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 Šogad mācības 1.klasē uzsāk 22 skolēni, kurus mācīs un audzinās skolotāja Gaida Benete. Foto: Ansis Horna. 

Sveicināta skola! 

Skola  - tilts uz lielo dzīvi, kas jāpāriet katram 

bērnam! 

Sveicam skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 

jauno mācību gadu uzsākot! 

Avīzes redkolēģija 
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 DOMES ZIĽAS 
Kopš laikraksta  iepriekšējā izdevuma iznākšanas ir notikušas trīs 

domes sēdes. 
31.jūlija domes sēdē tika izskatīti 26 jautājumi un 2 no tiem slēgtajā 

sēdes daļā. Personīgu iemeslu dēļ tajā nepiedalījās deputāts Egils Lapinskis. 
Deputāti pieľēma šādus lēmumus: 
- Apstiprināja sekojošus Sakas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumus: 
1.1. laulību reģistrācija ar svinīgu laulības ceremonijas organizēšanu 
sestdienās vai svētku dienās: 
   domes zālē- Ls 30,-  
   muzeja zālē- Ls 40,- 
1.2. laulību reģistrācija ar svinīgu laulību ceremonijas organizēšanu  
darbdienās : 

 kabinetā- Ls 5,-  
2. Novada iedzīvotāji no maksas pakalpojumiem tiek atbrīvoti: 
2.1. ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir 1. un 2.grupas invalīdi, 
2.2. ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir personas, kuras normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām. 
3. Novada iedzīvotāji no maksas pakalpojumiem 75% apmērā tiek atbrīvoti: 
3.1. ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir 1. un 2.grupas invalīds, 
3.2. ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu. 
4. Novada iedzīvotāji no maksas pakalpojumiem 50% apmērā tiek atbrīvoti: 
4.1. ja vismaz viens no laulātajiem novadā dzīvesvietu ir deklarējis ilgāk par 6 
(sešiem) mēnešiem. 
5. Lēmuma pirmajā punktā minētajām summām jābūt iemaksātām novada 
domes kontā vai kasē ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības ceremonijas. 
6. Lēmums stājas spēkā no 2008.gada 01.augusta. 
- Piešķīra finansējumu no budţeta neparedzētiem izdevumiem: 

1.1.  SIA „Metrum” par pašvaldības īpašumu mērīšanas darbu 
veikšanu- Ls 4000,-; 

1.2. SIA „Iga-4” par pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 
remontdarbu veikšanu- Ls 522,-; 

1.3. SIA „HT-Konsaltings” par Ziemeļu un Dienvida molu 
apsekošanu un rekomendācijas izsniegšanu par molu 
ekspluatāciju- Ls 10620,- 

1.4. SIA „Firma L4” par ūdensapgādes attīstības 2.kārtas darbu 
tehniskā projekta un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi 
Ls 31536,-. 

1.5.  SIA „A.Spīdola” pakalpojumu apmaksas palielināšanai  Ls 
1020,-.  

-  Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  Pļavu iela 8, 
Pāvilostā un uz nekustamo īpašumu  „Mežvidi” zemes gabals Nr. C-1, Ceriľu 
iela 1, Sakas pagastā.  
- Akceptēja SIA "Firma L4" 2008.gada jūnijā sagatavoto tehniski 
ekonomisko pamatojumu un tajā izmantotos pieľēmumus projektam 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Sakas novada Pāvilostas 
pilsētā” kopumā un tajā iekļauto prioritāro investīciju programmu, kas 
tiek sadalīta pa finanšu avotiem atbilstoši zemāk attēlotajā tabulā: 

1.  

Projekta 
kopējais 

finansējums, 
LVL 

ES 
struktūrfonda 
finansējums, 

LVL 

Valsts 
budžeta 
dotācija, 

LVL 

ES 
struktūrfonda 
finansējuma 
saľēmēja 

līdzfinansējum
s, LVL 

Citi līdzekļu 
avoti 

(kredīts), 
LVL 

936 987 351 400 96 987 0 488 600 

2. Apstiprināt sekojošu galveno komponentu realizāciju prioritārā investīciju 
projekta ietvaros: 

o jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Vecpilsētas daļā – pa Dzintaru ielu 
posmā no Dzintaru iela 1 (muzeja) līdz Torľa ielai, pa Brīvības, 
Smilšu, Vītolu, Viļľu, Tirgus, Lejas, Kalna, Kluso un Sporta ielām ~ 7 
004 m (esošo ūdensvadu atzaru pārslēgšana pie no jauna 
projektētā); 

o jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve E. Šneidera laukumā ~ 247 
m (esošo sadzīves kanalizācijas tīklu pārslēgšana pie no jauna 
projektētā). 

3.ES struktūrfonda finansējuma saľēmēja ieguldījumu un projekta 
priekšfinansējumu apmaksāt ľemot līdz 936 987 LVL lielu aizdevumu 2009. 
gadā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.  

 

4. ES struktūrfonda finansējuma saľēmējs PVN nodokļa izmaksas 142 930 
LVL apmērā finansēs izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 
priekšnodokļa atskaitīšanu.  
5. Kredīta atmaksas nodrošināšanai, atbalstīt projektā izstrādāto tarifu 
politikas realizāciju, iesniedzot projektā plānoto tarifu pieprasījumu 
apstiprināšanai sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. 
6. Piedalīties projekta realizācijā, nodrošinot projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus, atbilstoši prasībām, kas tiek 
izvirzītas projekta saľēmējam. 
7. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 
aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lēmuma 
saľemšanai par pašvaldības spēju ľemt kredītu līdz 936 987 LVL liela 
aizdevuma apmērā, sākot ar 2009. gadu. 
8. Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības 
kredītsaistībās. 
- Apstiprināt tarifus un maksas pakalpojumu izcenojumus no  
2008.gada 01.septembra p/a “Pāvilostas komunālais uzľēmums”: 
1.Siltuma tarifi. 

 1 m2 = 0,70 Ls (+5% PVN / privātpersonām) = 0,74 Ls. 

 1 m2 = 0,70 Ls (+18% PVN / iestādēm) = 0,83 Ls. 

 1MWh = 36.37Ls (+18% PVN iestādēm) = 42.92 Ls. 
2. Ūdens tarifi. 

 1 m3 = 0,47  Ls (+ 5% PVN) = 0,49 Ls. 

 patēriľa norma uz 1 cilvēku atkarīga no pieejamām  
pakalpojumu izmantošanas ērtībām, apstiprinātām 24.04.2003. 
 Pāvilostas pilsētas domes sēdē Nr 14. 

3. Kanalizācijas tarifi 

 1 m3 = 0,52 Ls (+ 5% PVN) = 0,55Ls. 
4. Traktora pakalpojumi 

 1 h / 12,25 Ls (+18% PVN) = 14,46 Ls. 
5. Strādnieka pakalpojumi 

 1 h / 2,42 Ls (+18% PVN) = 2,86 Ls. 
6. Santehniķa pakalpojumi 

 1 h / 2,42 Ls (+18% PVN) = 2,86 Ls. 
7. Ūdens skaitītāju plombēšana un dokumentu noformēšana = 1 Ls. 
8. Pļaušana ar trimmeri = 7 Ls / 1h. 
9. Asenizācijas pakalpojumi 

 17,98 Ls (+5% PVN) = 18,88 Ls. (par vienu pakalpojumu  
privātpersonām) 

 17,98 Ls (+18 %PVN) = 21,22 Ls. (par vienu pakalpojumu iestādēm) 
- Apstiprināja cenas tūrisma informācijas centrā nopērkamiem sekojošiem 
suvenīriem: 

 Auduma maisiľi -  Ls 1.30 

 Krūzes ar druku – Ls 2.40 

 Cepures ar izšuvumu – Ls 3.90. 
- Pilnvaroja Pāvilostas pašvaldības policiju veikt kontroli par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu, tai skaitā apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras piekrastes kāpu aizsargjoslā, 
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un nolēma slēgt sadarbības 
līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes drošības direkcija”. 

Noteica, ka ieľēmumi no soda naudas par transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiek sadalīti šādi: Sakas novada 
pašvaldībai- 70 %; valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības 
direkcija”- 30 %. Administratīvo pārkāpumu lietas par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgas Sakas 
novada domes norīkotas amatpersonas.  
- Pieľēma objekta „LMT” SIA Mobilo telefonu bāzes stacijas ar sakaru mastu 
„Upsēde” būvniecības ieceri. 
- Atcēla Sakas novada domes 2008.gada 24.aprīļa sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 
18§ „Par zemes gabala sadalīšanu Dārdedži, Sakas pagastā”, uz zemes 
gabala īpašnieka iesnieguma pamata.  
- Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam Malduguns 
iela 8, Pāvilostā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Sakas 
novada domes priekšsēdētāju U.Kristapsonu. Darbu veiks SIA „Metrum”. 
- Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem „Ābelītes” 
un „Akmeľkaļi” Sakas pagastā un apstiprināja darba uzdevumu. Izstrādi veiks 
SIA „WESTHAUS”. Par  detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Sakas 
novada domes priekšsēdētāju U.Kristapsonu. 
- Piešķīra Nellijai HOFMANEI, Augustam VASKOPAM( mantiniekiem), 
Malvīnei STRAZDIĽAI un Vairim VASKOPAM mantojumā pienākošos zemi 
0,9 ha platībā, patreizējā adrese Malduguns iela 7, Pāvilostā.  
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 - Piekrita nekustamā īpašuma „Treimaľi”, Sakas pagastā sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu – 
„Laivenieki”. 
- Piekrita nekustamā īpašuma „Druviľas”, Sakas pagasts, sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību kā atsevišķu īpašumu, 
nodrošinot zemes gabalam piekļūšanu, un piešķirt zemes vienībai 
nosaukumu – „Svelmes”.  
- Sakas novada dome izskatīja Valsts būvinspekcijas 03.07.2008. vēstuli par 
patvaļīgo būvniecību Kalna ielā 5, Pāvilostā un noteica, ka domājamās daļas 
īpašniecei K. Kļukovičai Liepājas rajona pašvaldību apvienotajā būvvaldē 
viena mēneša laikā no domes lēmuma saľemšanas  jāizľem plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu ēkas rekonstrukcijas veikšanai atbilstoši Pāvilostas 
pilsētas apbūves noteikumiem  un trīs mēnešu laikā jāizstrādā tehniskais 
projekts iepriekš minētam objektam. 
- Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 10 projektu „ Par pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei”. Noteikumi jau izskatīti Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijā un saľēmuši atzinumu. Skat.4 lpp. 
- Piešķīra 2008./2009.mācību gadā 50% domes atmaksātās pusdienas 
sekojošiem skolēniem, kuri tās nopelnīja, vasarā strādājot labiekārtošanas 
darbos - Jānim Štokmanim, Jānim Grundmanim, Edgaram Lindermanim, 
Marikai Pukinskai, Helvijam Sprūdam,  Madei Jancei, Rūdolfam Priedoliľam, 
Katei Štokmanei, Evitai Lazukinai, Agnesei Ģēģerei, Annai Šēnai, Itijai 
Ozoliľai, Sindijai Moženovai, Evitai Jakovļevai, Rihardam Grundmanim, 
Arvīdam Vējkājim, Lindai Afanasjevai, Artim Gāliľam, Agijai Bunkai,  Miķelim 
Emīlam Hornam, Gitai Pīragai, Agnesei Kraģei- Kurčanovai, Kristīnei 
Podziľai, Antai Podziľai un Ritvaram Pukinskim pirmsskolas izglītības 
iestādē. 
- Uzdeva pašvaldības aģentūras „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 
direktoram Arnoldam Ķeirim līdz 2008.gada 15.augustam sagatavot 
detalizētu atskaiti par saľemto mājas Dzintaru ielā 99A, Pāvilostā 
apsaimniekošanas naudu par 2005., 2006. un 2007.gadiem un par tās 
izlietošanu. 
- Nolēma p/a „Pāvilostas komunālais uzľēmums” direktoram A.Ķeirim līdz 
š.g.15.augustam iesniegt domē tāmi par daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 8, 
Pāvilostā kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai pilsētas centralizētai 
kanalizācijas sistēmai Dzintaru ielā. Pēc tāmes saľemšanas izskatīt 
jautājumu atkārtoti. 
-  Piešķīra zvejai Baltijas jūras piekrastē 2008.gadā Osvaldam Grinbergam  
1 zivju tīklu, no kura atteicās SIA „Viga 3”. 
-  Apstiprināja maksu par vienu ēdienreizi Pāvilostas vidusskolas ēdnīcas 
kopgaldā no 2008.gada 01.septembra skolēniem Ls 0,60 un nolēma 
Pāvilostas vidusskolas direktori Ainu Ansoni uzaicināt piedalīties Sakas 
novada domes finanšu komitejas sēdē 25.augustā, lai izlemtu par 
ēdināšanas maksu pedagogiem, vidusskolas tehniskiem darbiniekiem, 
pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem, pārējām personām un 
iesniegt atskaiti par Pāvilostas vidusskolas virtuves darbu un pārskatu par 
vasaras periodā vidusskolā notikušajām nometnēm.  
- Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas nolikuma projektu.  
 
13.augustā tika sasaukta domes ārkārtas sēde. Tajā personīgu apstākļu dēļ 
nepiedalījās deputāti - Anna Brūkle un Oskars Vērnieks. 

Sēdes kārtībā viens jautājums - par Pāvilostas ostas molu 
renovācijas projekta finansēšanu. Zinot to, ka Pāvilostas moli ir sliktā stāvoklī 
un tiem steidzami nepieciešams remonts, deputāti nolēma ľemt aizľēmumu 
Valsts Kasē 2009.gada  janvāra mēnesī 763 932 Ls apmērā ar Valsts Kases 
noteikto procentu likmi, pamatsummas atlikto maksājumu uz 1 gadu un tās 
atmaksu līdz 2020.gada 4.ceturksnim (ieskaitot)  Pāvilostas ostas pārvaldes 
sagatavotā projekta „Pāvilostas ostas molu renovācijas tehniskā projekta 
izstrāde un  hidrotehniskie darbi” īstenošanai, gadījumā, ja projekts tiek 
atbalstīts ar līdzfinansējumu no Eiropas zivsaimniecības fonda. Kredīta 
atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Pašvaldības finansējums ko 
ieguldīs šajā projektā būs 10 % no kopējās summas, tas ir Ls 76 932,20. 

 
28.augusta domes sēdē piedalījās visi deputāti un izskatīja virkni 

jautājumu, kas saistīti ar īpašumu pārdošanu un sadalīšanu un adresu 
piešķiršanu: 
- Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem  „Bites”, 
„Kļavnieki”, „Dzintari” Sakas pagastā. 
- Atļāva sadalīt zemes gabalu Durbenieki, Sakas pagastā, izstrādājot zemes 
ierīcības projektu 
- Apstiprināja adresi nekustamajam īpašumam „Liedadziľi” Sakas pagastā 
un piešķīra  adreses nekustamiem īpašumiem Dzintaru iela 4 un Ostmalas 
iela 6, Pāvilostā, lai varētu tos ierakstīt zemesgrāmatā uz Satiksmes 
ministrijas vārda. 
 

- Precizēja un noteica platību 0,60 ha zemesgabalam „Riekstiľi” Sakas 
pagastā, lai īpašnieks varētu veikt zemes izpirkšanu, saskaľā ar likumu „Par 
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”. 
-  Apstiprināja detālplānojuma  „Pūces", Sakas pagastā, galīgo redakciju un 
noteica, ka detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 11 „Zemes gabala 
„Pūces” Sakas pagastā, kadastra Nr. 6486 003 0001  izmantošanas un 
apbūves noteikumi". Interesenti ar detālplānojumu var iepazīties Sakas 
novada domē un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Domes 
dokumenti. 

Deputāti jau komitejas sēdē bija uzklausījuši vidusskolas 
pārstāvju – skolotāju un virtuves vadītājas domas un rezultātā apstiprināja 
maksu par vienu ēdienreizi Pāvilostas vidusskolas ēdnīcas kopgaldā no 
2008.gada 01.septembra: 
Ls 0,60 apmērā - skolotājiem, vidusskolas tehniskiem darbiniekiem, 
pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem; 
Ls 1,20 apmērā- pārējām iepriekš neuzskaitītām personām. 
  Pēc sociālo darbinieku iesnieguma, kas pamatots uz ģimeľu 
materiālā stāvokļa izvērtējuma, deputāti domes apmaksātas pusdienas 
2008./2009. m. g. piešķīra sekojošiem pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkľiem un vidusskolas skolēniem: Danielai, Kitijai un Samantai Tuzēm, 
Ivo Jaunzemam, Tomam un Marekam Podziľiem, Sandrai, Diānai un Dairim 
Ozoliem, Gintam, Gatim un Norai Ventlandiem. 
 Deputāti pieľēma lēmumu  noteikt garantēto minimālo 
ienākumu (GMI) līmeni no 01.09.2008. Ls 37,- personai mēnesī. 

Lai uzsākot skolas gaitas, mazie pirmklasnieki justos ērti un patīkami 
skolā, deputāti no budžeta neparedzētiem izdevumiem piešķīra finansējumu 
skolēnu 2-vietīgu regulējamu galdu un krēslu iegādei Pāvilostas vidusskolas 
1.klasei - Ls 789,33 apmērā. 

No š.g. 18.jūnija, kad dome saľēma iesniegumu no daudzdzīvokļu 
mājas Dzintaru ielā 99A biedrības „Centībnieki” valdes priekšsēdētāja Jura 
Blaubārža, ilgst domes sarakste ar Pāvilostas komunālā uzľēmuma 
direktoru Arnoldu Ķeiri par iepriekšminētās mājas saľemto 
apsaimniekošanas naudu un pamatotu tās izlietošanu. Dome pēc 
vairākkārtēja rakstiska pieprasījuma saľēma no komunālā uzľēmuma 
vadītāja ziľojumu ar pielikumā pievienotu detalizētu atskaiti. Šajā atskaitē 
redzams, ka, cik mājas iedzīvotāji ir samaksājuši par apsaimniekošanu, tik 
arī komunālais uzľēmums ir izlietojis. Respektīvi, viss ir pa nullēm. Domes 
deputāti iepazinušies ar atskaiti konstatēja, ka A.Ķeiris atskaitē ir norādījis arī 
izdevumus par apkures sistēmas atgaisošanu u.c. izdevumus”, kurus 
komunālais uzľēmums nedrīkst segt no apsaimniekošanas naudas. Deputāti 
nolēma atkārtoti prasīt pašvaldības aģentūras „Pāvilostas komunālais 
uzľēmums” direktoram A.Ķeirim līdz 2008.gada 19.septembrim iesniegt 
daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 99A, Pāvilostā apsaimniekošanai 
izmantoto finanšu līdzekļu dokumentu kopijas ( rēķini, tāmes, u.c. 
grāmatvedības dokumenti), kā arī pārskatīt domei iesniegto 
apsaimniekošanas izdevumu sadalījumu par konkrēto periodu un izslēgt no 
izdevumu sadaļas zaudējumus par apkuri, kas nav attiecināmi uz mājas 
apsaimniekošanas naudas izlietojumu. 

Sociālajos pabalstos  jūlijā  izmaksāti  Ls 130.- un augustā izmaksāti 
Ls 125,65. 
Nākamā domes sēde 25.septembrī  14.00. 

Domes ziľas sagatavoja Marita Horna 
 

 Paziľojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
,,Sakarā ar Sakas novada domes 2008. gada 31. jūlija 

lēmuma Nr.10 (l1g) *Par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamiem īpašumiem ,,Ābelītes" un ,,Akmeľkaļi" Sakas pagastā, 
Sakas novadā, Liepājas raj.", uzsākta detālplānojuma izstrāde 
īpašumiem "Ābelītes" (kad.nr.64860 03 0104), "Akmeľkaļi" ( kad. Nr. 
6486 003 0129), Sakas pagastā, Sakas novadā, Liepājas rajonā). 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana īpašuma ,,Ābelītes" – 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas 3.rinda un meža zona, 
īpašuma ,,Akmeľkaļi" - savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija 
3.rinda un darījumu iestāžu teritorijas 2.rinda. Detālplānojuma 
izstrādes vadītājs - Sakas novada domes priekšsēdētājs 
U.Kristapsons. Ierosinājumus, priekšlikumus detālplānojuma 
izstrādei iesniegt rakstiskā veidā SIA ,,Westhaus". (Kuldīgas iela 53, 
Ventspils, LV-3601) trīs nedēļu laikā pēc publikācijas laikrakstā 
”Latvijas Vēstnesis"". 

SIA "Westhaus" valdes loceklis Kaspars Blumbergs, 29241201 
 

http://www.pavilosta.lv/
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 Liepājas rajona Sakas novada domes lēmums Nr. 5.§ 
Pāvilostā, 2008.gada 28.augustā (prot.Nr. 12) 

Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr. 11 „Zemes gabala „Pūces” Sakas pagastā, Sakas 
novadā, kadastra Nr. 6486 003 0001  izmantošanas un apbūves 

noteikumi" izdošanu 
1. Izskatījusi, atbilstoši MK 04.11.2004. Noteikumu "Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi" 69.punktam iesniegto zemes gabala 
"Pūces" (projekta izpildītājs SIA "Metrum”) detālplānojuma redakciju, un 
pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 43.p.,1.  

SAKAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
1.1. Apstiprināt detālplānojuma  „Pūces", Sakas pagastā, Sakas novadā, 

Liepājas raj.  redakciju par galīgo redakciju.  
1.2. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr. 11 „Zemes gabala „Pūces” 
Sakas pagastā, kadastra Nr. 6486 003 0001  izmantošanas un apbūves 
noteikumi". 

1.3. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieľemšanas publicēt laikrakstos 
„Kursas Laiks” un „Latvijas Vēstnesis” , kā arī pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Sakas Ziľas”, norādot, ka ar detālplānojumu var 
iepazīties Sakas novada domē un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv 
sadaļā Domes dokumenti.  

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Pāvilostā 2008. gada 31.jūlijā,(prot. Nr. 10., lēm.Nr. 19.) 
 

Par  pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu, Latvijas 
Republikas likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 3. un 4.daļu 

1. Vispārīgie nosacījumi 
1.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai. 

2. Pabalsta apmērs 
2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 100 (viens simts latu) par katru jaundzimušo bērnu. 
2.2. Pabalstu izmaksā Sakas novada dome. 

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība 
3.1. Tiesības saľemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas 
pilsoľiem, nepilsoľiem, kuriem ir piešķirts personas kods un ja viena no vecākiem 
un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Sakas novadā. 
3.2. Sakas pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu no  pašvaldības budžeta 
līdzekļiem (pabalsti iedzīvotājiem): 
3.2.1. vienam no bērna vecākiem; 
3.2.2. personai, kura adoptējusi vai ľēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu 
vecumam un ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 
3.3. Lai saľemtu pabalstu, 3.2.1. un 3.2.2.punktā minētajām personām, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Sakas novada domes sociālam 
darbiniekam šādi dokumenti: 
3.3.1. iesniegums pabalsta saľemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu; 
3.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
3.3.3. dokumentāls apliecinājums, ka persona, kas pieprasa pabalstu, ir 
deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Sakas novadā; 
3.3.4. dokumentāls apliecinājums, ka bērna pamatdzīvesvieta ir deklarēta Sakas 
novadā. 
3.4. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu 
piešķir viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas. 
3.5. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna 
vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz 
Bāriľtiesas vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu. 
3.6. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiľas 
diennaktis. 

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

5. Noslēguma jautājumi 
5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Pāvilostas - 
Sakas Ziľas" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis". 

Sakas novada domes priekšsēdētājs U.Kristapsons 

 

Administratīvās komitejas lēmumi: 
1. 1986. gadā dzimusī Oļesja par atkritumu izgāšanu 

piejūras mežā ir sodīta ar soda naudu Ls 20,00 
apmērā; 

2. 1963.gadā dzimušais Ilgvars par dzīvošanu bez 
derīgas pases sodīts ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 

3. 1965.gadā dzimušais Uldis par nepilngadīgo bērnu 
audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu 
sodīts ar naudas sodu Ls 20,00 apmērā; 

4. 1990.gadā dzimušais Gatis par alkohola lietošanu kopā 
ar nepilngadīgām personām sodīts ar naudas sodu Ls 
10,00 apmērā; 

5. 1961.gadā dzimušais Dainis par alkohola lietošanu 
kopā ar nepilngadīgām personām sodīts jūnijā ar soda 
naudu Ls 10,00 apmērā, jūlijā – Ls 25,00, bet augustā -  
Ls 25,00 apmērā; 

6. 1989.gadā dzimušais Toms par nolaidīgu pases 
glabāšanu sodīts ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 

7. 1991.gadā dzimušais Jānis par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī jūlija mēnesī ir sodīts ar 
naudas sodu Ls 5,00 apmērā, bet augusta mēnesī par 
šādu pašu pārkāpumu ar soda naudu Ls 10,00 
apmērā; 

8. 1963.gadā dzimušais Ritvars par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī sodīts ar 
soda naudu Ls 25,00 apmērā; 

9. 1953.gadā dzimušais Oskars par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī sodīts ar 
soda naudu Ls 25,00 apmērā; 

10. 1954 gadā dzimušais Andris par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī sodīts ar naudas sodu 
Ls 10,00 apmērā un ir šo sodu jau samaksājis; 

11. 1966.gadā dzimušais Zigmunds par dzīvošanu bez 
derīgas pases ir sodīts ar naudas sodu Ls 10,00 
apmērā; 

12. 1948.gadā dzimušais Edmunds par dzīvošanu bez 
derīgas pases ir sodīts ar naudas sodu Ls 10,00 
apmērā; 

13. 1969.gadā dzimusī Elita par vecāku pienākuma 
nepildīšanu jūnija mēnesī ir sodīta ar naudas sodu Ls 
10,00 apmērā un jūlija mēnesī arī ir sodīta ar naudas 
sodu Ls 10,00 apmērā; 

14. 1966.gadā dzimušai Vizmai par vecāku pienākuma 
nepildīšanu ir izteikts brīdinājums; 

15. 1960.gadā dzimušais Jānis par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī ir sodīts ar naudas 
sodu Ls 10,00 apmērā; 

16. 1980.gadā dzimušais Lauris par nolaidīgu pases 
glabāšanu ir sodīts ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 

17. 1966.gadā dzimušais Uldis par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī ir sodīts ar naudas 
sodu Ls 15,00 apmērā; 

18. 1958.gadā dzimušais Imants par dzīvošanu bez 
derīgas pases ir sodīts ar soda naudu Ls 10,00 
apmērā; 

19. 1993.gadā dzimušam Ģirtam jūlija mēnesī ir sastādīti 
divi protokoli par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibuma stāvoklī un viľš ir sodīts ar naudas sodu Ls 
20,00 apmērā;  

20. 1988.gadā dzimušais Rimants par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī ir sodīts ar 
soda naudu Ls 10,00 apmērā; 

21. 1956.gadā dzimušais Jurijs par alkohola iegādi 
nepilngadīgām personām ir sodīts ar soda naudu Ls 
25, apmērā un piespriesto sodu ir atstrādājis 
pašvaldības norīkotos darbos. 

Ziľas apkopoja Aija Ozoliľa 
 

http://www.pavilosta.lv/
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  Šī gada 3. augustā Pāvilostu apmeklēja viesi no Lielbritānijas 
klematis audzētāju biedrības, kā arī interesenti no Zviedrijas, Amerikas 
un Šveices- kopumā 27 dārzkopības entuziasti. Dārzkopji apceļoja 
Latviju un iepazinās ar Latvijas skaistākajiem dārziem Rīgā, Siguldā, 
Ventspilī, Nīcā, kā arī apmeklēja mūsu Sakas novadu. Domāju, ka tas 
bija gan liels gods, gan arī patīkami, kad Pāvilostas dārzu labā slava ir 
aizskanējusi līdz cilvēkiem, kas rīkoja šo ekskursiju un Sakas novada 
dārzi tika iekļauti Latvijas labāko dārzu topā, kurus piedāvāja apskatei 
ārzemniekiem. Viens no šīs vizītes organizatoriem bija Turaidas 
muzejrezervāta kultūrvides nodaļas vadītājs, daiļdārznieks Aivars Irbe. 
Viesi ne tikai apmeklēja dārzus, bet arī iepazinās ar Pāvilostu un 
Sakas novadu un tām kultūrvēsturiskajām bagātībām. Ekskursijas 
sākumā Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova 
iepazīstināja ārzemniekus autobusa ekskursijā ar Pāvilostu, kā arī ar 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju. Tad sekoja Pāvilostas īpašais 
piedāvājums- zivju kūpināšanas šovs ar degustāciju, ko ārzemniekiem 
demonstrēja Zamarīšu ģimene. 

Sekoja ekskursija pa Pāvilostas dārziem- Lieljukses Sandras, 
Rolmanes Martas un Rolmanes Maritas dārzi. Turpinājumā viesi tika 
iepazīstināti ar Sakas pagastu- tika apmeklēta lauku viesu māja „ 
Ievlejas ”, kur ārzemniekus sirsnīgi uzľēma Pētersonu ģimene- tika 
parādīta bioloģiskā lauksaimniekošana, viesu māja, privātais muzejs, 
kā arī saliľā viesi tika cienāti ar dabīgiem lauku produktiem: pašceptu 
rupjmaizi, mājās sietu sieru, pankūkām ar meža aveľu ievārījumu un 
lauku pienu. Ārzemnieki labprāt degustēja latviešu nacionālos 
ēdienus. Noslēgumā sekoja koncerts Sakas evaľģēliski luteriskā 
baznīcā, kas izraisīja ļoti lielu atsaucību no viesu puses. Koncertu 
sniedza Sakas ev., luteriskās baznīcas meiteľu ansamblis Gunas 
Vagotiľas- Vagules vadībā. Tika arī saziedoti līdzekļi Sakas ev., 
baznīcas ērģeļu remontam. Nākošajā dienā pēc koncerta, kad jau 
viesi bija Nīcā, zvanīja delegācijas vadītājs un lika nodot lielu paldies 
Agitai Pētersonei un Sakas ev. luteriskās baznīcas meiteľu 
ansamblim par sirsnīgo koncertu. 
   Noslēgumā gribu vēlreiz pateikt lielu paldies visiem, kas man 
neatteica un palīdzēja uzľemt ārzemju dārznieku vizīti: Irinai 
Kurčanovai, Zamarīšu ģimenei, Sandrai Liejuksei, Rolmanei Martai, 
Rolmaľu ģimenei: Jurim un Maritai, Pētersonu ģimenei, Sakas ev. 
luteriskās baznīcas draudzei, Gunai Vagotiľai- Vagulei un baznīcas 
meiteľu ansamblim, Janetai Kristapsonei un krodziľam „ Āķagals ”. 

Sakas novada domes projektu koordinatore  
Vizma Ģēģere 

 

Pāvilostas bibliotēkas ziľas 
 

Visu vasaru ceļu pie jaunākās paaudzes lasītājiem 
turpina Bērnu žūrijas 2008. gada grāmatu kolekcija, kuru bērni 
lasa un vērtēs līdz decembra beigām. 
Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas „Lasīšanas 
veicināšana” mērķis ir pilnveidot publisko bibliotēku iespējas 
darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi 
ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku politiku 
valstī. 

Pāvilostas bibliotēkā šogad lasīt gribētāji ir ļoti daudz 
un par to mēs priecājamies! Laikam stimuls ir tas, ka šogad 
katrai vecuma grupai jāizlasa 5 grāmatas un tās jāizvērtē. Citu 
gadu ir bijušas no 6-7 grāmatām. Šogad lasīšanas 
veicināšanas programmai "Bērnu žūrija" ir ieviesta elektroniskā 
anketa. Bērni savu vērtējumu varēs  izteikt ieejot   
http://80.233.195.9/limesurvey/index.php?sid=19676 un 
sekojot instrukcijai, nobalsot par savām mīļākajām grāmatām. 
Vēl gribu iedrošināt, nāc un piedalies arī Tu! Gaidīsim ikvienu 
skolēnu no 1. līdz 9. klasei! 

Pāvilostas bibliotēka rakstīja projektu Valsts 
Kultūrkapitāla fonda kultūras programmai "Jaunu grāmatu un 
citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām". Šī nozīmīgā 
kultūrpolitikas pasākuma vadmotīvs ir palielināt valsts atbalstu 
pašvaldību pārziľā esošajām publiskajām bibliotēkām, uzlabot 
tajās pieejamo informācijas resursu kvalitāti lasītāju arvien 
prasīgāko vajadzību apmierināšanai. Projekta rezultātā uz 
Sakas novada bibliotēkām saľēmām mazo grāmatu 
komplektu. Pagaidām ar 1. kārtas un 2. kārtas grāmatām var 
iepazīties Pāvilostas bibliotēkā, bet pēc tam pārējās novada 
bibliotēkās. 

Patīkami jaunumi!  
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 

līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais 
tēva dēls” ietvaros V/a „Kultūras informācijas sistēmas”  
panākusi vienošanos ar SIA Tilde par vēl nebijušu pieeju 
elektroniskiem resursiem Gaismas tīkla bibliotēkās: no 2008. 
gada 1. septembra visām Latvijas pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām datu bāze LETONIKA.LV tiks pieslēgta bez 
abonēšanas  maksas! 
Letonika www.letonika.lv ir latviska uzziľu un tulkošanas 
sistēma, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu 
vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, 
datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta katalogu u.c. 
Aicinām šo vienreizējo iespēju izmantot! 

 8.oktobrī Dzejas dienu ietvaros Pāvilostas 
bibliotēkā  būs tikšanās ar populāro dzejnieci Maiju 
Laukmani.  

 Vēl informācijai! 24.septembrī Pāvilostas bibliotēkā 
būs akreditācijas komisija, kura izvērtēs bibliotēkas 
darbību. Turiet īkšķus par mums! 

Priecīgs notikums!  
Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas skolēniem un 

skolotājiem piedalījāmies visas Latvijas mēroga pašsacerēto 
dzejoļu konkursā „Mani sapľi", kuru rezultātā esam priecīgas 
paziľot, ka no Pāvilostas konkursā uzvarējuši : Krista Piļķe, 
Laura Liľķe, Kristīne Uzare, Sintija Pukinska, Kārlis Vītols, 
Renards Rolmanis. Apsveicam jaunos talantus! Uzvarētājiem 
12.septembrī jāpiedalās Rīgā noslēguma pasākumā, bet 
diemžēl, uzklausot viľu viedokli, izlēmām nebraukt. Ar 
pašsacerēto dzejoļu autoriem varēs tikties Dzejas dienu 
pasākumā.  
  Paldies latviešu valodas skolotājiem un skolēniem  
par lielo atsaucību!  

Mairita Vītola 
 

 

Lielbritānijas dārzkopības biedrības vizīte Pāvilostā 
 

http://80.233.195.9/limesurvey/index.php?sid=19676
http://www.kkf.lv/
http://www.kkf.lv/
http://www.kkf.lv/
http://www.letonika.lv/
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Mans brīnums 

 
Naktī debesīs skatos- 
Debesu sietiľā 
Tūkstošiem zvaigžľu, 
Un viena no tām tu.. 
 
Tu naktī zvaigznēs parādies 
Un mieru sirdī atnes man. 
Tu - mans brīnums. 
 
Mēness debesīs brauc, 
Un domas manas pie tevis trauc, 
Jo sirdī tu manā. 
 
Es naktī debesīs skatos 
Un tur tu- mans brīnums... 

Pāvilostas vidusskolas 
11.klases skolniece 

Dace Darkevica 
2008.gada aprīlis 

 

Nākotnes 

vīzija 

 

Mani sapľi ļoti kvēli- 
Un par darbiem ļoti cēli. 
Varbūt būšu miljonārs, 
Varbūt ielu muzikants. 
Nepatīk man mācīties-  
Patīk ļoti ākstīties. 
Neesmu jau zinātnieks,  
Bet gan moču ķīlētājs. 
Mācīšos par celtnieku- 
Lielas mājas būvēšu. 
Everests man nebūs šķērslis- 
Gan jau dzīvē labi ies! 

Pāvilostas vidusskolas 
6.klases skolnieks 
Renards Rolmanis 

2008.gada aprīlis 

 

Skumīgais 

sapnis 

 

Savos sapľos ilgojos, 
Ļoti, ļoti ilgojos- 
Pēc laimes, pēc slavas, 
Lai mani nemoka  vairs šķavas. 
Varbūt sapnī kaut kas notiks, 
Varbūt sapnī lietus līs. 
Zinu, laime nenāk viegli, 
Tādēļ  labāk guli ilgi. 
 
Atnāk balts burvis, 
 Atver manas sapľu durvis. 
Es sapľoju sapni, 
Ar labu nakti. 

Pāvilostas vidusskolas 
6.klases skolniece 

Laura Liņķe 
2008.gada aprīlis 

 

Mani sapņi 

 

Es esmu maza meitene, 
Mans sapnis ir piedzīvot brīnumu. 
Es vēlētos pamosties no rīta un atrasties debesīs. 
Redzēt, kā eľģeļi peldas pa gubu mākoľiem. 
Redzēt, cik skaisti ir būt kopā ar Dievu. 
Es vēlētos laidelēties pa apzeltītu mākonīti 
Un šļūkt pa raibo varavīksni. 
Es esmu maza meitenīte, kas vēlas ieraudzīt 
Visskaistāko pasaulē- Laimi. 
Vakaros, kad gulēt jāiet, mēness un zvaigznes mani ieaijātu. 
No rīta, kad jāceļas, saule man degunu sildītu. 
Es esmu maza meitene, kas vēlas piedzīvot brīnumu! 

Pāvilostas vidusskolas 
6.klases skolniece 

Kristīne Uzare 
2008.gada aprīlis 

 

Sapnī 

 

Es sapnī redzēju maziľu  
Mākonim līdzīgu kaziľu. 
Tai vietā, kur pasaulē ir maziľas, 
Aug daudzas baltas kaziľas. 
Tām pasaulē vieta ir viena, 
Kur cilvēki dzenas pēc piena. 
Pat mazākā pasaules lieta 
Tām liekas visjaukākā vieta. 
Lai dzīvo vien baltā, maziľā, 
Pasaulē jaukākā kaziľa. 
Un tagad vēl viena maziľa  
Skraida pa pasauli kaziľa. 

Pāvilostas vidusskolas 
6.klases skolniece 

Sintija Pukinska 
2008.gada aprīlis 

 

Mani sapņi 

 

Katram savs sapnis ir 
Man dzīves mērķis tas ir. 
Mani sapľi ir neizmērojami 
Sapľi varbūt ir nepiepildāmi. 
Reizēm es ticu horoskopiem  
Tas vēsta bēdīgas lietas: 
Šis gads būs neveiksmīgs man, 
Par to nu gan es nebēdājos. 
Katrs pats savas laimes kalējs 
Sapľus spēju īstenot es, 
Tikai un vienīgi es 
Bez citu palīdzības. 

Pāvilostas vidusskolas 
8.klases skolniece 

Laine Šildere 
2008.gada aprīlis 

 

Vasaras diena 

 

Cik skaista vasaras diena! 
Ļaunuma apkārt neviena. 
Prieks un laime apkārt plūst, 
Uzmanies! Ka zari nenolūst. 
Tauriľi jautri gar krūmiľiem laidelē, 
Bērni pa sētu skraidelē. 
Arī sunim lieli prieki 
Meklē kaulu- tie ir nieki! 
Trenkāt kaķi tā kā zaķi. 
Lūk, tas nu ir kaut kas! 
Bet dienai laika ļoti maz. 

Pāvilostas vidusskolas 
6.klases skolniece 

Krista Piļķe 
2008.gada aprīli 

 

Mani sapņi 

 

Mans vislielākais sapnis ir kļūt par basketbolistu – 
Viľi var kabināt grozā, spēlēt ar prieku un priecāties. 
Mans otrais lielākais sapnis ir kļūt par bagātnieku – 
Varētu nopirkt mašīnas un savrupmāju. 
Mans sapnis ir kļūt par kosmonautu – 
Es varētu redzēt pasauli no cita skatu punkta. 
Mans sapnis ir kļūt par mašīnu taisītāju – 
Jo tad es varētu traukties ar ļoti lielu ātrumu. 
Mans sapnis ir aizbraukt uz Antarktīdu – 
Pavērot mūžīgo dienu un nakti. 
Mans sapnis ir apceļot pasauli – 
Jo tad es varētu iepazīt, kā citas tautas dzīvo. 

Pāvilostas vidusskolas 
6.klases skolnieks 

Kārlis Vītols 
2008.gada aprīlis 

 

 

Artūrs Ozoliľš mākslas skolas 4P grupa 
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Sakopsim Baltijas jūras piekrasti  

 

12.09.2008. plkst. 9:00, LVAF projekta “ Sakopsim Baltijas jūras piekrasti” ietvaros, 

tiek rīkota Sakas novada jūras krasta sakopšanas talka. Ar maisiem un cimdiem talkas 

dalībnieki tiks nodrošināti. Sekojiet informācijai Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv  

un informācijai uz ziņojumu stabiem vai zvanīt dārzniecei Gunitai Lazukinai, tālr. - 

63484559; 29725727. 

Sakas novada dome 

 

22.augustā, tāpat kā citviet Latvijā, 
arī mūsu novadā tika iedegti 
Gaismas tilti pār Sakas upi 
Pāvilostā un pār Durbes upi Sakā, 
tā simboliski apliecinot vienotību ar 
visu Latviju un iezīmējot gaismas 
ceļu uz Latvijas dzimšanas dienu. 
Pasākums Pāvilostā bija pulcinājis 
ievērojamu apmeklētāju skaitu. 
Dome saľēmusi pateicību no LR 
90.gadadienas svētku 
koordinatoriem: „Atrodoties tikai 
ceļa sākumā uz Latvijas 
90.dzimšanas dienu, jau šobrīd 
vēlamies visām pašvaldībām teikt 
pirmo lielo PALDIES – par 
iedegšanos, par atsaucību, par 
idejām un sadarbību 90 dienas 
pirms jubilejas ceļot Gaismas tiltus 
visā Latvijā. Gaišo siržu tīkls 
22.augusta Gaismas tiltos saauda 

Latviju cieši un vienoti.”  Radošajā darbnīcā kultūras namā dienu pirms pasākuma top pašu rokām darināti lukturīši. Foto: S.Vārsberga 

 

Gaismas tilti 

Tādu skatu Zaļkalna mežā netrūkst!  Foto: Andris Zaļkalns 

13.septembrī 

Lielā Talka par 

tīru un zaļu 

valsti! 

Dāvana Latvijai 

90.gadadienā! 

 
Pašvaldībā iedzīvotāji 

var saľemt bez maksas maisu 
un cimdu pāri un instrukciju par 
talku. 

Talkas sākums 
plkst.10.00. Savāktos atkritumus 
talkotāji varēs savest publisko 
atkritumu savākšanas placī 
Dzintaru ielā 87 (SIA „Āķagals” 
kokzāģētavas sētā). 

 

Visi aicināti piedalīties! 

http://www.pavilosta.lv/


Skolēnu darbs vasarā 
 

Šovasar iespēju strādājot nopelnīt domes 
apmaksātas pusdienas izmantoja  19 Pāvilostas bērni un 6 
Sakas bērni. Šie skolēni no 1.septembra līdz 2009.gada 
15.janvārim skolas kopgaldā varēs pusdienot par velti, jo to ir 
nopelnījuši. 

 2001.gadā Pāvilostā tika iedibināta tradīcija domes 
atmaksātās pusdienas nopelnīt ar pašu bērnu darbu, ľemot 
līdzdalību pilsētas labiekārtošanas darbos. Šī tradīcija nav zudusi, 
bet gadu gaitā ir tikai papildinājusies. Pāvilostai apvienojoties ar 
Sakas pagastu, arī Sakā bērniem ir dota šāda iespēja, strādājot 
nopelnīt domes atmaksātās pusdienas. Lielākie paveiktie darbi - 
muzeja dokumentācijas kārtošana, mūzikas skolas malkas 
sanešana šķūnī, bruģa trotuāra ravēšana posmā no skolas līdz 
parkam, darbs bibliotēkā, darbs pilsētas stadionā. Iestāžu 
vadītājiem, kuri griezās ar lūgumu pēc nepieciešamās palīdzības 
dažādos darbos, atteikums no mūsu puses nebija jāsaľem.  

Šovasar jaunums bija Nodarbinātības valsts aģentūras 
piedāvātais projekts par skolēnu (vecumā no 13 līdz 14 gadiem) 
nodarbināšanu vasaras brīvlaikā. Šajā projektā darba līgumi tika 
slēgti ar 24 bērniem ( 15 Pāvilostas un 9 Sakas bērni). Arī šie 
jaunieši strādāja novada labiekārtošanas darbos, par darbu 
saľemot darba algu Ls 80.- . Darbā bija jāierodas katru dienu. 
Darbus vadīja un organizēja sociālie darbinieki. Lielākie paveiktie 
darbi Pāvilostas teritorijā bija Tirgus ielas asfalta seguma tīrīšana 
no sanestajām zemēm, trotuāra noravēšana pie ambulances, 
bruģa trotuāra ravēšana posmā no skolas līdz parkam, un, 
nenoliedzami, pludmales teritorijas vairākkārtēja uzkopšana no 
Akmensraga bākas līdz Rudupītei un no Pāvilostas līdz Ulmalei.  

Manuprāt, par iespēju nopelnīt savu algu katram bērnam 
bija prieks un vecākiem šajā trakajā inflācijas laikā tas bija kaut 
neliels, bet tomēr atspaids ģimenes budžetā. Gribētos arī cerēt, ka 
daļa no bērniem, kuri darīja šos darbus un paši pārliecinājās, kādi 
cilvēki reizēm ir „Cūkmeľi”, nebūs vienaldzīgi pret savu un pilsētas 
apkārtni. 

Paldies par paveiktajiem darbiem, lai arī reizēm tik ļoti 
negribējās strādāt. Es novēlu visiem saviem strādnieciľiem labas 
sekmes jaunajā mācību gadā un kas zina.... varbūt nākošajā 
vasarā tiksimies atkal! Lai jums visiem veicās! 

   Sociālā darbiniece  
Ildze Balode 
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 Vidusskolā 
Augusta beigās pēc trīs dienu kursu apmeklējuma apliecības, 

kas apstiprina gatavību kļūt par mediatoru, saľēmušas divas Pāvilostas 
vidusskolas  skolnieces Jūlija Harkuna un Ilze Kalniľa, skolotāja Baiba 
Arāja un vecāku pārstāve Marita Horna. Kursu ievada nodarbība notika 
jau š.g. pavasarī, kurā piedalījās liels skaits interesentu, bet uzzinājuši, 
ko šis termins mediācija sevī ietver un, ko tas prasa no mediatora, 
vasaras nogalē kursantu skaits bija krietni sarucis. 
Daudzi šo terminu mediācija bija sajaukuši ar terminu meditācija. Tā jau 
tas parasti notiek, kad mūsu dzīvē ienāk kas jauns un nebijis. Pasaulē 
mediācijas process nav nekas jauns. Par to liecina pasludinātā 
Starptautiskā konfliktu risināšanas diena, kura notiek katru gadu oktobra 
trešajā ceturtdienā – šogad 16.oktobrī 
Meditācija nozīmē – dziļas pārdomas; koncentrēšanās sevī; apcere, kas 
bieži vien notiek vienatnē vai dvēseliski radniecīgu cilvēku pulkā mūzikas 
pavadībā, jūras krastā, mežā utt. Savukārt MEDIĀCIJA -   Mediation  ir - 
starpniecība, izlīgums. Mediācija ir viena no strīdu risināšanas metodēm. 
Mediācijas procesā strīdā iesaistītās puses vienojoties pieľem lēmumu, 
kāds būs strīda atrisinājums . Savukārt, tiesāšanās procesā tiesnesis 
paziľo pusēm saistošu lēmumu. Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā 
strīda puses satiekas ar vienu vai vairākiem speciāli apmācītiem 
(sertificētiem) neatkarīgiem mediatoriem, lai apspriestu domstarpības un 
panāktu vienošanos, parasti rakstveidā, noslēdzot līgumu, kuru var 
apstiprināt notārs vai tiesa (ja uzsākts tiesas process). Mediācijas 
process ir konfidenciāls, notiek neitrālā teritorijā, parasti netiek 
pierakstīts.  

Mediācijas pamatprincipi: 
 • brīvprātība - pusēm brīvprātīgi jāpiekrīt piedalīties mediācijas procesā, 
kā arī jāpiekrīt visiem lēmumiem, kas tiek pieľemti kā mediācijas 
galarezultāts;  
 • neitralitāte - lai mediators ar abām strīda pusēm varētu nodibināt 
saikni, kas balstās uz uzticību, ir svarīgi, lai neviena puse nejustos 
jebkādā veidā no mediatora puses tiesāta; 
 • konfidencialitāte – puses var runāt atklātāk un brīvāk, ja zina, ka 
informācija nekad netiks publiskota; mediācijas procesā veiktie pieraksti 
pušu klātbūtnē tiek iznīcināti, tādejādi, pusēm ir iespēja nonākt pie 
izdevīgāka risinājuma. 
 • klienta kontrolēts iznākums- mediatori palīdz pusēm: 
 1) definēt problēmas, ar ko tie saskaras, 
 2) identificēt vienošanās jomas, strīda jautājumus un variantus 
atrisinājumam, 
 3) izvēlēties variantus, kurus tie uzskata par vislabākajiem sev un otrai 
pusei.  

Mediāciju praktizē arī pirms tiesu procesiem un dažkārt notiek 
tā, ka puses pašas nonāk pie risinājuma, neuzsākot tiesas procesu. 
Dažādi strīdi par visdažādākajām lietām ļoti bieži notiek skolās. Un ne 
tikai starp skolēniem, bet arī starp skolēnu un skolotāju, starp skolotāju 
un tehnisko darbinieku, skolotāju un vecāku. Saprotams, ka šo iespēju 
caur sarunu atrisināt strīdu cilvēki uzreiz neizmantos. Pret visu jauno 
izturamies piesardzīgi, ar neuzticību. 

Jau gadu mediatoru kustība pastāv Grobiľas vidusskolā. 
Kursu laikā divi 11.klases puiši dalījās savā pieredzē  un pastāstīja, ka 
pagājušajā mācību gadā saľēmuši vairāk kā 60!!! palīdzības saucienu( 
rakstiskas zīmītes) no pamatskolas skolēniem, kuriem palīdzējuši 
atrisināt strīdus ar vienaudžiem. Mediācijas kustība vērsta uz to, lai 
ikviens cilvēks justos labi un līdz ar to arī sabiedrība kopumā. Īpaši 
nozīmīgi tas ir skolā, kur konflikti skolēnu starpā rodas ik dienas. 
Mediators nav padomdevējs. Viľš tikai palīdz abām pusēm sarunas laikā 
atrisināt strīdu, tā samierinot strīdā iesaistītās puses. Mēs ļoti ceram, ka 
arī mūsu skolā izdosies iedzīvināt šo mediatoru kustību. Jūlija un Ilze ir 
gatavas  kursos iegūtās zināšanas pielietot praksē. Visas četras jaunās 
mediatores esam nolēmušas tikties un izstrādāt darbības programmu, lai 
to ieviestu dzīvē. Protams, ja to atbalstīs skolas vadība. Jau tuvākajā 
laikā ar mediācijas principiem tiks iepazīstināti pedagogi un skolēni un 
izteikts alternatīvs piedāvājums strīdu risināšanai skolā. 

Marita Horna 
 

Pāvilostnieki -  A/s “Latvijas Finieris” rīkotā 
konkursa “Putni mūsu meţā” laureāti 

 
Ir noslēdzies akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” 

konkurss “Putni mūsu mežā”, kas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas 
Ornitoloģijas biedrību un Meža attīstības fonda atbalstu. Šogad 
konkursā piedalījās 15 skolas. Projekta mērķis bija rosināt interesi 
par meža nozari kopumā un veicināt izpratni par meža vērtībām 
(ekoloģiskajām, sociālajām un ekonomiskajām) un to saistību, 
mijiedarbību, aizsardzību un izmantošanu, norādot, ka pārdomāta 
saimnieciskā darbība netraucē ikdienas dzīvi daudzveidīgajiem 
meža iemītniekiem, šogad uzsvaru liekot uz putnu dzīvi. 
Arī mūsu skola piedalījās šajā konkursā. Lielu atbalstu skolēniem  
pētnieciskajā darbā sniedza mežsargs un domes deputāts Oskars 
Vērnieks, kuram paldies, pasniedzot T-kreklu un keponu ar 
konkursa simboliku, 31.jūlija domes sēdē teica vidusskolas skolēni. 
Galveno balvu – izremontētu „Zaļo klasi” ieguva Vaiľodes 
internātpamatskola, bet pāvilostnieki bija to četru godalgoto skolu 
skaitā, kuru komandām balvā ekskursija  uz kādu no a/s “Latvijas 
Finieris” ražotnēm Rīgā, lai iepazītos ar kokrūpnieku darba dienu 
gan ražošanas cehā, gan birojā, pēc tam ieturēt maltīti atpūtas 
centrā “Lido”. 
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Šovasar no 6.- 12.jūlijam Pāvilostas 
kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs piedalījās Dziesmu un deju svētkos 
Rīgā. Dejotājas, pateicoties domes 
finansiālam atbalstam tika pie jauniem 
tērpiem – vestēm un svārkiem, ko pirmoreiz 
varēja skatīt Līgo svētkos, kad deju kolektīvs 
piedalījās dramatiskā kolektīva izrādē 
„Limuzīns Jāľu nakts krāsā”.  

No Rīgas kolektīvs atgriezies ar 
divējādām noskaľām. Lai arī šajos svētkos 
dejotāji bija vienīgie, kuri pārstāvēja Sakas 
novadu, skatītāju draudzīgie izsaucieni un 
uzmundrinājumi pāvilostniekus iepriecināja un 
stiprināja pašapziľu, gūstot apliecinājumu, ka 
par Pāvilostu cilvēkiem ir pozitīvs vērtējums 
un to  pazīst.   

Dejotāji  piedalījās trīs deju 
koncertos. Lai arī viss nenoritēja tik saskanīgi 
un gludi, kā vēlētos, dejotāji no svētkiem 
atgriezušies pacilāti un  priecīgi par tur 
piedzīvoto. „Es jau gaidu nākamos deju 
svētkus”, sacīja viens no dejotājiem. 
Nu, ko! Tad jāsāk gatavoties!  
 

30.augustā Pāvilostā veiksmīgi aizritējis tūrisma 
sezonas noslēguma pasākums. Vairākus gadus augusta pēdējā 
sestdienā Pāvilostā tiek svinēta Senās uguns nakts. Šajā laikā 
visās valstīs, kas atrodas Baltijas jūras krastā, saules rieta 
stundā pie jūras krasta aizdedzina ugunskurus, tādējādi liekot 
katram piekrastē dzīvojošajam justies vienotam ar cilvēkiem visā 
Baltijas jūras reģionā. Senās uguns nakts tradīcija aizsākusies 
Skandināvijā pirms gadiem sešpadsmit. Tās mērķis ir augusta 
pēdējās nedēļas nogalē likt katram Baltijas jūras piekrastē 
dzīvojošajam justies vienotam ar cilvēkiem citā jūras malā, un 
reizē tās ir arī atvadas no vasaras.  

Septembrī sākas skola, daudzi studenti aizbrauc uz 
Rīgu, ģimenes atkal kādu laiku nebūs kopā. Tad nu šis ir 
pasākums, kurā atcerēties jauko vasaru, kārtīgi izballēties, un, 
protams, izjust to vienotības sajūtu, ko var izjust tikai zinot, ka 
vēl simti citu cilvēku šovakar iededz ugunskurus Baltijas jūras 
krastā. 

Jau no rīta ostas teritorijā Pāvilostas iedzīvotājus un 
viesus priecēja floristu kopas Āķgalnieces izstāde Jūras atspulgi 
– asprātīgas instalācijas, kas tapušas no dabas materiāliem. 

 

Ceļā uz nākamiem deju svētkiem 
 

Jaunā sezona ir klāt un jau oktobra pirmajā svētdienā 5.oktobrī plkst.19.00 kultūras namā aicināti vidējās paaudzes dejotāji uz pirmo 
mēģinājumu. Ceram, ka kolektīvam pievienosies daudz jaunu dejotāju! 

Bet visus dejotgribošos bērnus un jauniešus Pāvilostas k/n  un deju skolotāja Daiga Cābele aicina uz jaunās sezonas pirmo tikšanos, 
kas šogad notiks jahtu ostā Pāvilosta Marina 19. septembrī plkst. 16.00. Dejotājus tur gaidīs pārsteigums! 

Lūgums līdzi ľemt desiľas! Lai varētu vienoties par dažiem organizatoriskiem jautājumiem, vadītāja gaidīs arī bērnu vecākus. 
Ierasties aicināti visi. Arī tie, kuri līdz šim nav dejojuši, bet ļoti to vēlas, kā arī tie, kuri vairs negrib apmeklēt mēģinājumus. Ja paši nevarat 
ierasties, lūgums paziľot par to D.Cābelei personiski vai pa tālruni 26398943. 

Marita Horna 

 

Pie muzeja projekta „Smilšu simfonija” ietvaros  lieli un mazi pāvilostnieki bija mācījušies, ka smiltis ir lielisks materiāls un arī 
darbarīks mākslas darbu veidošanai.  

Rezultāts tagad apskatāms Pāvilostas novadpētniecības muzejā iekārtotajā izstādē Smilšu simfonija. Vēl svētdienas vakarā uz celiľa 
pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja varēja apskatīt arī rangoli – indiešu tradicionālās mākslas veidu, kad krāšľus ornamentus darina no 
smiltīm.  

Vakarpusē pāvilostniekiem un viesiem bija iespēja klausīties Kazdangas pūtēju orķestra koncertu ostas teritorijā un uz ekrāna vērot 
projekta „Smilšu simfonija” prezentāciju. Pēc nelielā koncerta visiem bija iespēja kopā ar orķestri doties Gaismas gājienā cauri Pāvilostas 
jaukajām ieliľām līdz jūrakmenim, kur ar saviem priekšnesumiem apmeklētājus priecēja Aizputes deju kolektīvs Kurzemnieks un tika iedegts 
ugunskurs. Pēc koncerta ikvienam bija iespēja izlocīt kājas zaļumballē kopā ar grupu Kurzeme no Aizputes. 

Pāvilosta pie šīs tradīcijas stingri turas, un ļaudīm tā tīk, jo pulcē kuplu priecīgu cilvēku pulku. Un tā ir vēl viena iespēja pašiem 
pāvilostniekiem sajust un viesiem parādīt, ka Pāvilosta ir ļoti īpaša mazpilsēta. 

Paldies vēlos teikt visiem, kuri palīdzēja tapt šim pasākumam, īpaši: Sakas novada domei, U.Kristapsonam, I.Kurčanovai, V. Kārkliľai, 
V.Ģēģerei, S.Vārsbergai, G.Lazukinai, A.Alnim, A. Ozoliľai, I.Blaubārdei! 

Pāvilostas TIC vadītāja M.Baltaiskalna 
 

Aizvadīts Senās uguns nakts pasākums 
 

Viens no floristu kopas „Āķgalnieces” darbiem izstādē „Jūras atspulgi”. Foto Vizma Ģēģere. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Foto: Mārīte Urkauska 
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Veidojam Pāvilostas novadu 
 Nu jau pēc nepilna gada, 2009.gada jūnija mēnesī, 
balsstiesīgie iedzīvotāji varēs piedalīties vēlēšanās un ievēlēt 
pašvaldības deputātus  jaunajā Pāvilostas novadā. Šajā novadā 
būs apvienojušās Vērgales pagasta un Sakas novada 
pašvaldības. Šobrīd turpinās darbs pie jaunizveidojamā 
Pāvilostas novada apvienošanās plāna izstrādes.  Darba grupas 
sastāvā darbojas abu pašvaldību pārstāvji, no Vērgales puses- 
Vizma Alseika, Nauris Novads un Anita Sprudzāne, bet no mūsu 
puses- Mairita Baltaiskalna un Aija Ozoliľa, bet visu darbu 
koordinē projektu koordinatore Vizma Ģēģere.  Informējam, ka 
drīzumā pie Jums dosies pašvaldības informatīvā izdevuma 
speciālizdevums ar plašu informāciju par jauno Pāvilostas 
novadu. Jaunajā novadā izziľas un citus dokumentus iedzīvotāji 
nokārtot varēs  turpat, kur līdz šim. Sakas un Vērgales pagastā 
būs pakalpojumu sniegšanas centri, bet Pāvilostas pilsētā kā jau 
novada administratīvajā centrā darbosies dome.  

Darba grupas pārstāve  
Aija Ozoliľa 

 

VAI TU ZINI, KA 
 

 Domē saľemta informācija, ka no š.g. 15.septembra 
nekursēs autobuss maršrutā Liepāja – Pāvilosta – Ventspils, 
kas izbrauc no Liepājas 6.45 , no Pāvilostas – 7.55. Dome ir 
nosūtījusi pretenziju Autotransporta direkcijai. Lūgums sekot 
turpmākai informācijai. 
 

□ Vides ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta 
noteikumos Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža 
zemes””. 
Noteikumu projekts paredz precizēt iestādes, ar kurām 
jāsaskaľo koku ciršana ārpus meža zemes. 
Noteikumu projekts paredz, ka koku ciršana ārpus meža 
zemēm turpmāk īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā (aizsardzības zonā), ja 
koki tiek cirsti 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai 
visā palienes platumā ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu 
periodiski applūstošu palieni, un Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča krasta kāpu aizsargjoslā netiks saskaľota ar Valsts vides 
dienesta reģionālo vides pārvaldi, bet ar vietējo pašvaldību.  
 

□ 8.oktobrī motelī "Vēju paradīze", Pāvilostā  notiks   
seminārs “Praktiski padomi zaļai saimniekošanai 
tūrisma mītnē “, ko organizē “Lauku ceļotājs” LVAF un 
Vides ministrijas atbalstītā projekta ietvaros. Semināra 
dalības maksa: 5,-Ls (iekļauts: pusdienas, kafija, izdales 
materiāli). Jāpiesakās 7 dienas iepriekš “Lauku ceļotājā” pa 
tel. 67617600 vai pa e-pastu antra@celotajs.lv 
 

□ 2008.gada 2.augustā referendumā “Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” 
 

□ Sakas pagasta vēlēšanu iecirknī nobalsojuši: kopā - 251; Par 
– 241; Pret – 9; Nederīgi – 1 Pāvilostas vēlēšanu iecirknī 
nobalsojuši: kopā - 646; Par – 623; Pret – 22, Nederīgi – 1. 
 

□ 2008.gada 23.augustā “Grozījums likumā “Par valsts 
pensijām”. Sakas pagasta vēlēšanu iecirknī nobalsojuši: 
Kopā – 143; Par – 128; Pret – 15. Pāvilostas vēlēšanu 
iecirknī nobalsojuši: Kopā – 283; Par – 269; Pret – 13; 
Nederīgi -1. 

 

Kas, kur kad 
□ 9.septembrī  Pāvilostas vidusskolā novada 

kultūrizglītības iestāžu vadītāju sanāksme. 
 

□ Ikviens novada iedzīvotājs aicināts padomāt par 
priekšlikumiem Latvijas 90.dzimšanas dienas svinību 
organizēšanai novadā. Priekšlikumus var izteikt 
novada mājas lapā www.pavilosta.lv – Forums. 
Rosinu laikraksta lasītājus piedalīties svētku avīzes 
veidošanā, iesūtot priekšlikumus par kuriem cilvēkiem 
būtu jāraksta vai kādi notikumi jāpiemin Latvijas 
dzimšanas dienas sakarā novada laikraksta oktobra 
izdevumā. Ierosinājumus varat sūtīt uz avīzes 
redaktores e-pastu – mariho@tvnet.lv.   

 
 Sakas-lejas draudze 7.septembrī atzīmē savas 

pastāvēšanas 622.gadadienu,  kad 'Tā Kunga nama 
pamati bija likti' Sakā. Svētkus īpašus padarīs mūsu 
dievnama tikko restaurēto ērģeļu pirmatskanējums. 
15.00 ērģeļmūzikas koncerts - pie ērģelēm Jānis 
Pelše 

16.00 svētku dievkalpojums - kalpos Liepājas diecēzes bīskaps 
Pāvils Brūvers, Grobiľas iecirkľa prāvests Ainars Jaunskalže un 
draudzes mācītājs O.Freimanis.  
27.septembrī plkst.15.00  koncerts, kurā koncertēs Kultūras 
akadēmijas jauniešu koris SOLA. Sakarā ar to, ka ir restaurētas 
ērģeles, ir iecere mūsu baznīcā rīkot garīgās mūzikas koncertus. 
Par turpmākajiem koncertiem ziľosim draudzes mēnešrakstā un 
novada laikrakstā. Būsiet ikviens mīļi gaidīti mūsu dievnamā. 
 

 UZAICINĀJUMS!!! 
   Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina uz           
 SALIDOJUMU š. g. 18. oktobrī plkst. 18:00 
  tos, kas piedalījušies Pāvilostas skolas rīkotajā konkursā 
„ VAI TU MĪLI JŪRU?” 

 vakara gaitā atcerēsimies savu dalību konkursā „VAI 
TU MĪLI JŪRU?” pirms… gadiem 

 izmēģināsim savu prasmi konkursos  

 jautri pavadīsim vakaru kopā ar grupu „ PIEMARE” un 
Kazdangas pūtēju orķestri                                      
Dalības maksa Ls 3,00/ līdzi ľemt groziľus/ 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 11. oktobrim pa tālr. 29366112 
vai e – pastu: silva_v@inbox.lv 
 
 

mailto:antra@celotajs.lv
http://www.pavilosta.lv/
mailto:mariho@tvnet.lv
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Sporta informācija 
Pāvilostas zvejnieku svētku turnīra rezultāti. 
Futbolā piedalījās 12 komandas 
1.vieta  Albatros (Ķikuri) 
2.vieta  Zemnieki ( Aizputes pag.) 
3.vieta  Embūte 
 
Volejbolā piedalījās 20 komandas 
1.vieta  Kalvene 
2.vieta   Zemnieki ( Aizputes pag.) 
3.vieta  Tēvs un dēls (Liepāja) 

Piejūras ceļojošā kausa izcīľā 
minifutbolā piedalās četru pašvaldību komandas 
Cīrava, Aizputes pagasts, Dunalka, Sakas 
novads. Vasarā paredzēti seši posmi.  

Pirmā posma rezultāti:  
Dunalka: Sakas novads   0:1 
 Cīrava: Sakas novads   2:1 
Aizputes pagasts: Sakas novads  0:1 
Kopvērtējumā pirmajā kārtā 2.vieta. 

Otrā posma rezultāti: 
Aizputes pagasts: Sakas novads  6:1 
Dunalka: Sakas novads   1:4 
Cīrava: Sakas novads  2:0 
Kopvērtējumā otrā kārtā 3.vieta. 

Trešā posma rezultāti: 
Aizputes pagasts: Sakas novads  0:0 
Dunalka: Sakas novads   2:2 
Cīrava: Sakas novads   1:0 
Kopvērtējumā trešā kārtā 3.vieta. 

Liepājas rajona 2008.gada 
meistarsacīkstes minifutbolā pirmā riľķa 
rezultāti: 
Grobiľas pilsēta- Sakas novads  4:1 
Grobiľas pagasts- Sakas novads  3:1 
Dunalka- Sakas novads   1:2 
Kurzemes vārds- Sakas novads  5:1 
Medze- Sakas novads   1:1 
Durbe- Sakas novads   1:1 
Priekule- Sakas novads   3:0 
Aizputes pagasts- Sakas novads  4:1 
Otaľķi- Sakas novads   1:4 
Nīca- Sakas novads   9:2 
Embūte- Sakas novads   4:2 
Vaiľode- Sakas novads   2:0 
Kalēti- Sakas novads  1:1 
Livonija FFK- Sakas novads   1:2 
 Pēc pirmā riľķa Sakas novada 
komanda ar 12 punktiem atradās 12.vietā.  
Otrā riľķa rezultāti: 
Kalēti- Sakas novads   1:2 
Livonija FFK- Sakas novads   0:1 
Durbe- Sakas novads   0:3 
Embūte- Sakas novads   1:0 
 Otram riľķim noslēdzoties Sakas 
novada komanda ar iegūtajiem 20 punktiem ir 
ierindojusies 10.vietā piecpadsmit komandu 
konkurencē.  
Sporta organizators 
 Aldis Barsukovs 
 
P.s. Daţādu apstākļu dēļ laikrakstā savlaicīgi 
netika ievietota informācija par sporta 
aktivitātēm un to rezultātiem maijā. 
Atvainojamies sporta organizatoram 
A.Barsukovam un sportistiem par šo kļūdu un 
publicējam informāciju šajā izdevumā. 
 

Sporta informācija 
Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros š.g. 3.maijā stadionā tika rīkots Pāvilostas 
ceļojošais kauss mini futbolā. Sacensībās piedalījās sekojošas komandas: Aizputes 
pagasts, Cīrava, Dunalka, Grobiľas pagasts, 4.stāvs (Ventspils augstskola) un 
Pāvilostas komanda. Rezultāti: 
Cīrava: Pāvilosta  1:0 
Grobiľas pag.: 4.stāvs 0:0 
Dunalka: Aizputes pag. 0:1 
Pāvilosta:4.stāvs  2:2 
Aizputes pag.: Cīrava 0:1 
Grobiľas pag.: Dunalka 0:0 
Cīrava: 4.stāvs  6:0 
Pāvilosta: Dunalka  0:2 
Grobiľas pag.: Aizputes pag. 0:0 
4.stāvs: Dunalka  0:0 
Cīrava: Grobiľas pag. 0:0 
Aizputes pag.: Pāvilosta 0:1 
Dunalka: Cīrava  1:4 
4.stāvs: Aizputes pag. 1:3 
Pāvilosta: Grobiľas pag. 0:1 
Pirmo vietu un ceļojošo kausu izcīnīja Cīravas komanda ( 9 punkti). 
2.vieta Grobiľas pagasts ( 6 punkti) 
3.vieta Aizputes pagasts ( 5 punkti) 
4.vieta Dunalka (4 punkti) 
5.vieta Pāvilosta (3 punkti) 
6.vieta 4.stāvs (3 punkti) 
Liepājas rajona 21.sporta spēļu rezultāti. 
Pavasara kross 
Sievietes 
Par rajona čempioni 1000 m skrējienā kļuva Zane GĀLIĽA! 
13.vietā Signe Gruntmane 
17.vietā Aivita Barsukova 
3000m 
6.vieta Sandra Bikova 
Vīrieši 
3000 m 
6.vieta Artūrs Miezītis 
17.vieta Romāns Gruntmanis 
20.vieta Matīss Gruntmanis 
25.vieta Daniels Grasmanis 
6000 m 
10.vieta Ģirts Meľģis 
Kopvērtējumā 11 komandu konkurencē augsto 3.vietu izcīnīja Sakas novada komanda. 
Orientēšanās 
Sievietes 
9.vieta Sandra Bikova 
14.vieta Aina Kreicberga 
Vīrieši 
4.vieta Artis Zalonskis 
6.vieta Arnis Zalonskis 
10.vieta Kristaps Ansons 
16.vieta Kārlis Šēns 
Kopvērtējumā 8 komandu konkurencē 3.vietu izcīnīja Sakas novada komanda. 
Handbols 
Aizputes pag.: Sakas novads  20:18 
Grobiľas pag.: Sakas novads  6:29 
Embūte : Sakas novads   24:30 
Cīrava :Sakas novads   39:36 
Kopvērtējumā 8 komandu konkurencē Sakas novada vīriešu komanda palika 6.vietā. 
Futbols 
Bunka: Sakas novads   0:7 
Grobiľa :Sakas novads   4:1 
Aizpute: Sakas novads   2:2 
Otaľķi: Sakas novads   8:2 
Kalvene :Sakas novads   0:3 
Kopvērtējumā 15 komandu konkurencē Sakas novada vīriešu komanda palika 11.vietā. 

Sporta organizators Aldis Barsukovs 
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SLUDINĀJUMI 
Sakarā ar sporta organizatora Alda Barsukova 
ikgadējo atvaļinājumu no 01.09. līdz 28.09.2008. 
sporta zāle vakaros ir slēgta. 

   

 

 

 

 

Tenisa laukuma  darba laiks SEPTEMBRĪ 
pirmdiena, otrdiena – brīvs 

pārējās darba dienās un brīvdienās – no 14.00 – 

18.00 

Tel. 26521890 

 

Juriste Argita JAUNSLEINE apmeklētājus domē 
pieľems 17.septembrī plkst.14.00. 

 
Pārdod melnraibu 5 mēnešus vecu  kaziľu. Zvanīt 
29992524 

 

 

 

 
PPĒĒRRKK  MMEEŽŽUUSS,,  CCIIRRSSMMAASS  
Mob.t. 26343958, fakss 63498155 

e-pasts: latamezs@inbox.lv 

  

PATEICĪBA  
No sirds pateicos ļoti labiem cilvēkiem, kuri man 
neatsaka un palīdz: 
Ausmai un Ilmāram Vinkleriem, Kārlim 
Matisonam, Ingais Stūrei, Veltai un Aldim 
Gausmaľiem, Viktorijai un Andrim 
Birzniekiem, Ligitai Diebelei, Austrai 
Paulovskai. 
Lai jums visiem laba veselība un Dieva svētība! 

Alda 
 

MŪŢĪBĀ 
 
Jūlijs Ţanis MEĽĢIS  
(04.04.1939.- 04.07.2008.) 
 
Milda Alma ENKUZENA 
( 22.04.1927.- 05.07.2008.) 
 
Augusts VASKOPS 
( 20.12.1920.- 11.07.2008.) 
 
Betija BRIEDE 
( 14.06.1913.- 10.08.2008.) 
 
Lilija Natālija DĪĶE 
( 18.03.1924.- 11.08.2008.) 
 
Lukerja TUĻINA 
( 08.05.1915.- 14.08.2008.) 
 
Alfreds OZOLIĽŠ 
( 13.06.1925.- 25.08.2008.) 
 
Lonija RUŠĶE 
( 08.03.1925.- 28.08.2008.) 
 
Jānis BUNCIS 
( 18.06.1955.- 29.08.2008.) 
 
Arnolds ZIEDIĽŠ 
( 19.06.1929.- 29.08.2008.)  
 

Laulības 
Sveicam Gati Šlanku un Agnetu Zaicevu kopīgu 
dzīves ceļu sākot! 
 

Jaundzimušie  
Sveicam Gati Putniľu un Gitu Berci ar dēla 
RALFA piedzimšanu! 
 
Sveicam Mareku Ozolu un Marutu Braunu  
ar meitas EVELĪNAS piedzimšanu! 
 
Sveicam Arti un Zani Arājus ar meitas PAULAS 
piedzimšanu! 
 

DZĪVES BRĪŢOS 
 

Bēgošai dienai un minūtei 
Vērtības vienīgi tik, 
Cik tās sēklas briedē, 
Lai citas dienas un minūtes varētu ziedēt. 
Tikai tādas dienas un minūtes 
Satvert un paturēt vēlos, 
Aiz kurām nākotni redzu. 
  /R.Venta/ 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās septembrī dzimušos Sakas novada iedzīvotājus –  
Amāliju Roni – 97   Vilmu Lukaševicu  - 88 
Ernu Poli – 85   Faniju Silkalni – 81 
Vēru Lieljuksi – 81   Matildi Jakovļevu – 81 
Liliju Dūdiľu – 81   Dzidru Rekmani – 80 
Miervaldi Gunaru Ozolu – 75 Jāni Losānu – 75 
Elitu Milzarāju – 75  Ilmāru Rudzīti – 75 
Annu Kalniľu – 70   Nikolaju Karpovu – 70 
Egonu Vītolu – 70   Annu Siľkovu - 70 
Zigurdu Kārli Pētersonu – 65 Rūtu Moţenovu – 65 
Jāni Kreicbergu – 60 
Jāni Joneli, Indru Siliľu, Mudīti Zamarīti, Agri Darkevicu, Intu Priedoliľu, 
Normundu Šteinbergu, Raivi Vasiļevski, Artūru Stackoberu, Ivaru Hornu, Jāni 
Uzaru, Margitu Draugu! 
 

Laikraksts maksā Ls0.10 
Iespiests LPA izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna tālr..63498219,29226526, maketētāja Mairita Baltaiskalna.  
Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā izstāde 

„Smilšu simfonija” 
apskatāma līdz 2008.gada 6.oktobrim. 

Darba laiks: 15.09.-14.05. 
pirmdiena - piektdiena 9.00-17.00 

sest., svēt. slēgts 
Darba laiks: 15.05.-14.09. 
pirmdiena, otrdiena slēgts 

trešdiena - piektdiena 11.00-17.00 
sestdiena - svētdiena 12.00-16.00 

Maksa par apmeklējumu: 
skolēniem Ls 0,15, pieaugušajiem Ls 0,30 

invalīdiem 50% atlaide 

LIEPĀJAS TEĀTRA REPERTUĀRS 
SEPTEMBRĪ 

Ceturtdiena 
11. Septembris 19:00 Pirmizrāde 
 Sestdiena 
13. Septembris 18:00  

VIOLETS 

Muzikāli poētisks tēlojums Ls 2-10      
 
Piektdiena 
26. Septembris 18:00 Pirmizrāde  
Sestdiena 
27. Septembris 12:00  

TRĪS STĀSTI PAR BRĀLĪTI UN KARLSONU 
/1. daļa/ 
Režisors: Ivars Lūsis Ls 2-5     
 

Sestdiena 
27. Septembris 18:00  

Viss par vīriešiem 
Režisors: Rolands Atkočūns Ls 2-5  

 
Svētdiena 
28. Septembris 18:00 

 EZERMAĻU KROKODILS Dziesmu spēle 2 
cēlienos 
Režisors: Jānis Kaijaks Ls 2-5      
 
Otrdiena 
30. Septembris 19:00  

Bērniľi... 
Režisors: Ivars Lūsis Ls 2-5   
 

 

 

 

 

 

http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=0
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=0
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=0
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=0
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=0
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=25
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=30
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=30
http://www.liepajasteatris.lv/izrades/?izrade=28

