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Gada novadnieks 2008 
 Tradicionāli oktobra mēnesī Sakas novada dome 
organizēja aptauju nominācijai „Gada novadnieks 2008”. Atbilstoši 
apstiprinātiem noteikumiem, tituls GADA NOVADNIEKS ir Sakas 
novada apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā 
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un 
privātuzņēmuma darbā par konkrētu periodu. Šogad no balsošanas 
kastītēm tika izņemtas 42 anketas. Visvairāk balsu (10) bija nodots 
par Ainu ANSONI, Pāvilostas vidusskolas direktori, par ieguldījumu 
skolas vides sakārtošanā. 
 Iedzīvotāji bija atdevuši balsis arī par Agitu Pētersoni, 
Gunu Vagotiņu- Vaguli, Martu Siliņu, Agritu Zīveri, Valentīnu Masko 
un vēl septiņiem iedzīvotājiem kuri saņēma tikai vienu balsi. 
 

Sakas novada domes pateicības rakstus svinīgajā pasākumā 
par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai 
pasniegs: 

1. Ainai JAKOVĻEVAI, Pāvilostas vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā; 

2. Lidijai LĀCEI, Pāvilostas vidusskolas lietvedei; 
3. Ieviľai GRASMANEI, fonda „Cilvēks Cilvēkam” higiēnistei; 
4. Lilijai LOSĀNEI, fonda „Cilvēks cilvēkam” darbiniece; 
5. Ritai PENCEI, Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes „Dzintariņš” pirmsskolas skolotājai; 
6. Martai SILIĽAI, Pāvilostas mūzikas skolas darbiniecei; 
7. Indrai SILIĽAI, Pāvilostas mākslas skolas darbiniecei; 
8. Dainim VINKLERAM, Sakas novada domes darbiniekam. 

Aija Ozoliľa 
domes kancelejas vadītāja 

 

„Latvijas kontūra atgādina koku. Saknes 

rietumos smeļ veldzi no jūras un Kurzemes 

kuģi peldēja tālos okeānos. Spēcīgais stumbrs 

viegli saliekts. Tā ir Zemgale, mūsu zemes 

stiprais mugurkauls, mūsu tautas lepnums. 

Koka plašais zarotais vainags – Vidzeme un 

Latgale. Te likts pamats mūsu tautai, tās 

valodai un nosaukumam. Te dzima mūsu 

karogs..."  

/H.Hansone/. 

Latvijas Republikas 

proklamēšanai 90.gadadiena! 

 

 

 

 

Sakas novada dome sveic visus novada 

iedzīvotājus mūsu Valsts dzimšanas dienā! 
 

 
11. novembrī 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā tiks demonstrēta filma 
 

”Rīgas  sargi” 
 

 filmas seansi:   plkst. 14 : 00  un plkst. 18 :00 
Ieeja:  skolēniem Ls 0,50, pieaugušiem Ls 1,00 

Izmantojiet piedāvāto iespēju, TV filmu tuvākajā laikā 
netranslēs. 
 

17. novembrī   plkst. 18:00 
Latvijas 90. gadadienai veltīts svinīgs pasākums 

 

„Trijās brīvības zvaigznēs 
nākotnes starojums”. 

 

 Gada novadnieka godināšana. 
 Konkursa „Sakoptākā sēta Sakas novadā 2008” 

uzvarētāju apbalvošana. 
 Pašdarbnieku koncerts 

 
 Plkst. 22:00 Groziņvakars - spēlē grupa 

„Kreicburgas Ziķeri” (Viesīte). Ieeja:  Ls 3,00 
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 Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētiem Sakas novada domes zemes lietojumiem „ Ķenča 
līkums” sastāv no divdesmit astoņām atsevišķām dabā reāli atdalītām 
zemes vienībām ar kopēju platību 127,3ha. 

Deputāti piekrita atdalīt astoņas zemes vienības, kas ir Sakas 
pašvaldības mantojamā zeme. Atdalītiem zemes gabaliem piešķīra 
nosaukumu „Novada Lauki”.  

Dome piešķīra nosaukumu „Kurzemes” zemes gabalam kuru 
atdalīja no īpašuma „Pūces”, atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam 
detālam plānojumam. 
12. Piešķīra adresi dzīvojamai ēkai „Meţkalni”, nekustamajiem 
īpašumiem „Virtiki” un  „Sīgas” Sakas pagastā. 
13. Deputāti laboja kļūdu un atcēla domes 20.06.2008. lēmumu Nr. 9 par 
zemes gabalu izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, jo uz zemes 
gabala „Ķēniņi”, Sakas pagasts, kas bija ieskaitīts augstāk minētajam 
nolūkam, atrodas dzīvojamā māja un pārējās ēkas. 
14. Nolēma piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu 
konkursā ar projektu „E.Šneidera laukuma labiekārtošana un bērnu rotaļu 
laukuma izveide Sakas novada Pāvilostas pilsētā” un  garantēt 
finansējumu projekta īstenošanai.  
15. Nolēma izbeigt zemes nomas tiesības ar zemes nomniekiem 
A.Ziediņu un A.Fišeri. 
16. Piekrita slēgt zemes nomas līgumu ar Līnu Lūciju Grundmani un 
piešķirt nomas tiesības uz 10 gadiem. 
17. Izskatot zemes ierīkotājas Annas Brūkles iesniegumu, pamatojoties 
uz LR MK 23.01.2006. noteikumu projektam “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” un Pāvilostas pilsētas teritorijas 
plānojumu (2008. – 2010.), dome mainīja zemes lietošanas mērķi zemes 
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām 31īpašumam Pāvilostā. Mērķi mainīja 
vadoties pēc šogad apstiprinātā Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma. 
18. Dome izskatīja Pāvilostas tūrisma informācijas centra vadītājas 
Mairitas Baltaiskalnas iesniegumu par Pāvilostas karoga elektroniskās 
versijas un krāsu apstiprināšanu un apstiprināja Pāvilostas pilsētas 
karogam sekojošas krāsas: nakts zila, sarkana, balta, smilškrāsa, melna, 
zelta, sudraba. 
19. Nolēma zemes vienību „ Saulrieti”, Sakas pagasts, reģistrēt kā Sakas 
novada domei piekrītošo zemes vienību. Šī zeme piederēja a/s „LPB”. Ar 
Sakas novada domes 20.06.2008.lēmumu Nr.9 zemes lietošanas 
tiesības a/s „ LPB” ir izbeigtas. Zeme piesaistīta īpašumam Ulmalē, ko 
dome plānojusi iegādāties Ulmales saieta nama un bibliotēkas 
ierīkošanai. 
20. Piešķīra domes apmaksātās pusdienas no 01.11.2008. līdz 
15.01.2009. diviem Pāvilostas vidusskolas skolniekiem. 
21. Nolēma pārtraukt 2007.gada 04.aprīlī noslēgto nomas līgumu ar 
Aivaru Kaimiņu par zemes gabala „Rīvas karjers”, Sakas pagastā 
iznomāšanu ar 2008.gada 31.oktobri. Tas nozīmē, ka cūku komplekss 
Rīvās netiks būvēts, bet Sakas novada dome izskatīja SIA „Vēju enerģija” 
iesniegumu un nolēma zemes gabalu „Rīvas karjers” iznomāt uz 12 
gadiem ar mērķi vēja ģeneratoru parka izbūvei. 
Piekrita iznomāt arī zemes gabalu „Novada lauki”, Sakas pagastā, 2,1 ha 
platībā SIA „Euro Building System” uz 12 gadiem ar mērķi 3 vēja 
ģeneratoru (225 kW, 50 m augstums) uzstādīšanai. 
23. Dome izskatīja SIA „Vēju enerģija”  valdes locekļa Artjoma Grivkoma 
un dalībnieka Aivara Kaimiņa iesniegumu par būvniecības ieceri- vēju 
ģeneratoru parka kompleksa izbūvi īpašumā „Rīvas karjers” un nolēma 
organizēt publisko apspriešanu par būvniecības ieceri. Noteica 
būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas termiņu- 1 mēnesis no 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Kursas Laiks“. Sludinājumu, par 
būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu, publicēt pēc 
detalizēta materiāla iesniegšanas domē par perspektīvo vēju ģeneratora 
parka kompleksu. 
24. Deputāti iepazinās ar sagatavoto Sakas novada un Vērgales pagasta 
pašvaldību apvienošanās projekta galīgo redakciju un nolēma to pieņemt 
un nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 
Sociālajos pabalstos oktobrī izmaksāti 280 Ls.  
Nākošā domes sēde 27.novembrī plkst. 14.00. 

Domes ziņas sagatavoja Marita Horna 
 

DOMES ZIĽAS 
30.oktobra domes sēdē piedalījās pieci no septiņiem domes 

deputātiem. Astrīda Arāja nepiedalījās slimības, bet Oskars Vērnieks 
darba dēļ. Sēdes laikā izskatīja 27 darba kārtības punktus, tai skaitā trīs 
slēgtajā sēdes daļā. 
1.Nolēma apmaksāt skolotājai Dacei Bunkai 2 fakultatīvās stundas 1.-4. 
klašu kora vadīšanai no vidusskolas budţeta līdzekļiem 2008./2009. 
mācību gadā ar 2008.gada 1.oktobri. 
2.  Pamatojoties uz likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu un 
likumu “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, nolēma veikt termiņā 
nenomaksātā nodokļa piedziņu no nekustamā īpašuma nodokļa 
parādniekiem Sakas novada domes labā. Piecpadsmit parādnieku parāda 
kopīgā summa sastāda 1800 Ls un ir robeţās no 31 Ls līdz 589 Ls. 
3. Sakas novada dome izskatīja 13 Rīvas iedzīvotāju parakstītu 
13.10.2008. iesniegumu par pašreizējo Rīvas bibliotēkas darba laiku un 
iepazinās ar iesniegto priekšlikumu par darba laika izmaiņām. Deputāti, 
uzklausot Rīvas bibliotēkas vadītājas Vizmas Ansones viedokli, nolēma 
manīt darba laikus visām Sakas pagasta bibliotēkām.  

No 2008.gada 10.novembra: 
Ulmales bibliotēkā noteikt sekojošu darba laiku: otrdienās 

8.00-17.30; trešdienās 12.00- 17.00; sestdienās 9.00-14.30; 
Rīvas bibliotēkā noteikt sekojošu darba laiku: pirmdienās  

8.00- 20.00; otrdienās 8.00- 11.00; svētdienās 10.00- 15.00; 
Sakas bibliotēkā noteikt sekojošu darba laiku: katru darba 

dienu 13.00 – 17.00. Darba laika izmaiņu mērķis bija, lai nodrošinātu 

iespēju skolēniem izmantot bibliotēkās pieejamos pakalpojumus ( tajā 
skaitā internets), jo skolēni ar autobusiem no skolas atgrieţas tikai pēc 
15.30.  
4. Apstiprināja domes budţeta grozījumu projektu, kas nosūtīts 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Sakas novada domes ēkā un Sakas klientu apkalpošanas centrā 
5. Apstiprināja sekojošu Ētikas komisijas sastāvu: Uldis Kristapsons, 
Aivars Alnis, Daiga Enkuzena, Baiba Arāja un Maira Briede. Dome 
uzdeva Ētikas komisijai izstrādāt Ētikas komisijas nolikuma projektu un 
iesniegt apstiprināšanai Sakas novada domē.  
6. Atļāva Jūrkalnes pagasta zemnieku saimniecībai „Dzērviņi”, kuru 
pārstāv Viktors ROLIČS, veikt izbraukuma tirdzniecību Sakas novada 
Sakas pagasta administratīvajā teritorijā. 
7. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma reālu daļu- 
neapbūvētu zemes gabalu - 1,8 ha platībā, kas atdalāms no nekustamā 
īpašuma  „Lieknieki” par labu Valentīnam Kokalim, uz nekustamo 
īpašumu Dzintaru ielā 61, Pāvilostā par labu Anitai Švedei, uz nekustamo 
īpašumu Brīvības iela 2, Pāvilostā, par labu  Ivar Gaustad un uz 
nekustamo īpašumu „Debesauss” par labu Lilijai Masaļskai. 
8. Atkārtoti izskatīja Maritas Hornas 19.09.2008. iesniegumu par 
novadpētniecības pulciņa izveidošanu un atalgojuma noteikšanu. Pulciņš 
darbu jau uzsāka oktobrī un tajā piedalās 11 Pāvilostas vidusskolas 
skolēni. Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu līdz domes sēdei, kad tiks 
izskatīti iestāţu budţetu projekti 2009.gadam. Savukārt, kultūras nama 
vadītājai Silvai Vārsbergai uzdeva veikt aktīvāku darbu darbinieka 
piesaistīšanai vakantai diriģenta darba vietai. 
9. Precizēja un noteica platību - 5.0 ha zemes gabalam Izgāztuve, Sakas 
pagastā, nevis 6,0 ha kā kļūdas pēc bija norādīts iepriekšējā lēmumā.  
10. Izvērtējot nekustamā īpašuma īpašnieka Arņa Ziemeļa iesniegumu ar 
lūgumu atļaut veikt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam 
„Priednieki” Sakas pagastā un informāciju, ka detālplānojuma izstrādi 
veiks SIA „Metrum”, dome nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi 
īpašumam, kas ir iekļauts savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā- 
ciema klajumu zonā. Īpašnieks detālplānojuma izstrādās, lai zemes 
gabalu izmantotu viesu nama, mazumtirdzniecības un pakalpojumu 
objekta būvniecībai. 
11. Atļāva veikt nekustamo īpašumu sadalīšanu atsevišķos īpašumos 
Sakas pagastā: „Šarlotes”, atdalāmajam zemes gabalam piešķirot 
nosaukumu „Elmas”; „Pēteri”,  atdalītai zemes vienībai mainot nosaukumu 
uz „Mazpēteri”; „Stūrīši”, atdalītai zemes vienībai mainot nosaukumu uz 
„Kārkliņi”; „Lieknieki”, atdalītai zemes vienībai mainot nosaukumu uz 
„Tundras”. 
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IZMAIĽAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  

Š.g. augusta Sakas novada domes informatīvajā izdevumā bija nopublicēti Sakas 
novada domes 2008.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.10  ”Par pašvaldības pabalstu 
jaundzimušo aprūpei”. Pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinuma saľemšanas šajos noteikumos izdarīti sekojoši grozījumi-   

1. izteikt  3.1.punktu  šādā redakcijā: 
“3.1. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, 
nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, jaundzimušā dzimšana ir reģistrēta Sakas 
novada dzimtsarakstu nodaļā, un ja jaundzimušā un viena no jaundzimušā vecākiem 
pamatdzīvesvieta ir deklarēta Sakas novadā. Vecākam ir jābūt deklarētam Sakas novadā 
vismaz 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.” 

2. izteikt 3.3.2. punktu jaunā redakcijā: 
“3.3.2. Sakas novada dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa par bērna dzimšanas 
reģistrēšanu.” 
 
  Ir izdarīti Sakas novada domes 2005.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 
6 “Sakas Novada administratīvās atbildības noteikumi” šādi grozījumi: 

1. Grozīt  saistošo noteikumu 34.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“34. Nepilngadīgām personām aizliegts: 
 34.1. līdz 16 gadu vecumam – bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj pavadības 
atrasties publiskās un izklaides vietās laika posmā no plkst. 22.00 līdz 6.00.”   
Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties interneta mājas lapā www.pavilosta.lv  sadaļā 
Saistošie noteikumi.  
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2008.gada 15.novembrī. 
 

Par Sakas novada domes rīkoto 
konkursu 

„ SAKOPTĀKĀ SĒTA SAKAS 
NOVADĀ 2008 ” 

Šogad kārtējo reizi tika rīkots Sakas 
novada domes organizētais konkurss  
„Sakoptākā sēta Sakas novadā 2008 ”. Dārzus 1. 
augustā apsekoja un vērtēja ţūrija sekojošā 
sastāvā: Vizma Ģēģere, Anita Brūkle, Gunita 
Lazukina, Baiba Arāja un Agita Pētersone. 
Vērtētas tika 12 privātmājas Pāvilostā un 10 
lauku sētas Sakas pagastā. Liels paldies visiem 
šo sētu saimniekiem, kas gan paši pieteicās, gan 
arī neatteica piedalīties konkursā. Kā balva 
visiem dalībniekiem bija ekskursija uz Tukuma 
pilsētas skaistākajiem dārziem. Visi konkursā 
pieteiktie dārzi un lauku sētas bija ļoti sakoptas, 
daudzas no šīm sētām un dārziem jau konkursā 
piedalās ilggadēji un kļuvušas par novada 
klasisku vērtību, kas priecē ne tikai ţūriju, bet arī 
tūristus un pilsētas viesus. Tādi ir Martas 
Rolmanes, Maritas Rolmanes, Rūtas Bridānes, 
Imanta Stūrmaņa un Ģēģeru ģimenes dārzi 
Pāvilostā, Doņu, Šteinbergu un Janču ģimenes 
lauku sētas Sakas novadā. Šogad ţūrija piešķīra 
balvas jauniem dalībniekiem, vadoties pēc 
izstrādātajiem kritērijiem.  

Nominācija- sakoptākā vide Sakas 
novadā 
Pāvilostas pilsētas kapsēta 

Privātās mājas: Skaistākais un 
sakoptākais dārzs Pāvilostā 
1. Gruntmaņu ģimenei, Pļavu ielā 5, par 
sakoptāko dārzu Pāvilostā; 
2. Vērai Vasiļčikai, Dzintaru ielā 40, par ilggadīgu 
sakoptu dārzu Pāvilostā; 
3. Beihmaņu ģimenei, Klusā iela 3,  par viesu 
māju ar sakoptu dārzu Pāvilostā. 

Lauku sētas Sakas pagastā 
1. „ Mazsēkas” par progresu lauku sētas 

sakopšanā  
2. Ozolai Ausmai „Durbēs” par sētas 

sakoptību un florāliem elementiem 
lauku sētā 

3. Beķeru ģimenei „Durbēs” par lauku 
ainavas izkoptību 

Speciālbalva Kurzemnieku ģimenei Dzintaru 
ielā 35 par mājas apkārtnes sakoptību un mājai 
pieguļošās pašvaldības teritorijas sakopšanu. 

Speciālbalva Sarmītei Darkevicai Sakas 
pagasta „Labmaizēs” par florālo tematisko 
noformējumu visa gada garumā. 

Speciālbalva Buţinskim Jānim Sakas 
pagasta „Kaģeniekos” par vēsturisku elementu 
atdzīvināšanu lauku sētā. 

Skats no ielas: speciālbalva Bērziņu ģimenei 
Pļavu ielā 4 par savdabīgu ţogu. 

Labāko sētu īpašnieku apbalvošana 
notiks Latvijas Valsts proklamēšanas dienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā 17. novembrī 
plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 
Paldies ţūrijai un visiem dalībniekiem, kas veltīja 
savu laiku un piedalījās konkursā. 

Konkursa komisijas priekšsēdētāja  
Vizma Ģēģere 

 

Jūs jautājat 
/Atbild domes priekšsēdētājs U.Kristapsons/ 

1.Citviet pašvaldības saviem iedzīvotājiem piedāvā mākslinieku vieskoncertus, 
balles. Ko Sakas novada dome saviem iedzīvotājiem dāvina Latvijas valsts svētkos? 

”Pašvaldība ir deleģējusi kultūras dzīvi organizēt Pāvilostas kultūras namam, kuru 
vada Silva Vārsberga. Dome šī gada kultūras nama budžetā ir apstiprinājusi Ls 500,-  valsts 
svētku pasākuma organizēšanai ( koncerts un balle).” 
2. Kāpēc filma Rīgas sargi nav par brīvu? Vai tiešām domei neatrodas pāris simtu latu, 
lai segtu filmas demonstrēšanas izdevumus? 

”Pašvaldības skatījumā 0,50 bērniem un Ls 1,00 pieaugušajiem ir arī simboliska 
samaksa.” 
3. Kas ir ar ietves bruģēšanu Dzintaru ielā no vecās zāģētavas līdz Klusai ielai? 

Noslēdzies iepirkuma konkurss ietves renovācijai Dzintaru ielas posmā no Dzelzceļa 
līdz Lejas ielai, kas betona bruģi sagaidīs jau novembrī. 

Konkursā piedalās seši pretendenti, kas apņēmušies par aptuveni 16 tūkstošiem latu 
ieklāt betona bruģi salīdzinoši īsā laikā – 20 dienas pēc līguma parakstīšanas. Darbi tiks veikti 
par Sakas novada naudu – Autoceļa fonda dotāciju, ko apsaimnieko rajona padome. Rajona 
padomes iepirkumu konkursus, saskaņā ar līgumu, veic Komunālā pārvalde. Šobrīd iecerētā 
rekonstrukcija attieksies tikai uz ietvi, laukums pie domes citu segumu neiegūs, lai arī betona 
plātnes ir krietni apdrupušas. Cenu aptauju izsludinājusi Liepājas rajona padome.  
 

Būvniecības iecere 
„Sakas novada dome nodod publiskai apspriešanai SIA „Vēju Enerģija”, reģ. Nr. LV-

40103197637, būvniecības ieceri- vēju ģeneratoru parka kompleksa izbūve īpašumā „Rīvas 
karjers” Sakas pagasts, Sakas novads.  

Informatīvie materiāli pieejami Sakas novada domē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
Sakas novadā, Liepājas raj.  tās darba laikā. Turpat iesniegt atsauksmes līdz 2008.gada 
08.decembrim. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un lēmuma 
pieņemšana notiks Sakas novada domes sēdē 2008.gada 18.decembrī plkst.14.00.“ 
 

BEZMAKSAS VAKCINĀCIJA 
Sakas novada dome ir saņēmusi vēstuli no valsts aģentūras „Sabiedrības veselības 

aģentūra” Liepājas filiāles par bērnu bezmaksas vakcinācijas rezultātiem Sakas novadā. Sakas 
novadā deklarētiem bērniem valsts ir piešķīrusi bezmaksas vakcīnas bērnu vakcinācijai 
pret ērču encefalītu. Vakcināciju veic ģimenes ārsti Juris Kraģis un Agrita Kalniņa. Pēc šobrīd 
sapotēto bērnu skaita pastāv liels risks, ka daudzi bērni netiks savakcinēti. Cienījamie, novadā 
deklarēto bērnu vecāki, lūdzu izmantojiet iespēju un aizvediet bērnus pie ģimenes ārstiem, lai 
bērni saņemtu valsts apmaksātu vakcīnu pret ērču encefalītu.  
 

http://www.pavilosta.lv/
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 VIDUSSKOLĀ  

Laika posmā no 29. septembra līdz 3. oktobrim notika 
Pāvilostas vidusskolas akreditācija. Tā ir skolas darba ārējā 
izvērtēšana, ko veic Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās 
izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra (VIKNVA). Komisija 
strādāja piecu cilvēku sastāvā jau no septembra sākuma, pieprasot 
skolai elektroniskā formā daţāda veida atskaites par skolēnu mācību 
darba rezultātiem, valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9., 12. klasēs, 
skolas nolikumu, skolas pašvērtējuma ziņojumu, skolas attīstības plānu, 
skolas stundu sarakstu un citus nepieciešamos dokumentus. Tika 
saņemtas anketas vecākiem, skolotājiem, kuras konfidenciāli 
aizpildītas, tika nosūtītas ierakstītā vēstulē ekspertu komisijai. Tādejādi 
– ekspertu komisija skolā ieradās ar sākotnēju priekšstatu par skolas 
darbu, ko bija ieguvusi no saņemtās dokumentācijas.  

Ierodoties skolā, 2. un 3. oktobrī, eksperti apmeklēja un 
analizēja mācību stundas, iepazinās ar priekšmetu skolotāju un 
Metodisko komisiju dokumentāciju. Kopumā apmeklēja 26 mācību 
stundas latviešu valodā, matemātikā, ģeogrāfijā, dabaszinībās, sportā, 
vēsturē. Pēc pirmās dienas mācību stundu apmeklējumiem notika 
skolas prezentācija par skolas darbu, ko sniedza direktore, vietnieces 
mācību un audzināšanas darbā. Tajā piedalījās arī Liepājas rajona 
Izglītības pārvaldes vadītājs Zigmunds Cinkus un domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons, no kuriem dzirdējām atzinīgus vārdus par skolas 
darbu daţādās jomās.  

Sekoja atsevišķas ekspertu komisijas sarunas ar: skolas 
Metodisko komisiju vadītājiem; ar skolas Atbalsta personālu (sociālais 
pedagogs, psihologs, logopēds, skolas māsa, karjeras konsultants); ar 
skolēnu līdzpārvaldi; ar skolas vecāku komiteju. Visi sarunu dalībnieki 
bija sarunām sagatavojušies, kaut arī neizpalika zināms satraukums, jo 
šis jau arī ir mūsu katra darba pašvērtējums, kas jāparāda arī neslēpjot 
sveci zem pūra.  

Arī 3. oktobrī ekspertu komisija apmeklēja mācību stundas, 
vēroja, vērtēja mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, veica skolēnu 
anketēšanu, pētīja un analizēja skolas dokumentāciju un iekšējos 
normatīvos aktus, notika sarunas ar skolas vadību, skolotājiem. 
Noslēgumā ekspertu komisija apspriedās un tikās ar skolotāju kolektīvu, 
sniedzot vispārēju rezumējumu katrs ar saviem secinājumiem. 

16. oktobrī saņēmām ekspertu komisijas atzinumu ar skolas 
darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 7 pamatjomās. Kopumā 22 
vērtējumi, kā arī mācību priekšmetu mācīšanu, mācīšanās kvalitāti, 
vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu. No visiem vērtējumiem „labi” 
– 6 vērtējumi, „ļoti labi” – 14 vērtējumi (augstākais vērtējums), par ko 
esam ļoti gandarīti, ka paveiktais ir saskatīts no ārpuses un atzinīgi 
novērtēts, kas skolas darbā sadzirdams ne sevišķi bieţi. 

Skolas darba sekmīgai norisei viens no svarīgākajiem 
nosacījumiem mācību procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai – skolas 
materiāli tehniskā bāze. Tās pilnveidei esmu pievērsusi lielu uzmanību 
katru gadu, un mērķtiecīgi darbs tiek veikts 5 gadu laikā no iepriekšējās 
akreditācijas, un tas arī iestrādāts skolas Attīstības plānā 2005.-2010. 
gadam. Daudzi pasākumi iet uz priekšu maziem solīšiem, kā, piemēram 
aktu zāles remonts, kur pagaidām esam varējuši izremontēt tikai skatuvi 
un izbūvēt jaunus podestus, bet remonts zālē vēl gaida savu kārtu. 
Esam ļoti gandarīti, ka bijušā skolas vestibilā ar Eiropas Savienības 
projekta palīdzību un skolas budţeta līdzekļiem varējām ierīkot jaunu 
bibliotēku, lasītavu, interneta pieslēguma pieeju 5 datoriem. Šogad 
jaunus izremontētus un aprīkotus kabinetus ieguva direktora vietniece 
audzināšanas darbā ar skolēnu līdzpārvaldi, kā arī skolas medicīnas 
māsa. Ar domes atbalstu izremontēts zēnu mājturības kabinets, 
iegādāti darbarīki mācību darbam. Klasēs nomainītas izlietnes un 
flīzējums pie tām, pakāpeniski nomainītas mēbeles: skolas soli, skapji.  

Visās klasēs nomainīta elektroinstalācija, nomainīti 
novecojošie elektrosadales skapji. Pagājušajā mācību gadā datorklasē 
iegādāti 14 jauni datori. Šogad esam sagatavojuši un iesnieguši 
projekta pieteikumu uz Eiropas Savienības Struktūrfondu 

finansējumu dabas zinību kabinetiem, kur ceram uz atbalstu. Turpmāk 
darāmā daudz: skolas pieņemšanas komisija jaunā mācību gada 
sākumā norādīja, ka prioritāte Nr.1 ir skolas 46 gadus vecā šīfera jumta 
nomaiņa, kurš ir ļoti sliktā stāvoklī, bet 2007. gadā iesniegto pieteikumu 
Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts investīciju fonds neatbalstīja. Arī 
skolas iekšējā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma, apsildes 
sistēma ir savu laiku nokalpojušas un gaida rekonstrukciju. Skolas 
pamatu hidroizolācija un lietus notekūdeņu  novadīšanas sistēma ir 
sliktā stāvoklī un prasa lielus ieguldījumus. Savu kārtu gaida skolas 
„pakava” bruģēšana, kam pagaidām kontā ir 1150 Ls un divi dāvināti 
bruģakmeņi. Skolai var ziedot uzņēmēji un privātpersonas, iemaksājot 
Sakas novada domes kontā ar norādi, kādam mērķim ziedojums veltīts. 

Skolas sekmīgam darbam ir nodrošināti  visi nepieciešamie 
pedagogu kadri ar prasībām atbilstošu kvalifikāciju, nepieciešamais 
tehniskais personāls, kam ikdienā saskaņoti darbojoties, tiek 
nodrošināts pozitīvs skolas mikroklimats, kur skolēni justos droši un 
varētu griezties un gūt atbalstu visos jautājumos. 

Šogad akreditētā jaunā speciālā programma skolēniem ar 
mācīšanās grūtībām palīdzēs un dos iespēju katram rast savu spēju 
attīstību, un lai to skolā realizētu, vasarā 11 skolas pedagogi mācījās 
speciālos kursos. 

Izsaku pateicību skolas pedagogiem, tehniskajam 
personālam, skolēniem, līdzpārvaldei, skolas vadības komandai, skolas 
vecāku komitejai, vecākiem par atsaucību un ieguldīto darbu 
akreditācijas procesā un labu savstarpējo sadarbību. 

Bet arī turpmāk jāstrādā mums visiem kopīgi: skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem, tādēļ gan ikdienā, gan visos skolas pasākumos 
un aktivitātēs vecāki skolā tiek vienmēr gaidīti ar savu līdzdarbošanos 
un klātbūtni. 

Lai īstenotu skolas mērķus – sekmēt skolēnu dzīves gatavību 
un būt par vērtību sabiedrībā, skolai un ģimenei kopīgi realizējamais 
kompetenču kopums bērna personības attīstīšanā: 

 iemācīties risināt problēmas,  

 meklēt, sakārtot, apkopot informāciju, 

 domāt un prast tikt galā ar sareţģītām situācijām, 

 sadarboties komandā, grupā, pieņemt lēmumus, prast 
savlaicīgi risināt, novērst domstarpības, konfliktus, vienoties, 

 rīkoties – uzņemties atbildību, organizēt savu darbu, izmantot 
jauno tehnoloģiju iespējas, 

 adaptēties – prast iejusties jaunā sociālā vidē; prast 
pielāgoties situācijām; parādīt izturību grūtībās; meklēt 
alternatīvas, risinājumus. 

Tā ir vērtību audzināšana, kas 21. gadsimtā ir, būs svarīgas, lai 
mūsu bērni būtu gatavi mainīgajos apstākļos atrast katrs savu vietu 
dzīvē. 

Latvijas Republikas 90.dzimšanas dienā mans novēlējums 
visām ģimenēm: gūt saskaņu, savstarpēju sapratni, atbalstu, mīlestību 
katrā ģimenē, rūpēties vienam par otru, mācīt un mācīties cienīt vecāko 
paaudzi, tās dzīvesgudrību, apzināties, ka iepriekšējo paaudţu 
paveiktais – tās ir mūsu tagadējās dzīves saknes tuvākā un tālākā 
pagātnē, bet mēs paši un mūsu devums – saknes nākotnei. 

Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone. 
 

SIKSPĀRĽU NAKTS KULDĪGĀ 
 1.novembrī  trīs komandas no Pāvilostas vidusskolas 
piedalījās orientēšanās sacensībās „Sikspārņu nakts”, kuras notika 
Kuldīgā un sākās vakarā 18.00. pārbaudījumi bija visdaţādākie – bija 
jāstaigā ap virvi, jāsaliek tautasdziesma utt. 
„Sīko” grupā startēja divas mūsu komandas. 7.vietu ieguva Terēze 
Cābele, Raimonds Niedra un Ivo Jaunzems. Otrā komanda – Linda 
Ansone, Artis Gāliņš un Linards no Durbes bija devītie. Trešā komanda 
Kristaps Ansons, Kārlis Šēns un Zane Gāliņa startēja „jauno” grupā un 
ieguva 5.vietu. Mums visiem tas bija liels pārbaudījums. Nākamgad, 
braucot uz sacensībām, vajadzētu atcerēties, ka jāsaģērbjas siltāk, jo 
novembrī naktis ir ļoti aukstas. 

Terēze Cābele 
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Aicinām vecākus 

14. novembrī Pāvilostas vidusskolā viesosies lektors 
Kaspars Bikše. Šajā dienā lektoram paredzēta tikšanās  ar 
vidusskolēniem, skolotājiem un vecākiem. 
           Kaspars Bikše dzimis 1970. gadā, absolvējis Liepājas 
rajona vakarskolu, studējis Dānijā Kopenhāgenas Karaliskajā 
universitātē psiholoģiju, Liepājas pedagoģijas akadēmijā – 
pedagoģiju, šobrīd RPIVA turpina studēt psiholoģiju. Strādājis par 
skolotāju Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskolā, Iļģuciema sieviešu 
cietumā, Rīgas Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, Jūrmalas 
alternatīvajā skolā. Pašlaik Kaspars strādā izglītības iestādē „ 
Pedagoģiskās meistarības skola” par lektoru, kur vada LR IZM 
saskaņotus pedagogu tālākizglītības kursus, kā arī vada 
seminārus Dānijas skolotājiem. Populāra ir viņa grāmata 
„Lūdzu,skolotāj...”, šobrīd ir iznākusi jau otra K.Bikšes grāmata. 
Skolotāji regulāri ar viņa publikācijām iepazīstas laikrakstā 
„Izglītība un kultūra”.  
       Vecāki! Piedāvājam arī jums tikšanos Pāvilostas vidusskolā  
ar šo interesanto un atraktīvo lektoru – Kasparu Bikši 14. 
novembrī plkst. 1700. Jums būs iespēja noklausīties tēmu „ Kā 
sarunāties ar savu bērnu.” Ceru, ka būsiet atsaucīgi un uz 
tikšanos skolā!  

Direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva 
 

Pieklājības nedēļa skolā 
No 13.-16.oktobrim skolā notika balsojums par pieklājīgāko un 

arī nepieklājīgāko zēnu un meiteni, kā arī par atsaucīgāko / 
neatsaucīgāko skolotāju. Balsotāju aktivitāte ir bijusi liela  - aizpildītas 
570 aptaujas kartītes. Bija izsludināts arī zīmējumu konkurss „Es un 
konflikts”, kurā piedalījās četri skolēni. Pasākumu rīkoja skolas mediatori 
un 20.oktobrī skolas līnijā nosauca un apbalvoja pieklājīgākos zēnus un 
meitenes un atsaucīgākos skolotājus. 
 
Pieklājīgākās un draudzīgākās meitenes: 
1.klasē – Megija Bušmane un  
Vlada Šablinska. 
2.klasē – Vendija Pētermane, Samanta  
Barsukova un Ieva Matisone. 
3.klasē – Kristīna Krista Zitmane un  
Made Jete Jance. 
4.klasē – Jana Kante un Agnese Ģēģere.  
5.-9.klašu grupā – Elvita Freidenfelde, Renāte Citskovska, Agita 
Āboliľa un Ilze Ieva Vilne. 
10.-12.klašu grupā – Elīna Citskovska, Agija Meľģe un Kristīne 
Hodakovska. 
 

Pieklājīgākie un izpalīdzīgākie zēni : 
1.klasē – Mihaēls Doroľins un Leo  
Kiričenko. 
2.klasē – Daniēls Delijevs un  
Kristers Cābelis. 
3.klasē – Kristofers Pētermanis,  
Edgars Ķipsts un Rūdolfs Priedoliľš. 

4.klasē – Ansis Jēkabs Rudzājs un Mārtiľš Bunka. 
5.-9.klašu grupā – Guntars Orna, Arvis Barsukovs,  
Kristaps Klaks. 
10.- 12.klašu grupā – Ansis Horna, Āris Kaţis un Ivars Horns. 
 
Atsaucīgākie un laipnākie skolotāji - 
Alla Lācīte, Ārija Paipa, Anna Kaţe, Andris Paipa, Gaida Benete, 
Iveta Arāja, Inta Priedoliľa un Agrita Valkaša. 
 
Zīmējumu konkursā pateicības saľēma – Anna Elīza Šēna, Agnese 
Ģēģere, Evita Lazukina, Kate Štokmane. 
 

 

 

 

Iesaistāmies makulatūras vākšanā 
Pāvilostas vidusskola ir iesaistījusies Swedbank, 

Latvijas Dabas fonda un papīrfabrikas „Līgatne” rīkotajā 
makulatūras vākšanas akcijā. Par katru savākto tonnu 
makulatūras skola saņems 10 kg otrreizēji pārstrādāta zīmēšanas 
papīra. Akcijas rīkotāji apgalvo, ka Līgatnes zīmēšanas un 
akvareļu papīrs ir ļoti piemērots bērnu darbiem skolās un 
jaunajiem māksliniekiem. Jāpiebilst, ka katra savāktā tonna 
makulatūras izglābj vidēji 13 kokus.  
Mīļie iedzīvotāji! Lūdzam palīdzēt mums savākt makulatūru! 
Akcija notiks līdz 1.maijam. Ja makulatūras Jūsu īpašumā ir 
daudz, bet nav nekādu iespēju to nogādāt mums, lūdzam zvanīt 
pa tālruni 63498388 – meklēsim risinājumu kopīgi! 
 

Līgatnes papīrfabrikas ieteikumi makulatūras 
vākšanai 

Makulatūrā var nodot papīru, avīzes, ţurnālus, 
grāmatas, kartonu, kartona kastes. Ideāli būtu, ja atsevišķi tiktu 
uzkrātas avīzes, ţurnāli, kartona iepakojums un aprakstīts, vairs 
nevajadzīgs baltais rakstāmpapīrs. Tas atvieglotu pārstrādes 
procesu, jo papīrs nebūtu jāšķiro pa veidiem pirms pārstrādes. 

Ja uzkrājat vecus nevajadzīgus ţurnālus – netraucēs 
skaviņas, kas satur kopā lapas. Bet noderīgi izņemt ţurnālu no 
plēves iepakojuma, ja tāds gadījumā ir saglabājies kopā ar 
ţurnālu. 

Ja uzkrājat rakstāmpapīru – to lietderīgi izņemt no 
kartona ievākojuma, ja tāds ir. Nelielas skaviņas, ar kurām 
saspraustas pāris lapas netraucēs. Tāpat neliela pielipināta 
līmlapiņa neko neskādēs. 

Ja uzkrājat grāmatas, tās var nodot ar visiem vākiem. 
Izlietotas un nevajadzīgas kartona kastes lieliski 

noderēs citas makulatūras krāšanai, vai arī, ja tās ir daudz – kā 
atsevišķa makulatūras paka. Ja kastes aplīmētas ar lielu līmlentes 
daudzumu, to vajadzētu noņemt. 

Makulatūrā nevajadzētu nodot: 
1. netīru un slapju iepakojumu; 
2. laminētus papīra izstrādājumus; 
3. tetrapakas. 

 

2008.gada sezona ir noslēgusies orientēšanās sportistiem. Liepājas 
rajona čempionāta kopvērtējumā 

I vieta  Lindai Ansonei (s-12) 
            Kristapam Ansonam (v-14) 
            Matīsam Eihvaldam (v-16) 
II vieta Raimondam Niedram (v-12) 
            Kārlim Šēnam (v-14) 
III vieta Ansim Hornam (v-21) 

Kuldīgas Taciņas orientēšanās seriāla kopvērtējumā  
I vieta   Artim Gāliľam (v-12) 
             Kristapam Ansonam (v-14) 
II vieta  Kārlim Šēnam (v-14) 
III vieta Lindai Ansonei (s-12) 

Kuldīgas kausa izcīņā  
I vieta   Kristapam Ansonam (v-14) 
II vieta  Kārlim Šēnam (v-14) 

Saldus kausa izcīņā  
I vieta   Lindai Ansonei (s-12) 

Talsu Paugurainē 
I vieta   Kristapam Ansonam (v-14) 
II vieta  Kārlim Šēnam (v-14) 
III vieta Ivo Jaunzemam (v-12) 

Sveicam visus mūsu laureātus! 



Agiju iztaujāja 6.klases skolniece Terēze Cābele.  
1. Kā tu jūties kā jaunā skolas prezidente? 

Esmu ļoti lepna, ka daudzi balsoja par mani, tai skaitā arī 
skolotāji.  

2. Kādas ir tavas nākotnes ieceres kā prezidentei? 
Ceru skolā ieviest daţādus jaunus pasākumus. Gribu skolēnu 
dzīvi padarīt interesantāku. 

2. Ko tu vēlētos izmainīt vai ko jaunu ieviest skolā? 
Skolai vajadzētu mūzikas iekārtu un jaunu bruģi pie skolas. 
 

Savukārt, 6.klases skolniece Sabīne Sļesarenko uzdeva 
pāris jautājumus vienai no prezidentes palīdzēm – Elīnai 
Citskovskai. 

1. Vai tu neesi apbēdināta, ka neesi skolas 
prezidente? 

Nē. 
2. Es zinu, ka tev patīk muzicēt. Kādus kultūras 

pasākumus skolā vajadzētu organizēt? 
Vairāk tādus šovus, kur skolēni parāda savas prasmes. 
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 Vidusskolas ziľas īsumā... 
Brīvlaikā vidusskolas mediatori J.Harkuna, I.Kalniņa, B.Arāja, 

M.Horna piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Grobiņas vidusskolā, kur 
citu skolu mediatoriem pastāstīja par paveikto, uzsākot mediatoru kustību 
skolā (par to jau informējām iepriekšējā laikraksta numurā). Klausītāji 
atzinīgi novērtēja mūsu aktivitātes. Seminārā saņēmām arī izdales 
materiālus.  

Pāvilostas vidusskolas jaunsargi š.g. oktobrī Kurzemes novada 
jaunsardzes „VĪRU SPĒLĒS” izcīnīja uzvaru un mājās pārveda gan 
Ceļojošo kausu, gan kausu par 1.vietas iegūšanu. 

8.oktobrī skolā viesojās Liepājas PRPP KPB 2.nodaļas 
inspektore Inese Šteinberga, bet 11. un 12. klase devās mācību ekskursijā 
uz VID Kurzemes reģionālās iestādes Korupcijas novēršanas kontroles 
daļu Liepājā. 

13.oktobrī skolēnus ieinteresēja četri jaunieši no organizācijas 
„HELP – par dzīvi bez tabakas!”, starpbrīţu laikā skolēniem bija iespēja 
noteikt HO līmeni plaušās, pēc šīs atzīmes redzams, kurš ir aktīvs 
smēķētājs, kurš nav. Šo iespēju izmantoja gandrīz visi skolēni un arī 
skolotāji, saņemot dāvanā informatīvu bukletiņu, piezīmju lapiņas un 
datorpeles paliktni.  

14.oktobris – fotografēšanās diena. Ar nepacietību gaidām 
kopējo skolas fotogrāfiju. 

15.oktobris bija Pāvilostas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes 
prezidenta vēlēšanu otrā kārta – uzvarēja 11.klases skolniece Agija 
Meņģe. Vēlēšanu rezultātā skolas padomē tika izvirzītas Elīna Citskovska 
(11.kl.), Agija Meņģe (11.kl.) un Eva Tapiņa (10.kl.). 

17.oktobra novakarē – Fukšu vakars - 11.klase sagādāja 
nopietnus pārbaudījumus desmitajiem – uzņemšana vidusskolēnos notika 
bez sareţģījumiem, ko pasākuma noslēgumā visi klātesošie atzīmēja ar 
tēju un lielu torti. 

23.oktobrī seši skolēni – Agnese Dimitrijeva, Jānis Zandbergs, 
Ilze Kalniņa, Maija Pīraga, Mārtiņš Arājs un Beate Jance viesojās a/s 
„Latvijas Finieris” raţotnēs Rīgā un kopīgi ar a/s pārstāvi Jāni Rocēnu 
pusdienoja atpūtas centrā LIDO. Ekskursiju kā balvu Pāvilostas 
vidusskolas komanda saņēma par visprofesionālāk veiktajiem pētījumiem 
konkursā „Putni mūsu meţā”. 

3.novembrī notika skolēnu līdzpārvaldes sēde, kurā tika 
diskutēts par tādiem pasākumiem kā „Popiela”, „Ka tik skan!”, 
Ziemassvētku koncertu u.c., viedokļu dalīšanās dēļ tika nolemts veikt 
skolēnu aptauju. Par jauno līdzpārvaldes nosaukumu balsošanas rezultātā 
ir izvirzīts variants „čiep čiep CĀLIS” 

4.novembrī veica skolēnu aptauju. Rezultāti: 122 skolēni vēlas, 
bet 9 nevēlas, lai skola organizē konkursu „Popiela”; 49 izteica vēlmi 
konkursā piedalīties, bet 82 skolēni paši piedalīties nevēlas. 
Ekspresaptaujā par atstarotājiem noskaidrojās, ka viena trešā daļa skolēnu 
ikdienā nelieto atstarotājus! Lūdzam pievērst drošībai lielāku uzmanību! 

8.novembrī vidusskolēni apmeklēja Zigurda Liepiņa 
koncertuzveduma „Kapteiņa stāsti” ģenerālmēģinājumu. No plkst.11:00 
skolas aktu zālē skolēnu līdzpārvalde sadarbībā ar Vairu Kārkliņu un Gunu 
Grimstu veidoja 1x2 metru lielu smilšu skulptūru, kura tiks dāvināta mūsu 
valsts prezidentam. Šajā laikā zālē TV Dzintare filmēja apsveikuma akcijas 
„Es mīlu Latviju! ietvaros. Apsveikumi ir redzami mājas lapā 
www.liepajniekiem.lv.  

Trīs Pāvilostas vidusskolas 12.klases skolēni Jānis Arājs, Āris 
Kaţis un Ansis Horna  Zemessardzes 44. kājnieku bataljona sastāvā 

9.novembrī Liepājā piedalījās svētkiem veltītajā NBS (Nacionālo 
bruņoto spēku) parādē, ko vēroja arī Valsts Prezidents Valdis Zatlers. 

10.novembrī – LIELAIS MĀRTIŅDIENAS TIRGUS! 
12.novembrī Pāvilostā notiks Liepājas rajona balvas izcīņas 

sacensības militārajā daudzcīņā. Vēlā pēcpusdienā lāpu gājiens no Sakas 
upes pretējā krasta pāri tiltam līdz novadpētniecības muzejam, kur notiks 
sacensību uzvarētāju apbalvošana. 

14.novembrī svinīgā līnija par godu Latvijas proklamēšanas 
90.gadadienai. Pēcpusdienā skolēniem, skolotājiem un vecākiem 
izglītojošas lekcijas lasīs lektors Kaspars Bikše. 

 
 
 

 

Skolas prezidenta vēlēšanas 
 

Skolas prezidentes tuvākie palīgi: 10.klases skolniece Eva 
Tapiņa un 11.klases skolniece Elīna Citskovska.  

Foto: Marita Horna 

 

Par skolas prezidenti ir kļuvusi 11.klases skolniece Agija 

Meņģe. Foto: Matīss Horna 

Atgādinām, ka skolā 17.novembrī mācību 
darbs nenotiks. Pirmdienas mācību stundas tiek 
pārceltas uz 22.novembri! 
 

http://www.liepajniekiem.lv/


  

Tuvojas Latvijas 90.dzimšanas diena – svētki  
mums visiem, kuri esam dzimuši, auguši  
Latvijā un jūtamies piederīgi šai zemei.  
 
Vairākiem cilvēkiem vidusskolā uzdevām vienu jautājumu :  

Ko Tev nozīmē Latvija?    
 

Alīna Roga - Latvija ir manas mājas. Latvija ir skaista zeme. Latvijā es dzīvoju no bērnības un 
man te patīk. 
Dace Bunka – Mana dzimtene – tēvu zeme. 
Inita Sprūde – Latvija ir mana dzimtene, te ir mana ģimene un senči. 
Andra Lanka – Latvija man asociējas ar Valsts Prezidentu, ar krāšņo karogu, ar cilvēkiem, ar 
skolu, ar Pāvilostas himnu. 

 

 

KULTŪRAS 
 KALENDĀRS 
11. novembrī plkst. 16.00 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
atceres pasākums vidusskolniekiem 
„Novembra mēnesis Latvijas vēsturē” 
plkst. 17.00  Stembres kapos pie 
Pieminekļa latviešu strēlnieku un 
brīvības cīnītāju  godināšana.  

 

Latvijas gadadienai veltītais dievkalpojums 
Sakas - lejas baznīcā no svētdienas 16.11 
tiek pārcelts uz 18.11 plkst.12.00. Visi 
aicināti piedalīties svētku dievkalpojumā. 

 

29.novembrī plkst. 17.oo 
koncerts ES SKANĒŠU. Koncertā piedalās 
draudzes ansamblis un dzejnieki no Sakas, 
Pāvilostas, Vērgales ar kristīgo dzeju. 
 

Mirušo piemiľas dienas 
dievkalpojums 23.novembrī plkst.11.00 
 
 

Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā 

Š. g.  14. novembrī   plkst. 17:00 
CIRKS BALTIJA (klaunu šovs „OKI- 
DOKI”), daţādi dzīvnieki, burvju mākslinieki, 
ţonglieri, faķīri.)            
Ieeja:  Ls 0,70 

 

22. novembrī plkst.22:00 Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā DISKOTĒKA - 
RASSELLS /DEVICE/ GAIDĀMĀ ALBUMA 
IEPAZĪSTINĀŠANAS TŪRE. Ieeja  līdz 
plkst.. 23:00 Ls 2,50, pēc plkst. 23:00 Ls 
3,00 /Koncerttūre tiks reklamēta - TV 5, 
portālā draugiem.lv, Latvijas Mūzikas 
Kanālā ./ 

 

Š. g.  29. novembrī   plkst. 19:00  
Saldus Tautas teātra izrāde E. Zālīte 
„Bīstamais vecums”. Ieeja:  skolēniem Ls 
1,00, pieaugušiem  Ls 1,50 

 

5. decembrī plkst. 15:00 Pāvilostas 
pilsētas k/n - biškopja Jāľa Vainovska 
(„Kāres”, Blīdenes meţniecība, Saldus raj.), 
medus un biškopības produktu 
tirdzniecība, degustācija. Tuvojoties 
Ziemassvētkiem jums būs iespēja 
iegādāties dāvaniņas -  bišu medus vaska 
sveces, daţādu ziedu medu un 
ziedputekšņus, bišu medus maizi. 

 

5. decembrī plkst. 17:00  Pāvilostas  
pilsētas egles iedegšana pie kultūras nama 

 

17. decembrī  Ziemassvētku pasākums 
Sakas novada pašvaldības darbiniekiem 
 

26. decembrī plkst.22:00 
Ziemassvētku balle. Spēlē grupa „Muiţa” 
(Cēsis) 

 

2008.gada oktobris                                                                                                                                                                                                                                                                7 

 

Paziľojums lauksaimniekiem 

Projektu iesniegumu pieľemšana LAP pasākumos 
Lauku atbalsta dienests (LAD) saskaņā ar ministru kabineta 2008.gada 18.augusta 

noteikumiem Nr. 668 ”Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības programmas 
2007. – 2013.gadam pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”” 
izsludina Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumam ”Atbalsts 
daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” projektu iesniegumu pieņemšanu. 

Pirmās kārtas projekta iesnieguma pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 
2008.gada 15.decembrim.  
Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes: 
1. iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde; 2. ēku būvniecība un rekonstrukcija; 3. nepieciešamo 
būvmateriālu iegāde; 4. ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos. 

LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam „Tūrisma  
aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar 2008.gada 15.septembra MK noteikumiem Nr.754 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 
pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””. Pirmās kārtas projektu iesnieguma pieņemšana 
notiks no 2008.gada līdz 15.novembra līdz 2008.gada 15.decembrim. 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti šādi ieguldījumi saimnieciskās darbības attīstībai: 

1. esošo tūristu mītņu (līdz 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota 
rekonstrukcija; 

2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota 
rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 

3. kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes 
un dušas būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija (neietverot pirts vai 
saunas būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu rekonstrukciju); 

4. tūrisma pakalpojumu sniegšanas daţādošana;  
5. vides aizsardzības investīcijas tūristu mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un 

nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa ar videi 
draudzīgu materiālu. 
 

2008.gada 25.septembrī stājas spēkā MK noteikumi Nr.753 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meţa ekonomiskās 
vērtības uzlabošanu” īstenošanai”, kas noteiks kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga 
valsts un ES atbalstu šim pasākumam.  

Šajā pasākumā pirmās kārtas projektu iesniegumu pieľemšana notiks no 
3.11.2008. līdz 5.12.2008. 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 
1. jaunaudţu kopšana; 2. mazvērtīgu meţaudţu nomaiņa; 3. jauni instrumenti un aprīkojums, 
kas paredzēts jaunaudţu kopšanai un mazvērtīgu meţaudţu nomaiņai. 

Ceturtās kārtas projektu „Lauku saimniecību modernizācija”  iesniegumu 
pieņemšana notiks  no 3.11.2008 līdz 3.12.2008. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai 
personai atbilstoši tās juridiskai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. 

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 saľemt Sakas novada Klientu apkalpošanas centrā pie lauku attīstības 
speciālistes Ainas Kreicbergas. 
 

http://www.lad.gov.lv/
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 INFORMĀCIJA DARBA MEKLĒTĀJIEM 
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina uz sadarbību 

komersantus (darba devējus) un komersantu Latvijas 
Republikas teritorijā nodarbinātas personas un piedāvā 
iesaistīties jaunā nodarbinātības pasākumā! 

Aģentūras 2008.gada pasākumu plānā iekļauts un 
novembrī tiek uzsākts pasākums „Komersantu nodarbināto 
personu reģionālās mobilitātes veicināšana”. 

Pasākuma ietvaros aģentūra paredz sniegt atbalstu 
komersantu (darba devēju) nodarbināto personu reģionālās 
mobilitātes veicināšanai, kā to nosaka Ministru kabineta 2008.gada 
10.marta noteikumi Nr.166 ”Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju 
izvēles principiem”. 

 Pasākuma īstenošanai Latvijas Republikas teritorijā 
nodrošina finansējumu no valsts pamatbudţeta vai speciālā 
budţeta.   

Pasākumā aģentūra iesaista nodarbinātas personas, kuri, 
iekārtojoties darbā pie komersanta Latvijas Republikas teritorijā, ir 
iesnieguši aģentūras filiālē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 
darba vieta, rakstisku iesniegumu un atbilst šādiem nosacījumiem: 

 darba līgumā noteiktā darba vieta atrodas ārpus 
nodarbinātā deklarētās dzīvesvietas administratīvās teritorijas 
(pagasta, pilsētas, novada, rajona), kurā ir darbaspēka 
pieprasījums, un ceļā pavadāmais laiks no deklarētās dzīvesvietas 
līdz darba vietai pārsniedz Bezdarbnieku un darba meklētāju 
atbalsta likumā noteikto piemērotas darba vietas sasniedzamību, 
t.i., braucot ar sabiedrisko transportu, ceļā jāpavada vairāk nekā 
viena stunda vienā virzienā; 

 reģions, kur ir darbaspēka pieprasījums, ir 
teritorija, kurā atradās brīvā darba vieta, kura ir reģistrēta 
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē; 

 darba līgumā ir noteikts pārbaudes termiņš 
saskaņā ar Darba likumu; 

 nodarbinātajam noteiktā darba alga ir mazāka 
par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru; 

 atkārtoti uz pasākumu darbinieks var pretendēt 
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējā finanšu atbalsta 
saņemšanas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, kad 
nodarbinātais var pretendēt uz finanšu atbalstu, ja iepriekšējā 
finanšu atbalsta saņemšanas periodā finanšu atbalstu ir pārtraukts 
sniegt, jo darba devējs ir sniedzis nepatiesu informāciju.   

 
 
Aģentūra atbalsta sniegšanai nodrošina nodarbinātajam šādu 
finanšu atbalstu: 

 finanšu atbalstu transporta izdevumiem līdz 200 Ls par 
regulāriem braucieniem, t.i., saskaņā ar darba līgumā noteikto darba 
grafiku no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ par 
nostrādāto pārbaudes termiņa laiku. 

 finanšu atbalstu dzīvokļa īres un transporta izdevumiem 
līdz 600 Ls par nostrādāto pārbaudes termiņa laiku. Ja 
nodarbinātais saņem finanšu atbalstu dzīvokļa īres izdevumiem, 
viņš var saņemt finanšu atbalstu transporta izdevumiem ne vairāk 
kā par vienu braucienu nedēļā no deklarētās dzīvesvietas uz darba 
vietu un atpakaļ. 

 
 Nodarbinātais, kas vēlas piedalīties pasākumā un saņemt 

finanšu atbalstu, pēc darba līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 
līdz nodarbinātības pārbaudes termiņa beigām, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu un noslēgto darba līgumu, iesniedz 
aģentūras filiālē. 

Precīzāku informāciju interesentiem piedāvājam iegūt pie 
speciālistiem aģentūras rajonu filiālēs.  

 
 

 

MEDIĀCIJA – ALTERNATĪVS  
STRĪDU RISINĀŠANAS VEIDS 

 Reizēm cilvēki sanaidojas un vairs nespēj vienoties par lietām 
un jautājumiem, kas agrāk likušies pašsaprotami viegli risināmi. Tādos 
gadījumos taisnība parasti tiek meklēta tiesā. 

Vai visi konflikti jārisina tiesas ceļā? 
Vēršanās tiesā nav vienīgais risinājums. Ir vērts pamēģināt mediācijas 
piedāvātās iespējas. Mediācija, jeb, citiem vārdiem, samierināšana, ir 
profesionāļu sniegta palīdzība, kuras mērķis ir konflikta atrisināšana. 
Mediācijas laikā tiek noskaidroti konflikta patiesie iemesli un tā 
risināšanas ceļi, panākta abām pusēm pieņemama vienošanās. 
Mediācijas procesu vada konfliktu risināšanā īpaši apmācīti profesionāļi.  

Ko mediācija var dot Tev un Tavai ģimenei? 
Mediācija nodrošina iespējami mazsāpīgu laulības šķiršanas procesu un 
citu ģimenes konfliktu atrisināšanu bez tiesas starpniecības. 
Ietaupīs laiku un sniegs abām pusēm pieņemamu rezultātu. 
Konfliktā iesaistītās puses nekļūs par ienaidniekiem, jo ir panākta abām 
pusēm pieņemama vienošanās, kas var tikt arī parakstīta. 
  Kā notiek mediācija? 
Mediācijas nodrošināšanai notiek vairākas (vidēji – 10) tikšanās ar 
mediatoriem – psihologu un juristu. 
Process notiek sarunu veidā un balstās uz savstarpēju uzticēšanos un 
godīgu attieksmi. 
Rezultāts ir vienošanās, kas balstās nevis uz kompromisu, bet uz 
vienprātību. 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija ( Rīgā, Basteja bulvārī 14, 
4.stāvā)piedāvā bezmaksas mediācijas pakalpojumu šādās ģimenes 
konfliktsituācijās: 

□ ja tiesa atlikusi laulības šķiršanu samierināšanas nolūkā; 
□ ja nevari vienoties ar otru no bērna vecākiem par bērna 

audzināšanas jautājumiem; 
□ ja nevari vienoties ar otru no bērna vecākiem par 

uzturlīdzekļiem bērnam, aizgādības vai saskarsmes tiesību 
realizāciju; 

□ ja esi aizbildnis vai audţuģimene un radies konflikts ar bērna 
bioloģiskajiem vecākiem. 

Uz meditāciju var pieteikties: tel. 7356497. Papildus informācija: 
http://www.bm.gov.lv.  
 

Piejūras ceļojošā kausa izcīľas zāles 
futbolā spēļu rezultāti 

1.posms 
Sakas novads : Aizputes pagasts 3:5 
Sakas novads : Cīravas pagasts 1:2 
Sakas novads : Dunalkas pagasts 2:1 
Posmā trešā vieta 
2.posms 
Sakas novads : Cīravas pagasts 2:3 
Sakas novads : Dunalkas pagasts 6:4 
Sakas novads : Aizputes pagasts 2:7 
Posmā trešā vieta 

Liepājas rajona meistarsacīkstes volejbolā 
rezultāti 

Sievas: 
Sakas novads : Cīravas pagasts 3:1 
Sakas novads : Aizputes pagasts 3:2 
Sakas novads : Durbes novads 3:2  
Vīri: 
Sakas novads : Cīravas pagasts 1:3 
Sakas novads : Kalētu pagasts 1:3 
Sakas novads : Durbes novads 0:3  

Sporta organizators Aldis Barsukovs 
 

http://www.bm.gov.lv/
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Pirmsskolas izglītības iestādē 
VIENA STUNDA KOPĀ AR MAZBĒRNIEM 
 

24.oktobrī bērnudārza 3 – 4 gadīgo bērnu grupiņā „Taurenītis” 
notika pasākums kopā ar vecvecākiem - Viena stunda bērnudārzā. To mēs – 
audzinātāja Rita, maiņas audzinātāja Inga un auklīte Marika rīkojam jau 
trešo gadu pēc kārtas.  

 

Arī šoreiz šis pasākums bija mīļš un sirsnīgs, jo katram bērniņam 
bija ieradušies vecmāmiņas un arī viens vectētiņš, izņemot vienu meitenīti, 
kurai tuvumā nedzīvo neviena no vecmāmiņām. 

 

Rudens lapu un krāsainu no lietussargiem pilošu lietuslāšu rotātajā 
zālē bērni vecvecākus sveica ar nelielu koncertu un kopā gāja rotaļās. 
Vecmāmiņas sadāvināja daudz krāšņu rudens ziedu, savukārt, bērni tām 
pasniedza pašu gatavotus saulespuķu ziedus. Mūs sildīja mīlestība uz 
mazajiem bērniņiem un labais noskaņojums, kas valdīja ap mums.  

 

Vecvecākiem izrādījām savu grupiņu, guļamtelpu, iepazīstinājām 
ar padarīto nodarbībās. Katrs varēja aplūkot sava mazbērniņa mapīti ar 
darbiņiem. 

 

Lai svētku rīts labi izdotos, daudz palīdzēja mūsu muzikālā 
audzinātāja Aija. Paldies viņai un visām vecmāmiņām un vectētiņam, kuri 
atrada laiku paciemoties pie mums bērnudārzā. 

 

Ar laba vēlējumiem arī visiem lasītājiem- 
audzinātāja RITA PENCE 

 

CILVĒKTIESĪBAS 
 

Oktobrī Sakas novada domē Latvijas Republikas 
tiesībsarga birojs rīkoja semināru par cilvēktiesībām un labu 
pārvaldību. Seminārs notika dienas vidū, tāpēc apmeklētāju bija 
ļoti maz. Biroja darbinieces iepazīstināja klātesošos ar savu 
darbību un pastāstīja kādos gadījumos būtu ieteicams vērsties 
pie tiesībsarga. 

 
Cilvēktiesības ir attiecības starp valsti (pašvaldību) un 

privātpersonu. Cilvēka pamattiesības uzskaitītas Latvijas 
Republikas Satversmes 8.nodaļā. Cilvēktiesību pārkāpums – 
personas pamattiesību prettiesisks ierobeţojums no valsts 
(pašvaldības) puses. Tiesībsargs neizskata strīdus starp 
kaimiņiem.  

 
Tiesībsarga biroja struktūrā ir vairāki departamenti: 

Bērnu tiesību, Cilvēktiesību, Diskriminācijas novēršanas un 
Labas pārvaldības departamenti. Tiesībsarga birojā ar 
sūdzībām – rakstiskā vai mutiskām - var vērsties ikviena 
persona, kura uzskata, ka valsts (pašvaldība) jebkādā veidā ir 
ierobeţojusi, aizskārusi vai pārkāpusi cilvēktiesības. Tiesībsarga 
birojs atrodas Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV – 1010; tālrunis 
67686768; e – pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Interneta 
adrese: www.tiesibsargs.lv. Bezmaksas konsultatīvais 
tālrunis: 80008899. 
 

Par Liepājas rajona padomes un PIC 
finansētajiem projektiem  
2008. gadā Sakas novadā 

 
Ir noslēgušies kārtējie Liepājas rajona padomes un 

PIC ( Pieaugušo izglītības centra ) 10. izglītības projektu 
konkursa finansētie projekti. Šogad tika atbalstīti divi projekti: „ 
Smilšu simfonija ” un „ Domā zaļi- dzīvo zaļi ” par kopējo summu 
460 Ls. 

Finanses tika iztērētas lektoru algām.  
 Pirmajā projektā „ Smilšu simfonija ” kursu apmeklētāji varēja 
apgūt praktiskas iemaņas darbam ar mūsu jūrmalas smiltīm: 
dalībnieces izgatavoja daţādās tehnikās darbiņus, kurus 
iedzīvotāji varēja divus mēnešus aplūkot Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā. Nodarbības vadīja Liepājas ziedu 
dizaina studijas „Liepzars” vadītāja, pāvilostniece Vaira Kārkliņa. 
Kopumā bija septiņas nodarbības, tai skaitā ekspedīcija gar 
jūras krastu - mantru veidošana, ekskursija uz Kuršu kāpām 
Lietuvā un pēdējā nodarbībā interesenti tika iepazīstināti ar 
smilšu pielietojumu medicīnā. Lektore REIKI meistare Natālija 
Rutule. Projekta mērķis bija rosināt novada iedzīvotājus pievērst 
uzmanību sava novada bagātībai- jūra smiltīm un radoši tās 
pielietot daţādos aspektos. 

Otrs projekts tika noorganizēts kā apmācību cikls „ 
Domā zaļi - dzīvo zaļi ”, lai rosinātu Sakas novada iedzīvotājus 
pievērst uzmanību savai dzīves kvalitātei, izvērtēt, ko mēs 
lietojam pārtikā un sadzīvē, kādus produktus mēs izvēlamies, 
vai vienmēr taupām resursus un nepiesārņojam apkārtējo vidi.  
 Projekta ietvaros notika trīs aktivitātes: viena lekcija par tēmu: 
prasme pareizi - videi un sev draudzīgi iepirkties, resursu 
taupība, kā viens no ekoloģiskās domāšanas stūrakmeņiem, 
lektore ţurnāla „ Vides Vēstis ” galvenā redaktore Anitra Tooma.  

Otrā nodarbība- zaļas saimniekošanas idejas tūrismā 
un kā iegūt visaugstāko vides kvalitātes novērtējumu 
„Ekopuķīti”. Lektors Latvijas ekotūrisma savienības 
priekšsēdētājs Andris Junkurs. Trešā nodarbība bija izbraukuma 
 

 

Rangoli veidošanā pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja pasākuma „ 
Senās uguns naktis “ ietvaros. Projekta ietvaros svētku apmeklētājiem tika 

piedāvāts izmēģināt savus spēkus rangoli veidošanā no jūras smiltīm. 

 

apmācība, pieredzes apmaiņa, kurā tika apvienotas divas lietas:  kā palīdzēt 
savai veselībai, izmantojot dabas līdzekļus - ārstniecības augu, zāļu tēju 
vākšana un pareiza pielietošana, viesošanās zemnieku saimniecībā 
„Upmaļi” Rendas pagastā pie Māras un Daiņa Bergmaņiem, kas nodarbojas 
ar zāļu tēju audzēšanu, apstrādi un realizāciju. Lekcija tika savienota ar 
praktisku pieredzes apmaiņas braucienu uz Ventspils rajona Usmas pagasta 
saimniecībām ap Usmas ezeru, kas ieguvušas Zaļo sertifikātu tūrismā un 
saimnieko videi un sev draudzīgi. Kā gids ekskursijai bija Usmas pagasta un 
Ventspils rajona priekšsēdētājs Gendrihs Šķesters. 

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri izrādīja interesi un 
apmeklēja projektu ietvaros organizētās apmācības. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere 

 

mailto:tiesibsargs@tiesibsargs.lv
http://www.tiesibsargs.lv/


PĒDĒJAIS GADS, LAI UZMĒRĪTU ZEMI 
 

Šī gada 1. septembris ir bijis zīmīgs tiem zemes lietotājiem, kuri 
vēlējušies lietošanā piešķirto zemi iegūt savā īpašumā. Tie, kuri ir uzmanīgi 
sekojuši līdzi kārtībai, ko nosaka normatīvie akti par zemes izpirkšanu, ir tikuši 
pie savas zemes un uztraukumu nav. Taču tiem, kuri daţādu iemeslu dēļ ir 
kavējušies, ir dots īss laiks, lai tiesiski noformētu zemes nomu vai izpirkšanu. 

Līdz šī gada 1.septembrim zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri 
vēlējās zemi izpirkt, bija jāveic zemes robeţu kadastrālā uzmērīšana vai jāveic 
priekšapmaksa par izpērkamo zemi. Ja tas nav izdarīts – izpirkšanas tiesības ir 
zaudētas, bet zemi vēl var nomāt. 

 Kas jādara, lai nenokavētu zemes izpirkšanu? 
Pēdējā diena, lai noslēgtu līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes 

banku par zemes izpirkšanu ir 2009.gada 31.decembris. Par zemes izpirkšanu 
var maksāt naudā vai sertifikātos, kā arī maksāt pa daļām 5 gadu laikā. Tomēr 
visu atlikt līdz decembrim nevar, jo 2009.gada 31.augusts ir pēdējā diena, kad 
Valsts zemes dienestā (turpmāk tekstā VZD) varēs iesniegt lūgumu sagatavot 
lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Tas nozīmē, ka tiem, 
kuri ir veikuši priekšapmaksu par izpērkamo zemi, ir tikai 10 mēneši, lai veiktu 
zemes robeţu uzmērīšanu un plāna izgatavošanu. 

VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” valdes priekšsēdētāja Elita Baklāne 
norāda: „Pievērsiet uzmanību, ka iesniegumu par lēmuma par zemes 
piešķiršanu īpašumā par samaksu sagatavošanu VZD var iesniegt tikai pēc 
zemes robeţu plāna reģistrēšanas. Tādēļ neatlieciet robeţu uzmērīšanu, jo 
zemes robeţu plānu reģistrēšanas pēdējais datums sakrīt ar lēmuma par 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieprasīšanas galīgo datumu. 
Uzmērīšanu var veikt 2 līdz 3 mēnešu laikā, ja nerodas nekādas tehniskas vai 
juridiskas problēmas. Tomēr praksē ir pierādījies, ka robeţu strīdi vai citas 
problēmas rodas gandrīz katra trešā īpašuma uzmērīšanā. To risināšana var 
aizņemt vairākus mēnešus.” 

Ja līdz 1.septembrim zemes robeţu uzmērīšana ir pabeigta un plāns 
ir reģistrēts VZD, ir iespēja lūgt pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas zeme, 
samazināt maksu par izpērkamo zemi. Pašvaldībai ir tiesības piešķirt atlaidi līdz 
pat 75%, ņemot vērā zemes lietošanas laiku, zemes īpašuma pieprasītāja 
darba stāţu lauksaimniecībā un meţsaimniecībā, un nepilngadīgo bērnu skaitu 
ģimenē. 
 Ko darīt, ja zaudētas zemes izpirkšanas tiesības?  

Ja līdz 2008.gada 1.septembrim VZD nav iesniegts robeţu plāns vai 
veikta priekšapmaksa, tad lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas tiesības ir 
zaudētas, kā arī izbeidzas lietošanas tiesības.  

Bijušajam zemes lietotājam ir tiesības izmantot nomas pirmtiesības 
viena gada laikā no brīţa, kad izbeidzas pastāvīgās lietošanas tiesības – tātad 
līdz 2009.gada 31.augustam. Zemi varēs nomāt neierobeţotu laiku un saistības 
var pārņemt mantinieki. Nomas līgumu var slēgt par visu lietošanā piešķirto 
zemi vai tikai daļu, kā arī tikai uz piederošo ēku un būvju uzturēšanai 
nepieciešamo zemi. Ja uz zemes ir ēkas - noma ir obligāta. Lai noslēgtu līgumu 
ar pašvaldību par zemes nomu, jāiesniedz iesniegums, kam pievieno grafisko 
pielikumu - VZD sagatavotu izkopējumu no kadastra kartes. Pēc zemes nomas 
līguma noslēgšanas būs jāveic zemes robeţu uzmērīšana. Visas ar to saistītās 
izmaksas ir jāsedz zemes nomniekam. Ja līgums netiks noslēgts, zeme tiks 
ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs. 

Cilvēki, kuri noslēguši nomas līgumus, veikuši zemes robeţu 
uzmērīšanu un zemi ar nomas līgumu iereģistrējuši uz pašvaldības vārda 
Zemesgrāmatā, var justies droši – ja tiek maksāta nomas maksa, neviens cits 
uz šo zemi nevarēs pretendēt. Tomēr, lai iegūtu plašākas iespējas rīkoties ar 
zemi, piemēram, dāvināt, ieķīlāt, ir iespēja iegūt zemi īpašumā Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Iesākumā viena 
gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās jānoslēdz līgums ar pašvaldību 
par lietošanā bijušās zemes nomu. Pēc tam nomas zeme kadastrāli jāuzmēra 
un jāiereģistrē uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā. Tad pašvaldībā var 
iesniegt iesniegumu zemes atsavināšanai (pirkšanai). Aizvien būs iespēja daļu 
apmaksāt kompensācijas sertifikātos. 

 
Materiālu sagatavoja VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks”  

komunikāciju projektu vadītāja Anna Kārkliņa.  
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 VAI TU ZINI, KA 
 
Mūzikas skolā 

□ 1.decembrī akreditācija. 
□ 19.novembrī kompozīcijas darbu vakars. 

Audzēkņi izpildīs savus pašsacerētos skaņdarbus. 
□ 30.novembrī  pirmā Adventa dievkalpojumā 

Katoļu baznīcā Pāvilostā muzicēs mūzikas skolas 
audzēkņi un pedagogi. 
 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” 
□ 10.novembrī Mārtiņdienas pasākums. 
□ 14.novembrī  Latvijas dzimšanas dienai veltīts 

svētku pasākums. 
□ 19.novembrī plkst. 11.10  viesojas Didzis 

Rijnieks ar koncertprogrammu „Krāsainā pasaule”. 
Maksa par pasākumu Ls 0,70. 

□ No valsts budţeta neparedzētiem līdzekļiem 
piešķirti 2672 Ls vētrā cietušās nojumes 
atjaunošanai. 
 

Tūrisma informācijas centrā 
□ Pieejama informācija par kultūrvēsturiskiem 

akmeņiem Liepājas rajonā, tai skaitā Sakas 
novadā. Projekta ietvaros izpēti veica kompetenti 
pētnieki. 

□ Turpinās darbs pie Pāvilostas jaunās grāmatas. 
 

Mākslas skolā  
□ 15 gadu pastāvēšanas jubilejas gadā notiks 

sekojoši pasākumi: 
2009.gada februārī skolas skolotāju darbu 
izstāde. 
2009.gada aprīlī pasākums kopā bijušajiem 
audzēkņiem un viesiem. 

□ Skolas audzēkņu darbi nosūtīti uz Jūrmalas 
mākslas skolas rīkoto konkursu. 
20.novembrī konkursa noslēguma pasākums Līvu 
akvaparkā. 
 
 

□ 12.decembrī Pāvilostas bibliotēka kopā ar 
Cīravas un Kalvenes bibliotēkām rīko kopīgu 
pasākumu Bērnu ţūrijas bērniem. 
 

□ Dome par Ls 487 iegādājusies 7 smilšu 
konteinerus, ko uzstādīs pilsētā, kad būs jāsāk 
kaisīt slidenās ietves. Iegādāta arī viena 
pārvietojamā tualete par Ls 450. 

 
□ Pāvilostas novadpētniecības muzejs uzsācis 

sadarbību ar Skodas muzeju Lietuvā, lai varētu 
startēt ES izsludinātajā pārrobeţu projektā un 
piesaistīt finanšu līdzekļus muzeja attīstībai. 

 
□ Turpinās ielu apgaismojuma ierīkošanas darbi. 

Nesen tas paveikts Parka ielā. Plānots darbus 
turpināt Dzintaru ielā posmā no Parka ielas līdz 
Alejām, kā arī ar zemām laternām izgaismot 
gājēju ceļu cauri parkam uz pansionātu un 
estrādei pievadīt kabeli pa zemi, likvidējot 
gaisvadu līniju. 
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 PIEMINEKLIS 
 
/turpinājums. Sākums laikraksta 2008.gada septembra Nr.8/ 

14.oktobrī kopā sanākušie aktīvisti nolemj, ka neskatoties uz 
līdzcilvēku vienaldzību un nevienprātību, piemineklim Latvijas brīvības 
cīnītājiem  Sakā ir jābūt. Līdz 18.novembrim atlicis mazs laika sprīdis, 
tāpēc rīcības komitejas sēdes tiek noliktas katru piektdienu plkst.6  
vakarā pagastnamā. Tiek sazīmētas summas, cik katra biedrība un 
organizācija varētu dot; savu solījumu visas biedrības arī vēlāk godam 
turēja, Sakas draudzes padome pat iedeva 10 latus vairāk. Sazīmētā 
summa gan ir niecīga, tomēr neviens vairs nedomā šaubīties – darbs ir 
iesākts, jāiet uz priekšu. 

Sapulcējušies vēl nolemj, ka jāizdod brošūra ar pieminekļa 
celšanas aprakstu, ko uzdod izdarīt Erhardam. Visi ir cerībā, ka šo 
grāmatiņu daudzi pirks un ar tiem līdzekļiem varēs segt iztrūkumu un 
atliks vēl pieminekļa apkārtnes izdaiļošanai. 

 Lietainā negaisa vakarā 19.oktobrī notiek pirmā 
rīcības komitejas sēde. Ienāk ziņojums, ka no pagasta sabiedrības 
dabūta atļauja izlietot piemineklim robeţstaba akmeni, kas atrodas pie 
Labmaizes mājām. 

Kā pirmais kasē ziedojumu iemaksā  no Jaunsaimnieku un 
Sīkgruntnieku partijas Sakas nodaļas  Erhards – 20 latu, Egle no 
Pāvilostas baptistu draudzes svētdienas skolas 5 latus. Tas ir pirmais 
rīcības kapitāls...Tiek izstrādāts pieminekļa pamata veids, ko apņemas 
uzcelt mūrnieki Kronlaks un Dobelis par Ls 60. K.Ābele dod par brīvu 
akmeņus no sava lauka. 

Nolemj lūgt pagasta valdi ar apkārtrakstu uzaicināt pieteikt 
kritušos brīvības cīņās un Veco Strēlnieku pulkos, kā arī tai laikā 
slimnīcās mirušos. Tāpat nolemj lūgt visus Sakas draudţu ganus 
augšminēto vairāk vēstīt svētdienās baznīcās. Šis komitejas lūgums 
vēlāk tika atsaucīgi izpildīts. 

Sēdē 26.oktobrī  vislielākās rūpes komitejai sagādā akmens 
aizdabūšana uz Liepāju. Nolemj aicināt Šnipki ar savu mašīnu. 

Vienojas akmenim priekšas pusē gravēt uzrakstu : Par 
dzimteni kritušiem Sakas dēliem.  No pieciem priekšlikumiem par 
dzejas rindām, izvēlas E.Erharda sacerēto četrrindi:  

 
Šai vietiľai garām neeji, 
Te ziediľam lūgšanu nolieci, 
Līdz gadu simteľiem piemiľa ies 
Par to, kas dzimtenei upurējies. 
 

Svētdien 28.oktobrī rīcības komiteja un Sakas pag. padomes 
ilggadīgais priekšsēdētājs A.Ģēģeris un daţi citi izmeklēja skaistajos 
Stembres kapos vietu piemineklim. Kad vieta bija ar meijām apzīmēta, 
tanī pat brīdī no mākoņiem izlauzās silts saules stars un kā svētīdams 
glāstīja rudeņainā noskaņā dusošo kapsētu. Mūsos radās cerība, ka 
viss labi izdosies, ka pie šī lielā darba beidzot visi sapratīsies, viņu 
cienīs kādreiz arī tie, kas tagad to neatbalsta. Vai bojā gājušo lielā 
mīlestība un uzupurēšanās līdzcilvēku labā nebija tāds pats silts un 
gaišs saules stars priekš toreiz bez saulītes vakarā dzīvojošas, svešu 
kungu gaitās ejošas Latvju tautas. Šo staru nejust un nesaprast var tik 
tas, kam krūtīs nav vairs sirds. 

Nākošā dienā uz kapu pusi lēni virzījās akmeņu un grants 
vezumi, tika lauzti ārā koki un celmi, rakts celiņš, līdzinātas bedres. 
30.oktobrī  bij norunāts vest akmeni uz Liepāju, kur tam veiks 
gravējumus.  Ir īsts rudens. Debess biezu mākoņu pieblīvēta, plosās 
viesulis.Mašīna kavējas un rodas baţas vai palīgi nebūs pārdomājuši. 
Tikai sākot no Brūvera mājām iekāpj pirmais palīgs – J.Lībers – Veco 
Strēlnieku (3.Kurzemes) pulka invalīds. Tālāk pie katras mājas pa 
diviem trim vīriem. Tikai no puskilometru attālumā esošām mājām nav 
neviens atsaucies, jo kas viņiem samaksāšot dienas algu. Pie 
izraudzītā akmens no mašīnas izkāpj kādi 15 vīri un pirmajā mirklī 
neviens nezin ko iesākt. Tad vecais strēlnieks Lībers iesaucās: „Mums 
strēlnieku pulkos un tāpat brīvības cīnītājiem nebij grūt izbrist daudz  

 

dziļākus purvus, vai lai mēs apstātamies!” To teicis tas metās ūdenī 
un viņam pakaļ citi. Pēc pusotras stundas akmens no purvainā valka 
bija izcelts. Labmaizes saimniece Kārkliņa, noskatījusies darbā, 
sacīja: „Kā sieviete neko celt līdzēt jums nevaru, bet ziedoju 
piemineklim 20 latus”.  

Nākošās rīcības komitejas sēdes ir veltītas daţādu 
neparedzētu ar naudas trūkumu saistītu šķēršļu novēršanai. Tiek 
nolemts lūgt aizsardzes vākt ziedojumus piemineklim, ko tās arī 
godam veic. 
Piektdien, 16.novembrī pieminekļa akmeni veda mājās. Medzes kalnā 
mašīna nevarēja vezumu uzvilkt un bij jādomā par zirga dabūšanu. 
Piektdien, 16.novembrī pieminekļa akmeni veda mājās. Medzes kalnā 
mašīna nevarēja vezumu uzvilkt un bij jādomā par zirga dabūšanu. 
Kamēr stāvējām kāda garām ejoša jaunava lūdz atļauju apskatīt 
pieminekli. Viņa ilgi skatās uz to un klusi pie sevis teic: „Cik skaists, 
ļoti skaists, kaut mēs ar varētu saviem tādu uzcelt, arī mums tik daudz 
kritušo”.(Kurā pagastā gan viņu nav!) 

Palīdzību meklējam pie kalna pakājē dzīvojošā Grāveru 
māju saimnieka Erbsa, kurš ar savu zirdziņu nāk mums palīgā. Viņš 
pats esot vecs karavīrs un varējis tāpat krist, tas katram jāatmin un 
jāpalīdz. Viņš atsakās arī no samaksas, līdz pierunājam to paņemt 
papirosu tiesai un sirsnīgi tam pateicamies. 

Ir pilnīga tumsa, kad auto piebrauc pie sagatavotā pamata 
un noliek akmeni vietā. Neskatoties uz vēlo un mitro vakaru daudz 
apkārtnes ļauţu atnākuši dārgo vedamo sagaidīt un palīdzēt. Akmens 
tiek ietīts tumšā brezentā un pie tā paliek aizsargs – vaktnieks. Rītā 
agri mūrnieki to iecementē pamatā un tam klāt tiek pielikta goda 
sardze no Sakas aizsargiem, kura nepārtraukta paliek līdz atklāšanas 
brīdim. Lielais darbs nu bij paveikts, bet atbildīgiem vadītājiem daudz 
bij rūpju ar līdzekļiem. 

Iztrūkums būtu daudz lielāks, ja nebūtu tik liela 
pretimnākšana no vietējo iedzīvotāju puses – akmens, grants, 
cements tika piegādāts labprātīgi, pagasts deva dēles tiltiņam un 
Sakas skola dēles soliem, Klavsons – plankas. Naudā ienācis līdz 
minētai dienai bija Ls 437,70. Bez jau iepriekš minētajiem ziedotājiem, 
vēl minami no Sakas -   aizsardţu pulciņš, mednieku biedrība, 
baptistu draudze, piensaimnieku sabiedrība, Krāj- Aizdevu sabiedrība, 
lut. draudzes padome, skolas padome, Lauksaimnieku b-ba, 
Zemnieku savienības nodaļa; no Pāvilostas - baptistu jauniešu 
pulciņš, Latvijas jaunatnes sav. Pāvilostas organizācija, brāļu 
draudze, atvaļināto karavīru b-ba, kura visu laiku pieminekļa lietu 
ignorēja, pēc uzcelšanas beidzot tomēr ar ziedoja. 

Pēc lietpratēju domām, pieminekļa vērtība ieskaitot arī 
brīvprātīgo darbu ir pāri par 80.000 rubļu, jeb 1600 latu. Priekš viena 
pagasta tas ir liels upuris un liela mīlestības parādīšana tiem, kas nav 
vairs mūsu vidū. 

Par savu tautu tie nāvē gāja, tauta tos tagad godina un 
tiešām tūkstoškārt tie to nopelnījuši. 

Piemineklī labos sānos īss uzraksts: Kritušie. Cik daudz 
sevī slēpj šis viens īss vārds, zem kura lasāms: 
J.Štālbergs, E.Gūtmanis, M.Gūtmanis, J.Brauns, I.Skudra, 
J.Frišmunds. 

Otros pieminekļa sānos lasām sekojošo: Slimnīcās 
mirušie un bez vēsts pazudušie: A.Klavsons, F.Skudiķis, 
M.Vilinskis, K.Petrovskis, R.Balgailis. 

Vēl tikai īss citāts no Jēkaba Štālberga vēstules, ko viņš 
raksta no pozīcijām 25.oktobrī 1919.gadā: „...pieminat mūs, kuri 
guldīja savas galvas smiltīs aizstāvot savu dzimteni pret 
tumsības varu un esiet savā dzīvē un darbos savai dzimtenei, 
tautai un cilvēcībai tikpat uzticīgi, kā mēs savās ciešanās un 
nāvē." 
 

Rakstā izmantoti materiāli no Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja krājuma.  
/turpinājums nākamajā laikraksta numurā/ 

MARITA HORNA 
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Sveicam Māri Marski un Dinu 

Fetleri ar dēla MARKUSA piedzimšanu. 

Sveicam Ingaru un Ilzi 
Jaunzemjus ar dēla ARIANA piedzimšanu. 

  

MŪŢĪBĀ 
 
Vilma KREICBERGA 
01.08.1935.- 16.10.2008. 
 
Jānis SILIĽŠ 
01.11.1928.- 23.10.2008. 

 

DZĪVES BRĪŢOS 
Mūsu dienas  
kā rudeņos krītošas lapas. 
Te uzplaukst, zaļo, 
te novīst un aizpūš prom vējš. 
Tāds ir ik mūţa skrejošais ceļš. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī 
dzimušos Sakas novada iedzīvotājus –  
Martu Rebuku – 90   Aņisiju Krasavinu – 90 
Līnu Lūciju Grundmani – 86  Liliju Losāni – 70 
Robertu Matrozi – 82  Gunaru Ansonu – 70 
Helgu Tarzieri – 80   Dzidru Piņķi – 70 
Līvu Rozīti Freidenfeldi – 80  Zigfrīdu Rogu – 70 
Viktoru Embrektu – 65  Jāni Raibartu – 65 

Arni Gruntmani, Vilni Grigorjevu, Rinaldu Stirnu, 
Kasparu Šilderu, Ati Šilderu, Karinu Harkunu, Matīsu Hornu, 
Zani Bunci, Vēsmu Grinduli! 
 
 

Kaut mazu prieku dāvināt ikvienam,  
Kaut reizēm sīkāks tas par gliemeţvāku.  
Tad, starodams caur visām mūţa dienām,  
Ik mirklis citiem dotais svētīt nāks. 

 
 Paldies novada iedzīvotāju vārdā Tamārai 

Egelundei par piedāvāto palīdzību un sveicieni dzimšanas 
dienā! 

Sociālā darbiniece Ildze 

 

SLUDINĀJUMI 
27.decembrī plkst. 16.oo Pāvilostas kultūras namā visus novada 
pirmsskolas vecuma bērnus Salatētis aicina uz Jaungada egli un saldumu 
pakām. Vecāki un vecvecāki, kuri vēlas, iepriekš piesakoties sociālajiem 
darbiniekiem, var pasūtīt paciņas arī skolas vecuma bērniem. Aptuvenā 
paciņas maksa ap Ls 2,- 
 

25.novembrī  14.00 domē apmeklētājus pieņems juriste Argita Jaunsleine.  
 

Dome slēgta no š.g. 15. novembra līdz 18. novembrim. 
Sestdien, 22.novembrī dome strādās no plkst.8.00 līdz 15.00 (atstrādājot 
pirmssvētku dienu- 17.novembri) 
 

Š.g. 10.novembrī plkst.18.00 Pāvilostas kultūras namā tautisko deju 
skolotāja Daiga Cābele aicina visus vecākus, kuriem vēl saglabājušās maza 
izmēra pastalas, uz pastalu tirdziņu, lai palīdzētu nokomplektēt deju tērpu 
jaunajiem -  1.- 2.klašu dejotājiem.  
 

Pērku  1-2 istabu dzīvokli Pāvilostā. Zvanīt un piedāvāt 370 685 34004 
Andrius vai rakstīt e-mail: andrius@amanda.lt 

Atgādinājums! Tuvojas Latvijas 90.dzimšanas diena, tāpēc Sakas 

novada dome atgādina saviem iedzīvotājiem, ka svētku dienās 11.novembrī 
un 18.novembrī pie mājām izliekami valsts karogi kā cieņas apliecinājums 
savai valstij un tautai. 
Šo noteikumu ievērošanu kontrolēs novada pašvaldības policija. Sods par 
noteikumu nepildīšanu Ls 30, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, var uzlikt 
naudas sodu – Ls 50.  

Pašvaldības policija norāda, ka nekādas atrunas vairs uzklausītas 
netiks, jo pēc novērojumiem jāsecina, ka īpašnieki, kuri nevar atļauties 
iegādāties valsts karogu, spējuši nopirkt un pie ēkas uzstādīt satelītantenu. 
Maznodrošinātie  iedzīvotāji var lūgt materiālu palīdzību valsts karoga 
iegādei Sakas novada domē, aizpildot maznodrošināto deklarāciju.  

Lai svētku noskaľu papildina plīvojošu karogu rotāti nami! 
 

 

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. 

 

SVECĪŠU VAKARS 
 
16.novembrī plkst.16.00 Pāvilostas kapos 
23.novembrī plkst.16.00 Stembres kapos 
23.novembrī plkst.17.00 Ulmales kapos 

 

Pāvilostas pilsētā ir pieejami Swedbank pakalpojumi 
Nākamā tikšanās 2008.gada 12.novembrī no 
plkst. 11.00-13.00  un turpmāk, divas reizes  
mēnesī - katra mēneša otrās  un 
pēdējās  nedēļas trešdienās  no plkst.11.00-
13.00. Jums būs iespēja tikties 

 ar Swedbank Klientu informācijas centra darbinieku Pāvilostas  pilsētas 
domes telpās 

Klientu informācijas centrā jūs varēsiet saņemt lielāko daļu no bankas 
pakalpojumiem. Ceram, ka visvērtīgākais Jums būs mūsu bankas speciālista 
padoms, konsultācijas, lai izvēlētos interesējošo, atbilstošāko bankas pakalpojumu.  

Tā, piemēram, klientu informācijas centrā Jūs varēsiet atvērt kontu 
Swedbank, pasūtīt un saņemt daţādas maksājumu kartes, tajā skaitā kredītkartes, 
pieslēgt internetbanku, mobilo banku un telefonbanku, pieteikties automātiskajai 
rēķinu apmaksai, kā arī saņemt konsultācijas par bankas piedāvāto pakalpojumu 
izmantošanu un izvēlēties sev piemērotākos finanšu produktus - patēriņa kredītu, 

hipotekāro kredītu, līzingu, uzkrājumu pensijai vai ģimenei, dzīvības apdrošināšanu.  
Labas idejas piepildās vienmēr! Uz tikšanos Pāvilostā! 

 
 
 

 

 
 

 

Administratīvās komitejas lēmumi. Sēde 30.10.2008. Nr.12 
1.1952.gadā dzimušais Jānis P. par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā 
sodīts ar naudas sodu Ls.20,00 apmērā. 
2.1989.gadā dzimušais Vjačeslavs Ţ. par dzīvošanu bez derīgas pases sodīts ar 
naudas sodu Ls.10,00 apmērā. 
3.1960.gadā dzimušais Arkādijs Ţ. par dzīvošanu bez derīgas pases  sodīts ar 
naudas sodu Ls.10,00 apmērā. 
4.1983.gadā dzimušais Guntis B. par alkohola iegādi nepilngadīgai personai sodīts 
ar naudas sodu Ls.20,00. 
5.1976.gadā dzimušais Mareks S. par  atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā 
vietā sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 
6.1978.gadā dzimušais Jānis S. par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā 
sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 

Ziņas apkopoja Daiga Enkuzena 

 

mailto:andrius@amanda.lt

