniga pietiekoši, bet 
15.janvārī jau nokusa. 

Jauns ceļš. Septembrī valsts iesāk taisīt 
3.šķiras ceļu Bendorfi – Pāvilosta. Turpināja uzrakt 
dambi, kas stāvēja nepabeigts no 1933.gada, kad to 
taisīja bezdarbnieki, noveda visu ceļu ar mālu, ko ņēma 
no Pāvilostas. Pagasta valde nobeidza ceļu, kas ved 
gar veselības kopšanas punkta robeţu uz jūrmalu, 
uzrokot dambi un ceļu novedot ar mālu. Ceļu Pāvilosta 
– Upesmuiţa apdēstīja par valsts naudu. Darbus 
izveda ceļa meistars Piksons. 

Remonti.  Vasarā izveda plašus remontus 
veselības kopšanas punkta telpās - par Ls 2700 
ierīkoja jaunas krāsnis, grīdas, durvis, logus, krāsoja un 
laboja ēkas āra sienas. 

Apbalvojums. Par Sarkanā Krusta 
organizācijas mērķu sekmēšanu novembrī tika 
apbalvots ar Atzinības zīmi ilggadējais vietējās SK 
nodaļas priekšnieks Ţanis Kūdriņš. 

Jauns krogs. Par postu ciemam visu gadu 
darbojas jauns krogs pie stacijas Ozola namā (tagad 
Dzintaru iela 63). Pagasta pašvaldība nekādus 
noteiktus šķēršļus nav likusi šim postam, ko nesis šis 
krogs. 

Tilta būve. Vasarā sāka būvēt jaunu 
dzelzceļa tiltu pār Sakas upi, uzlejot betona daļas, jo 
vecais koka tilts (no 1931.g.) tapis nedrošs. 

Akmens laikmeta mītne. Pieminekļu valdes 
darbinieks E.Šturms, apmeklējot Pāvilostu, konstatē 
akmens laikmeta mītni aiz kāpas. Brāļu baznīcas 
tuvumā – dienvidus pusē ( norādījumus deva skolotājs 
E.Šneiders). 

Skola. Skolas būves jautājums nav pavirzījies 
ne soli uz priekšu. Skolēnu skaits vislielākais kopš 
skolas pastāvēšanas – 196. Pēdējā klasē – 30 skolēnu.  

Materiālu sagatavoja 
Marita Horna 

 

 

Aizsācies Intelligent energy programmas 
projekts: 

Ilgtspējīga enerģija tūrisma nozarē 
Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgas enerģijas 

attīstību tūrisma sektorā. Projekta stratēģiskajos mērķos ietilpst 
veicināt energoefektivitāti un SEG emisiju samazināšanu tūrisma 
sektorā, kā arī veicināt partnerreģionu attīstību par vadošajiem 
ilgtspējīga (energo) tūrisma attīstībā.  

Projektā partneri:  
Latvija, Liepājas reģions, Valsts SIA „Vides projekti”, Slovēnija, 
Vācija, Grieķija Itālija, Francija, Austrija, Somija Portugāle.  

Latvijā projekts tiks ieviests Liepājas rajonā. Projekta 
ieviešanas pirmajā etapā tiks apkopota projekta partneru pieredze 
atjaunojamo energoresursu izmantošanā tūrisma sektorā, kā arī tiks 
novērtēta esošā situācija.  

Projekta otrajā etapā tiks īstenoti semināri par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un ilgtspējīgu 
transportu tūrisma nozarē visām nozīmīgākajām mērķgrupām.  

Projekta ietvaros paredzētas divas kampaņas  - tūristiem un 
tūrisma nozarē strādājošajiem. Inovatīvas enerģijas raţotnes tiks 
intergrētas reģiona tūrisma un mārketinga koncepcijās.  Katrā projekta 
dalības reģionā tiks izstrādāts rīcības plāns ilgtspējīga energo – 
tūrisma īstenošanai, tūrisma uzņēmumi, kuri jau īsteno labās prakses 
principus tiks reklamēti kā labākās prakses piemēri.  

Paredzamās aktivitātes: 

 Esošās informācijas apkopošana par instrumentiem, metodēm un 
labās prakses piemēriem atjaunojamo energoresursu izmantošanā 
un eneergoefektivitātē tūrisma sektorā; 

 Esošā stāvokļa novērtējums tūrisma objektos ar augstu 
energopatēriņu; 

 Semināri par energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu viesnīcās, SPA, kempingos, viesu mājās un 
ēdināšanā; 

 Seminārs par ilgtspējīga transporta aspektiem; 

 Energoauditi tūrisma kompānijām; 

 Rīcības plāna izstrāde – kā sasniegt augstāku energoefektivitāti 
un palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu tūrisma 
sektorā, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām;  

 Ieteikumu izstrāde izvēlētam tūrisma objektam 
energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai. 

 Kampaņu izstrāde un ieviešana tūristiem un tūrisma nozares 
darbiniekiem, lai veicinātu izpratni par energoefektivitāti un SEG 
izmešiem;  

 Tūrisma maršruta izstrāde, iekļaujot atjaunojamās enerģijas 
raţotnes, tūrisma objektus, kuros uzņēmēji ir ieviesuši labās 
prakses principus enerģijas izmantošanā;  

 Brošūru sagatavošana nozares profesionāļiem par 
energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu daţādos tūrisma sektoros; 

 Projekta mājas lapas izstrāde; 

 Konferences organizēšana. 
Latvijas puses partneri, kas apliecinājuši savu partnerību ir: 

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs, tai skaitā arī 
Sakas novada TIC un tūrisma uzņēmēji, Latvijas Ekotūrisma 
savienība, Liepājas rajona Embūtes pagasts, Dabas aizsardzības 
pārvalde, Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”, Latvijas Mazās 
enerģētikas biedrība. Projekta eksperts Andris Junkurs 

Pāvilostas tūrisma informācijas centra vadītāja 
Mairita Baltaiskalna 
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 LAUKSAIMNIEKIEM, ZVEJNIEKIEM 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) 
pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas 
rīku selektivitāte” saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu 
konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 
2008.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.845 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs 
un zvejas rīku selektivitāte””. 

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2008.gada 1.decembra līdz 2009.gada 7.janvārim. 

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 
700 000 LVL. 

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas 
beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas 
dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta 
dienestu. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie 
norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: 
www.lad.gov.lv. 

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta 
pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības 
pārvalţu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv. 
 

 
 
 
 

 
Lauku attīstības programmas pasākums 

"Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā 
apmeţošana" pirmās kārtas iesniegumu  pieņemšana notiks 
no 2008.gada 15.decembra līdz 2009.gada 15. janvārim.  
Atbalsta pretendents : 

1. Fiziska persona – zemes īpašnieks, 
2. Juridiskā persona, kuras pamatkapitālā privātā 

kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir 
zemes īpašnieks, 

3. Pašvaldība – zemes īpašnieks. 
Aktivitātes: 
1. meţaudzes ieaudzēšana lauksaimniecībā 

neizmantojamā zemē; 
2. dabiski ieaugušo meţaudţu kopšana un 

papildināšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. 
Dabiski ieaugusi meţaudze ir meţaudze, izveidojusies 
lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. 
Lauksaimniecībā neizmantojama zeme šo noteikumu izpratnē 
ir lauksaimniecības zeme, kas netiek izmantota 
lauksaimnieciskajā raţošanā un kuras lietošanas veida maiņai 
saņemta transformācijas atļauja, kā arī krūmāji un cita zeme 
(izņemot meţa zemi). 
Atbalstu meţa ieaudzēšanai nepiešķir; 

1. par ziemassvētkiem paredzētu koku stādījumiem; 
2. par plantāciju meţa ieaudzēšanu, kura audzēšanas 

cikls ir īsāks par 15 gadiem; 
3. par meţa ieaudzēšanu tādās platībās, par kurām 

atbalsta pretendents ir saņēmis meţa ieaudzēšanas 
atbalstu no Eiropas savienības fondiem. 

 
 
 
 

 
Lauku attīstības programmas pasākums “Infrastruktūra, 

kas attiecas uz lauksaimniecības un meţsaimniecības attīstību 
un pielāgošanu" aktivitātei lauksaimniecības zemēs 
“Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un 
renovācija” un aktivitātei meţa zemēs “Meliorācijas 
sistēmu rekonstrukcija un renovācija” tiks atvērts  no 
05.01.2009. līdz 05.02.2009. 

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu būvniecībai, 
rekonstrukcijai un renovācijai lauksaimniecības zemēs un 
meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai meţa 
zemēs. 

Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība meţa zemēs 
netiek atbalstīta.  
 

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

Informācija ganāmpulku īpašniekiem, ja 
dzīvniekus nodod uz kautuvi 
No 2008.gada 1.novembra nododot dzīvniekus uz 

kautuvi DZĪVNIEKU PĀRVIETOŠANĀS DEKLARĀCIJAS nav 
jāraksta. Īpašniekam jāsazinās ar kautuves pārstāvi, jānosauc 
Novietnes numurs (dzīvnieka turēšanas vietas numurs) un 
dzīvnieka identitātes numurs (no dzīvnieka pases), ja nodod 
liellopus, aitas, kazas, zirgus.  

Ja nodod citu sugu dzīvniekus, tad jānosauc 
Novietnes numurs un dzīvnieku skaits. Kautuves pārstāvis 
piereģistrēs informāciju un, braucot pēc dzīvniekiem, kautuves 
pārstāvim līdzi būs elektroniski izdrukāta pieteikuma veidlapa 
divos eksemplāros. Viens parakstīts veidlapas eksemplārs 
paliek pie Jums un nav nekur jāsūta. Lūdzu neaizmirstat 
pievienot liellopa vai zirga pasi, nododot šīs sugas dzīvniekus 
uz kautuvi! Dzīvnieki nodošanai uz kautuvi ir jāpiesaka 
savlaicīgi, vismaz dienu iepriekš. Dzīvnieku nokaušanas 
rezultātu kautuve pārsūta elektroniski uz centrālo datu bāzi.  

 
 
 

 

Lauksaimniecības datu centrs Liepājā, Bāriņu ielā 15, 
klientus pieņem: katru darba dienu no plkst. 09:30 līdz 13:30. 
Vadošā speciālista pieņemšanas laiki pirmdienās un 
trešdienās no plkst.12:00 līdz 16:30. Papildu informāciju par 
klientu pieņemšanu Jūs varat saņemt pa tālr.: 63480233, 
fakss: 63480232, mob.: 22012699 
 
 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://ldc.gov.lv/?n=201
http://ldc.gov.lv/?n=201
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 VIDUSSKOLĀ 
Oktobrī piedalījāmies Īpašo  

uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas  
lietās rīkotajā eseju konkursā ''Latvija - vienlīdzība daţādībā''.  

Uzrakstītās esejas pa e-pastu nosūtījām ţūrijai 
vērtēšanai. Esam iekļuvušas 50 labāko konkursantu vidū no 
visas Latvijas un tikām uzaicinātas uz otro kārtu Rīgā 14. 
novembrī. 

Tieši šajā dienā arī piedalījāmies konkursa 
turpinājumā - lai demonstrētu savas zināšanas par daţādības 
un tolerances jautājumiem, risinājām krustvārdu mīklas un 
atbildējām uz testa jautājumiem. 

Mēs saņēmām veicināšanas balvas - interesantas un 
vērtīgas! 

Mūsu ieguvums ir papildināts zināšanu krājums un 
daudz jaunu draugu no daţādiem Latvijas novadiem! 
Paldies par palīdzību eseju uzrakstīšanā sakām savai latviešu 
valodas skolotājai Annai Kaţei. 

9. klases skolnieces  Maija Pīraga un Elēna Šildere 
 

 mazākumtautības mācīties latviešu valodu, jāizglīto jaunākā 
paaudze, jāmāca tai tolerance un cieņa pret visiem citu tautu 
cilvēkiem. Runājot par nacionālās identitātes saglabāšanas 
iespējām, pārsvarā tiek uzsvērts, ka nevar aizkavēt citu kultūru 
ienākšanu Latvijā, bet radošā veidā var stiprināt nacionālo 
identitāti – svētkus, valodu, kultūru. Jārada lepnums par savu 
valsti, pateicoties kultūras un sporta panākumiem. 
        Tolerance ir sapratne un cieņas idille. Vai tas ir reāli? Vai 
vispār to vēlamies? Vai tikai daļa no tā? Kur ir robeţa? Ja kaut 
ko nevēlamies, tad kāpēc? Varbūt tā, kā ir tagad, ir labi? Uz 
šiem jautājumiem var rast atbildes katrs cilvēks pats, bet ne visi 
ir informēti par to, kas notiek viņu valstī. 
         Bieţi notiek konflikti latviešu un cittautiešu starpā. 
Vislielākā, manuprāt, netaisnība ir pret krieviem, jo latvieši zina, 
ka krievi ir kareivīga tauta. Pieminot to pašu starpgadījumu starp 
krieviem un gruzīniem. Pēc šī kara cilvēki uzskata krievus par 
sliktu tautu, bet, manuprāt, krievi ir ļoti draudzīgi un dāsna tauta. 
         Runājot par valodu, ir cittautieši, kuri atbraucot uz Latviju, 
uzreiz iemācās latviešu valodu, bet ir cilvēki, kuri nevēlas 
mācīties un nespēj iemācīties mūsu valodu. 
         Tas ir noţēlojami, ja es ieeju veikalā, un pārdevēja ar mani 
runā krieviski. Tas norāda, ka cilvēks nevar iemācīties  mūsu 
valodu. 
         Bet tomēr ir arī pozitīvas lietas. Cilvēki var apmainīties ar 
valodas prasmēm un iemācīties kontaktēties ar cittautiešiem. 
          Manuprāt, Latvija ir diezgan neatsaucīga valsts un Latvija 
nespēj pieņemt cittautiešus. 
            Pāvilostas vidusskola 9. klases skolniece Elēna Šildere 

  
 

Kā katru gadu, arī šogad Liepājas Universitātē mēneša 
pēdējās sestdienās notiek lekcijas, kurās stāsta gan par fiziku, 
gan matemātiku. Ar lekciju nosaukumiem var iepazīties fizikas 
kabinetā.  
29.novembrī šo iespēju izmantoja 3 skolēni – Eva Tapiņa, Beate 
Jance un  Ilze Kalniņa. Visām meitenēm lekcijas patika, un viņas 
apsver iespēju nākošājā reizē braukt atkal, kad lekciju tēmas būs 
„Nepieciešamais un pietiekamais matemātikā”, „Mēbiusa lapa, 
tās īpašības” un „Nano fizika”. Lekcijas ir patiešām interesantas 
un noderīgas, meitenes iesaka nodarbības apmeklēt arī citiem. 

Beate Jance 
 

Pāvilostas vidusskolas jaunieši –  Monta Priedola, 
Egija Roga, Zane Ansone, Mārtiņš Vērnieks, Kristīne 
Hodakovska – piedalījās Grobiņas ģimnāzijas rīkotajā konkursā 
par eksaktajām zinātnēm „Mēmais šovs”. Tā kā pasākums 
notika pirmo reizi, tam bija daţas nepilnības, bet, neraugoties 
uz to, konkurss aizritēja ātri un aizraujoši. 
Piedaloties, guvām ļoti lielu pieredzi, pārbaudījām savus spēkus 
fizikā, bioloģijā, matemātikā un ķīmijā. Par pasākumu bijām 
sajūsmā un iesakām piedalīties  katram. Lielu paldies sakām arī 
skolotājai Solveigai Ansonei, kura mums palīdzēja sagatavoties 
šim konkursam.  

Egija Roga 
 
 

Eseja „‟Latvija – vienlīdzība daţādībā‟‟ 
       Mana Latvija – tikai mazs punktiņš pasaules kartē, bet 
manā sirdī viņa ir liela un plaša. Daudzi latvieši ar 
panākumiem sportā, kultūras jomā, izglītībā un mākslā cenšas 
Latvijas vārdu nest pasaulē. Pēdējo gadu laikā aiz valsts 
robeţām Latvijas vārds beidzot tika sadzirdēts. Tāpēc uz 
Latviju brauc daudz tūristu, cittautiešu, lai iepazītu manu mazo 
Latviju – tās valodu, kultūru, cilvēku gara bagātības, daţādas 
iespējas strādāt, mācīties, bet pats galvenais atpūsties. 
Protams, šie iebraucēji saskaras ar daţādām tolerances 
problēmām. 
         Viena no mūsu valsta problēmām ir diskriminācija, tā ir 
neiecietība pret kādām cilvēku grupām vai atsevišķiem 
indivīdiem, pret viņu dzīves veidu, uzskatiem, interesēm, 
jūtām, paraţām, ticību. Manuprāt, diskriminācija nekādā veidā 
nav savienojama ar demokrātiskas valsts principiem un 
vērtībām. Pie tam tā traucē sabiedrības attīstībai un 
labklājības celšanai valstī. Diskriminācija, kas balstīta uz rasi, 
etnisko vai valstisko piederību, reliģiskajiem, valodas vai 
kultūras pamatiem ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums, un 
pret to jācīnās. Gan visā Eiropā, gan Latvijā ir problēmas ar 
rasismu. Rusofobija, negatīva attieksme pret čigāniem, 
lielkrievu šovinisms, aizspriedumi pret latviešiem, 
antisemītisms – tie visi ir Latvijā sastopami rasisma paveidi. 
Pozitīvs vērtējums ir fakts, ka Latvija ir apņēmusies izstrādāt 
nacionālo politiku un plānus cīņai pret rasismu, rasu 
diskrimināciju, ksenofobiju. 

Varam atcerēties, ka Latvijā 2. Pasaules kara laikā 
notika noziegums pret ebreju tautu, un vienīgā šo cilvēku 
vaina bija viņu „‟nepareizā‟‟ etniskā piederība. 

Daţi cilvēki uzskata, ka Latvijā nevar runāt par 
milzīgu homoseksuālo cilvēku diskrimināciju un neiecietību 
pret viņiem. Manuprāt, cilvēkiem ir neērti runāt par šo tēmu, 
viņi nevar pieņemt šādus cilvēkus savā sabiedrībā, nevar uz 
soliņiem apsēsties viņiem blakus, pat paskatīties 
„‟nešķoboties‟‟ uz viņiem. Es domāju, ka viņi ir tādi paši cilvēki 
kā mēs, bet viņiem vienkārši ir savādāki uzskati un orientācija. 

Runājot par toleranci, es domāju, ka latvieši nav 

pārāk toleranti pret cittautiešiem. Manuprāt, vajag ieinteresēt 

 

 

 

Ksenofobija – dziļa nepatika pret ārzemniekiem, svešiniekiem. 
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 Valsts desmitgadu svētki  Sakā     

 
 

/Apraksts, ko E.Erhards izņēmis no ţurnāla Aizsargs Nr.12 no 
1928.gada./ 

“Tādu dienu neatminas vissirmākās galvas. Viņa nenāk arī 
nezināma, uz to veselus trīs mēnešus cītīgi gatavojās visas Sakas 
organizācijas, luterāņu un baptistu draudzes, pagasta padome un 
citas biedrības, ceļot pieminekli saviem, par Latviju kritušiem dēliem.  

Pagasta centrā 18.novembra rītā pulcējas aizsargi, 
aizsardzes, no Sakas un Ulmales, jātnieku vads, 1.pamatskola ar 
savu karogu, Zemnieku Savienība ar savu karogu, jaunsaimnieku un 
sīkgruntnieku partijas, Sakas nodaļa ar valsts karogu un pārējā 
publika. Ir tikai rīts, bet ļauţu jau vesela jūra, šodien ir visas tautas 
svētki, kas lasāms katrā sejā, tos nespēj aizturēt mājās ne dubļi, ne 
lietus, ne trūcīgie apavi, kādi daţam kājās. 

Prāvā aizsargu orķestra pavadībā gājiens aizlokās pa ceļu 
uz 6 km attālo Pāvilostu. Ļauţu straume ir puskilometru gara.  

Pāvilostā gājienu sagaida Pāvilostas pamatskola un 
pievienojas gājienam. Brāļu draudzes dievnams ( tagad kultūras 
nams – M.H.) krāšņi dekorēts. Karogi nostājas ap altāri un orķestra 
pavadībā pārpildītā dievnamā skan vārdi: “ Dievs sargā mūsu tēvu 
zemi, ka viņa ziedoša un stipra top!” Dedzīgus vārdus runā mācītājs 
Ulmanis, kura sprediķi varētu izteikt vienā vārdā: visu par Latviju! 
Dziļi nopietns savā  runā ir arī baptistu draudzes gans Rašmaņa 
kungs. Svētkus kuplina apvienoto koru koncerts. 

Pēc dievkalpojuma uz Pāvilostas tirgus laukuma parāde. 
Garā rindā nostājas organizācijas ar saviem karogiem, dimd 
kareiviskā mūzika. Rotas komandiers uzrunā aizsargus un 
sapulcētos. Tas uzsauc laimes Valsts prezidentam, vēlot tam drošu 
roku vadot valsts stūri! Trīskārtīgs “ Lai dzīvo!” atbalsojas visapkārt. 
Garām soļo Aizputes aizsargu pulka 2.rota, braša un kareivīga, visa 
formās tērpta. Apbrīnošanu un piekrišanu izpelnās labi apmācītais 
jātnieku vads, kuri straujos rikšos drāţas garām. 
Tad visi dodas uz pieminekli. Ļauţu ir tik daudz, ka gājiens ir jau 
versti garš. Uz pusstundu visi apstājas un neliela daļa dalībnieku 
iekļūst baptistu baznīcā, kur ir svētku koncerta turpinājums. 
Pulksten trijos visi ieiet kapsētā, kur ar melnu plīvuru aizsegts, pretī 
rēgojas piemineklis. Trijās pusēs piemineklim balti, skaisti soli. 
Visapkārt piemineklim nostājas aizsargi goda sardzē. Pieminekli 
atklāt no visām organizācijām pilnvarots pieminekļa ierosinātājs, 
vietējais skolotājs, rotas komandiers Erhards. Viņš tura īsu runu. 
Sardze godam sveic, kavaleristi  salutē pieminekļa atsegam krītot, 
ţēli skan taures, smagas elsas no piederīgo vidus dzirdamas un iet 
pāri plašai ļauţu jūrai, līdzi rudens šalkām. Neaizmirstams un 
aizkustinošs brīdis. Dziļi sirsnīgas ir mācītāju runas par mēmo 
akmeni, kurš no šī laika runās uz audţu audzēm vispamācošāko 
valodu par lieliem  kādreiz veiktiem darbiem, par mīlestību līdz nāvei, 
par uzticību līdz galam, tādiem pienākas tas godības kronis. Ar 
vairākām dziesmām uzstājas arī apvienotais lielais koris Ģēģera 
vadībā. Tad klātesošos uzrunā vietējo organizāciju pārstāvji. 

Priekšā dzirdu balsis, pasteidzos, tur vēlie gājēji klusi dzied 
dziesmu, ko Sakas koris vairākreiz izpildījis kritušos pieminot: 
Vai ceļiniek redzēji kapenes, 
Kur vēji virsū tik smiltis nes, 
Ko nepušķo ozola vainagi, 
Ko nerotā zeltītie uzraksti.- 
 Tur mitrajās smiltis sedz varoņus,- 
 Bez dziesmām, bez lūgšanām apraktus. 
Lai miers viņu trūdiem zem velēnām 
Pēc sāpēm un ciešanām pabeigtām; 
Gan dārgs tiem ir bijis likteņu tulks, 
Bet nemirstīgs paliks šis dusošais pulks. 
 Pie saulītes bārus tie izveda, 
 Kaut galvas uz eţiņas nolika. 
  /E.Erhards/ 
Grāmatas beigās, aicinot to iegādāties ikvienu novada iedzīvotāju, 
E.Erhards raksta: “ …iegādājies un pataupi to saviem pēcnācējiem, 
lai tie zin un mācās no tiem, kas tur aprakstīti, tad arī nākotnē 
mums izaugs līdzīgi, garā diţeni, savās dvēselēs cēli, pašaizliedzīgi 
cilvēki. Laimīgi tie vecāki, kam tādi bērni, lepna var būt tā pagasta 
sabiedrība, kuras vidū tādi auguši, neuzvarama tā tauta, kam tādi 
dēli un meitas. Tāpēc augsim garā lieli!”  

/Šajā rakstu sērijā neiepazīstināju ar brīvības cīnītāju 
biogrāfijām, bet vairāk informācijas devu par pieminekļa tapšanu. 
Puiši, kas savas dzīves ziedojuši Latvijas brīvībai , pelnījuši, lai par 
viņiem uzzinām ko vairāk. Par to rakstīsim nākamajā gadā./ 

Materiālu sagatavoja Marita Horna 

 

 

Šķiras tikai tumsā. Tanī pat dienā notiek Sakas pagasta padomes 
svinīgā sēde, kurā pieminekli nodod pagasta padomes glabāšanā. 
Nolemj tā vajadzībām no pagasta budţeta ziedot Ls 80.” 

18.novembra vakars ir kluss un silts. Pazudusi vakarējā 
lielā vētra. Uz mitrā ceļa čirkst oļi zem zirgu pakaviem. Pie Kļaviņu 
mājām Klavsons aicina iekšā uz vakariņām. Man gribas domās vēl 
dzīvot šīs dienas iespaidos, tāpēc pateicos un jāju viens tālāk.  

 
 

Ernests Erhards armijas tērpā 1932.g. Foto no Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja krājuma. 

Piemineklis. Foto no Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma. 



Grāmatu stūrīša papildināšana ar jaunām grāmatām izvirzīts 
par vienu no gada galvenajiem uzdevumiem. Sadarbībā ar 
skolu esam sapratuši, ka neskatoties uz to, ka dators ieņem 
aizvien lielāku lomu mācību procesā, tomēr ne par kripatu 
savu nozīmi nav zaudējusi grāmatu lasīšana. Tai ir ārkārtīgi 
nozīmīga vieta bērnu valodas un rakstītprasmes attīstībā. 
Tāpēc pirmsskolas darbinieku vēlme ir, lai katram bērnam 
būtu vismaz viena grāmatiņa, ko pēcpusdienas brīvākos 
brīţos pašķirstīt, iepazīt pasauli caur daudzveidīgiem attēliem 
un sākt pielietot un attīstīt savas pirmās lasītprasmes. Aicinām 
vecākus būt atsaucīgus un uzdāvināt vienu grāmatiņu bērna 
grupas grāmatu stūrītim. Grāmatas diendienā lietojot 
nolietojas, tāpēc regulāri nepieciešams atjaunot krājumu un 
šobrīd nepieciešama arī vecāku palīdzība. Augļus savam 
ieguldījumam plūksiet tad, kad muļķīgas vai neţēlīgas  
televīzijas filmas vietā bērns izvēlēsies izlasīt grāmatu.  
 Organizējot un plānojot šo nedēļu, laiks paskrēja ļoti 
ātri, bet redzot prieku bērnu acīs rodas gandarījums par 
paveikto un pateicība par atsaucību un palīdzību. 
 
 
 
 
 
 
PII „Dzintariņš” decembra pasākumu plāns: 

 15. decembrī, plkst. 15.30 Ziemassvētku eglīte 
 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupai 

 15. decembrī, plkst.17.00 Ziemassvētku eglīte  
4 – 5 gadīgo bērnu grupai 

 16. decembrī, plkst. 15.30 Ziemassvētku eglīte  
3 – 4 gadīgo bērnu grupai 

 16. decembrī, plkst. 17.00 Ziemassvētku eglīte  
5 – 6 gadīgo bērnu grupai 

 17. decembrī, plkst. 11.00 Bluķa vilkšana. 
 

Monta Pētermane 
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Pie mums pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” 
darbīgi un interesanti pavadīta Latvijas jubilejas nedēļa. 

 
 8. novembrī pirmsskolas bērni devās uz skolu, lai 
piedalītos Liepājas TV „Dzintare” rīkotajā akcijā „Vai tu mīli 
Latviju?”. Apsveikums apskatāms www.liepājniekiem.lv 
 Nedēļa iesākās ar Sporta dienu, kur bērni sacentās 
veiklībā un attapībā. Tad bērni meistaroja daţādus mākslas 
darbus, mācījās dzejoļus un tautasdziesmas, dziedāja 
dziesmas par tēmu – „Mana Latvija”, bet pie ieejas durvīm 
izveidojām kopdarbu „Mūsu Latviju”, ar katra bērna smaidošo 
sejiņu. 
 
11. novembris – Lāčplēša diena, mums bija īpaša, jo pie 
mums viesojās Pāvilostas robeţkontroles punkta priekšnieks 
A. Gertsons un inspektors A. Kalniņš, parādot un pastāstot par 
speclīdzekļiem, bruņojumu un ekipējumu, kāds nepieciešams 
robeţsargiem, lai sargātu Latvijas robeţu. Bet  Liepājas 
robeţkontroles punkta inspektors – kinologs Juris Eglītis 
ieradās ar dienesta suni Denisu un kucēnu Zorro. Bērni bija 
sajūsmā, redzot kā kucēns demonstrēja savu paklausību, bet 
suns Deniss  pārvar šķēršļus: lec pāri uguns barjerai, kāpj pa 
trepēm, lien caur tuneli un izpilda citus interesantus 
uzdevumus. 
 Svētku nedēļa noslēdzās ar svinīgo brīdi zālē, kur 
katrs bērns un pirmsskolas darbinieks izteica savu novēlējumu 
Latvijai dzimšanas dienā. Noklausījāmies Latvija valsts himnu, 
teiku par Latvijas karogu, bērnu priekšnesumus. Pasākuma 
noslēgumā bērniem bija pārsteigums – liela svētku torte, ko 
dāvināja krodziņa „Āķagals” saimniece Janeta Kristapsone.  
 Paldies visiem, kas palīdzēja, lai šī nedēļa ne tikai 
izgaismotās Rīgas, bet arī Pāvilostas bērniem noritētu svētku 
noskaņā mums izdotos: Uldim Bērzniekam, Jānim Stieģelim, 
Dainai Vaskopai. 

Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, notika arī 
pirmsskolas izglītības iestādes padomes sanāksme. Par 
iestādes padomes priekšsēdētāju šajā mācību gadā ievēlēta 
Gunita Lazukina. Iestādes padome atbalstīja priekšlikumu 
rīkot akciju „Uzdāvini sava bērna grupai grāmatu!”. 

PII „Dzintariņš” 

Pāvilostas un Liepājas robeţkontroles punkta robeţsargi viesojas pie Pāvilostas bērnudārza audzēkņiem 

 

http://www.liep�jniekiem.lv/


 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
Informācija darba devējiem 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra ar Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu īsteno projektu „Pasākumi noteiktām personu 
grupām”.  

Projekta ietvaros līdz 12.12.2008. darba devēji tiek 
aicināti pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai aktīvajā 
nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu 
grupām”.  
 Pieteikumus lūdzam iesniegt tajā Nodarbinātības valsts 
aģentūras filiālē, kuras administratīvajā teritorijā darba devējs ir 
paredzējis īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu 
bezdarbniekiem. 
 Informācija par prasībām pretendentiem, par projektu 
un aktīvo nodarbinātības pasākumu pieejama Nodarbinātības 
valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv (sadaļā „Darba 
devējiem”-„Aktuāli darba devējiem”). 

Papildu informācija: Zvanot 80007700 (bezmaksas 
tālrunis); Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs. 
 

Sporta informācija 
 

 Liepājas rajona meistarsacīkstes  
volejbolā aizvadīto spēļu rezultāti. 
 
Sievietēm:  Sakas novads: Dunalka  3:2 
  Sakas novads : Kazdanga  3:0 
  Sakas novads: KKS ( Liepāja) 0:3 
  Sakas novads: LPA (Liepāja) 0:3 
Pēc pirmā riņķa ar izcīnītiem 12 punktiem Sakas novada 
sieviešu komanda ierindojas 6.vieta. 
 
Vīriešiem: Sakas novads: Dunalka  1:3 
  Sakas novads: Kazdanga  0:3 
  Sakas novads: Aizpute 2  0:3 
  Sakas novads: Liepājas LU 2:3 
  Sakas novads: Otaņķi  0:3 
Pēc pirmā riņķa ar iegūtu 1 punktu Sakas novada vīriešu 
komanda ieņem pēdējo- 9.vietu.  

Sporta organizators Aldis Barsukovs 
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Agnese Ģēģere, Pāvilostas mākslas skolas 2.grupa, 10.gadi 

Talants kā svece rokā 
 

Ir izskanējis jau par tradīciju kļuvušais Sakas -lejas 
draudzes ansambļa koncerts. Tas jau ceturto gadu skan Adventa 
laika ievadā. Šoreiz koncertā piedalījās novada cilvēki, kuriem 
Dievs devis talantu - savas domas ietērpt dzejā. Paldies Zigurdam 
Pētersonam un vērgalniecei Rasmai Vērniecei, ka piekrita dalīties 
tajā. Tas bija skaisti! Cik labi, ka ir cilvēki, kas, sveci iedeguši, to 
netur zem pūra. Kas sveci ir aizdedzinājis? Tā ir Dieva dota 
uguntiņa, kas liek degt talantam kā sveces liesmiņai. Ansambļa 
dalībnieces, un arī abi dzejnieki tur šo sveci augstu paceltu savās 
rokās, priecājas paši un priecē klausītājus. Dievs nav izdāļājis 
talantus lai tos slēptu, bet rādītu citiem un caur to pagodinātu 
Devēju. Šis koncerts lai ir kā iedrošinājums arī pārējiem - nāciet, 
atklājiet arī savus talantus. Varbūt tie ir pavisam savādāki, tomēr 
ļaujiet arī mums par tiem priecāties.  

 Bez tam šajā koncertā atklājās vēl divi talanti - Līga un Guna spēj dzeju ietērpt skaistā mūzikā. Tas bija pārsteigums daudziem. 
Paldies Ģirtam un Ilmāram par ģitāras skaņām, prieks par Eināru, kurš piekrīt reizēm dziedāt kopā ar mūsu meitenēm. Arī viņiem 

ir talants, ar kuru jāspīd, pagodinot Dievu, jo ir svarīgi saprast - es esmu Dieva bērns, Viņš mani mīl un tāpēc devis man visu labāko, ar ko 
es varu spīdēt un iet caur šo pasauli. Jūs drīkstat ar to lepoties, bet nekļūstiet lepni! 

Mūsu ansamblim ir pamats lepoties, jo pēc Kurzemes Diecēzes bīskapa Pāvila Brūvera uzaicinājuma, viņām bija tas gods 
piedalīties pirmās lūgšanu brokastīs Liepājā, kopā ar pilsētas uzņēmējiem un visu konfesiju garīdzniekiem. Kā arī sestdien, 6.decembrī 
meiteņu balsis skanēs Liepājas Sv.Trīsvienības 250. gadadienas dievkalpojumā. 

Ansambļa vārdā paldies visiem, kuri atnāca uz koncertu, paldies par ziedojumiem ansambļa tālākai izaugsmei. Paldies Sakas 
novada domei par transportu. Ceram uz sadarbību arī turpmāk.  

Nobeigumā gribas pievienot daţas atsauksmes par koncertu no klausītājiem: „Koncerts savaldzināja mūsu ģimeni gan dvēseliski, 
gan garīgi , jo, dziesmas, dzeja -tas viss bija tik patiesi un skaisti, ka tiešām gribējās vēl un vēl baudīt šo patieso cilvēku mākslu un to mēs 
visi redzējām pēc skatītāju aplausiem un ziediem pēc koncerta. Paldies Dziedošajiem Eņģeļiem, paldies dzejniekiem- viņi mūs sasildīja 
dvēselē, šajā skarbajā ikdienas solī un atvēra mūsu sirdis daudz vairāk labajam pret līdzcilvēkiem! Novēlam šo patieso mākslu baudīt arī 
cilvēkiem, kas to vēl nav dzirdējuši, gan Latvijā, gan arī tālāk aiz robeţām, lai ari viņus sasildītu dvēselē un garā, un tāpēc esam pārdomās, 
ka mēs ikkatrs, kādā veidā, varam palīdzēt "Dziedošajiem Eņģeļiem" un dzejai skanēt plašumā.” 

 „Vispirms prieks jau bija, ka sestdienas koncerts pulcēja tik daudz novada ļauţu. Koncerts bija debešķīgs. Bija labi sastādīta 
programma, kad dziesmas mijās ar dzeju lasījumiem. Man ĻOTI patika. Es mājās pārbraucu saņēmusi labu pozitīvo auru, kas virmoja no 
eņģeļu balsu īpašniecēm ( kā teica O.F.) un piepildīja visu Dievnamu. 
Man tiešām koncerts patika. Vienas dziesmas laikā pat jutu, ka asaras ir acīs. Vismaz man - divi no Vērnieces lasītiem dzejoļiem lika 
padomāt... 
Ar laba vēlējumiem!” 

Agita Pētersone 
 

 

 

http://www.nva.gov.lv/
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 DZĪVES BRĪŢOS 
 

Sveicam nozīmīgās 
dzīves jubilejās decembrī  
dzimušos Sakas novada 
 iedzīvotājus –  
 
Alvīni Sērmoli – 86 
Vēru Āboliņu – 84 
Almu Jaunbērzu – 70 
Rutu Arāju - 70 
Ausmu Vinkleri – 60 
 

Zentu Stieģeli, Dainu Arāju, Daci Baumani, 
Normundu Niedru, Aigaru Draugu, Guntaru Kalniņu, 
Ēriku Freidenfeldu, Andri Šakinu, Solvitu Vītolu, Juri 
Hornu, Normundu Meņģi, Kristu Reinholdu, Kristapu 
Āboltiņu! 
 

SLUDINĀJUMI 
Juriste Argita JAUNSLEINE pieņems apmeklētājus domē 

15.decembrī plkst. 14.00. 
 

Cienījamie Pāvilostas un Sakas novada iedzīvotāji, SIA 
EKO KURZEME atgādina, ka lielāka atkritumu apjoma izvešanai, ir 
iespēja iegādāties vienreizējas lietošanas atkritumu maisus (tilpums 
– 200l), marķētus ar SIA EKO KURZEME logo. Maisi tiks savākti 
kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem, Jūsu līgumā paredzētajā 
konteinera tukšošanas datumā. Viena maisa cena ir Ls 1,70 ( ar 
PVN), cenā iekļauta arī maksa par atkritumu izvešanu. Maisus 
iespējams iegādāties SIA EKO KURZEME, Liepāja, Ezermalas ielā 
11, darba dienās no 8.00- 16.30. Tālrunis informācijai- 63407315. 

 

Pārdod ekoloģiski audzētus kartupeļus Ls 0,20 kg ar 
piegādi. Telefons  26437455 
 

Sakas novada domes zālē līdz 20.decembrim bibliotēkas 
darba laikā  varat apmeklēt floristikas izstādi – pārdošanu.  

 

SVEICAM  

Kasparu un  
Zani DEVIŅUS  
ar meitas LĪVAS 
 piedzimšanu! 

 

 

 

 
PPĒĒRRKK  MMEEŽŽUUSS,,  CCIIRRSSMMAASS  

Mob.t. 26343958, fakss 63498155 
e-pasts: latamezs@inbox.lv 

  

 

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

Atgādinājums 
Kājāmgājēji, izejot diennakts tumšajā laikā  

neapgaismotajās pilsētas ielās  un uz brauktuvēm Sakas pagastā, 
lūdzam lietot atstarotājus. Bez tiem jūs apdraudat, ne tikai savu 

drošību, bet varat sagādāt nepatīkamus brīţus autovadītājiem. 

Kad Ziemssvētku naktī sāk drebēt jums 

rūtis, 

Tad ziniet-aiz loga sit Ziemsvētku rūķis! 

Kas ielaidīs viņu, tas sapratīs pats, 

Ka rūķis ja ienāk, būs laimīgs tad gads! 

                                        /I.Skapste/ 

Pāvilostas vidusskolas saime 

visiem, visiem vēl gaišus, mīļus 

Ziemassvētkus un raţenu Jauno 

2009.gadu! 

 

 

Administratīvās komitejas lēmumi 
Sēde 27.11.2008. Nr.13 

1. 1992.gadā dzimušais Gvido P. par stāvlaukuma piegruţošanu ar 
saulespuķu sēklu mizām, sodīts atstrādāt vienu dienu sabiedriskajos 
darbos. 
2. 1991.gadā dzimušais Ingus B. par stāvlaukuma piegruţošanu ar 
saulespuķu sēklu mizām, sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 apmērā. 
3. 1961.gadā dzimušais Dainis Z. par alkohola lietošanu kopā ar 
nepilngadīgu personu, sodīts ar naudas sodu Ls.20,00 apmērā. 
4. 1968.gadā dzimušais Agris E. par alkohola  lietošanu sabiedriskā 
vietā sodīts ar naudas sodu Ls.10,00. 
5. 1987.gadā dzimušais Artūrs G. par  atrašanos alkohola reibumā 
sabiedriskajā vietā sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 
6. 1988.gadā dzimušais Edgars G. par atrašanos alkohola reibumā 
sabiedriskajā vietā sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 
7. 1989.gadā dzimušajam Vjačeslavam Ţ. par dzīvošanu bez 
derīgas pases, izteikts brīdinājums. 
 

Kontrolējot, vai pie ēkām ir izlikti Valsts karogi, Pāvilostas 
pašvaldības policisti, konstatēja, ka karogi nebija izlikti pie 
sekojošām ēkām - 

11.novembrī: 
Viļņu iela 1, Viļņu iela 11, Viļņu iela 15, Viļņu iela 22, Brīvības iela 1, 
Brīvības iela 7, Brīvības iela 18, Brīvības iela 22, Kalna iela 33, 
Kalna iela 12, Dzintaru iela 61, Dzintaru iela 28, Dzintaru iela 38, 
Dzintaru iela 15, Parka iela 24, Krasta iela 29, Vītolu iela 6, Vītolu 
iela 12, Sakas iela 1. 

18.novembrī: 
Brīvības iela 21, Brīvības iela 22, Brīvības iela 18, Brīvības iela 7, 
Brīvības iela 4, Brīvības iela 3, Vītolu iela 12, Tirgus iela 2, Tirgus 
iela 12, Tirgus iela 14, E.Šneidera laukums 9, Dzintaru iela 28, 
Dzintaru iela 61A, Dzintaru iela 89, Kalna iela 12, Kalna iela 6, Lejas 
iela 11, Lejas iela 6, Lejas iela 4 nav izlikti Valsts karogi. 

Atgādinājums! Cienījamie māju īpašnieki Valsts 
karoga neizlikšana ir necieņa pret savu Valsti un tautu. Cienīsim 
sevi un savu tautu! 

Ziņas apkopoja  Daiga Enkuzena 

 

 

Daniels Delijevs, 

 Pāvilostas mākslas skola 1.grupa 

Ance Auce Ķere, Pāvilostas 

mākslas skola 4.grupa 

 


