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Tautas ticējums vēsta – ja oktobrī rūc pērkons, ziemā nebūs sniega, bet, ja sniegs uzkrīt zaļām lapām, būs īsa 

ziema. 

Jau vairāk kā nedēļu dzīvojam oktobrī. Nemīlīgais un tumšais gadalaiks ir iekarojis savas pozīcijas un nākas vien 

samierināties ar domu, ka saule un siltums šajā gadā mūs vairāk nelutinās. Drēgnais un aukstais laiks liek cilvēkiem 

meklēt siltāku apģērbu  un ilgoties pēc sprēgājošas, siltas uguns māju pavardos. 

Taču oktobris pats par sevi ir svētki. Krāsaino lapu salūts un uguņošana! Galvenais nenokavēt un paspēt ieraudzīt to, cik 

ātri un krāšņi viss mainās īpašajā, maigi dūmakainajā oktobra gaismā. “Mulsumā nosarkst aiz loga kļava un pīlādžkoks, 

jo viņi jau sen tur aiz žoga pinas ar zariem un iestāsta sev un tiem citiem, ka tas ir vienkārši joks. Bet pasaule nesaprot 

jokus, tagad tiem vajadzēs rīt, kad vējš ap tiem metīs lokus, lapas pasaulē dzīt. Un gribēs, es zinu, visi uz zemes tās 

ieraudzīt un tad tā steidzīgi, tā, lai nepagūst citi, novākt vai dubļos mīt. Jā, bet tas būs rīt. Klāt rudens, un tagad es zinu, 

man ir atgriezties laiks – atpakaļ uz zemes. Ceļojums cauri vasarai bija tik bezgala skaists… Vēl skatiens putniem tai 

viļņotā kāsī pret sauli līdzi tiek laists…”, G.Kraulere.  

Oktobrī savus profesijas svētkus svin pedagogi. Lai gan valdības solījumi likuši skolotājiem vilties, dzīve tomēr rit 

savu gaitu un skolēni ir tie, kas ne tikai izved no pacietības un sarūgtina, bet prot arī priecēt. Par to, kādus pārsteigumus 

svētkos saviem skolotājiem bija sarūpējuši vidusskolēni, lasiet avīzes 3. lapaspusē.  

Oktobris - pārejas mēnesis no gaismas uz tumsu. Ik nodzīvotā diena oktobrī mūs tuvinās tumsas atnākšanai un 

mēneša beigās diena būs sarāvusies jau par divarpus stundām īsāka. Bet tas būs tikai oktobra beigās. Līdz tam vēl ir 

daudz krāsainu, interesantu, aizraujošu dienu jāizdzīvo. Novēlu tās nodzīvot ar prieku un savos līdzcilvēkos saskatīt 

labāko, kas tajos ir! Saskatīt un novērtēt ar labu vārdu un pateicību par padarīto, par laipnu vārdu, par atbalstu, par... Ir 

taču tik daudz labu iemeslu pateikt paldies!  

Tāpēc aicinu būt aktīviem un piedalīties balsošanā par” Gada novadnieku 2007”.  Aptaujas anketas atradīsiet 

domē, TIC, bibliotēkās, Sakas klientu apkalpošanas centrā un arī mūsu avīzē. Par to, kurš būs ieguvis šo godpilno 

nosaukumu, informēsim nākamajā izdevumā. Uz tikšanos novembrī! 

Marita Horna 
 

Krāsaino lapu mēnesī… KULTŪRAS KALENDĀRS 
Pāvilostas bibliotēkā - 
12.oktobrī plkst. 14:00 
atmiņu pēcpusdiena kopā ar 
rakstnieci Annu Skaidrīti 
Gailīti. 
 

Kultūras namā  -  
27.oktobrī  plkst. 16:00 
pensionāru balle. 
2.novembrī  plkst.22:00 
diskotēka (Rīga). 
 

Pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš”- 
 17.oktobrī rudens karnevāls 
– diskotēka. 
 

Vidusskolā –  
31.oktobrī  fotografēšanās  
( vēlams sapost bērnus), 
-  2.novembrī  Fukšu vakars  
( 10.klases „iesvētīšana” 
vidusskolēnu kārtā). 
 



DOMES ZIŅAS 
Vasaras noslēguma mēnesī septembrī domē notika divas sēdes- 
ostas valdes sēde un domes sēde, kā arī deputātu apspriede ar 
Vērgales pagasta deputātiem.  
 Ostas valdes sēde notika 12.septembrī un kā pirmais 
darba kārtības punkts bija ostas teritorijas apskate dabā. Ostas 
teritoriju apskatīja gandrīz pilnībā nokomplektēts ostas valdes 
sastāvs, bija gan Satiksmes ministrijas, gan Zemkopības 
ministrijas pārstāvis. Vienīgi Reģionālās attīstības un pašvaldības 
lietu ministrija vēl nav pilnvarojusi savu pārstāvi darbam ostas 
valdē. Atkārtoti bija plānots ostas valdes sēdē apstiprināt ostas 
noteikumus un darbības plānu neparedzēta naftas piesārņojuma 
gadījumos, bet diemžēl ostas valdes locekļi nebija izpildījuši 
iepriekš pašu uzlikto uzdevumu- iesniegt ierosinājumus un 
priekšlikumus, un nācās šo dokumentu apstiprināšanu atlikt uz 
nākošo sēdi. Piebildīšu, ka noteiktajā laika savus priekšlikumus 
iesniedza tikai SIA „ N-Stars” pilnvarota persona, advokāte 
Sandra Hartmane.  Valde, vienbalsīgi atļāva pārdot Liepājas ostas 
pārvaldei par Ls 9000,- (bez PVN) Pāvilostas ostas rīcībā esošās 
bonas ( paredzētas piesārņojuma likvidācijai uz ūdens), kas nav 
piemērotas mūsu ostas vajadzībām un to vietā nopirkt bonas, kas 
der mūsu ostai kopā ar visu nepieciešamo inventāru. Ostas 
valdes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons informēja par SIA „N-
Stars” priekšlikumu nopirkt no pašvaldības Ostmalas ielas daļu, 
kas atrodas pa vidu uzņēmuma teritorijai. Ostas valde praktiski 
vienprātīgi atbalstīja Sakas novada domes lēmumu pārdot SIA 
„N-Stars” Ostmalas ielas posmu, kurš ietilpst uzņēmuma 
teritorijā. Kā teica ostas valdes locekļi, tas ceļa posms jau visu 
laiku ir slēgts un atrodas uzņēmuma teritorijā, labāk pārdot un 
iegūto naudu izlietot reāliem darbiem. Apspriests tika arī 
jautājums par N-Stara piestātni, kura ir bēdīgā stāvoklī, kā arī par 
ostas pārvaldnieka atbilstību ieņemamajam amatam.  Par šo 
jautājumu izteicās visi ostas valdes locekļi. Galvenais secinājums, 
kas izrietēja no šīm diskusijām, bija pārliecība, ka ostas 
pārvaldniekam ir jābūt tādam, kas pārrauga un sadarbojas ar 
visiem ostas teritorijā strādājošiem uzņēmumiem un 
zvejniekiem. Nedrīkst pieļaut šķirošanu. Varam lemt par ostas 
pārvaldnieku, bet mēs nevaram lemt par ostas teritorijā 
strādājošiem. Valde nolēma veikt ostas pārvaldes pamatlīdzekļu 
un citu materiālo vērtību inventarizāciju.   
 Uz šodienu, ostas pārvaldnieks Zigmunds Smirnovs ir 
iesniedzis atlūgumu un pārvaldnieka amatā būs līdz 18.10.2007..  
 Domes sēdi septembra mēneša pēdējā ceturtdienā, 
sakarā ar priekšsēdētāja U. Kristapsona atvaļinājumu, vadīja 
vietnieks Egils Lapinskis. Vairāki jautājumi bija par naudas 
dalīšanu- vidusskolai sava budžeta ietvaros atļāva apmaksāt 
sešiem skolotājiem pulciņu un zinātniski pētniecisko darbu 
vadīšanu, tāpat arī atļāva p/a „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
direktoram no š.g. 1.oktobra piešķirt saviem darbiniekiem 
premiālās piemaksas 20 % apmērā. Apstiprināja arī pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariņš” tarifikāciju un korekcijas štatu 
sarakstā, kur pedagoģiskiem darbiniekiem ir noteiktas piemaksas 
par darba kvalitāti.  

Šī bija jau trešā sēde, kur dienas kārtībā bija jautājums 
par ēdināšanas maksu Pāvilostas vidusskolā, kur ēdināšanas 
bloku apsaimnieko Birutas Ziemeles vadītā firma. Nolēma līdz šā 
gada beigām saglabāt līdzšinējo maksu Ls 0,50 apmērā un no 
jaunā gada varētu būt  maksas paaugstināšana. Pašvaldība 
atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu Konradi par labu 
Kurzemes MRU, Brīvības iela 9 par labu Rinaldam Krūklim, 
Ziedlejas par labu Latvijas Finieris Mežs, no īpašumiem Meža 
Avotieni, Skudrīši, Lielmārtiņi, Upmalas, Meža Unguri un Dziras 
par labu Kursa MRU.   
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Domē ar lūgumu pārveidot pagasta nozīmes ceļu 

„Dzirnavu ceļš” par servitūtceļu un tā vietā pagasta lietošanas 
nozīmi piešķirt citam ceļam „Klētnieku” ceļam vērsās 
Aleksandrs Niedra. Dome šo lūgumu noraidīja, jo tika 
konstatēts, ka „Dzirnavu ceļš” gar vējdzirnavām vēsturiski ir 
pašvaldības ceļš un pa šo ceļu pie savām mājām piekļūst 
vairāku saimniecību īpašnieki, kā arī pašvaldība sava budžeta 
ietvaros arī uztur kārtībā tieši „Dzirnavu ceļu”.  
 Deputāti atbalstīja p/a „Pāvilostas komunālais 
uzņēmums” direktora iesniegumu un nolēma, ka visās 
privātmājās, kuras ir pieslēgtas centralizētam ūdensvadam, 
par īpašnieku līdzekļiem līdz š.g. 31.decembrim ir jāuzstāda 
sertificēti ūdens skaitītāji.  
 Iepriekšējā domes sēdē izsludināja cūku novietnes 
kompleksa būvniecības ieceri īpašumā „Rīvas karjers”. 
Paziņojumā noteiktajā termiņā dome saņēma 31 Sakas novada 
iedzīvotāja parakstītu iebildumu vēstuli un z/s „Brīvnieki” 
īpašnieka Anda Muižnieka parakstītu iebilduma vēstuli pret 
cūku novietnes izbūvi. Izvērsās diskusija par pareizo rīcību šajā 
situācijā. Apsprieda gan to vai  tie visi ir Rīvas ciema iedzīvotāji, 
kas  parakstījuši iebilduma vēstuli, gan to, ka par dīķa tuvumu 
norāda nomnieks, nevis dīķa saimnieks - Latvijas Valsts Meži, kā 
arī situāciju, ka pašvaldība ir zemi iznomājusi cūku kompleksa 
izbūvei un tagad ar lēmumu noraidīs būvniecības ieceri. Kāds 
no deputātiem ierosināja, jautājumu atlikt uz nākamo sēdi un 
pakonsultēties ar juristi. To arī atbalstīja pārējie deputāti. 
 Atlika arī jautājumu par nomas maksas apstiprināšanu 
pašvaldības autotransportam, jo jautājums nebija izskatīts  
komitejas sēdē un sēdes gaitā nevienojās par cik vajadzētu 
paaugstināt cenu, vai par inflācijas tiesu, vai savādāk. 
Apstiprināja maksu Opel Vivaro astoņvietīgam busiņam- Ls 0,30 
par 1 km.  

Deputāti septembrī bija atkārtoti devušies uz Vērgali, 
lai kopīgi ar Vērgales pašvaldības deputātiem sakārtoti 
jaunveidojamā Pāvilostas novada valsts dotācijas izlietošanas 
prioritātes. Mums pienākas Ls 300 000,00, bet Vērgalei- Ls 
200 000,00. Apstiprināja sekojošus Sakas novada pašvaldības 
projektus valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras 
uzlabošanai prioritārā secībā 

1. Veselības centrs, E.Šneidera laukumā, Ls 150 000,00; 
2. Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Pāvilostas 

vidusskolā, Ls 15 000,00; 
3. Mākslas skolas ēkas renovācija, Ls 20 000,00; 
4. Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai, Ls 25 000,00; 
5. Dienas sociālās aprūpes centrs pie „Pagastmājas”, Ls 

50 000,00 
6. Rotaļu laukuma izveide E.Šneidera laukumā, Ls 20 000,00; 
7. Ielu apgaismojuma izbūve Pāvilostā, Ls 20 000,00.  

 Pašvaldība nolēma laikrakstos ielikt sludinājumus par 
zemes ne mazāku kā 0,05 ha un ne lielāku kā 1 ha iegādi ar 
apbūves tiesībām Ulmales ciema teritorijā, bibliotēkas ēkas 
celtniecībai.  
Sociālajos pabalstos izmaksāti 154Ls. 

Nākošā domes sēde notiks š.g. 25.oktobrī plkst.14.00. 
Tradicionāli, ka komitejas sanāk uz savām sēdēm pirmdienā 
pirms domes sēdes un šomēnes tas būs 22.oktobrī, sākot no 
plkst.8.30. Piebildīšu, ka komiteju un domes sēdes ir atklātas, 
kurās var piedalīties jebkurš interesents. Izņēmums ir sociālās 
komitejas sēdes daļa, ja ir jālemj par sociālās palīdzības 
sniegšanu konkrētai personai. Piemēram, šajā domes sēdē 
piedalījās laikraksta „Kursas Laiks” korespondente. 

Kancelejas vadītāja  
Aija Ozoliņa 
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DZĪVE MŪZIKAS SKOLĀ 
 Vasara ir garām, krāsojas koku lapas, mākoņi kļūt 
pelēki un smagi,  rudens ir klāt. Sākas jauns darba posms ar 
saviem mērķiem un uzdevumiem, un tikpat lielu atbildību par 
paveiktajiem darbiem. Šajā laikā gribas mazliet atskatīties uz 
paveikto vasarā. 
  Kā vienu no galvenajiem paveiktajiem darbiem varētu 
uzskatīt jaunās pūšaminstrumentu licenzētās mācību 
programmas- „Eifonija spēle” un „Alta spēle” izveidošanu, kas 
sekmēs audzēkņu tālāku piedalīšanos Latvijas mūzikas skolu 
valsts konkursos. 
Pateicoties Kultūrkapitāla fondam un Sakas novada domes 
projektu koordinatorei V. Ģēģerei, vasarā savu darbību sāka 
jauns pasākums- Liepājas rajona mūzikas skolu audzēkņu 
apvienotais akordeonu orķestra festivāls „ZOĶERIS”, kas notika 
no 13.-15.jūnijam Pāvilostas mūzikas skolā. 
Nevar nepieminēt arī „Mājas svētkus Upmalas ielā 19”.Ar 
pateicību un cieņu pieminējām mājas īpašnieci Elizabeti 
Kopmani.. 

Jau desmito gadu mūzikas skolā atpūšas bērni no 
Aizputes vidusskolas, tādēļ kā sadraudzības piemiņu iestādījām 
pagalmā skuju kociņus. Pasākumā piedalījās arī  Saeimas 
deputāts Pēteris Hanka.  
Ar gandarījumu var atzīmēt, ka jaunais 2007./2008. mācību gads 
ir sācies ar pārsteigumu - šogad mūzikas skolā ir iestājušies 11 
Sakas un Pāvilostas bērni. Paldies vecākiem par apņēmību un 
vēlmi skolot savus bērnus. Izcilais kinorežisors A. Sorukovs ir 
teicis: „Māksla nevar mainīt pasauli, bet tā var atbalstīt cilvēkus, 
kas ir gatavi garīgai dzīvei. Pārējos nevar ietekmēt. Ne jau tāpēc, 
ka pārējie ir slikti, viņi vienkārši nedzird.” Visi nekļūs 
profesionāļi. Tomēr viena no svarīgākajām lietām, ko varam dot 
- palīdzēt audzēknim apgūt prasmi saklausīt, saskatīt, spēju 
izbaudīt skaistumu. Tā noderēs visam mūžam. 
 Pateicoties A. Zīverei mūzikas skola jauno mācību 
cēlienu var iesākt tīrās, atjaunotās telpās.   
 Tuvojoties profesionāliem svētkiem - Skolotāju dienai 
- sveicu visus skolotājus! Lai mums visiem pietiktu ne vien spēka 
un izturības, bet arī sirds gudrības, entuziasma un prieka par 
padarīto. 

Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 

 

 

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar SIA Eko Kurzeme rīko akciju 
„Nekrāj krāmus!”. Akcijas mērķis ir nolietoto  elektrisko un 
elektronisko preču savākšana, tādēļ iedzīvotājus, kuriem mājās 
atrodas nevajadzīgas un nolietotas elektropreces, lūdzam tās 
nogādāt Dzintaru ielā  - 7 (piebūvē), atslēgas robežkontroles punktā. 
ELEKTORPECES NEDRĪKST BŪT IZJAUKTAS!  
Neskaidrību gadījumā zvanīt dārzniecei Gunitai Lazukinai – 29725727 

 

Saeimas deputāts P. Hanka stāda skuju kociņu Pāvilostas mūzikas skolas 

pagalmā. Foto – Mūzikas skolas arhīvs 

VAI TU ZINI, KA... 
 

 Gatavojoties Skolotāju dienai, 12.klases skolēni bija veikuši aptauju 
„Skolotāju Tops 10”, kuras rezultāti tapa zināmi 5.oktobrī – Skolotāju dienā.  
Ieskatam dažādo nomināciju pirmās trīs vietas: 
Dusmīgākās (prasīgākās – piebilde M.H.) skolotājas: 
1)VALENTĪNA MASKO; 2) AUSMA LAUGALE; 3) DACE BUNKA 
Skolotājs Dvēselei: 
1)VALENTĪNA MASKO; 2) AGRITA VALKAŠA; 3) SOLVEIGA ANSONE 
Atraktīvākais skolotājs: 
1)SOLVEIGA ANSONE; 2) ĀRIJA PAIPA / ANDRIS PAIPA; 3) BAIBA ARĀJA 
Sportiskākais skolotājs: 
1)ZINTIS VĪGULIS; 2) SOLVEIGA ANSONE; 3) INTA PRIEDOLIŅA 
Zinošākais skolotājs: 
1)ĀRIJA PAIPA; 2) VALENTĪNA MASKO / ANDRIS PAIPA; 3) SOLVEIGA ANSONE 
Un vai Jūs zinājāt, ka skolotājs Zintis bieži saka ”Uzvar draudzība!”, skolotāja 
Solveiga – „Ātrāk ātrāk!”, bet skolotājas Ārijas bieži lietots izteiciens ir „Viss, 
mīlīši, pēdējā reize!” ? 
12.klases skolēni bija arī tie, kuri nodrošināja skolotājiem svētku sajūtu un 
jautras, sportiskas aktivitātes katrā starpbrīdī. Divpadsmitie –jums no visas 
skolotāju saimes LIELS PALDIES! Skolotājas pateicas arī Sakas novada domei 
par finansiālo atbalstu skolotāju dienas izbraukumam uz Dunikas tīreli. 

 Lai pārvietotu Ulmales bibliotēku, kas pašlaik atrodas privātīpašnieka 
mājā, tiek meklēta māja ar zemi, ko dome paredzējusi iegādāties 
bibliotēkas vajadzībām. 

 Sakas novada domei vēl ir kredītsaistības - 42 tūkst. Ls par sporta zāli 
un 63 tūkst. Ls ūdens saimniecībai.  

 Ir iecere ņemt kredītu un piesaistīt ES līdzekļus mola remontam. 

 Muzejs iesniedzis un saņēmis apstiprinājumu 2 projektiem. No 
Kultūrkapitāla fonda – 500 Ls pianīna restaurācijai, no Nacionālās 
nozīmes mērķprogrammas akreditētiem muzejiem 385 Ls 
informācijas zīmju izgatavošanai pie muzeja un kuģa ”Doles”. 

 Pāvilostas bibliotēkai  – šogad 60 gadi. Plānots pasākums ar 
ielūgumiem  

 Kultūras namā darbu sākuši 5 pašdarbības pulciņi. Šobrīd remontē 
ēkas jumtu  

 TIC vadītāja M.Baltaiskalna šobrīd strādā pie informācijas 
apkopošanas un sagatavošanas Pāvilostas mājas lapai, kura būs pieejama 
jau tuvākajā laikā (www.pavilosta.lv). 

 Dienas centrā  Krams  pabeigts remonts ierīkota jauna telpa.  

 Mākslas skola septembrī ļoti aktīvi piedalījusies konferencēs un 
semināros. Decembrī mākslas skola aicināta piedalīties 2 izstādēs, 
konkursos ārzemēs. 

 Rīvas bibliotēka nomainīti logi 

 Sakas bibliotēkā iegādāti jauni apmeklētāju krēsli.  

 Bērnudārzā Miķeļdienā ciemojās viesi no Dundagas. No 8.- 
13.oktobrim būs muzikālo rotaļu rīti,. 

 Mūzikas skola  iesniegusi projektu  flīģeļa iegādei 

 Vidusskolā 16.oktobrī būs vecāku kopsapulce.  

 No 22.-28.oktobrim skolā brīvlaiks. 

 Katru gadu Latvijā tiek importēti aptuveni 25 tūkstoši tonnu elektrisko 
un elektronisko preču. 

 Eiropas Savienībā gadā uz vienu iedzīvotāju rodas aptuveni 14 
kilogrami elektrisko un elektronisko preču atkritumu, bet kopumā gada 
laikā mēs radām apmēram 5 miljonus tonnu nolietoto elektropreču.  

 Ik gadu Latvijā tiek radīts apmēram 600 – 700 tūkstoši tonnu sadzīves 
atkritumu, no kuriem 70% (t.i. 420 – 490 tūkstoši tonnu) rada iedzīvotāji. 
No visa radītā atkritumu apjoma tikai 70% tiek noglabāti izgāztuvēs un 
poligonos, tas nozīmē, ka 30% (t.i. 180 – 210 tūkstoši tonnu) izmesto 
atkritumu nonāk dabā – mežos, pļavās un citās vietās. 



Kas bija, ir un būs ... 
Pāvilostas vidusskolā 
 

PAR ABSOLVENTU GAITĀM 
 2006./2007.mācību gada noslēguma posmā ziedus, 
laba vēlējumus un dāvanas saņēma divpadsmitās un devīto 
klašu skolēni, kopskaitā – 40 jaunieši. 
Skolu ar apliecībām beidza 25 devīto klašu skolēni. 18 no 
viņiem turpina mācības vidusskolā: 16 mācās Pāvilostas 
vidusskolā, pa vienam Liepājas 5.vidusskolā un Grobiņas 
ģimnāzijā. Mācības citās mācību iestādēs, iegūstot vidējo 
izglītību, turpina 7 bijušie mūsu skolas skolēni : divi 
Liepājas 48.arodvidusskolā un divi Rīgas celtniecības 
koledžā, 1 skolēns Liepājas 31.arodvidusskolā, 1 skolēns 
Saldus profesionāli tehniskajā vidusskolā un vēl viens - 
Liepājas mākslas vidusskolā. 5 skolēni skolu ( 9.klasi) beidza 
ar liecībām, 4 no tiem mācās otro gadu tajā pašā – 
Pāvilostas – vidusskolā, 1 – Cīravas arodvidusskolā. 
12.klasi beidza 15 absolventi. 12 no tiem iestājās 
augstākajās mācību iestādēs  : 3 Rīgas tehniskajā 
universitātē, 2 Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, pa vienam 
jaunietim Rīgas Stradiņa universitātē, Daugavpils 
universitātē, Vidzemes augstskolā, Latvijas Sporta 
Pedagoģijas akadēmijā, Biznesa augstskolā Turība, 
Juridiskā koledžā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolā. 3 absolventi strādā: divi celtniecības nozarē un 
viens – ražošanā. 

PAR JAUNSARDZI 
Nav noslēpums, ka Pāvilostas vidusskolas 

izceļamo sasniegumu pamatā ir mūsu skolas 
jaunsargu panākumi. Tādēļ arī Latvijas Republikas 
Aizsardzības Ministrijas Jaunsardzes centra vadītājs, 
majors Sergejs Čevers ir atsūtījis sveicienus jaunajā 
mācību gadā. Vēstulē teikts: „Latvijas masu saziņas 
līdzekļos aizvien biežāk izskan Jaunsardzes vārds. 
Jaunsargi aktīvi darbojas dažādos pasākumos, 
piedaloties militārās un sporta nometnēs, kā arī 
sacensībās un citos projektos. Jaunsargi godam nes 
Latvijas vārdu citviet pasaulē, parādot savas plašās 
zināšanas, veiklību un praktiskās iemaņas 
starptautiskās sacensībās un salidojumos.”  

Starp citu – pie visiem panākumiem 
vainojams neviens cits kā Jaunsardzes centra 
Kurzemes novada pasniedzējs, instruktors, štāba 
virsseržants Kaspars Rudītis. Svinīgajā Jaunsardzes 
15.gadadienai veltītajā pasākumā, kas notiks 
2007gada 11.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā, 
ielūgts K.Rudītis un skolas direktore A.Ansone.  

Š.g. 5.oktobrī Kuldīgā notika Kurzemes 
novada  „Vīru spēles”, kurās mūsu skolas jaunsargi 
Jānis Arājs, Ansis Horna, Arnis Zalonskis, Artis 
Zalonskis, Ivars Horns, Āris Kažis, Ingers Barsukovs, 
Artūrs Miezītis izcīnīja 2.vietu. Meiteņu komanda 
ieguva 1.vietu. Komandā:  Sintija Meņģe, Agija 
Meņģe, Sandra Bikova, Zane Gāliņa. 

LŪGUMS 1.-4.KLAŠU SKOLĒNU ĢIMENĒM 
Lūdzam 1.-4.klašu skolēnu ģimenēs vēlreiz 

pārrunāt un izanalizēt vajadzību ( vai arī nevajadzību) dzert 
pienu Skolas Piena programmas ietvaros. Piemēram, 
2.oktobrī ēdamzālē palika 26(!!!) NEIZDZERTAS PIENA 
PORCIJAS! Ja Jūsu atvasīte nevēlas izmantot šo 
piedāvājumu, būtu jauki saņemt rakstisku attaisnojumu no 
vecākiem. Tādējādi produktu varētu sūtīt mazāk, un tik 
liels daudzums nebūtu vienkārši jāizlej...  

Direktores vietniece audzināšanas darbā 
DAIGA JĒKABSONE 
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22.septembrī vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji un trīs puiši 
“Latvijas lepnums 2006”titula ieguvēji, kuri jau ir studenti, viesojās Nīcā, lai kopā 
ar Nīcas vidusskolas skolēniem iepazītu tās puses dabas bagātības un 
kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī sadraudzētos un kopīgi pārrunātu turpmākās 
rīcības dabas vērtību saudzēšanā un saglabāšanā. Zīmīgi bija tas, ka gan pie 
sagaidīšanas Nīcas centrā, gan dienas noslēgumā pie kopējā ugunskura Bernātu 
dabas parkā piedalījās arī Nīcas pagasta priekšsēdētājs Agris Petermanis. 
Paredzēts, ka Nīcas jaunieši Pāvilostu apmeklēs oktobrī, kad Pelēkajā kāpā notiks 
sēņu lasīšana un Pāvilostas Baptistu dievnamā notiks dievkalpojums veltīts 
Pelēkajai kāpai, kurā piedalīsies arī jauniešu koris no Rīgas. 
 

 

 

 

Pasākuma dalībnieki Bernātu dabas parkā. Foto: Nīcas pagasta priekšsēdētājs  A.Petermanis 

Apskatot Jūrmalciema senlietu kolekciju ”Jūrmalnieku senatne”. Foto M.Horna 

Jūrmalciema piekrastē. Foto M.Horna 

 



PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠO  
GOVJU GANĀMPULKA ĪPAŠNIEKIEM! 

No 1.septembra govis lineāri vērtēt atļauts tikai 
sertificētam ekspertam. Esmu vienojusies, ka Sakas novada 
pārraudzībā esošos ganāmpulkus vērtēs Enda Bartuševica mob. 
tālrunis 29736034. Šis ir maksas pakalpojums.  
Pašreizējie izcenojumi: 

 Par vienu govi 1,50 + (PVN 18%) = 1,77, 

 Transporta izdevumi 30 s/km + (PVN18%) = 36s/km. 

INFORMATĪVĀ DIENA LAUKSAIMNIEKIEM 
notiks 2007.gada 24. oktobrī plkst. 11 00 , Sakas novada 

Klientu apkalpošanas centrā. 
Darba programmā: 

1. Enda Bartuševica par lopu pārraudzību. 
2. Uldis Šēnbergs par meža apsaimniekošanu un to,  kā tiek 

vērtēti sējumi pēc medījamo dzīvnieku bojāšanas. 
Aina Kreicberga   

 
PAR SAKAS NOVADA DOMES IESNIEGTAJIEM 
INVESTĪCIJU PROJEKTIEM  

Sakas novada dome ir izstrādājusi un iesniegusi Valsts reģionālās 
attīstības aģentūrā mērķdotāciju saņemšanai no 2008. gada finansu 
līdzekļiem četrus investīciju projektus: 

 Sakas novada Pāvilostas vidusskolas jumta renovācija. Skolas 
jumta seguma un notek reņu nomaiņa. Kopējā summa 77 707.- 

 Pāvilostas pilsētas novadpētniecības muzeja energoefektivitātes 
paaugstināšana. Jumta seguma nomaiņa un bēniņu stāva izbūve. 
Kopējā summa 70 269.- 

 Pāvilostas kultūras nama renovācija. Ēkas ārējās fasādes 
siltināšana un renovēšana. Kopējā summa 38 875.- 

 Pirmsskolas izglītības iestādes „ Dzintariņš ” energoefektivitātes 
paaugstināšana. Projektā ietvaros paredzēts renovēt virtuves 
bloku. 
Kopējā summa 86 849.- 

Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
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ESAM  GATAVI PALĪDZĒT 
Pildot uzticētos pienākumus, uzklausot vecāku  

ierosinājumus un norādītās problēmas, kā arī strādājot un  
darbojoties ar vēlmi palīdzēt skolotājiem un skolēniem 
risināt dažādas skolas problēmas darbojas skolas 
padome. Skolas padome kopā sanāca jau augustā, lai 
izdiskutētu jautājumu par pusdienu maksas 
paaugstināšanu. Iepriekšējā avīzē jau rakstīju par virtuves 
apmeklējumu un tur redzēto. 

4.oktobrī skolas padomes vecāku pārstāvji 
S.Vārsberga, I.Sprūde un M.Horna apmeklēja skolu, lai 
vēlreiz pārliecinātos vai skolēni izmanto virtuves 
pakalpojumus. Jāsaka gan, ka vēl joprojām siltas 
pusdienas ēd pamatskolas skolēni, un tikai daži no 
astotās klases un zēni no vidusskolas klasēm.  Skolas 
apkārtnē mētājās tukšas cigarešu paciņas, jo bija jau 
pusdienlaiks un aktīvie pīpmaņi tās jau bija iztukšojuši. 
Pie skolas netrūka arī saulespuķu sēklu atliekas.  

Satraucošs ir fakts, ka iestājoties mitrajam 
laikam un ņemot vērā plašos remontdarbus pie skolas, 
kur tiek mainīta ietve, aizvien vairāk skolā tiek ienesti 
netīrumi un dubļi. Tas viss viena iemesla dēļ – skolēni 
nenomaina apavus. Skolas iekšējās kārtības noteikumos 
ar kuriem skolēni iepazīstināti un, kurus ar savu parakstu 
piekrituši pildīt, ir prasība skolā nestaigāt ar ielas 
apaviem. Ir parādījusies jauna visatļautības pazīme, kas 
liecina arī par kultūras trūkumu, proti, vecāko klašu 
skolēni klasē ierodas virsdrēbēs un ir neizpratnē, ja par to 
aizrāda.  
Nav noslēpums, ka skolā “klibo” skolēnu disciplīna un no 
trokšņošanas stundās cieš tie, kuri uz skolu iet mācīties, 
nevis parādīt savu slikto uzvedības līmeni. Direktores 
vietniece mācību darbā A.Jakovļeva pastāstīja, ka ar šiem 
skolēniem tika strādāts. Uzvedības jautājumi tiek 
pārrunāti kopā ar vecākiem un nepieciešamības gadījumā 
uz skolu aicina pašvaldības policistus.  

Apmeklējām arī medmāsu I.Bunku. Priecē fakts, 
ka skolā atkal strādā medmāsa, jo mēneša laikā pie 
māsiņas ar dažādām sūdzībām, bet galvenokārt tās ir 
galvas un vēdera sāpes, griezušies vairāk kā 30 skolēni. 
Medmāsa arī pārbaudījusi bērnu redzi, veikusi svēršanu 
un mērīšanu un pārbaudījusi, kā  skolēni ievēro personīgo 
higiēnu. Te ir problēmas, jo uz skolu nāk bērni ar utainām 
galvām. Par to tiek ziņots klašu audzinātājiem, vecākiem,  
sociālajam pedagogam, kas šo ziņu nodod domes 
sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesai. Ir prasība šo 
bērnu vecākiem apmeklēt ģimenes ārstu, jo šī parādība 
arī ir saslimšana un pēc tās izārstēšanas skolā būtu 
jāierodas ar ģimenes ārsta izdotu zīmi. Diemžēl uz šo brīdi 
ne vienmēr tā notiek un skolēni ierodas skolā ar 
neiztīrītām galvām. Ne jau savas, bet gan savu neapzinīgo 
vecāku dēļ. Protams, ka no tā cieš pārējie! Kāpēc?  

Ko pēc visa redzētā esam nolēmušas darīt? 
Pirmkārt, veikt aptauju skolēnu vidū par to, ko 

viņi vislabprātāk ēstu pusdienās. Otrkārt, palīdzēt 
medmāsai, izstrādājot noteikumus skolēnu personīgās 
higiēnas uzlabošanai. Treškārt, ierosināt skolai jaunu 
štata vietu – skolas policistu un paredzēt tam 
finansējumu jaunajā budžetā. Ceturtkārt, jau tuvākajā 
laikā veikt pārbaudes par to, vai skolēniem ir maiņas 
apavi. 

Aicinām arī pārējos skolas padomes vecākus 
iesaistīties šajā darbā. 

Marita Horna 
 

 

LAUKSAIMNIEKIEM 
 

Vērotājs: Kāpēc šiem vārtiem vajadzīga atslēga? 



kapteinis J.Vagulāns, A.Brūklis, A.Gabaliņš, 
E.Jembergs. A.Priedoliņam par izcilu darbu 1968.g. 
piešķīra Latvijas PSR Nopelniem bagātā zvejnieka 
Goda nosaukumu un apbalvoja ar Darba Sarkanā 
karoga ordeni. Ar ordeņiem un medaļām apbalvoja 
arī M.Plūdumu, K.Pētermani, N.Kononovu, 
O.Martinsonu. daudzus apbalvoja ar nozīmītēm 
„Sociālistiskās sacensības uzvarētājs”, „Labākais 
zvejnieks”, „Pirmrindas zvejnieks”. Norisinājās arī 
kustība par komunistiskā darba trieciennieka 
nosaukuma iegūšanu. 70 – tajos gados izvērsās 
kustība par nosaukuma „Labākais savā specialitātē” 
iegūšanu. Par 1972./73.gada darba rādītājiem šo 
nosaukumu piešķīra jaunajam kapteinim V.Stūrem, 
mehāniķim M.Plūdumam, radiotehniķin 
A.Beihmanim, galdniekam A.Kviesim, dokeram 
H.Freidenfeldam, šoferim L.Priedoliņam, 
navigatoram L.Kirkopam, sakaru priekšniekam 
I.Vārnam, celtniekam T.Krežim, administrācijas 
darbiniecei S.Bražei, virpotājam A.Gausmanim, 
atslēdzniekam – dīzelisrtam V.Karkovskim, kalējam 
K.Kūdriņam, mehāniķim L.Blaubārdim. 

Liela nozīme kolhoza darba ražīguma 
celšanā bija racionalizācijai. Nozīmīgākos 
ieguldījumus racionalizatori ( pamata kodolu veidoja 
kādi 8 cilvēki) devuši mehāniskajām darbnīcām un 
zvejniecībai. 70 – tajos gados pēc aptuveniem 
aprēķiniem racionalizatori devuši 31 830 rbļ. lielu 
ekonomisko efektu. Kapteinis V.Stūre prata ar 
niecīgām konstruktīvām izmaiņām uz zvejas kuģa un 
zvejas rīkos panākt ļoti ievērojamu darba laika un 
enerģijas ietaupījumu, paplašināja zvejas iespējas 
sarežģītos laika apstākļos. Vēl kā aktīvākie 
racionalizatori minami I.Vārna, J.Kalniņš, 
H.Freidenfelds, I.Kopštāls, J.Štokmanis, V.Neimanis. 

Daudzu pāvilostnieku dzīve un darbs bija 
cieši saistīti ar z/k „Dzintarjūra” darba rosmi, 
sagādātajiem dzīves apstākļiem un ciemata 
labiekārtojumu. Aktīvākie un sabiedriskākie ļaudis 
pēc darba savu laiku veltīja sporta nodarbībām un 
pašdarbības pulciņiem par kuru nodrošinājumu arī 
rūpējās zvejnieku kolhoza administrācija. Bet par to 
nākamajā avīzes Nr. 

/ Rakstā izmantoti Liepājas muzeja 
speciālista J.Kriķa  apkopotie materiāli/. 

MARITA HORNA 
 

 

z/k „Dzintarjūra” – 60 
     

Katrā vietā, kur satiekas jūra un zeme, tur nekad nav miera, tur nekad nav dusas. 
Jūra cīnās ar zemi, un zeme cīnās ar jūru. Tur notiek nemitīga dabas varu cīņa, un 
cilvēkam vajag daudz drosmes un izmaņas, lai bezbailīgi mestos lielo dabas varu virpulī 
un karotu par savu likteni, par savu dzīves tiesu, ko Dievs tam nolēmis. Tāda karošana 
un bezbailīga cīnīšanās ar dabas varām un dabas varu vidū ir katra zvejnieka dzīve. 
Zvejnieks jau no mazotnes pieradis jūru just kā savu īsto zemi un dzimteni, jo jūra ir 
zvejnieka liktenis, laime un bieži vien arī kaps./V.Veldre/ 
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27 pastāvēšanas gados z/k „Dzintarjūra” 
kolektīvs rūpējās par nozvejas plānu izpildi, jo 
zvejniecība bija galvenais ienākumu avots. Ja 
piecdesmito gadu sākumā vidējie ienākumi bija tikai 
77 600 rubļu, tad septiņdesmito gadu sākumā jau 
1,5 milj.rubļu. Kolhoza pastāvēšanas pirmajos 
gados zvejnieks vidēji gadā nozvejoja 119 
centnerus zivju, bet 70 – tajos gados jau aptuveni 
437 cent., kas ir 4 reizes vairāk. Jauniegādātos 
kuģus aprīkoja ar lokatoriem navigācijas drošībai 
un zivju koncentrācijas vietu noteikšanai. 
Neizturīgos kokvilnas tīklus nomainīja pret kaprona 
un neilona traļiem. 1963.gadā zvejnieku rīcībā bija 
paši modernākie zvejas rīki, tai skaitā siļķu dvīņu 
traļi un 2 dibentraļi, kas ļāva pacelt lomus līdz pat 
17 tonnām. Pirmo 10 motorlaivu kopējā jauda bija 
72 zirgspēki, bet 1971.gadā flotes kopējā jauda bija 
jau 3200 zirgspēki. 

Viss auga un attīstījās. Moderno krasta 
saimniecību radīja pilnīgi no jauna.. To veidoja 
modernā traļu darbnīca, mehāniskās darbnīcas ar 
kuģu remonta slipi, autotransporta nodaļa, 
celtniecības brigāde, galdnieku darbnīcas, 
kokzāģētava.  

Visur strādāja speciālisti. Ja 1948.gadā no 
nozvejā nodarbinātajiem  cilvēkiem vienkāršie 
zvejnieki bija 82, tad 1973 gadā tie bija 33 cilvēki. 
Pārējie bija kuģu kapteiņi, stūrmaņi, radisti, 
mehāniķi, traļmeistari u.t.t. 1969.gadā kolhozā jau 
strādāja 290 strādnieki. Ievērojami palielinājās arī 
administratīvais aparāts. Ja 1948.gadā 
administrācija sastāvēja no 4 cilvēkiem, tad 1972.g. 
tur strādāja jau 59 cilvēki, jeb 18 % no visiem 
kolhozā strādājošiem.  Tā bija objektīva parādība, 
jo palielinoties ražošanai, pieauga darbinieku 
skaits, kas nodarbojās ar vadīšanu. Izmainījās arī 
jūrā un krastā nodarbināto skaits. Ja 1948. – 
1950.g. krasta saimniecībā strādāja gandrīz 2 
reizes mazāk kā nozvejā, tad 1971.gadā krastā 
nodarbināto skaits bija pusotras reizes vairāk kā 
zvejniecībā nodarbināto skaits. 

Lai celtu darba ražību un izpildītu 

nospraustos plānus jau no pirmajiem pastāvēšanas 

gadiem organizēja padomju laikam raksturīgo 

sociālistisko sacensību. Plaši izmantoja morālo un 

materiālo stimulēšanu. Regulāri atzīmēja labākos 

darba darītājus gan avīžu slejās, gan pirmrindnieku 

stendos. No 1951.- 1959.g. pirmrindnieku skaitā 

bija tādi pieredzējuši zvejnieki kā kapteiņi 

A.Priedoliņš, A.Puters, mehāniķis J.Markovskis,  

 

No 5.oktobra – 28.novembrim muzejā skatāma 
izstāde 

„Dzintarjūra”- mūžam tu šalc ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŪRISMA ZIŅAS 
 Tūrisma sezonas noslēgumu šogad 

noslēdzām ar pasākumu „Senās uguns nakts”. 
Diemžēl, laika apstākļi šajā dienā mūs nežēloja 
un vienas stundas laikā operatīvi bija 
nepieciešams izmainīt pasākuma programmu 
un norises vietu, taču varam būt priecīgi, ka 
pasākums tomēr netika atcelts.  

Domāju, ka ikviens Pāvilostas 
iedzīvotājs pamanīja lielās tūristu masas, kuras 
šogad ieradās mūsu nelielajā ostas pilsētiņā. 
Apkopotā Pāvilostas Tūrisma informācijas 
centra statistika liecina, ka interesentu skaits, 
kuri pēc palīdzības ieradušies tūrisma 
informācijas centrā ir audzis vairāk nekā divas 
reizes salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Proti, 
ja pagājušajā gadā Pāvilostas TIC apmeklētāju 
skaits līdz 1.septembrim bija 1965, tad šogad 
tas ir jau 4231. 

Šogad Pāvilostas Tūrisma informācijas 
centrā  jaunums - ir izveidoti novada suvenīri. 
Šobrīd ir iespējams iegādāties pildspalvas, 
krūzītes un dažādu izmēru krekliņus ar 
Pāvilostas, Sakas novada logo.  

Izveidotas arī 3 lielformāta kartes: 2 
Sakas novada kartes un 1 Pāvilostas karte. 
Diemžēl, kartes tiks uzstādītas tikai nākošgad, 
sākoties jaunajai tūrisma sezonai. Šāds lēmums 
tika pieņemts balstoties uz iepriekšējo gadu 
pieredzi, kad iepriekš uzstādītā Pāvilostas karte 
tika sabojāta.  

Šobrīd tapšanas stadijā ir arī novada 
mājas lapa. Pašreiz tajā tiek ievietota 
informācija un ļoti ceram, ka izdosies pēc 
iespējas ātrāk to padarīt pieejamu jebkuram 
interesentam. Kā jaunums mājas lapā būs 
priekšrocība, ka ikmēneša novada avīzi būs 
iespējas izlasīt arī elektroniskā veidā. 

Noslēgumā gribu piebilst, ka jūra mūs 
spēj pārsteigt ne tikai ar izskalotajiem 
dzintariem, jūras nogludinātajiem kociņiem vai 
gliemežvāciņiem. Kādam novada iedzīvotājam, 
pastaigājoties gar jūrmalu, izdevies uziet 
pudelē ievietotu vēstuli, kuru sava ceļojuma 
laikā no Amsterdamas uz Sanktpēterburgu jūrā 
bija iemetis kāds franču pāris. Vēstule nodota 
glabāšanai Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā. 

Pāvilostas TIC vadītāja Mairita Baltaiskalna  
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Vāksim  dienas gaismas spuldzes vienkopus 
SIA "Lampu Demerkurizācijas Centrs" izteicis piedāvājumu 

pieņemt no iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm izlietotās 
dienas gaismas spuldzes. Gan spuldžu savākšana, gan pārstrāde ir 
bezmaksas pakalpojums.  
Iedzīvotāji, kuriem ir šāda veida atkritumi, var pieteikt tos individuāli pa 
tālruni 34 24871 vai nogādāt tās verandā  Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, kur 
novieto arī izlietoto elektrotehniku. Spuldzes varat ievietot atsevišķā šim 
nolūkam paredzētā kastē. 
Kāpēc dienas gaismas spuldzes nevar izmest kopējā konteinerā, kā to 
darījām līdz šim? Tāpēc, ka viela, kas padara spuldzi kaitīgu ir dzīvsudrabs 
(Hg). Viena spuldze satur apm. 0.00003 kg dzīvsudraba. Lai gan 
dzīvsudrabs dabā ir sastopams gandrīz visur, it īpaši zivīs, tomēr nevērīga 
rīcība ar bīstamajiem atkritumiem var izraisīt nopietnas sekas un palielināt 
pieļaujamo dzīvsudraba normu dzīvajos organismos. Dzīvsudrabs, kas izlīst 
no sasista termometra un sasistām dzīvsudraba saturošām lampām, 
metālam sadaloties sīkos pilienos, viegli iekļūst grīdas segumā (lai kāds arī 
tas nebūtu), sienu spraugās un iztvaikojot piesārņo telpas gaisu. Saindēties 
var arī, ja radies kontakts ar dzīvsudraba saturošām krāsām vai 
dezinfekcijas līdzekļiem. Ja šos šķidrumus nejauši iedzer, var parādīties 
saindēšanās pazīmes: gļotādas kairinājums, spēcīga siekalošanās, slikta 
dūša, stipra vemšana, asiņaina caureja. 
Dzīvsudraba tvaiki labi absorbējas apmetumā, rūsā, kokā, audumos, dažu 
marku linolejos, stiklā, ar metāliem dzīvsudrabs veido amalgamas. 
Dzīvsudrabu pieskaita pie indēm, kas spēj uzkrāties dažādos cilvēka 
orgānos (aknās, nierēs, liesā, smadzenēs). Rūpēsimies ne tikai par savu, 
bet arī līdzcilvēku un pēcnācēju veselību un neizmetīsim kaitīgus 
atkritumus dabā! 
 



 

 

 

 

DZĪVES BRĪŽOS 
Kur apaļa rītos lec saule, kur apaļš mēness riet, 
Pret bērzu apaļām skupsnām apaļi debeši iet, 
Kur lielceļu līčuloči apaļus līkumus met… 
Tur mana apaļā dzīve kā ābols zara galā. /O.Lisovska/ 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī 
 dzimušos Sakas novada iedzīvotājus –  
 

Almu Strautiņu – 83  Jāni Laugali - 70 
Ievu Ausmani – 82                    Lidiju Reinholdi - 70 
Dzidru Gūtmani – 81  Mirandu Siliņu - 70 
Lidiju Kreidenu – 81  Veltu Vinkleri - 70 
Andreju Kristapsonu – 80   Almu Rudzīti - 65 
Ojāru Makuži – 80                    Lūciju Tomilovu - 65 
Rūtu Bridāni – 70   Visvaldi Meņģi – 65 
Dzintru Arāju, Antru Murņikovu, Aldi Strazdiņu, Gunu Bikovu, Litu 
Šilderi, Baibu Muižnieci, Annu Muižnieci, Gunu Āboliņu, Ingu 
Baklašovu, Kalvi Ķiesneri, Zigmāru Siliņu, Santu Būmerti, Renāru 
Eihvaldu, Tomu Grasmani, Ivo Jostmani, Ievu Rači  Mārtiņu Zīlīti !                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SLUDINĀJUMI 
Dāvina Romanova šķirnes aitas ar jēriem. Aitas ir auglīgas - dzimst 4 
jēri. Var atnesties 3 reizes 2 gados. Rupja vilna, ko var arī necirpt, 
vislabākā kažokāda pasaulē, veģetāra, diētiska gaļa, kas aizstāj cūkgaļu. 
Interesentiem zvanīt pa tālruni 26128382 Aivaram Rijniekam līdz 
5.novembrim. Ir arī dažādas Latvijas šķirnes kazas. 

 

PAZIŅOJUMI 
Dvēseļu dienā 2.novembrī, piektdien, plkst. 15:00 Pāvilostas 
kapos aizlūgumi par mirušajiem. Uz dievkalpojumu aicina 
Pāvilostas katoļu draudze. 
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Laikraksts maksā Ls0.10 
Iespiests LPA izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna, maketētāja Mairita Baltaiskalna. Tālr. 6 3498276. Par rakstu minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

Sakas novada dome AICINA PIETEIKTIES uz vakanto muzeja krājuma 
glabātājas amatu 
Prasības pretendentiem: 

 Prasme strādāt ar datoru 

 Loģisku, lietišķu, atbildīgu  pieeju konkrētu uzdevumu 
veikšanā 

Pretendenti tiks izvēlēti pēc intervijas un dokumentu izpētes 
Pieteikšanās nosacījumi: pieteikumus par piedalīšanos konkursā, 
izglītības dokumenta ( kopija )un CV, lūdzu iesniegt Sakas novada domē 
nosūtot pa e- pastu :  dome@saka.lv vai Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā Dzintaru ielā 1, telf. 3498276 līdz 19. oktobrim 

 
 

PATEICĪBA  
Kristers Cābelis un viņa ģimene vēlas pateikt „Paldies!” Jānim Rebukam 
par godprātīgu rīcību – netīšām nozaudētas lietas atgriešanu 
pirmklasniekam!  

 

PAR ŪDENS SKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANU 
Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 15. panta 1. punktu 
SAKAS NOVADA DOME  2007. gada 27.septembra sēdē NOLEMJ: 
 

 Uzstādīt sertificētus ūdens skaitītājus pašvaldības 
teritorijā esošajās privātmājās, kuras ir pieslēgtas 
centralizētam ūdensvadam un kanalizācijai. 

 Ūdens skaitītājus uzstādīt par privātmāju īpašnieku 
līdzekļiem. 

 Ūdens skaitītājus uzstādīt līdz 2007. gada 31. 
decembrim. 

PA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
 

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

Pārdod LB – 4mēn. vecu telīti, LB - 16mēn. vecu grūsnu teli (atnesīsies 
aprīlī). Zvanīt: Saka 26403192 (Egons) 

LAULĪBAS 
Agnis MĀRTIŅSONS un Ērika ALKSNE 
Artis SĻESARENKO un Gita DIEBELE 

 

MŪŽĪBĀ 
Marta KARULE                         (27.05.1926. – 08.09.2007) 
Alberts MĀLIŅŠ                      (05.04.1933. – 09.09.2007.) 
Rihards SILKALNS                   (01.01.1922. – 22.09.2007.) 
Anna TOMASE                        (04.01.1914. – 29. 09.2007.) 
Rota Zeltīte BOGDANOVIČA (15.02.1936. – 08.10.2007.) 

Apsveicam Andri VASINU un Oļesju ŠABLINSKU ar dēla 
MARATA dzimšanu.  
 

 

JAUNDZIMUŠIE 
 

Apsveicam Guramu un Ingu GOGUADZES ar meitas UNAS 
piedzimšanu. 

 

Par aptauju „Gada novadnieks 2007” 
Nomināciju „Gada novadnieks 2007”piešķir par ieguldījumiem  
Sakas novada labā. 
Kandidatūras „Gada novadnieks „nominācijai izvirza Sakas 
novada iedzīvotāji, aizpildot aptaujas anketu. Nobalsot var 
novada domē, klientu apkalpošanas centrā (Sakā), tūrisma 
informācijas centrā un visās bibliotēkās līdz 2007.gada 
2.novembrim.  
Katrā anketā var tikt izvirzīta viena kandidatūra ar iesniedzēja 
pamatojumu. Nominēšana notiks Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā. 

ANKETA 
Nominācijai „Gada novadnieks 2007” 

Izvirzu:  
 

(pretendenta vārds, uzvārds) 
 

Pamatojums:  
 

 

 
Anketas iesniedzējs:  
 

 
2007.gada ___. ___________________________________ 
 

Juriste Argita Jaunsleine š.g. 18.oktobrī plkst. 14.00 domē 
sniegs iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas.  

Lūdz uzdāvināt veļas mašīnu „Rīga”. Zvanīt sociālajai darbiniecei pa 
tālr. 3484560. 

18. septembrī bija Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” 
pieņemšana. Komisija atzinīgi novērtēja iestādes gatavību un izsniedza 
ekspluatācijas atļauju 2007./2008. mācību gadam..  

Vēlamies pateikties mūsu remontstrādniekam Slavam 
Pencim par centību un akurātumu, veicot savus darba pienākumus. 
Īpašs paldies Uldim Kurzemniekam par atsaucību un operativitāti, 
sniedzot palīdzību iestādes sagatavošanā pieņemšanai. 
 

mailto:dome@saka.lv

