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Sakas novada dome sveic novada iedzīvotājus Lāčplēša 
dienā un 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā! 
 

Šī gada 17. novembrī plkst. 17 : 00  
Pāvilostas pilsētas Kultūras namā 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 

PROKLAMĒŠANAS   

89. GADADIENAI 

 veltīts pasākums 
                           „Gada novadnieks 2007 ”  nominēšana  

             Konkursa 

                 „Sakoptākā sēta Sakas novadā 2007”  
             rezultātu paziņošana 

           R. Blaumaņa izrādes fragmenti 
   „Skroderdienas Silmačos” 

/Izrādē piedalās Sakas novada talantīgākie  
aktieri, dziedātāji un dejotāji/ 

 
                        plkst. 22 : 00 groziņvakars  

 kopā ar muzikantiem no Liepājas 
ieeja Ls 2,00 

 

 

 
Mūsu svētākais 

pienākums šo zemi 
mīlēt un sargāt, 

lai viņa mūžu mūžos 
būtu un paliktu brīvu 

latviešu zeme. 
/Aleksandrs Grīns/ 

 

Noslēgusies iedzīvotāju balsošana par nomināciju Gada 

novadnieks. Valsts svētkiem veltītajā pasākumā sveiksim un 

godināsim Gada novadnieku 2007 – ZIGMUNDU VILNI, par 

kuru savas balsis bija atdevuši 48 novada iedzīvotāji.  
Anketās norādīti sekojoši pamatojumi Z.Viļņa izvirzīšanai šai 
nominācijai: 

- Z.Vilnis ir smilšu skulptūru festivālu organizētājs, 
- Starptautiskos pasākumos rod idejas, lai arī Pāvilostā 

„iedzīvinātu” kultūras pasākumus, 
- ir mākslas skolas izveidotājs un uzturētājs, 
- ar savu mākslu nes Latvijas tēlu pasaulē, 
- no sirds strādā mācot bērniem un jauniešiem mīlēt 

mākslu, 
- radošs, strādīgs, pozitīvi domājošs cilvēks.  

Šogad aktivitāte ir bijusi lielāka kā citus gadus. Pavisam 
balsošanā bija piedalījušies 108 iedzīvotāji, trīs anketas atzītas 
par nederīgām. Aptaujas anketās minēti  arī  Jānis un Iveta 
Pētermaņi, Kaspars Rudītis (jaunsargu vadītājs), Ludmila 
Afanasjeva (mūzikas skolas skolotāja), Marita Horna, Marta 
Siliņa, Jeļena Doroņina, Dace Bērzniece, Ivars Freidenfelds, Valdis 
Jostmanis, Valdis Stūre, Guna Grimsta, Vaira Kārkliņa, Baiba 
Blaubārde, Biruta Pīraga, Zigismunds Sadauskis. 
 Pēc iestāžu vadītāju ierosinājuma ar Atzinības rakstiem 
tiks apbalvoti sekojoši darbinieki – Elga Deviņa, Jeļena Doroņina, 
Ludmila Afanasjeva, Ruta Ozola un Ruta Marija Baloga. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2                                                                                                                                                                                                                                                                 2007.gada oktobris 

 
DOMES ZIŅAS 

Jāsaka uzreiz, ka šī mēneša domes sēde bija 
neierasti īsa. Šoreiz deputātiem bija jāpieņem lēmumi 26 
darba kārtības jautājumos. Domes sēdē piedalījās visi 
deputāti.  
 Arī šoreiz sēdes norise notika tradicionālā secībā, 
tādejādi vispirms izskatīja jautājumus par finansēm-naudu. 
Domes galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde iepazīstināja 
deputātus ar veiktajiem grozījumiem budžetā. Korekcijas 
bija jāveic sakarā ar pedagogu darba algas palielinājumu un 
finansējumu saņemšanu atbalstīto projektu realizēšanai. 
Iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu darba 
algas starpības kompensēšanai bija iesniegusi pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariņš” vadītāja Monta Pētermane. 
Šo jautājumu jau plaši deputāti izdiskutēja komitejas sēdē 
piedaloties M.Pētermanei un I.Blaubārdei, un deputāti 
atbalstīja pirmdienas komitejas sēdē pieņemto lēmumu, ka 
iestādes vadītājai nauda darba algas starpības 
kompensēšanai, atbilstoši Liepājas tiesas spriedumam, ir 
jāņem no sava iestādes budžeta. Ar lūgumu piešķirt 
finansējumu Agatei Jancei dalībai Latvijas izlases mācību 
treniņu nometnēs brīvajā cīņā bija vērsies Latvijas Brīvās 
cīņas sporta kluba- internāta valdes priekšsēdētājs, Latvijas 
izlases galvenais treneris- Visvaldis Freidenfelds. Diemžēl  
iesniegumam nebija pievienota nekāda tāme par plānoto 
naudas izlietošanu. Lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā 
atlika, līdz finanšu tāmes iesniegšanai. Nauda varētu tikt 
paredzēta jaunajā 2008.gada budžetā.  
 Pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 
sekojošiem nekustamiem īpašumiem- Dižatupi par labu Allai 
Sirotjukai, Ormaņi par labu Valentīnam Kokalim, Ķoniņi par 
labu Ievai Kaļķei, Sudrabiņi par labu Eilīnai Ridžvejai, 
Vecarāji un Ozolnieki par labu SIA „Kursa MRU”. 
 Dome noteica maksu pašvaldības autotransportam- 
Ford Transit- Ls 0,35 par 1km, Mercedes Benz- Ls 0,45 par 
1km. Apstiprināja Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
krājumu noteikumus, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
iekšējās kārtības noteikumus, Pāvilostas mūzikas skolas 
nolikumu par maksa pakalpojumu sniegšanu un par mūzikas 
instrumentu izdošanu personīgā lietošanā.  

  Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem 
par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku 
apvidos, deputāti samazināja trijiem zemju lietotājiem 
samaksu zemes izpirkšanai, ņemot vērā šīs zemes lietošanas 
laiku, ģimenes sastāvu un darba stāžu lauksaimniecībā. 
Deputāti atbalstīja divu īpašnieku lūgumu sadalīt īpašumus 
un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem jaunus 
nosaukumus.  

Atbilstoši iesniegumiem, dome reģistrēja Kaspara 
Putniņa individuālo darbu mežu kopšanā un atjaunošanā, kā 
arī Jurija Krivcova individuālo darbu- mežistrādē.  

Ja pašvaldībā, kuras teritorijā ir iekšējie ūdeņi 
(upes, ezeri), ir atļauta rūpnieciskā zveja, tad  ir jādarbojas 
licencēšanas komisijai, kas izsniedz uzņēmējiem licences 
atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem. Dome izveidoja 
licencēšanas komisiju , kuras sastāvā darbosies Oskars 
Vērnieks, Aldis Barsukovs un Egils Lapinskis, kurš ir arī šīs 
komisijas priekšsēdētājs. Piebildīšu, ka komisija, sanākot uz 
pirmo sēdi, licenci uz 5 gadiem izsniedza SIA „Santa VV”.  
Turpinot zvejas tēmu, šajā sēdē sadalīja 2710 kg mencu 
kvotu, 18 zivju tīklus un 300 āķus. Iespēja gada pēdējā 
ceturksnī zvejniekiem piešķirt papildus limitus radās, jo daži 
Pāvilostas zvejnieki nebija šogad zvejojuši, un tad deputāti 
sadalīja šos limitus citiem aktīvākiem šā aroda darītājiem. 
   

 

Šajā domes sēdē veica grozījumus Sakas novada 
pašvaldības nolikumā. Iemesls nolikuma koriģēšanai bija tikko 
izveidotā komisija, kas bija jāieraksta nolikumā.  
 Slēgtajā domes sēdes daļā deputāti piešķīra vienreizēju 
materiālu pabalstu 50 % apmērā no slimnīcas izdevumiem, kas 
sastāda Ls 40,00 un piešķīra trūcīgās personas statusu un GMI  
pabalstu.  
 Savukārt administratīvā komiteja izskatīja administratīvo 
pārkāpumu protokolus un pieņēma lēmumu par soda piemērošanu 
Ritvaram Putnam, Mārim Lezevskim, Agritai Kalniņai un Elitai 
Šilderei.  
         Nākošā domes sēde ir plānota 29.novembrī plkst.14.00 domē.  

Aija Ozoliņa domes kancelejas vadītāja 

 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE 

Sakas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu Ostmalas iela 14, 
Pāvilosta, Sakas novads, Liepājas rajons. 
Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 8674 kvm platībā, 
uz zemes gabala atrodas būve. 

Sākotnējā cena Ls  133 000,- (viens simts trīsdesmit 
trīs tūkstoši lati). 

Izsoles noteikumus var saņemt Sakas novada domē, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas raj., 
darbdienās no plkst.8.

00
- 13.

00
 un no plkst. 14.

00
 –16.

00
. Izsolāmā 

objekta apskate iepriekš saskaņojama pa tālruni 26566055.  
Izsole notiks 2007.gada 12.decembrī plkst. 11.

00
 Sakas 

novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas 
raj..  

Izsoles dalībniekiem izsoles noteikumos noteiktajos 
termiņos un kārtībā jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no 
objekta sākotnējās cenas. 
Reģistrēties izsolei var 4 nedēļu laikā no šī paziņojuma 
publikācijas brīža laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pie izsoles 
organizētāja Sakas novada domes Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Sakas novads, Liepājas raj., LV-3466, atbildīgā persona – 
kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa, tel. 63498261. 

Novembris smaržo pēc sniega un svētkiem ... 
 

Mēs atkal tiekamies ar Tevi, lasītāj! Tiekamies jau 
novembrī. Cik tad vairs tālu līdz Ziemassvētkiem un gadu 
mijai. Par to, ka tā pienāks atgādina veikalos jau sarūpētie 
svētku rotājumi. Bet mums vēl jāizdzīvo novembris.  

Šis novembris būs visbrīnumainākais un 
visīpašākais mēnesis tāpēc, ka tas ir vienīgais visā šajā gadā 
un arī manā mūžā. Otra tāda nebūs! Tāpēc, ka tas smaržo 
pēc nobirušām lapām, pirmās salnas un sniega, daudz 
lasītām grāmatām un mūsu valsts svētkiem.  

Tāpēc, ka ārā ātri kļūst patīkami tumšs, bet tumsa 
kopā ar miglu ir labākais fons maniem sapņiem, cerībām un 
ilgām. Tāpēc, ka es izvēlos ļaut sapņiem nevis izgaist savā 
nomāktībā un skumjās, bet nobriest, līdzīgi zemē iesētiem 
graudiem.  

Tādēļ, ka es varu iedegt visos istabas stūros 
simtiem lukturīšu un sveču, izveidojot pati savu zvaigžņu 
karti. Lai eņģeļi, skatoties no augšas, izlasītu to, kā es jūtos. 
Ka gaismu manī vispirms nosaka mans sirds stāvoklis. 

Lai visu to piedzīvotu, ir vērts no sirds izdzīvot 
tumšo novembri. No sirds to novēlu arī Tev, lasītāj!  

 
Marita Horna avīzes redaktore 
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Kas tas ir? Aizbrauciet uz Gulbeni un iespējams, ka 
Jūs tur sagaidīs ne tikai griezulis, bet arī bufetčicas 
un Jums vajadzēs atcerēties ne tik senos padomju 
laikus, kad bija pazīstams teiciens, dabūju pa blatu. 
Gulbene bija tik dažāda- gan senā pils, kas tiek 
atjaunota un šobrīd jau tiek stāstīts par tropu māju, 
kurā tiks audzēti silto zemju augi. Tam pretī -  liela 
melna lokomotīve ar sarkanu zvaigzni, pie kuras 
rosās bufetčicas un saņitarnajā časā  salej pa glāzei 
samagonkas.  Gulbenes pašvaldība bija ļoti labi 
saplānojusi dienu, lai varētu iepazīties ar pilsētu un 
būtu priekšstats kāpēc viņi 2006. gadā bija labākie. 
Vakarā, svinīgajā pasākumā noklausījāmies Valsts 
Prezidenta uzrunu un Gulbenes, Aizputes un 
Skrundas pašvaldību vadītāju vadībā iepazināmies ar 
šī gada konkursa dalībniekiem. Uzvarētāju godā tika 
sumināta Auces pašvaldība- mazo pilsētu grupā, bet 
starp lielām pilsētām triumfēja- Saldus. Speciālo 
balvu par skaistāko pilsētu ieguva Sigulda. Domāju, 
ka šogad arī Pāvilostā ir notikušas daudzas 
pārvērtības, lai varētu domāt nākamgad piedalīties 
šajā konkursā. 

Aija Ozoliņa 

 
 

Priekšsēdētāja mums izrādīja domes ēku, un sēžu zālē 
noskatījāmies Skrundas televīzijas sagatavoto filmu par pašvaldību. 
Šeit ir viena no atšķirībām- Skrundai ir televīzija, bet nav savas 
pašvaldības avīzītes. Visu aktuālāko informāciju iedzīvotāji iegūst 
mājās skatoties iknedēļas Skrundas televīzijas sagatavoto ziņu 
materiālu. Priekšsēdētāja iepazīstināja ar domes darba struktūru. 
Skrundas domes struktūra ir veidota pa nodaļām, kuras vada nodaļu 
vadītāji.  Priekšsēdētāja teica, ka darbinieku ir vairāk, bet ja ir kāda 
problēma, tad to risina caur nodaļu vadītājiem. Trešo atšķirību 
nokonstatējām jau pirms vērām domes durvis- domei nav pusdienas 
pārtraukums. Darbinieki, protams,  iet pusdienās, bet uz maiņām un 
kā teica Nellija Kleinberga- viens otru aizstājot. Pēc viesošanās domē, 
apskatījām daudzdzīvokļu mājas apkārtni, kuru labiekārtojuši mājas 
iedzīvotāji par naudu, kas iegūta no pašu rakstīta projekta.  

Apskatījām dzelzceļa tiltu, kurš ir attēlots Skrundas 

pašvaldības ģerbonī un viesojāmies zemnieku saimniecībā „Pūcītes”,  

 

BIJU UN REDZĒJU     

Oktobra mēnesī domes 
darbinieki nolēma atsaukties Valsts 
asinsdonoru centra aicinājumam „Laiks 
pievienoties!” un devās uz Kuldīgas 
slimnīcu. Šo slimnīcu mēs izvēlējāmies 
apzināti, jo tā ir Kurzemes reģiona 
centrālā slimnīca un bija interese to  
redzēt.  Kuldīgas slimnīca ir ne tikai skaisti 
izremontēta un tur strādā pozitīvi 
noskaņoti mediķi, tur arī visur ir 
informatīvās norādes, tā kā nav jāmaldās 
pa gaiteņu labirintiem, kā tas ir Liepājas 
slimnīcā. Tie domes darbinieki, kuru 
veselības stāvoklis atbilda prasībām, 
ziedoja asinis. Es ziedoju asinis pirmo reizi 
un protams, ka bija satraukums. Bet 
ieguvums- morālais gandarījums, 
lepnums, ka es to varēju un plus vēl arī 
bezmaksas veselības pārbaude, kā arī 
iegūtās brīvdienas, kuras garantē Darba 
likums. Dienas turpinājumā mēs braucām 
uz Skrundu, kur mūs sagaidīja Skrundas 
pašvaldības priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga .  

 
kur nodarbojas ar paipalu audzēšanu un olu realizēšanu. Tā bija ar 

pozitīvām emocijām piepildīta diena! Apmeklēju arī „Sakārtotākās 

pilsētas 2007” noslēguma pasākumu Gulbenē, kas bija uzvarējusi 

iepriekšējā gadā lielo pilsētu grupā. Savukārt mazo pilsētu grupā, ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 10000 iedzīvotājiem, pagājušogad uzvarēja 

Aizpute. Mums parādīja bibliotēku un dzimtsarakstu nodaļu, kas ir 

izvietojušās vienā ēkā, apskatījām iespaidīgu sporta centru un 

blakus tam esošo sporta laukumu. Izstaigājām Vecgulbenes pils 

pagrabus, kur mūs pabaidīja pils spoki, bet pils pagalmā sagaidīja 

draudzes māsas ar siltu zupu. Godīgi sakot- pašā laikā, jo laiks tajā 

dienā bija ļoti drēgns. Pilsētu priekšsēdētāji tajā laikā tikās ar 

Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Izstaigājām Gulbenes 

dzelzceļa staciju, apskatījām šaursliežu mazbānīti, kurš kursē 

maršrutā Gulbene-Alūksne, kā arī dabā varējām redzēt „griezuli”.  

 

Asinis nodod domes kancelejas vadītāja A. Ozoliņa. Foto: Aija Ozoliņa 

Domes darbinieki apskata labiekārtotās  daudzdzīvokļu mājas apkārni. Foto: Aija Ozoliņa 
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Kas bija,  
ir un būs... 
 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 
 

29.oktobrī skolēnus un 
skolotājus nedaudz pārsteidza četri 
zvani, kas norāda uz iespējamo 
ugunsgrēku. Šoreiz tikai trauksmi (par 
laimi) un evakuāciju vēroja VUGD 
Liepājas brigādes ugunsdrošības 
uzraudzības sektora vecākā inspektore 
Inna Ermansone, kura vēlāk uzskaitīja 
pieļautās kļūdas. Pie nepilnību 
novēršanas jau tiek strādāts.  

31.oktobrī aktu zālē no 
plkst.8

00
 rosījās divi fotogrāfi (SIA 

TOPinfo, www.topinfo.lv). Šogad kopējā 
bildē tika iemūžināta visa skolas saime 
vienkopus. 

9.novembrī uz Rīgu dodas 
11.klases skolēni Kristīne Jaunzeme un 
Raitis Kreicbergs, lai piedalītos projekta 
”Bērniem draudzīga skola” ietvaros 
rīkotā konferencē ”Mediācija skolā, kas 
tas ir?”, kuras mērķis ir  iesaistīt vecāko 
klašu skolēnus darbā ar mazāko klašu 
skolēniem konfliktu risināšanā. 

9.novembrī skolā 
Mārtiņdienas tirgus, kurā pārdevēju 
lomā 1.-5.klašu skolēni, bet pircēji – visi 
pārējie. 

10.novembrī uz Nīcu šoferis 
Dainis vedīs 13 aktīvus skolēnus, kuri 
piedalīsies Liepājas rajona skolēnu 
līdzpārvalžu konferencē, kā arī 
noslēguma izklaidējošajā daļā. 

10.novembrī  Kuldīgā 
Sikspārņu nakts –  nakts orientēšanās ar 
tūrisma tehnikas elementiem (starts 
plkst.18

00
). Mūsu skolu pārstāv 2 

komandas – 6 dalībnieki.”Šis pasākums 
ir kā saldais ēdiens visām iepriekšējām 
sacensībām”, atzīst orientēšanās 
pulciņa skolotāja Aina Kreicberga. 

Ar 12.novembri skola 
gatavojas Latvijas Republikas 
neatkarības proklamēšanas 
89.gadadienai. Svinīgā līnija vidusskolā 
būs piektdien,16.novembrī. 

13.novembrī skolotājiem un 
skolas padomei paredzēta tikšanās ar 
Bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta Liepājas galveno 
inspektori Ingu Dobeli. 

14.novembrī vidusskolēnu un 
viņu vecāku sapulce – debates. Tēma 
”Pēc vidējās izglītības iegūšanas ir/nav 
jāstudē”. 
 

30.novembrī  skolā disenīte. 
 

 

Mūzikas skolā 31.oktobrī notika radošais konkurss „Mana dziesmiņa.” Lai 
attīstītu bērnu radošumu, šogad vairāk uzmanības tika veltīts improvizācijai. Audzēkņi 
veiksmīgi mūzikā attēloja sev tuvas dzīvnieku, dabas un pasaku tēlus. Klausītājiem tie 
bija jāatmin, kas arī, pateicoties spilgtajam izpildījumam, veiksmīgi izdevās. Jana 
Kante uzstājās ar skaņdarbu „Taurenītis”, Agnese Ģēģere „Lācis un bite,” Eva Broka 
„Saulainā rudens diena,” Aivis Sils „Rudens” un Monta Kurzemniece „Pasaku 
valstībā.” Dalībnieki tika apbalvoti ar goda rakstiem un iespēju apmeklēt koncertu 
Liepājā. Novēlu viņiem radošas idejas mūzikā arī turpmāk! 

Konkurss šogad tas bija veltīts komponistei Lūcijai Garūtai, kura bijusi arī laba 
pianiste un iejūtīga pedagoģe, sarakstījusi mācību grāmatu „Harmonija”. Daudz kora 
un solo dziesmas tapušas ar pašas sacerētiem tekstiem. Mazākajiem klausītājiem 
rakstīts arī klavierdarbu cikls „Rotaļas mežā”. Plašākam komponistu lokam L. Garūta 
pazīstama ar kantāti „Dievs, tava zeme deg”, no kuras „Tēvreize” jauktajam korim 
skanējusi Dziesmu svētkos.. Nesen iznācis arī šīs kantātes tulkojums angļu, franču, 
itāļu, vācu un japāņu valodās. Pirms pāris gadiem to iestudēja japāņu kora biedrība. 

Pāvilostas mūzikas skolas teorijas skolotāja  
Antra Ķikute 

 

 

Vēl pavisam nesen Pāvilostas vidusskola iesaistījās kampaņā ”Saglabāsim 
Latvijas kāpas – 2007.” Pateicoties šim pasākumam, izveidojās sadarbība ar Vides 
Izglītības fondu Par Sakoptu Latviju un fonda viceprezidentu Jāni Matuli. No 29.– 
31.oktobrim Starptautiskā Polārā gada ietvaros tika organizēta Norvēģijas Zinātnes 
un izglītības centra pētnieku Karl Torstein Hetland un Eldbjorg Heimstad lekciju tūre 
pa Latvijas piekrastes skolām.  
Skolu tūrē tika iekļautas tikai piecas skolas, un Pāvilostas vidusskola bija viena no 
tām. Vidusskolēniem tika piedāvāta dažāda informācija, dokumentāli kadri par 
globālo sasilšanu, iespēja iesaistīties projektos. No Norvēģijas Karalistes vēstniecības 
skola saņēma norvēģu komponistu skaņdarbu ierakstus, grāmatu ”Norvēģijas 
vēsture. No ledus laikmeta līdz mūsdienām” , kā arī dažādus informatīvus bukletus. 

 
Mums nezināmu iemeslu dēļ ne Kursas Laikā, ne Kurzemes vārdā pie 

informācijas par biedrības NEXT projektu ”Jaunieši vēro” nav minēts Sakas novada 
vārds. Informējam, ka projektā mūsu pašvaldību pārstāv trīs 9.klases skolnieces: 
Beate Jance, Kristīne Hodakovska un  Elīna Lieljukse. Turpmāk meitenēm būs 
padziļināti jāiepazīstas ar mūsu deputātu ikdienu, jāapmeklē sēdes un jāiesaistās 
citās trakās lietās.   
 
Trešdienās 18

00 
Pāvilostas vidusskolā iespēja apmeklēt autoapmācību.  

Daiga Jēkabsone 

 

No kreisās : A.Ģēģere, J. Kanta, skolotāja A.Ķikute, E. Broka, M.Kurzemniece, A.Sils. Foto:  I. Šnore 

 

JAUNRADES KONKURSS MŪZIKAS SKOLĀ 
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Muzejā vēl līdz 28. novembrim skatāma izstāde 
„ „Dzintarjūra” –Tu mūžam šalc” 

 

Paldies gribu teikt visiem bijušajiem dzintarjūrniekiem, kuri 
atnesa fotogrāfijas un sadzīves priekšmetus, lai papildinātu muzeja 
krājumu. Sevišķi lielu paldies saku Vairai Kārkliņai par muzejam 
nodotiem foto negatīviem par Pāvilostas sabiedrisko dzīvi 1972. g. – 
1980. g. 

Muzeja vadītāja  I.Kurčanova 
 
 

ZVEJNIEKU KOLHOZAM 
 

„DZINTARJŪRA” – 60 

 

Skaistā piektdienas ( 05.10.2007.) 
pēcpusdienā, kad saule pakāpusies pāri 
augstajām koku galotnēm, Pāvilostas klusajā 
kapsētā pulcējās bijušie z/k „ Dzintarjūra” 
darbinieki, lai atcerētos tos, kuri vairs nav 
mūsu vidū. Skumji gaistošās vijoles skaņas 
Gunas Vagotiņas izpildījumā un Ingūnas 
Blaubārdes mīļi runātās dzejas rindas atklāja 
pasākumu. Ziedus pie bojā gājušo zvejnieku 
pieminekļa un z/k „Dzintarjūra” priekšsēdētāja 
H. Klaņicka kapu kopiņas nolika domes 
priekšsēdētājs U. Kristapsons, jubilejas viesi 
ziedus sūtīja saviem kolēģiem A. Reimanim, L. 
Kārkliņam, L. Kirkopam, A. Zvaigznem, Z. Dirbai 
un daudziem citiem . 
 Tālāk pasākums turpinājās muzejā, 
kur katrs dalībnieks aizdedzināja vienu svecīti, 
no kurām veidojās skaitlis 60 . Apskatīja 
izstādi, „ Dzintarjūra - tu mūžam šalc”, kurā 
eksponēti muzeja krājumā esošie priekšmeti 
par z/k „Dzintarjūras” laikiem. 

Pasākuma organizatore un muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova kā pārsteigumu 
svētkos bija sagādājusi koncertu, kuru sniedza 
dziedātājs Zdislavs Romanoskis, dziedot 
jūrnieku dziesmas. Koncerta laikā arī mūsu 
balsis pievienojās viņa dziedājumam.  

Saviesīgā daļā atmiņās tika atsaukti 
spilgtākie notikumi. Ļoti pasākumam 
sagatavojies bija Haralds Lukševics, viens no 
kolhoza dibinātājiem. Viņš bija pierakstījis 
visus spilgtākos notikumus. Šo biezo grāmatu 
viņš solīja vēlāk nodot muzejam. Arī Jāzeps 
Skudra un Plūdumu ģimene bija paņēmuši līdzi 
fotogrāfijas. Jāzeps - kuģa kapteinis un Māris - 
kuģa mehāniķis - savu dzīvi veltījuši jūrai, par 
labu darbu saņēmuši dažādus apbalvojumus    
(medaļas, ordeņus). 

Lielu paldies gribas pateikt Haraldam 
par akordeonu spēlēšanu, kas vienoja visus 
kopīgās dziesmās. Paldies Haraldam par sirds 
siltumu, labestību, neizsīkstošo enerģiju. 
 Sirsnīgu paldies sakām Krišam 
Pētermanim par superīgi nokūpinātām un 
garšīgām zivīm. Baudījām siltas, smeķīgas 
butes, kuras laukā, turpat pie muzeja kūpināja 
un mūs pamieloja Dzintars Zamarītis. Paldies.  

Visu klātesošo vārdā lielu, mīļu 
paldies sakām pasākuma organizētājai Irinai 
Kurčanovai un muzeja apkopējai Rutai Balogai. 
Sakas novada domei par finansiālu atbalstu - 
domes pr-tājam U. Kristapsonam, I. 
Blaubārdei, Valsts Kultūrkapitāla fondam( 
VKKF ), kafejnīcas „Āķagals” darbiniecēm par 
lielo garšīgo kūku, sponsoriem J. Blaubārdim, 
I.Popkovam, J. Pētermanim. 

Elga Deviņa ( z/k „ Dzintarjūra”  
1971.g. rēķinvede, dispečere) 

 

 

Š.g. 30. novembrī plkst. 15:00 Pāvilostas 

novadpētniecības muzejā A. Paipa 

personālizstādes atklāšana. 

 

Senās dienas atmiņā atsauc no kreisās  Vija Bolgova, Elga Deviņa, Alma Fišere, Arnolds Strazdiņš.  
Foto: Irina Kurčanova 

„RĪTA STUNDA” KOPĀ AR VECMĀMIŅĀM 
 
 24.oktobrī pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” trīsgadīgo 
un četrgadīgo bērnu grupiņā tika organizēts pasākums, kurā piedalījās 
arī  vecmāmiņas. Bērni dziedāja, dejoja, skaitīja tautasdziesmas, kā arī 
gāja rotaļās kopā ar savām vecmāmiņām.  
Katrs bērns, gaidot vecmāmiņu, bija pagatavojis mazu dāvaniņu ar ko to 
iepriecināt. Vecmāmiņas iepazinās ar grupas telpām, apskatīja kur bērni 
rotaļājas, guļ, ģērbjas. 
Pēc kopīgajām rotaļām bērni ar vecmāmiņām našķojās ar atnestajiem 
gardumiem. 
Gribu pateikt sirsnīgu paldies vecmāmiņām un arī vienam vectētiņam, 
kuri atnāca mūs apciemot, atnesa dāvaniņas, cienastus, sagādāja lielu 
prieku gan bērniem, gan arī mums – skolotājām. Jūs bijāt patiesi 
necerēti daudz. 
Novēlu jums visiem labu veselību un klausīgus, mīļus mazbērnus! 
Paldies arī tām vecmāmiņām, kuras nevarēja atnākt, vienkārši par to, ka 
jūs esat saviem mazbērniem! 

Skolotāja Inga 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTAS VALDES  SĒDE 
 

8.novembrī  notika ostas valdes sēde, kurā notika jaunā ostas 
pārvaldnieka vēlēšanas. Pavisam konkursā piedalījās četri pretendenti. 
Viens no tiem gan nebija ieradies. Valdes locekļi atzinīgi novērtēja Valda 
Stūres kandidatūru un izteica priekšlikumu viņa spējas un zināšanas, kā 
arī darba prasmes pielietot ostas darbā. 

No darba aizgājušā Z.Smirnova vietā par ostas pārvaldnieku 
apstiprināja Pēteri Gudkovu. Viņš dzimis Strantē, līdz 7.klasei mācījies 
Pāvilostas skolā, tad Grobiņas vidusskolā, Liepājas jūrskolā, beidzis arī 
Minskas universitāti kā politologs, 23 gadus strādājis par kuģa kapteini 
zem dažādu valstu karogiem. „ Ja es solu, tad es izdaru!” sacīja 
P.Gudkovs. Septiņi no astoņiem valdes locekļiem balsoja par viņa 
apstiprināšanu amatā.  

Jaunais pārvaldnieks, uzsākot darbu, varēs rēķināties ar  11,8 
tūkst.Ls, kas šobrīd ir ostas budžetā. Ostas valdes locekļi deleģēja 
U.Kristapsonu jaunajam pārvaldniekam uzdot iepazīties ar ostā 
esošajiem uzņēmējiem, uzklausīt tos, lai jau tuvākajā laikā varētu 
izstrādāt ostas attīstības plānu, nosakot prioritātes un piesaistot Eiropas 
fondu finansējumu.  

Valde atlika uz nākošo sēdi ostas noteikumu un plāna 
neparedzēto naftas piesārņojuma gadījumos apstiprināšanu, jo vienojās, 
ka tas jādara kopā ar jauno pārvaldnieku.  

Izmaiņas notikušas arī ostas valdes sastāvā, piekrastes 
zvejnieku pārstāvja I.Krēsliņa vietā valdē turpmāk darbosies J.Blaubārdis. 

Nākošā ostas valdes sēde notiks 2008.gada 10.janvārī 
plkst.12.00. 

Marita Horna 
 

6                                                                                                                                                                                                                                                                 2007.gada oktobris 

 

Netradicionālas metodes kārpu nodzīšanai 
dzīvniekiem 

Īpaši apgrūtinošas ir kārpas uz tesmeņa pupiem. 
Netradicionālās ārstniecības metodes piedāvā vairākus 
samērā vienkāršus paņēmienus: 

– divas reizes dienā kārpu apstrādā ar svaigu 
struteņu sulu; vislabākā ir oranžā sula, kas iztek no 
saknes; 

– katru dienu kārpas apstrādā ar ķiplokiem; 
– nelielas un jaunas kārpas var nodzīt ar pieneņu 

sulu; 
– ar diegu pārgriež ābolu uz pusēm; ar katru pusīti 

paberzē kārpu, saliek tās kopā un ar to pašu diegu 
sasien; ābols jāaprok zemē vai mēslos; kad ābols 
sapūst, tad kārpas pazūd; 

– ar zīda diegu virs katras kārpas gaisā sasien 
mezglu; diegu noslēpj pārgrieztā kartupelī; 
kartupelis jāaprok, bet tā, lai neviens to neredz; 
kad kartupelis sapūs, arī kārpas pazudīs; 

– regulāri uz kārpas uzziež putriņu no svaigām 
pīlādžu ogām; 

– nogriež kāda labības auga vārpu un stiebru ar sakni 
izrauj; ar stiebra galu sabaksta kārpu un tūdaļ 
aprok zemē ar sakni uz augšu; kad tas sapūs, arī 
kārpa izzudīs (pārbaudīts paņēmiens); 

- tesmeņa pupu kārpas labi nodzen kartupeļu mizu 
novārījums, kas pagatavots no vecā gada 
kartupeļiem. Ar šo novārījumu ierīvē pupus pēc 
katras slaukšanas. Kārpas atdalās pēc 7–8 dienām. 

 

LAI NOVĀKTĀ KARTUPEĻU RAŽA LABI GLABĀTOS 
 

Lai arī meteoroloģiskie apstākļi septembra sākumā 
nebija labvēlīgi kartupeļu vākšanai un radīja bažas, raža 
šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iegūta laba. Tagad 
jāparūpējas par tās saglabāšanu. 

Lai novāktā kartupeļu raža labi glabātos, jāņem vērā 
fizioloģiskie procesi, kas notiek bumbuļos pēc ražas 
novākšanas un glabāšanas laikā. Dzīvības procesi bumbuļos 
nepārtrūkst, un, iestājoties glabāšanas periodam, šo 
procesu intensitāte dažādām šķirnēm un pat vienas šķirnes 
atsevišķām partijām ievērojami atšķiras. 

Ievietojot kartupeļus glabātavā, sākas vairāki procesi. 
Svarīgākie procesi bioloģiski aktīvos bumbuļos šajā laikā ir: 

- elpošana; 
- brūču sadziedēšana; 
- aizsardzība pret slimību ierosinātājiem; 
- miera periods; 
- dīgšana. 
Elpošanas laikā bumbuļu masa nepārtraukti samazinās. 

Atkarībā no pievadītā gaisa mitruma un apmaiņas ātruma 
glabātavā ūdens zaudēšana var būt plašā diapazonā. Liela 
ekonomiska nozīme ir tādam režīmam, kas bumbuļiem 
nodrošina minimālu ūdens zudumu. Vēl negatīvāk straujš 
ūdens zudums, intensīvi elpojot, ietekmē sēklas bumbuļus, 
jo tie zaudē turgoru un fizioloģiski noveco, palielinās 
mīkstuma melnējumu un sauso puvju briesmas. Augsta 
gaisa mitruma sabērumā (> 95% relatīvā gaisa mitruma) 
iztvaikošana jūtami samazinās, bet kondensācijas mitruma 
dēļ palielinās zudumi no slapjajām puvēm. 
 

LAUKSAIMNIEKIEM 

Zināšanai!  
Tie novada iedzīvotāji, kuri dzīvo Pāvilostā vai ierodas šeit 
darīšanās, droši vien būs ievērojuši patīkamās pārmaiņas 
jaunajā ciematā. Tur izbūvēta jauna ietve un ceļa piegulošajā 
daļā uzbērta melnzeme un iesēta zāle. Vai zāle pavasarī tur 
uzdīgs?  Ja turpināsies tāda izbraukāšana, kāda notiek pašlaik, 
droši vien, ka nē. Lai pārtrauktu šo bezatbildīgo izbraukāšanu, 
pašvaldība ir izlikusi ceļa zīmes, kas norādīs, ka Dzintaru ielas 
malā ceļa posmā no vidusskolas sporta laukuma līdz Celtnieku 
ielai stāvēšana un apstāšanās būs aizliegta. Sodus par 
aizlieguma nepildīšanu varēs uzlikt gan pašvaldības policists, 
gan apsardze „Spīdola”, turklāt sodot arī bez īpašnieka 
klātbūtnes. Aizliegums neattieksies uz privātmāju īpašniekiem, 
kuri savas automašīnas var novietot  perpendikulāri 
iebraucamajiem vārtiem. 
 Lai padarītu pievilcīgāku pilsētas vizuālo tēlu un 
saudzētu zaļumu teritorijas turpmāk arī pārējā pilsētas daļā, 
kur ielu platumi to pieļaus, tiks iedibināta šāda kārtība. 

 

Ievietojot kartupeļus glabāšanai, ļoti svarīgi ir apstākļi, 
kādos norisinās brūču sadzīšana. Bumbuļiem uz bojātās 
virsmas veidojas jauna miziņa – periderma. Šis process 
vienlaikus veic divas funkcijas: 

- pasargā bumbuli no izžūšanas, veidojot korķa kārtiņu 
bojājuma vietā; 

- pasargā bumbuļus no slimību ierosinātāju iekļūšanas 
un tālākas infekcijas. 

Labākie apstākļi brūču sadzīšanai ir +15 – 18 
o
C ( 

maksimums +25
o
C) un relatīvais gaisa mitrums 95% ar brīvu 

gaisa piekļuvi. Intensīvi vēdinot, brūču apdzīšana kavējas, jo 
virsējā kārtiņa ātri sažūst, nepaspējot izveidoties jaunām 
šūnām. Pēc kartupeļu iebēršanas glabātavā apžūšanas fāzei 
jābūt īsai, lai gaisa skābeklis ātrāk piekļūtu bumbuļu virsmai. 

Turpmākais glabāšanas režīms atkarīgs no kartupeļu 
izmantošanas mērķa. Pārtikai realizējamie bumbuļi būtu 
jāglabā zemākā temperatūrā +3-4

o
C, bet sēklas kartupeļiem 

piemērotākā temperatūrai +2-4
o
C. 

Sagatavoja A.Kreicberga 
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PALDIES PAR PADARĪTO 
 

Oktobra beigās Latviju 
pāršalca prieka vēsts- Ministru 
kabinets nolēma mūsu Pāvilostas 
pelēkajai kāpai piešķirt īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas 
statusu! Teritorija, kuru mēs gadu 
gaitā esam pieraduši just sev 
blakus, nu ir ieguvusi Latvijas 
valsts un Eiropas Savienības 
aizsardzību neatkarīgi no tā, vai 
mēs šo zemes stūrīti pazīstam un 
mīlam, vai arī uzskatām par 
traucēkli mierīgai sadzīvei un 
nīstam. 

Atskatoties uz garo ceļu 
līdz dabas lieguma noteikšanai, 
gribu pateikt paldies Jums visiem, 
novadnieki! Paldies tiem, kuri 
savulaik, jūras mēslus žāvēdami, 
pabaroja kāpas smilti un ļāva tai 
uzplaukt patreizējā krāšņumā. 
Paldies par atbalstu tiem, kuri šajā 
skarbajā krāšņumā prata atveldzēt 
savu dvēseli un novēlēja to arī 
citiem. Paldies arī par pretestību, 
jo, pateicoties tai, Pelēkās kāpas 
aizsardzībai nemanot izveidojās 
visu Latviju aptveroša kustība, 
gūstot arī tādu Latvijā cienītu 
personību atbalstu kā, piemēram, 
Arhibīskaps Jānis Vanags un 
eksprezidente Vaira Vīķe- 
Freiberga.  

Par Pāvilostas pelēko 
kāpu neatslābstoši interesējas 
plašsaziņas līdzekļi, par to tiek 
sacerēti skaņdarbi un augstākajās 
mācību iestādēs rakstīti kursa 
darbi un aizstāvēti zinātniskie 
darbi – šobrīd Pāvilostas pelēkā 
kāpa ir populārākais dabas 
komplekss Latvijā. Bet, vai 
pratīsim to novērtēt un izmantot 
sava novada attīstībā, paliek tikai 
un vienīgi mūsu rokās. Arī tajās, 
kas – apzinoties to vai nē - 
patlaban paraksta prasību Saeimai 
par to, lai atļautu nelikumīgo ēku 
legalizēšanu un apbūvi Sakas 
pagastā esošās kāpas daļā 
aptuveni 15ha platībā, neņemot 
vērā ne Valsts vides pārraudzības 
biroja ieteikumus, ne Vides 
konsultatīvās padomes prasību 
nepieļaut nelikumīgo ēku 
legalizēšanu un apbūvi jau 
minētajos 15ha. 

 
Paldies Jums par 

līdzšinējo, turpmākais Jūsu rokās! 
Guna Grimsta 

 

SAEIMAS DEPUTĀTI IERODAS PĀVILOSTĀ 
 

Otrdien, 30.oktobrī, Pāvilostā ar zemju īpašniekiem, pašvaldības, Valsts meža dienesta un 
Liepājas Reģionālās vides pārvaldes pārstāvjiem tikās Saeimas Agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisija, kuras sastāvā bija tādi Latvijā pazīstami cilvēki kā Ilma Čepāne, Ingmārs Līdaka, Anna Seile.  
Tikšanās iemesli bija divi – ienākušās sūdzības par meža zemes transformāciju atļauju nelikumīgu 
izsniegšanu Akmensragā un Pāvilostas pelēkās kāpas robežu apstiprināšanu. „Esam atbraukuši, lai 
redzētu pelēko kāpu. Vēlamies saprast, kā risināt jautājumu ar īpašniekiem, ja šodien Ministru kabineta 
sēdē liegumu apstiprinās," sacīja komisijas priekšsēdētāja Anna Seile. Dažas stundas vēlāk dabas 
lieguma izveidi Ministru kabineta sanāksmē atbalstīja un dienu vēlāk Ministru kabinets pieņēma 
lēmumu.  

Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece Vija Buša, kura arī 
piedalījās sarunā, pastāstīja, ka pelēkās kāpas lieguma izveidei ir gara vēsture. Tā aizsākās, kad tika 
ieviestas pirmās Eiropas Savienības direktīvas. "Ir bijis daudz diskusiju par robežām. Sabiedriskās 
organizācijas no vienas puses. Pašvaldība un zemes īpašnieki – no otras. Viņi vēlas, lai liegums būtu pēc 
iespējas mazāks. Bet Vides ministrija pa vidu," teica V.Buša. Viņa norādīja, ka, nosakot robežas, ir jāņem 
vērā zinātniskie un bioloģiskie kritēriji. Plānotā lieguma platība ir 42,5 hektāri, šajā teritorijā ietilpst 30 
zemes īpašumu, no kuriem 26 pieder privātpersonām. Latvijas Pašvaldību savienība un Sakas Novada 
dome šādām robežām piekrīt tikai ar nosacījumu, ka valsts zemi no īpašniekiem atpirks par tirgus cenu. 
"Dievs dod, lai valsts samaksā naudu tiem, kuriem tur pieder zeme. Mums nav nekas pret liegumu, mēs 
domājam par cilvēkiem," apgalvoja U.Kristpasons. Septiņi īpašumi 1,3 hektāru platībā ir tāda zeme, kas 
zemes reformas laikā īpašniekiem atdota kā kompensējamā zeme un vēl nav pārdota. A.Seile gan 
apgalvoja, ka zemi vispirms atpirks no tiešajiem zemju mantiniekiem, bet kad tas varētu notikt, nevarēja 
pateikt. Vides ministrija no Latvijas Pašvaldību savienības saņēmusi prasību par to, lai tiktu izstrādāti 
noteikumi par zemes izmantošanu. Tajos jānorāda, kā liegums jākopj, lai to saglabātu tādu, kāds tas ir. 
Tāpat pieprasīts izstrādāt karti, kurā atzīmētas funkcionālās zonas – kur ko drīkstēs darīt. Precīzāk sakot, 
tas ir dabas lieguma aizsardzības plāns, kura izstrādi paredz MK noteikumi Nr.234  „Noteikumi par īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” . Šo noteikumu 
2.punkts skan sekojoši :”Fiziska vai juridiska persona, tai skaitā valsts vai pašvaldības iestāde katru gadu 
līdz 1.novembrim var iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldē Ministru kabineta nodibinātās aizsargājamās 
teritorijas plāna izstrādes priekšlikumu. Plāns izstrādājams nākamajā gadā par valsts budžeta 
līdzekļiem.” Pašlaik kā bakalaura darbs top pelēkās kāpas aizsardzības plāna projekts. 

Komisija pēc diskusijām domē kopā ar klātesošajiem apskatīja pelēko kāpu un tālāk devās uz 
Akmensragu, lai dabā apskatītu meža zemes, kurās dome pieļāvusi meža transformāciju astoņiem 
īpašumiem, tā  pārkāpjot likumu par ko uzsākts kriminālprocess. Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
sacīja, ka zemes īpašnieki VMD lūguši dot atļauju meža zemes transformācijai. Dienests savukārt jautājis 
Sakas novada domei, vai tas atbilst teritorijas plānojumam. Tajā paredzēts, ka teritoriju drīkst dalīt trīs 
hektāru lielos gabalos, no kuriem 0,1 hektāru atļauts transformēt, būvējot viensētas. Vienīgā problēma 
– ne tajā brīdī, ne tagad Sakas pagasta teritorijas plānojums nav apstiprināts. Bet likums nosaka – bez 
teritorijas plānojuma, kas stājies spēkā, šādu atļauju nedrīkst izdot. Komisija uz vietas nekādu lēmumu 
nepieņēma. 

MARITA HORNA 

 

 
„Jūs neesat ievērojuši likumu,” U.Kristapsonam saka A.Seile.  Foto: Marita Horna 



DIEVKALPOJUMI Sakaslejas ev.-lut. baznīcā 
 

11.novembrī  11.00 LĀČPĒŠA diena ar Dievgaldu 
 

18.novembrī  12.00 VALSTS SVĒTKI ar Dievgaldu 
 

25.novembrī 12.00 MŪŽĪBAS SVĒTDIENA ar 

Dievgaldu 
 

2.decembrī 16.00  SVEČU GAISMAS dievkalpojums  

Adventa 1.svētdienā ar Dievgaldu 
 

8.decembrī 17.00 Ziemassvētku laika ieskaņas 

koncerts „Debesis dzied un zeme dzied” 
 

9.decembrī 11.00 Adventa 2.svētdiena ar Dievgaldu 
 

16.decembrī 11.00 Adventa 3.svētdiena ar Dievgaldu 
 

Sadalījušies četrās komandās vietējo gidu 
pavadībā jauniešu grupas kopā ar pedagogiem 
iepazinās ar pilsētas ievērojamākām vietām, 
pelēkās kāpas vērtībām un veica nospraustos 
uzdevumus – skaitīja kāpās iebrauktos ceļus, vāca 
atkritumus, lasīja sēnes, aizpildīja anketas un 
fotografējās pie apskates objektiem. Pasākums 
noslēdzās Smilšu ielā pie Dzintara Zamarīša zivju 
kūpinātavas, kur visi tika cienāti ar tikko 
kūpinātām butēm, atskaitījās par kāpā savākto un 
redzēto, kā arī katra komanda stāstīja par to, ko 
jaunu uzzinājusi šajā dienā , proti, „Ko tu stāstīsi 
mājās par redzēto Pāvilostā”. Todien neviens vēl 
nezināja, ka jau pēc divām dienām Ministru 
kabinets nobalsos par pelēkās kāpas dabas 
liegumu. 
Paldies visiem, kas palīdzēja veidot šo saturīgo un 
interesanto pasākumu, paldies par līdzdalību 
Denisam un Jeļenai Doroņiniem, Zigrīdai Lallei un 
baptistu draudzei, Ģirtam Vagotiņam, Dzintaram 
un Veronikai Zamarīšiem, Mairitai Baltaiskalnai. 

Marita Horna 
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Latvijas jaunieši iepazīst 
Pāvilostu un kāpu 

Svētdien, 28.oktobrī, 
Pāvilostas baptistu dievnamā 
notika dievkalpojums, kas bija 
veltīts ilggadējām aktivitātēm 
sakarā ar pelēkās kāpas 
aizsardzību. Tajā piedalījās 
Rīgas Doma kora skolas 
jauniešu koris un citi izpildītāji. 
Saksafonistu duets atskaņoja  
muzikālu veltījumu pelēkajai 
kāpai Pāvilostā, ko komponējis 
kāds jaunietis no Rīgas. 
Pasākumu kuplināja turpat 
simts jauniešu no Pāvilostas, 
Nīcas, Rīgas un Jelgavas. Pēc 
dievkalpojuma klātesošie tika 
iepazīstināti ar Pāvilostas 
vēsturi un Pāvilostas jauniešu 
aktivitātēm kāpas aizstāvībai 
sešu gadu garumā.  

  
 

Meitenes jautā: „Kalvīša kungs, kā būs ar Pāvilostas pelēko kāpu?” Uzklausījis padomnieku, Kalvītis pārliecinoši nosaka: 

„Nafig to kāpu!” Foto: Marita Horna 

Cienastu jauniešiem gatavo Dzintars un Veronika Zamarīši. Foto: Marita Horna 

Vizma NAREIKO, Mākslas skolas 4.P grupa 
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BIJĀM MINISTRU KABINETĀ 
29. oktobrī mēs, Zane, Renāte un Elīna, 

devāmies uz Rīgu, uz Ministru kabineta komitejas sēdi, 
kur lēma par mūsu pelēkās kāpas apstiprināšanu par 
dabas liegumu. Mēs nebijām vienas. Bija arī vēl septiņi 
Rīgas skolēni, un skolotāja Guna Grimsta. Kad 
aizbraucām Guna mūs sagaidīja pieturā un tad devāmies 
uz „Zemes draugu” ofisu, kur pārrunājām ko un kā 
darīsim. Tad mēs izveidojām stilizēto torti( kāpostgalvā 
sadurtas marinētas sēnītes), un apskatījām šlipsi, ko 
grasījāmies dāvināt Aigaram Kalvītim.  

Kad ieradāmies ministru kabinetā, tur bija 
daudz žurnālistu. Guna mums pavēstīja, ka Kalvītis 
tomēr nebūšot, taču tas nebija iemesls, lai mēs atkāptos 
no sava nodoma. Tā nu viss sākās. Gaidījām un gaidījām, 
kamēr izskatīja daudz un dažādas problēmas, līdz 
sagaidījām uzaicinājumu piedalīties komitejas sēdē. Šovs 
varēja sākties. Es pasniedzu ministru prezidentam šlipsi, 
taču Zane – torti. Visiem bija šoks! Neviens neko tādu 
nebija gaidījis. Rīgas meitenes nospēlēja skaņdarbu, kas 
bija veltīts Pāvilostas pelēkajai kāpai. Kad iznācām ārā 
mums paziņoja, ka mums izdevās panākt pelēkās kāpas 
neapbūvēšanu. 

Pāvilostas vidusskolas 10.klases skolniece 
ELĪNA CITSKOVSKA Pirms doties iepazīt Pāvilostu un kāpu, jaunieši sadalījās četrās komandās. Foto: Marita Horna 

JAUNAS KADASTRĀLĀS VĒRTĪBAS 
 Kopš 3.oktobra Valsts zemes dienesta 
interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv publicētas 
pārrēķinātās ēku prognozētās kadastrālās vērtības, 
kas stāsies spēkā no 2008.gada 1.janvāra.  
Īpašnieki, kam nav pieejams internets, prognozēto 
kadastrālo vērtību var noskaidrot, telefoniski 
sazinoties ar VZD reģionālās nodaļas kadastrālās 
vērtēšanas speciālistiem pēc īpašuma atrašanās 
vietas vai VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas 
departamenta speciālistiem. Liepājā  - Maija Ķerve, 
tālr. 3489436. 
Pēc zemes ierīkotājas A,Brūkles sacītā pašreizējā 
prognoze ir tāda, ka nekustamā īpašuma nodoklis 
varētu pieaugt par 25% tiem, kuru īpašumi ierakstīti 
Zemesgrāmatā. Tiem, kuri savus īpašumus nav 
reģistrējuši Zemesgrāmatā, būs jārēķinās ar 
trīskārtēju nodokļa pieaugumu. 

 

 
Autors: Henrijs TOMILOVS, Mākslas skolas 2.P grupa 

VAI TU ZINI, KA 
□ 12.novembrī pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” strādās fotogrāfs. 
□ 11.decembrī bērnu dārzā viesojas Dz.Dukas – Maisakas leļļu teātris no 

Rīgas. 
□ Lauksaimnieku konsultante A.Kreicberga no Lauku atbalsta dienesta 

saņēmusi jaunu portatīvo (klēpja) datoru un lāzerprinteri. 
□ Mūzikas skola pēc ilgu gadu cerībām un pūliņiem rakstot projektus, no 

Kultūrkapitāla fonda saņēmusi 5500Ls jauna flīģeļa „Petrof” iegādei. 
□ 23.novembrī savas pastāvēšanas 60.gadadienu lūgto viesu vidū atzīmēs 

Pāvilostas bibliotēka. 
□ Pāvilostas un Sakas bibliotēkās uzstādīts jauns jaudīgs interneta 

pieslēgums. Drīzumā gaidāmi jauni datori.  
□ 7.decembrī pilsētas centrālās svētku egles atklāšana pie kult. nama. 
□ 15.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā novada kristīgo konfesiju 

sadraudzības vakars. 
□ Sakaslejas ev.-lut. baznīcas draudzes ansamblis „Dziedošie eņģeļi” (vadītāja 

Guna Vagotiņa)koncertējuši Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas 
restaurēto ērģeļu labdarības dievkalpojumā kopā ar ērģelnieku Lotāru 
Džeriņu, čellisti Larisu Streliti – Strēli un solistu Andri Ērgli. 

□ Pateicoties Sakaslejas e.-lut.draudzes priekšniecei A.Pētersonei, draudzes 
loceklim A.Draugam, draudzes atbalstam un U.Marhileviča ziedojumam, 
draudzes ansamblis iegādājies jaunu sintezatoru. 

□ Ir izremontētas un ar centrālo apkuri aprīkotas Svētdienas skolas telpas 
mācītājmuižā Sakā. Svētdienas skolu ir apņēmusies vadīt Gunita Delijeva. 

 

LIEPĀJAS TEĀTRA NOVEMBRA REPERTUĀRS 
 

Otrdien, 27.novembrī plkst.19.00 

Dario Fo un Franks Ramē „ES GAIDU TEVI, MĪĻOTAIS!” 
Ceturtdien, 22.novembrī plkst.19.00 

DEIVS KINGS „KILLERA DIENASGRĀMATA” 
Ceturtdien, 29. Novembrī plkst.19.00 
Piektdien, 30.novembrī plkst.19.00 

ELĪNA ZĀLĪTE „AGRĀ RŪSA” 
Sestdien, 17.novembrī plkst.19.00 
Svētdien, 18.novembrī plkst. 19.00 

Georgijs Landau „SNIEGBALTĪTES SKOLA” 
Sestdien, 24, novembrī plkst.18.00 

Terenss Retigans „DĀMA BEZ KAMĒLIJĀM” 
Pirmdien, 26.novembrī plkst.19.00 

Maskavas teātra izrāde 
Trešdien, 28.novembrī plkst. 19.00 

Rejs Kūnijs „PRECĒJIES NAV MIRIS!” 

 

http://www.vzd.gov.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriste Argita JAUNSLEINE š.g. 27.novembrī plkst.14.00 domē 
sniegs iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas. 
  

 

MŪŽĪBĀ 
Ernests TREIGUTS  
26.09.1918.- 20.10.2007. 
Gunta VILNE  
09.01.1961.- 27.10.2007.  
 
 
 

Laikraksts maksā Ls 0.10 
Iespiests LPA izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna, maketētāja Mairita Baltaiskalna. Tālr. 6 3498219,29226526. Par rakstu minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

KĻŪDU LABOJUMI 
Atvainojamies Visvaldim VALDMANIM par kļūdaini norādīto 
uzvārdu avīzes 2007. gada septembra nr.! 

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums Guntu Vilni mūžībā 
pavadot. 

Piederīgie 

SLUDINĀJUMI 
Sakas novada dome  līdz š.g. 23.novembrim aicina pieteikties 
darbā sociālo aprūpētāju Rīvas ciemā. 

 

SIA LATA mežs par augstām cenām pērk cirsmas, mežus 
īpašumā. Veic mežizstrādi. Pilns serviss. Samaksa tūlītēja. 
Zvanīt 26343958 Vilnim Grigorjevam. 
 

Vēlos īrēt labiekārtotu vienistabas vai divistabu dzīvokli. Zvanīt 
26025340, 34 98138. 

 

 

Avīzes Nr.7 sludinājumā par aužamo steļļu piedāvājumu bija 
norādīts nepareizs tālruņa numurs. Zvanīt varat pa tālruni 34 
98 371 Annai vai 26844112 Vilmai.  

 
 

DZĪVES BRĪŽOS 
Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm, 
bet ne pēc ēnām. 
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem, 
bet ne pēc asarām. 
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā, 
skaiti savu vecumu pēc draugiem, 
bet ne pēc gadiem! 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 
Sakas novada iedzīvotājus –  
 
Martu Rebuku – 89  Antonu Rudzāju - 75 
Mariju Kaimiņu – 85  Lūciju Matrozi - 70 
Līnu Grundmani – 85  Jāni Mauriņu - 70 
Valeriju Urnu – 84  Haraldu Podziņu - 70 
Robertu Matrozi – 81  Albertu Bērziņu - 65 
Voldemāru Neimani – 80  Veltu Barsukovu – 60 
Albertu Brūkli, Jāni Vindavu, Ritu Bērziņu, Agni Cebri, 
Janeku Kozincevu, Armandu Teteri, Eināru Vārsbergu! 

 
PATEICĪBAS 

Pateicos domei par apsveikumu jubilejā novada 
avīzītē. Sirsnīgi pateicos darba kolēģiem par apsveikumu 
un labajiem vēlējumiem. Vēlot tagadējiem un bijušajiem 
kolēģiem, rudens mēnešu jubilāriem labu veselību, 
dzīvesprieku, veltu visiem rudenīgu dzejoli „Aiziet vasara” 
 

It kā redzi tu daudzas lietas, 
Kas  par rudeni vēstīt sāk. 
Tikai putnu saucieni, atstājot savas vietas, 
Liek saprast – šī vasara neatnāks. 
 Augstu debesīs pulcējas putnu bari 
 Un uz atvadām skumji sasaucas vēl. 
 Tu ilgi debesīs raudzīties vari, 
 Un skaistās vasaras paliek tev žēl. 
Tāpēc nevajag skumt, būs vēl vasaras citas, 
Liepas ziedēs, un putni aizejot kliegs. 
Rudens vēji raus zeltainās lapas bez mitas, 
Bet mūs priecēs uzsnidzis pirmais sniegs. 

   Lūcija Tomilova 
 PII „Dzintariņš” skolotāja 

 

Pāvilostas sporta zālē notiks Liepājas rajona 
meistarsacīkstes volejbolā 

š.g. 12.nov., plkst. 19.
00

 sievietēm - Saka : Aizputes pag., 
                plkst. 20.

30 
 vīriešiem - Saka : Otaņķi 

š.g. 15.nov., plkst. 19.
00

 sievietēm - Saka : Cīrava 
š.g. 19.nov., plkst. 19.

00
 vīriešiem - Saka : Aizpute 2 

š.g. 22.nov., plkst. 19.
00

 vīriešiem - Saka : Ekstrēmisti 
š.g. 29.nov., plkst. 19.

00
 vīriešiem - Saka : Grobiņas pilsēta 
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IEVĒRO!!!  
Diennakts tumšākajā laikā obligāti jālieto atstarotāji! 
 

  

S V E C Ī Š U  

V A K A R S  

25.novembrī 
 plkst. 17.00 

Stembres kapos 

 

PA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”  
Liepājas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome ir 
apstiprinājusi PA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
siltumapgādes tarifu, nosakot 38,97 Ls/MWh (bez PVN). Taču 
pēc uzņēmuma vadības sarunas ar domes priekšsēdētāju 
panākta vienošanās, ka maksa turpmāk varētu būt 31.18 
Ls/MWh (bez PVN).Tas nozīmē, ka līdz š.g. 17.novembrim 
maksa par siltuma apgādi būs kā līdz šim – 0,52 Ls m2, bet no 
18.novembra – 0,60Ls m2 (bez PVN). 
 

Iedzīvotāji avīzei izteica sašutumu par nesakopto īpašumu Tirgus 
ielā 2 (bijusī grāmatnīca). Pašlaik tur tiek mainīts trotuāra 
segums. Cerams, ka pie atjaunotās ietves īpašnieks neaudzēs 
tādus nezāļu stādījumus, kādi tur ir pašlaik. 

 

Liels paldies visiem darba rūķiem, kuri, neskatoties uz 
nemīlīgajiem laika apstākļiem, 08.novembrī piedalījās 
pensionāru apvienības "Varavīksne" un sieviešu klubiņa 
"Maijas" rīkotajā talkā Stembres kapsētā. 

 dārzniece Gunita Lazukina 

 

PAZIŅOJUMI 
 

Tirgos mikroelementus, barības piedevas dzīvniekiem un 
lietotus apģērbus š.g. 27.novembrī. Sakā pie Klientu 
apkalpošanas centra 9:20, Upesmuižā 9:40, Ulmalē 11:00, pie 
„Roņa” 13:00. Pasūtījuma telefons : 3441221;26024782 
vakaros ar piegādi mājās. 


