
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas pilsētas svētku un   
Kultūras nama 60 gadu jubilejas pasākumi 

2008. gada 3. maijā 
 

9:00  Pavasara gadatirgus  
/Tirgus laukumā Pāvilostas centrā/ 

9:00 - 12:00 Makšķerēšanas sacensības „Ne 
asakas”  
                                      /Pāvilostā pie tilta Sakas upē/ 
11 : 00 Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais 
kauss mini futbolā      /pilsētas stadionā/                 
13 : 00 Velosipēdistu veiklības sacensības    
                                                        /pilsētas stadionā/ 
13 : 00 Pāvilostas mūzikas skolā Dzintaru ielas 
 Nr. 23  „MĀJAS SVĒTKI” 
18 : 00 Kultūras namā svētku koncerts 
                                                       /ieeja bezmaksas/ 
22 : 00 Kultūras namā balle- kopā ar grupu  
                             „TUTTI-FRUTTI BAND” /Salaspils/  

                                                                                                                                                        
Galdiľu rezervēšana līdz 1. maijam pa tel.29366112. 
Ieeja Ls 1,50 
 

 

 

Daba mostas un cilvēki svētkus svin 
 Pavasaris ir atmodinājis dabu un atdod atkal zemei 
visu krāsu apektru. Vēl ir aprīlis un šī mēneša nosaukums latīľu 
valodā (asperine)nozīmē atvērties, atdarīties. 
Pavasaris atnāk ar maigi samtaino sudraboto pūpolzaru, ar 
māllēpju mazajām zeltainajām saulītēm un vizbulītēm, kas 
Upesmuiţas parku iekrāso zili dzelteni baltos krāsu toľos. 
Pavisam drīz uzziedēs krāšľās Eiropas saulpurenes. Un tas 
nozīmē, ka laiks sēt mieţus.  
Riest pumpuri zaros un tūlīt daba ietērpsies zaļā krāsā, ejot pretī 
augstākajai laimei – ziedēšanai. Ziedi izkaisīsies pļavās, meţos, 
dārzos. Tie vērs savas skaistās, skaidrās acis, tvīkdami 
radīšanas priekā, maigi ievilinot arī mūsu sirdis. 
No daţādām zemēm un kontinentiem atgrieţas gājputni. Cīruļi, 
strazdi, stārķi,dzērves, cielavas. Kad pienāk ziedošais maijs, no 
Āfrikas dienvidiem atgrieţas arī bezdelīgas. 

 

Kad pienāk ziedošais maijs, Latvijā svin svētkus. 
1. maijā – Latvijas Republikas Satversmes 

sapulces sasaukšanas dienu. 1918.gada 18.novembrī 
proklamētās Latvijas Republikas pamatlikuma – Satversmes 
izstrādāšanai 1920.gada aprīlī brīvās un vispārējās vēlēšanās 
tika ievēlēta Satversmes sapulce.  
1.maijā jaunievēlētais parlaments sanāca uz savu pirmo sēdi, 
kurā par sapulces prezidentu tika ievēlēts Jānis Čakste – viľš 
pildīja arī Valsts Prezidenta funkcijas. Satversmes sapulce 
savas darbības laikā pieľēma daudzus Latvijas attīstībai 
svarīgus likumus: par valsts simboliem un himnu, par agrāro 
reformu u.c. Latvijas Satversme tika pieľemta 1922.gada 
15.februārī. Saskaľā ar Satversmi tā paša gada oktobrī tika 
ievēlēta 1. Saeima un Satversmes sapulce beidza savu darbu.  
 

Mūsu pilsētas dzimšanas diena.  
Pilsētas dzimšanas diena ir 16.maijā, bet šogad to atzīmēsim 
3.maijā reizē ar kultūras nama 60.gadadienu. Visas dienas 
garumā notiks daţādi pasākumi.  Plkst.18:00 kultūras namā 
godināsim un sveiksim Goda novadnieci Valiju VĪGANTI. 
Pateicības rakstus izsniegs Imantam ĢĒĢERIM, Kasparam 
RUDĪTIM, Valentīnai MASKO, Verai VASIĻČIKAI, Ingunai 
VENENAI, Dacei BĒRZNIECEI un Dainai PRIĻEPSKAI. 
Saposīsim svētkiem savus īpašumus un arī 3.maijā izkārsim 
svētku karogus pie mājām par godu savai pilsētai. 
 

4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienu. 
1989.gadā trīs Baltijas republiku vadošās tautas nacionālās 
atmodas kustības – Tautas frontes bija uzľēmušas kursu uz 
pilnīgu valstiskās neatkarības atjaunošanu.  
1990.gada 18.martā Latvijas PSR Augstākās padomes 
vēlēšanās uzvaru guva Latvijas Tautas fronte. PSRS vadība un 
daţi politiskie spēki Latvijā bija naidīgi noskaľoti pret 
neatkarības centieniem. Aprīlī PSRS prezidents M.Gorbačovs, 
apsprieţot jautājumu par Latvijas valstiskās suverenitātes 
atjaunošanu ar Latvijas Augstākās padomes deputātiem, 
piedāvāja Latvijai neatkarību atgūt saskaľā ar PSRS likumiem, 
t.i., veidot Latvijas attiecības ar PSRS uz konfederācijas pamata. 
1990.gada 3.maijā Augstākā padome sanāca uz savu pirmo 
sesiju. Par Augstākās padomes priekšsēdētāju ievēlēja Anatoliju 
Gorbunovu, bet par viľa pirmo vietnieku Tautas frontes 
priekšsēdētāju Daini Īvānu. Nākamajā dienā – 4.maijā notika 
balsošana par Neatkarības deklarāciju. Pirms balsošanas 
neatkarības pretinieki – 57 frakcijas „Līdztiesība” deputāti 
demonstratīvi atstāja zāli. Par Deklarāciju nobalsoja 138 
deputāti. Deklarācija pasludināja, ka „Latvijas valsts oficiālais 
nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA, saīsināti – LATVIJA”. 
Deklarācija atjaunoja svarīgākos Latvijas Republikas 1922.gada 
Satversmes pantus: 1., 2., 3. un 6. Latvijas Republikas valsts 
varas atjaunošanai tika noteikts pārejas periods, kurš beidzas ar 
Latvijas Republikas Saeimas sasaukšanu.  
Turpinājumu lasiet 4.lpp. 
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VALKS” un uz īpašumu „Laukbērzi” par labu Valentīnam KOKALIM. 
Tika noraidīts Liepājas VUGD brigādes instruktora Ainara GĀLIĽA 
iesniegumu par štata vietas izveidošanu ugunsdzēsības palīgdarbu 
veicējam. Štata vietu neizveidoja, bet noteica, ka par ugunsdzēsības 
un glābšanas palīgdarbu veikšanu samaksās Ls 5,00 par 1 darba 
stundu, slēdzot konkrēta darba izpildes līgumu. Tas nozīmē, ka 
ugunsdzēsēja palīgam apmaksās tikai konkrētas darba stundas. 
Apstiprināja Pāvilostas bibliotēkas datoru un interneta izmantošanas 
noteikumus un Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Dzintariľš” iekšējās kārtības noteikumus.  
Vienu novada iedzīvotāju uzľēma dzīvokļu rindā. 
Anitai Muitiniecei par 12% samazināja samaksu par izpērkamo zemi ar 
nosaukumu „Laukāres”, ľemot vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz 
pieprasīšanai īpašumā.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un vadoties pēc arhīva 
izziľām tika konstatēts, ka visa mantojamā zeme, kas pienācās Ārijai 
Kārkliľai pēc arhīva izziľas uz 1940. gada 21. jūliju, nav piešķirta - nav 
atjaunotas īpašuma tiesības uz 30 kvm. zemes. Pāvilostas pilsētas 
zemes komisijas lēmumā ir atrunāts, ka zeme jāpiešķir likumā noteiktā 
kārtībā. Tāpēc dome pieľēma lēmumu atdalīt no piebrauktuves Viļľu 
ielā  30 kvm un pievienot nekustamajam īpašumam Viļľu iela 7b, kurš 
pieder Ā.Kārkliľai.  
Deputāti necēla iebildumus, ka SIA „Lattelecom” demontēs taksofonu 
Dzintaru ielā 39, Pāvilostā, jo tas kļuvis nerentabls. Pēc taksofona 
kabīnes demontāţas tiks atjaunots melnzemes segums un iesēta zāle.  
 Dome piešķīra dzīvojamai ēkai un būvēm Sakas pagastā adresi 
„Āpas” un šī īpašuma uzturēšanai nolēma noteikt zemes platību 0,3 ha 
(vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie uzmērīšanas), piekrita viena zemes 
gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma Gundegas un tā 
pievienošanai nekustamajam īpašumam „Kristīnes”, kā arī atļāva 
atdalīt zemes gabalu no īpašuma Dārdedţi, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu. Šajā īpašumā tiks celts LMT tornis. 
Deputāti atcēla Sakas novada domes 2008.gada 28.februāra lēmumu 
Nr. 16 un nodeva zemes gabalu Pāvilostā, Dzintaru ielā 17 dzīvokļa 
Nr.1 īpašniecei bez atlīdzības atbilstoši dzīvokļa īpašuma piederošai 
kopīpašuma domājamai daļai no divdzīvokļu mājas Pāvilostas pilsētā 
Dzintaru ielā 17. 
Sakas novada budţets ieľēmumu daļā tika papildināts par Ls 300,-
,kuri saľemti no Liepājas rajona padomes un tiks izlietoti ugunsdzēsēju 
mašīnas un sakaru uzturēšanai. 
Tāpat tika veikti grozījumi speciālajā budţetā. Autoceļu fonda līdzekļus 
šogad saľemsim vairāk kā plānots t.i. ieľēmumu - izdevumu daļa 
papildināta par Ls 12475,-. 
Sociālajos pabalstos aprīlī izmaksāti Ls 169 
Nākošā domes sēde plānota 2008.gada 29. maijā. 

Informāciju sagatavoja                  
Marita Horna, Aija Ozoliľa 

 

 
Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam izstrādes autori arhitekte 
Inguna Jekale un transporta speciālists Vilnis Salenieks iepazīstina klātesošos deputātus 
U.Kristapsonu, A.Brūkli, A.Barsukovu un E.Lapinski ar plānojuma galīgo redakciju, ko ar 
domes lēmumu pieľēma 8. aprīlī. Maijā Pāvilostas teritorijas plānojumam būtu jāstājas 
spēkā. 

DOMES ZIĽAS  
 24.aprīlī notika kārtējā domes sēde, kurā izskatīja divdesmit 
dienas kārtības punktus. Sēdē piedalījās visi deputāti. Pirms sēdes 
deputāti tikās ar Sakas pagasta Meţvidu ( Metalurgu pilsētiľa, kurā ir 
72 mājas) kooperatīva pārstāvjiem un pārrunāja zemes privatizācijas 
lietas un ceļu remonta jautājumus. 

Izskatot M.Hornas, dārznieces G.Lazukinas, vidusskolas 
direktores A.Ansones, mūzikas skolas direktores I.Šnores un kultūras 
nama vadītājas S.Vārsbergas rakstiskos priekšlikumus, kur bija 
izvirzīti vairāki pretendenti pateicību saľemšanai, bet dome pieľēma 
lēmumu, vadoties pēc izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 
atbalstītām kandidatūrām par  Goda novadnieku 2008 nominēt Valiju 
VĪGANTI, Pateicības rakstus izsniegt Imantam ĢĒĢERIM, Kasparam 
RUDĪTIM, Valentīnai MASKO, Verai VASIĻČIKAI, Ingunai VENENAI, 
Dacei BĒRZNIECEI un Dainai PRIĻEPSKAI, piešķirot dāvinājumus no 
budţeta neparedzētiem izdevumiem par kopējo summu Ls 280,00. 

No 2008.gada 1.maija apstiprināja sekojošas Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama telpu īres maksas: 

1. lielā zāle Ls 10,00 par pirmo stundu, par katru nākošo stundu 
Ls 5,00; 

2. mazā zāle Ls 3,00 par stundu. 
Atpūtas, izklaides, koncertu, teātru organizētājiem, kuri paši veic 
ieejas biļešu tirgošanu, īres maksu veic 10 % no pasākuma 
ieľēmumiem, bet ne mazāk kā Ls 10,00 par telpu īri pasākuma laikā. 
Telpu īrnieks papildus apmaksā izdevumus par patērēto 
elektroenerģiju. Telpu īres maksā ir iekļauta kultūras nama tualešu un 
garderobes izmantošana. No telpu īres maksas ir atbrīvota Sakas 
novada dome un tās iestādes.  
Tā kā domei nav izstrādāti saistošie noteikumi, kuros būtu atrunāts 
kur var atļaut nodarboties ar tirdzniecību un kādu nomas maksu 
iekasēt, tad deputāti pieľēma lēmumu uzdot juristei Argitai 
Jaunsleinei līdz 2008.gada 23.maijam iesniegt domes finanšu 
komitejai saistošo noteikumu „Par nodevu tirdzniecībai publiskās 
vietās” projektu. 
Dome atbalstīja projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres iesniegumu 
par līdzfinansējuma garantēšanu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātľu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, ko realizēs 
Pāvilostas vidusskolā.  Projekts  ir ERAF finansēts projekts, kura 
mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vispārējās vidējās 
izglītības posmā un radīt priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātľu un 
tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. Projekta ietvaros paredzēts četru 
kabinetu: matemātikas, fizikas, bioloģijas un ķīmijas telpu renovācija, 
iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana. 
Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde, kā arī bibliotēku 
un mācību video fondu pilnveide. Paredzētais attiecināmo izmaksu 
apjoms vienam projektam nepārsniedz 98 392 LVL. ( No tā 15 % 
sastāda pašvaldības līdzfinansējums ). Projekts vēl atrodas izstrādes 
stadijā un, tam vēl jāiztur projektu konkurss. Lai gan Pāvilostas 
vidusskolai, izvērtējot noteiktos kritērijus, ir ļoti mazs vidusskolas 
audzēkľu skaits, cerēsim, ka projekts tiks atbalstīts, un mūsu skola 
tiks pie četriem jauniem, labiekārtotiem kabinetiem. 
Papildus finansējumu no pašvaldības budţeta neparedzētiem 
līdzekļiem piešķīra ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrādei Ls 
10 000,-, ko veic SIA „Firma L4”,  nodibinājumam „Fonds „Cilvēks 
cilvēkam”” - ugunsdrošības prasību izpildei Ls 270,-, skolēnu 
nodarbinātības pasākumu apmaksai Ls 250,-. 
Zemes komisija atcēla lēmumu par Kārļa Arāja īpašuma tiesībām uz 
zemi, jo noskaidrojās, ka šī K.Arāja radiniekiem zemes gabals nav 
piederējis, bet ir piederējis personai ar pilnīgi vienādu vārdu un 
uzvārdu, kā rezultātā deputāti nolēma dzēst Kārļa Arāja nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu par zemes gabalu Dzintaru iela 109, 
Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas raj. Kopējā parāda summa Ls 
432,30 uz 25.04.2008.. Savukārt īstā īpašnieka radiniekiem tagad būs 
jāgrieţas tiesā, lai atjaunotu īpašuma tiesības. Īpašuma agrākā 
adrese bija „Šosejnieki” , bet tagad Dzintaru iela 109C.  
Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  
„Aizporiľi” par labu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „ALDAS  
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INFORMATĪVĀ SANĀKSME  
par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu 

Grīľu dabas rezervātam 
notiks 

9. maijā plkst. 11:00 Sakas novada domē 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 

Dabas rezervāts atrodas Liepājas rajona Sakas novadā. Plāna 
izstrādātājs ir Latvijas Dabas fonds (Mazcenu aleja 3, 
Jaunmārupe, LV-2166, t. 67830999, www.ldf.lv).  
Aicināti visi interesenti! 

 

Administratīvā komiteja informē 
Administratīvās komitejas sēde notika 24.aprīlī. Šajā 

sēdē izskatīja četrus administratīvā pārkāpuma protokolus un 
pieľēma sekojošus lēmumus: 
-) 1960.gadā dzimušo Marutu B. par savlaicīgu pases 
neapmainīšanu sodīja ar naudas sodu Ls 10,00 apmērā; 
-) 1989.gadā dzimušo Jāni M. par atrašanos alkohola reibumā 
sabiedriskā vietā sodīja ar naudas sodu Ls 15,00 apmērā; 
-) 1952.gadā dzimušo Tāli O. un 1963.gadā dzimušo Aļiku M. par 
atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā katram piemēroja 
naudas sodu Ls 10,00 apmērā. 
Sods ir jāsamaksā viena mēneša laikā.  

Informāciju apkopoja  
Aija Ozoliľa 

 

 

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: 

1. Cik ilgi stāvēs vecā egle 
E.Šneidera laukumā, ko Jaunajā gadā 
uzlika Sk.Solovjova? Iepriekšējā gadā 
tāda pati egle stāvēja līdz marta vidum. 
Saskaņā ar Skaidrītes Solovjovas sniegto 
informāciju, egle tiks izmantota kā mākslas 
objekts.  Tātad, egle Ernesta Šneidera 
laukumā stāvēs visu gadu. 
 
2. Cik tālu ir jautājums par pīlītēm, ko 
pārdeva Sk.Solovjova? Vai tiešām mums 
nav policijas, kas to var atrast, jo nevar 
jau tā vienkārši pazust 
kokgriezums? 

 
Pīlītes tika izgatavotas mākslas projekta ietvaros, kur pašvaldība 
deva līdzfinansējumu. Šobrīd Ernesta Šneidera laukumā ir divi 
kokgriezumi- zivis un putns. Laukumā esošo objektu vērtība ir pat 
lielāka nekā pašvaldības sniegtais finansējums.  
 
3. Cik nesakopto māju īpašniekiem ir izsūtītas brīdinājuma 
vēstules par īpašuma sakopšanu? 
Pašvaldības policists ir apsekojis novada teritoriju un domei ir 
informācija par nesakoptiem īpašumiem. Vispirms nolēmām 
cilvēcīgi pārrunāt ar nesakopto īpašumu īpašniekiem un 
brīdinājuma vēstules ar soda draudiem sūtīsim gadījumā, ja 
īpašnieks savādāk nereaģēs. Šobrīd viens no īpašumiem jau ir 
sakārtots.  

 Vēlos arī tagad atgādināt īpašniekiem, ka Jums savi 
īpašumi ir jāuztur kārtībā. Gadījumā, ja Jūs nerūpējaties par savu 
īpašumu, tad pašvaldībai ir tiesības sastādīt administratīvo 
protokolu un uzlikt sodu par īpašuma nesakopšanu un 
neuzturēšanu kārtībā. Ja īpašnieks nedzīvo uz vietas un nevar pats 
rūpēties par savu īpašumu, tad īpašnieks var slēgt līgumu arī ar 
pašvaldību par maksas pakalpojuma sniegšanu. Šajā jautājumā 
jāgriežas pie dārznieces Gunitas Lazukinas, tel. 63484559.  
 

 

Tiesu lietas 
 

Sakas novada dome ir iesaistīta vairākos tiesu 
procesos. Esam gan prasītāja, gan atbildētāja lomā.  
Daina Paulovska 2004.gada 29.septembrī bija griezusies 
Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par Sakas pagasta 
padomes faktisko rīcību, kas izpaudusies kā transporta 
nenodrošināšana pieteicējas bērnu pārvadāšanai uz skolu un 
kā ceļa izdevumu uz skolu nekompensēšanu pieteicējas 
bērniem laika periodā no 1997.gada līdz 2004.gada 
septembrim. Prasītāja prasīja atlīdzināt mantiskos zaudējumus 
3400,- latu apmērā un morālo kaitējumu 15000,- latu apmērā. 
Administratīvā apgabaltiesa šogad pieľēma lēmumu Dainas 
Paulovskas lietā, ka prasītājas pieteikumu apmierināt daļēji. 
Tiesa ir atzinusi par prettiesisku pašvaldības faktisko rīcību 
laikā no 2004.gada 1.februāra līdz 1.septembrim, nenodrošinot 
transportu pieteicējas bērnam ar īpašām vajadzībām 
nogādāšanai no izglītības iestādes dzīvesvietā. Domei ir 
uzlikts par pienākumu izmaksāt Dainai Paulovskai kā 
atlīdzinājumu Ls 114, 23. Pieteikumu daļā par morālā 
kaitējuma piedziľu tiesa ir noraidījusi. Dome ir nosūtījusi 
vēstuli D.Paulovskai ar lūgumu sniegt informāciju par bankas 
norēķina kontu uz kuru domei ir jāpārskaita tiesas noteiktais 
atlīdzinājums.  
 
 Administratīvajā rajona tiesā 2005.gada 20.jūlijā tika 
pieľemts biedrības „Koalīcija dabas un kultūras mantojuma 
aizsardzībai” , kuru tiesā pārstāvēja Iveta Brīnuma un  Guna 
Grimsta, pieteikums, kurā lūgts atcelt Sakas novada domes 
sēdes lēmumu par zemes gabala „Upeslīči” sadalīšanu un 
adreses piešķiršanu un lēmums par īpašuma „Naktsvijoles” 
pirmpirkuma tiesībām. 2008.gada 02.aprīlī Administratīvā 
apgabaltiesa nosprieda biedrības „Koalīcija dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzībai” pieteikumu par Sakas novada domes 
sēdes lēmuma atcelšanu noraidīt daļā par zemes sadalīšanas 
projekta apstiprināšanu īpašumam „Upeslīči” un zemes gabalu 
lietošanas mērķu noteikšanu saimniecībai „Naktsvijoles” un 
saimniecībai „Upeslīči”, pārējā daļā tiesvedība izbeigta. 

 
Ar Kurzemes apgabaltiesas 2008.gada 04.janvāra 

spriedumu noraidīta arī Visvalţa Galiľa prasība pret domi un 
Pāvilostas Dzintaru ielā 55 dzīvokļu īpašniekiem Emīliju 
Losāni, Arni Losānu, Līviju Ādamsoni, Agri Ādamsonu un 
Ligitu Meľģi  par īpašuma tiesību atzīšanu uz dzīvojamo māju 
un 4 saimniecības ēkām   Pāvilostā Dzintaru ielā 55. Visvaldis 
Galiľš minēto spriedumu pārsūdzējis. 

 
 Šobrīd savus tiesas spriedumus gaida Mārtiľa 
Vīksnes prasība pret pašvaldību par sēdes lēmuma atcelšanu, 
pienākumu uzlikšanu domei un mantisko zaudējumu atlīdzību. 
Tiesa šajā lietā bija noteikta uz 18.aprīli, bet sakarā ar 
tiesneses prombūtni, tā tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu 
datumu. Dome ir iesniegusi prasību tiesā pret Maritu Hornu un 
viľas ģimenes locekļiem par īres līguma izbeigšanu attiecībā 
uz Mākslas skolas telpās esošo dzīvokli un pārvietošanu uz 
citām dzīvojamām telpām. Biedrība „Zemes draugi” ir cēlusi 
prasību tiesā pret pašvaldību un pret trešām personām- Valdi 
Matisonu un Oliveru Āķi. Administratīvajā rajona tiesā 
2007.gada 21.decembrī prasību pret domi iesniegusi ir Amālija 
Šneidere, kura uzskata, ka domes lēmums par īpašuma 
tiesībām uz zemes gabalu „Dīķīši” ir noraidāms.  
 

Informāciju apkopoja 
 Aija Ozoliľa 

 

http://www.ldf.lv/
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Vērotājs: „Šiem 
gružiem vieta ir 
konteinerā, 
nevis jūras 

krastā!” 

Vērotājs: „Visapkārt smiltis, 
smiltis vien... un līdz ar to 
arī nekārtība uz pilsētas 
galvenās - Dzintaru ielas.” 

U.K. atbild uz vērojumu: 
Pašvaldība sazinājās ar 
Latvijas Autoceļu uzturētāju 
Armandu Sanderu, kurš ir 
Dzintaru ielas 
apsaimniekotājs, ka no 
ziemas nesavāktais 
kaisāmais materiāls- smilts 
uz ielas braucamās daļas 
tiks savākta- noslaucīta līdz 
š.g. 15.maijam. 

 

Vērotājs: „Lai pasargātu savus 
īpašumus no noskalošanas vairāki 
uzņēmīgi privātīpašnieki uzsākuši 
krasta stiprināšanu, pasākumā 

ieguldot savu finansējumu.” 

Maija otrā svētdiena (šogad – 11. maijs) 
– Mātes diena.  
Mātes dienas svinēšanas tradīcija 
aizsākās 20.gadsimta sākumā Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Šīs dienas svinēšanu 
ierosināja Anna Dţervisa. 1906.gada 
8.maijā bija mirusi viľas māte. Klusi kopā 
ar draugiem viľa 1907.gada maijā pirmo 
reizi svinēja Mātes dienu. Tā Annai radās 
doma par Mātes dienu un viľa aicināja 
vietējās draudzes un sabiedrību arī 
atzīmēt šo dienu nākamajā gadā. 
Aicinājums atrada dzirdīgas ausis. 
1914.gadā maija otro svētdienu Amerikā 
izsludināja par oficiāliem svētkiem. 
Izplatījās tradīcija Mātes dienā apmeklēt to 
dievnamu, kur katrs bērnībā gājis kopā ar 
māti, un tur uz altāra nolikt ziedus kā 
pateicību savai mātei par audzināšanu.  
Līdzīgi Mātes dienu svin arī Zviedrijā, 
Dānijā un citur, kur šos svētkus atzīmē 
galvenokārt baznīcā.  
Latvijas Republikā 1920.- 1930.gados šo 
dienu atzīmēja kā ģimenes un mātes 
dienu, uzskatot, ka stipra ģimene vispirms 
ir mātes nopelns. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas pirmo reizi Mātes dienu 
oficiāli svinēja 1992. gadā. 
8. maijs – Nacisma sagrāves diena un 
Otrā pasaules kara upuru piemiľas 
diena. 
1945.gada 8.maijā nacistiskā Vācija 
parakstīja aktu par kapitulāciju. Eiropā 
beidzās Otrais pasaules karš (1939 – 
1945).  2.pasaules karu izraisīja 
nacistiskās Vācijas tieksme revidēt 
Versaļas līgumu un Ādolfa Hitlera 
pasaules kundzības plāni. Rietumu valstīm 
neizdevās ar miermīlīgu politiku novērst 
Vācijas agresiju, kā rezultātā izraisījās 
sešus gadus ilgstošais karš, kura militārās 
operācijas aptvēra 61 valsti. Tikai kopīgas 
darbības rezultātā antihitleriskajai koalīcijai 
jeb sabiedrotajiem – ASV, Anglijai, 
Francijai un PSRS izdevās panākt 
pārsvaru pār fašistiskās Vācijas 
militārajiem spēkiem un piespiest to 
kapitulēt.  
2.pasaules kara laikā daudz traģisku 
notikumu piedzīvoja latviešu tauta un tās 
kaimiľu tautas. 1940.gadā Latvija, Lietuva 
un Igaunija zaudēja neatkarību. Daudzi 
latviešu karavīri krita, cīnoties divu 
karojošo lielvaru – Vācijas un PSRS 
armijās. Viľi, tāpat kā karā bojā gājušie 
civiliedzīvotāji, ir 2.pasaules kara upuri. 
8.maijā tiek atzīmēta šo cilvēku piemiľas 
diena. 
9. maijs – Eiropas diena. 
1986.gada 9.maijā – Robēra Šūmana 
100.dzimšanas dienā, lai godinātu viľa 
ieguldījumu Eiropas apvienošanā, Eiropas 
Kopiena nolēma šo dienu pasludināt par 
Eiropas dienu.  
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Sporta informācija 
 
Liepājas rajona 21.sporta spēļu rezultāti volejbolā: 
 
 sievietēm 
Sakas novads: Kazdanga 0:3 
Sakas novads: Grobiľas pag. 0:3 
Sakas novads: Aizputes pag. 2:3 
Sakas novads: Cīrava  3:0 
Deviľu komandu konkurencē Sakas novada 
komanda ierindojās 7.vietā. 
 
vīriešiem 
Sakas novads: Kazdanga 2:3 
Sakas novads: Aizputes pilsēta 0:3 
Sakas novads: Grobiľas pag. 1:3 
Četrpadsmit komandu konkurencē Sakas novada 
komandai nācās samierināties ar četrpadsmito vietu. 
 
13.aprīlī Dunalkā notika Piejūras ceļojošā kausa 
izcīľas pēdējais 14.posms zāles futbolā. 
Sakas novads: Dunalka  4:2 
Sakas novads: Aizputes pag. 3:1 
Sakas novads: Cīrava  1:3 
Šajā posmā Sakas novada komanda izcīnīja 2.vietu. 
Visu 14 posmu kopvērtējums: 
1.vieta Aizputes pagasts 
2.vieta Cīrava 
3.vieta Dunalka 
4.vieta Sakas novads 
 
13.aprīlī Grobiľā notika Liepājas rajona komandu 
čempionāts zolītē. Sešpadsmit komandu 
konkurencē Pāvilostas komanda izcīnīja 1.vietu. 
Pāvilostas komandā spēlēja Juris KLAKS, Dainis 
KLAKS, Vilnis GRIGORJEVS, Agris ZALONSKIS.  

Sporta organizators 
 Aldis BARSUKOVS 

 

KULTŪRAS KALENDĀRS 

4.maijā plkst. 14:00 Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā izstādes "Pāvilostas teiksma par 
dzintaru" atklāšana. 
 

Ziľas no Pāvilostas bibliotēkas 
Kā jau minēju iepriekšējā avīzes numurā, šajā sniegšu informāciju par 

bibliotēkas attīstības projektu „Trešais tēva dēls .” 
2006. gada rudenī ASV pilsētā Sietlā bāzētais Bila & Melindas Geitsu fonds Latvijas 
pašvaldību publisko bibliotēku attīstībai piešķīra 16,2 miljonus ASV dolāru. Tas 
notika pateicoties Latvijas līdz tam brīdim veiktajam ieguldījumam jauno 
komunikācijas un informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas bibliotēkās projekta 
„Gaismas tīkls” ietvaros, ko fonds bija augstu novērtējis. Līdzās Geitsu fonda 
grantam, publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls” līdzfinansē arī 
Latvijas valsts un Latvijas pašvaldības, tajā skaitā Sakas novada dome, kā arī savu 
ieguldījumu programmatūras dāvinājuma veidā ir sniegusi korporācija „Microsoft”. 
Visi šie līdzekļi tiek izmantoti Latvijas publisko bibliotēku attīstībai informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā.  
Projekta īstenošanas laikā paredzēts sasniegt šādus mērķus: 

 874 Latvijas bibliotēkās instalēt apmēram 4000 datorus (vidēji – 3,4 datori 
uz bibliotēku);  

 Latvijas Neredzīgo bibliotēku un visas septiľās tās filiālēs Latvijā aprīkot ar 
īpašu datortehniku vājredzīgajiem un neredzīgajiem;  

 28 rajonu galvenajās bibliotēkās uzstādīt specializētu datortehniku 
vājredzīgajiem;  

 17 bibliotēkas pirmo reizi pieslēgt internetam;  
 853 bibliotēkās uzlabot interneta pieslēguma ātrumu;  
 874 bibliotēkās instalēt iekārtās, kas nodrošinātu lietotājiem bezvadu 

piekļuvi internetam;  
 Apmācīt visus bibliotekārus datoru un jaunākās programmatūras lietošanā, 

lietotāju atbalsta jomā un inovatīvu darbību izmantošanā bibliotēkās;  
 Mācīt bibliotēku lietotājus pamata datorprasmēs;  
 Informēt sabiedrību par ieguvumiem no projekta, kā arī nodrošināt projekta 

rezultātu ilgtspēju;  
 Novērtēt projekta ietekmi, aptaujājot gan bibliotekārus, gan iedzīvotājus. 

Bibliotekāru apmācības kursi: 
 Inovatīvā darbība bibliotēkās 
 Elektroniskais paraksts bibliotekāriem 
 Efektīvas pasniegšanas metodes 
 Lasītāju motivācija 
 Mūţizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā 
 Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaľu uzlabošana 

Kā Tu vari izmantot projekta „Trešais tēva dēls” rezultātus? 
 Kopā 874 Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās ir pieejami 

uzlabojumi, kas veikti projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros. Tagad savā 
bibliotēkā Tu vari bez maksas: Lietot jaunus datorus, kas aprīkoti ar 
mūsdienīgu programmatūru; 

 Lietot ātrgaitas bezmaksas bezvadu internetu, lietojot bibliotēkas datoru;  
 Lietot ātrgaitas bezmaksas bezvadu internetu, lietojot savu personisko 

klēpjdatoru, kas darbosies bibliotēkas telpās, kā arī tās tiešā tuvumā 
apmēram 100 metru rādiusā; 

 Lietot iespēju pajautāt neskaidrās lietas gan saistībā ar datortehnikas 
lietošanu, gan arī par citiem jautājumiem savam bibliotekāram, kurš šajā 
pavasarī ir apguvis 140 stundu plašu apmācību programmu par 
jaunākajām tehnoloģijām, elektroniskā paraksta lietošanu un citām 
mūsdienīgām lietām. 

Pāvilostas bibliotēka šī projekta ietvaros ir ieguvusi vēl pie 5 jauniem datorus, divi no 
tiem aprīkoti ar kamerām. Vēl ieguvusi multifunkcionālu iekārtu, t.i., skeneris, 
printeris, kopētājs, kurš tiks uzstādīts un saslēgts vienotā  tīklā ar pārējiem datoriem. 
Aicinu ikvienu uz bibliotēku izmantot mūsu jauniegūtās zināšanas.  
Paldies tiem lasītājiem, kas saprot mūsu, jo bibliotēka strādā īsākā darba laikā.  
 
Informācija apmeklētājiem! 
Bibliotekāru mācības vēl būs šādos datumos:  
7.maijs - Mūţizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā. 
12. maijā – lasītāju motivācija. 
16.maijā, 19.-22.maijam – Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaľu 
uzlabošana. 
Šajos datumos bibliotēka būs atvērta no pl.12.00.- 18.00. 

Informāciju sagatavoja Mairita Vītola 
 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Dzintariľš” 
 
 Māmiľu dienai veltīti pasākumi: 

 8. maijā plkst. 16.00 vecākus pie sevis 
ciemos gaidīs „Saulītes” grupas bērni (1,5 
– 3 gadi), 

 9. maijā plkst. 16.00 koncertu vecākiem 
sniegs „Vāverēnu”, „Rūķīšu” un 
„Taurenīšu” grupas bērni (4 – 6 gadi). 

 15.maijā uz Bērnu svētkiem Nīcā dosies 
sešgadīgie un septiľgadīgie bērni. 

 30. maijā plkst. 16.00 savu izlaidumu 
svinēs 24 izlaiduma grupas bērni un viľu 
vecāki. 

Lai priecīgs, darbīgs, ziedošs un saulains Jums 
visiem šis laiks! 

 
Vadītāja Monta Pētermane 
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Zeme ir bagātību krātuve 
 

Cilvēki dzīvo uz zemes resursu rēķina. Pieaugošo vajadzību un 
ikdienas komforta nodrošināšanai tiek upurēts ekosistēmas līdzsvars. 
Marta mēnesī Latvijā atzīmējām Ūdens dienu. Tika rīkoti pasākumi, runāts 
par tīra veselīga ūdens nozīmi mūsu dzīvē un veselības uzturēšanā. Bet 
vai mēs ikdienā aizdomājamies kā paši rūpējamies par to, lai ūdeni 
nepiesārľotu. Mēs dzīvojam Baltijas jūras krastā, tāpēc jo vairāk ir jādomā 
par to, kādus mazgāšanas līdzekļus lietojam ikdienā un cik tos kā izlietotus 
izlejam dabā. 

Šoreiz par to, kā ar savu rīcību un izvēli par labu ekoloģiskiem 
mazgāšanas līdzekļiem varam ietekmēt Baltijas jūras ekosistēmu. 
Mazgāšanas līdzekļu lietošana ietver trīs veida riskus: uz vidi, veselību un 
īpašumu. 

 Par to, ka vairākums mazgāšanas līdzekļu apkārtējai videi ir 
kaitīgi, šobrīd Latvijā ir pārliecināti 83% no aptaujātiem iedzīvotājiem. 
Lēnām, bet mainās patērētāju domāšana. Jūs domājat, ka esat 
bezpalīdzīgs raţotāja upuris un nespējat ietekmēt raţotājus? Jūs 
maldāties. 

Eksistē maldīgs mīts, ka videi draudzīgie veļas pulveri ir 
dārgāki, bet tā nav – tie tikai pareizi jādozē. Videi draudzīgi pulveri parasti 
koncentrētāki, tāpēc jālieto krietni mazāk. Tie, kuri apgalvo, ka šie pulveri 
mazgā sliktāk, iespējams, pulveri ir bēruši krietni par daudz, bet 
pārdozēšanas dēļ kvalitāte pazeminās un materiālie līdzekļi tiek iztērēti 
nevajadzīgi. Tāpēc dzīvot, pēc iespējas mazāk nedarot kaitējumu videi un 
sev nav nedz modes lieta, nedz ‘zaļo’ mārketinga akcija – tā vienkārši ir 
nepieciešamība, jo ja mēs nevarējām vai negribējām domāt par savu dzīvi 
tīrā vidē un par savu visdārgāko – veselību, tad ir pienācis laiks, ka mēs 
varam katrs un visi kopā to darīt savu visdārgāko labā – tas ir mūsu bērnu 
dēļ! Un tas nav nemaz tik sareţģīti, ne dārgi, bet pat ekonomiski izdevīgi, ja 
domājam ilgtermiľā. Ķīmiskās vielas, kas nav draudzīgas videi, atrodas 
visos populārākajos produktos un līdzekļos, ko mēs lietojam un tādēļ ir 
svarīgi izdarīt izvēli, apzinoties visus iespējamos riskus, ko tās rada vai 
kādus piesārľojuma sekas izraisīs nākotnē. Ja izlasot šo rakstiľu esmu 
spējusi jums likt aizdomāties, ka arī mēs, katrs personīgi varam rūpēties 
par sevi un saviem mīļajiem tīrā vidē un nekaitējot veselībai – tad varu 
ieteikt lietot bioloģiski un ekoloģiski tīrus, alerģiju neizraisošus veļas 
kopšanas līdzekļus SA 8tm, mājas kopšanas līdzekļus LOC tm, trauku 
mazgāšanas līdzekļus DISH un vēl citu videi un cilvēkam draudzīgu 
produkciju. Ja gribat ko vairāk uzzināt par iespēju lietot ekoloģiskus 
mazgāšanas līdzekļus un padalīties pieredzē, ja esat to jau sācis lietot, tad  
varat zvanīt man pa tālr. 29607676. Rūpēsimies par savu un citu veselību 
un mums visiem dārgo dabas skaistumu un jūru! 

Biruta Ziemele 
 

Baltijas jūra - Mare Nostrum 
/pārpublicēts no laikraksta Diena 11.04.2008/ 

Ir pienācis laiks Eiropas Savienībā (ES) noteikt pilnīgu 
aizliegumu fosfātu izmantošanai mazgāšanas līdzekļos. Eitrofikācija, ko 
rada fosfātu izplūde jūrās, ezeros un upēs, ir problēma visā ES. Tā kā šai 
vides problēmai ir pārrobeţu raksturs, to nevar atrisināt tikai valsts līmenī. 
Situācija saistībā ar Baltijas jūru - Mare Nostrum - ir īpaši bīstama. 

Baltijas jūra ir unikāla iekšzemes jūra. Milzīgas saldūdens 
straumes, plūstot no Tornes upes ziemeļos uz Oderu dienvidos, ir 
izveidojušas iesāļa ūdens jūru, kurā ir zemāks sāls līmenis, bet tajā pašā 
laikā augstāks saldūdens līmenis nekā citās pasaules jūrās un okeānos. 
Ľemot vērā Ēresuna un Beltu seklos jūras šaurumus, ūdens apmaiľa ar 
citiem pasaules okeāniem notiek ļoti lēni un nepastāvīgi šai iekšzemes jūrā. 

Šo divu iemeslu dēļ jūras vide Baltijas jūrā ir ārkārtīgi jutīga. 
Pirmkārt, jūras augu un dzīvnieku pasaule ir attīstījusies tā, lai izdzīvotu vai 
nu sālsūdenī, vai saldūdenī. Iesāļš jūras ūdens no ģeoloģiskā viedokļa 
veido jaunu un nepastāvīgu vidi, un tāpēc tajā nav attīstījušās sugas, kas 
būtu īpaši piemērotas šādai ūdens videi. Ľemot vērā šo faktu, Baltijas jūrā 
sastopamo augu un dzīvnieku sugas pastāvīgi apdraud sālsūdens, un tās 
viegli pakļaujas piesārľojuma un citu vides izmaiľu ietekmei. Otrkārt, 
piesārľojums Baltijas jūrā saglabājas ļoti ilgi, jo ūdens nomaiľas process 
Baltijas jūrā ilgst 25-30 gadu. Bīstama kombinācija! 

Lauksaimniecībā un mazgāšanas līdzekļos izmantoto fosfātu 
izplūdes dēļ eitrofikācija ir viens no lielajiem draudiem Baltijas jūrai. 
Teorētiski varētu novērst pat 95% šīs izplūdes, efektīvi veicot notekūdeľu 
attīrīšanu, bet tas ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process. Piemēram, Polijai 
jaunas notekūdeľu attīrīšanas sistēmas izveide izmaksās vairāk nekā 13 
miljardus eiro, un tā būs gatava tikai pēc 2015.gada. 

Aptuveni 90 miljoni iedzīvotāju dzīvo Baltijas jūras sateces 
baseina apgabalā, valstīs ar daţādām iespējām nodrošināt ūdens tīrību. Tā 
kā daudzās no šīm valstīm ir liela ekonomiskā izaugsme, var sagaidīt 
mazgāšanas līdzekļu patēriľa strauju pieaugumu. Dzīves kvalitātes 
uzlabošanās ir pozitīva attīstība, taču tas nozīmē, ka turpināsies Baltijas 
jūras eitrofikācija. Ľemot vērā ūdens lēno nomaiľu, tas varētu ilgt 
desmitiem gadu, līdz tiek panākts pretējais efekts. 

Ātrāk un lētāk ir novērst problēmas cēloni - fosfātu izplūdi. 
Mazgāšanas līdzekļos var izmantot citas vielas, kurām nav negatīvas 
ietekmes uz vidi vai veselību. Šādā veidā samazināsies notekūdeľu 
attīrīšanā un mazgāšanas līdzekļu raţošanā izmantoto ķīmisko vielu 
ietekme uz mums. Turklāt aizliegums izmantot fosfātus mazgāšanas 
līdzekļos veicinātu radīt aizvietotājvielas, kas ir daudz labākas par tām 
vielām, kuras izmantojam tagad.  

Fosfātu jautājumu ir risinājusi arī Eiropas Komisija un Helsinku 
komisija (HELCOM), un vairākas ES dalībvalstis jau ieviesušas valsts 
aizliegumus izmantot fosfātus mazgāšanas līdzekļos, to skaitā Vācija un 
pēc daţām nedēļām arī Zviedrija. EP priekšlikums par fosfātu 
izmantošanas aizliegšanu mazgāšanas līdzekļos visā ES ir nepieciešams, 
lai ar politisku lēmumu paātrinātu eitrofikācijas novēršanu Baltijas jūrā. Šī 
jūra ir Mare nostrum - mūsu jūra. Tādēļ tā ir arī mūsu atbildība. /Eiropas 
Parlamenta deputāti Helēna Godēna, Nilss Lundgrēns/ 
 
Zināšanai-  
Eitrofikācija - ūdenstilpē, pateicoties biogēno elementu (slāpekļa, fosfora, 
silīcija savienojumi) satura pieaugumam, ievērojami palielinās bioloģisko 
procesu intensitāte, kas vispirms novērojama kā aļģu pastiprināta augšana, 
organiskās vielas uzkrāšanās, kas kopumā noved pie ievērojamas ūdens 
kvalitātes pasliktināšanās. 
Kas notiek ar Baltijas jūru? To smacē ziedošās zilaļģes, kas samazina 
ūdens caurredzamību, nogalina faunu un floru, kā arī attur cilvēkus no 
tuvošanās ūdenim un atbaida tūristus un vasaras atpūtniekus. 
Galvenais eitrofikācijas iemesls - lauksaimniecība ap Baltijas jūru.  Šīs 
pārmērīgos daudzumos esošās barības vielas – fosfors un slāpeklis, nāk 
no saimniecībām, no kurām tās ar lauksaimniecības noteci ieplūst upēs un 
strautos, kas tek uz Baltijas jūru. Galvenais intensīvas lauksaimniecības 
pieauguma iemesls ir lauksaimniecības subsīdijas, kas tiek piešķirtas 
Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros. Šīs 
subsīdijas tiek maksātas, lai gan nav pieľemti pietiekami stingri likumi, kas 
liktu veikt vides aizsardzības pasākumus lauksaimnieciskās 
uzľēmējdarbības nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanai. 

 

Citi kaitīgu barības vielu avoti Barības vielas Baltijas jūrā ieplūst arī no 
citiem avotiem, ieskaitot mājsaimniecību un kuģu notekūdeľus, 
rūpnieciskos notekūdeľus, un slāpekļa gāzes, kas rodas no fosilo kurināmo 
dedzināšanas. 
 
Kādus mazgāšanas līdzekļus būtu ieteicams lietot? 
2002.gada sākumā Vides aizsardzības klubs veica 41 pārdošanā esošo 
veļas pulveru novērtēšanu. Vērtējums tika veikts, pamatojoties uz 
informāciju, kas sniegta uz mazgāšanas līdzekļu (ML) iepakojuma, kā arī 
pēc fosfora un pildvielas nātrija sulfāta analīzēm laboratorijā. VAK iesaka 
iegādāties šādus veļas pulverus: Mini Risk, Neutral, Regent, Frosch, LV, 
SA 8 ( firmas Amway produkcija), kā arī koncentrētos jeb kompaktos ML, 
kuros ir mazāk pildvielu. Latvijā raţotais šķidrais ML “ Kastanis” nesatur 
ne fosforu, ne optiskos balinātājus. Pamatojoties uz ļoti augsto fosfora 
daudzumu, VAK uzskata, ka izteikti kaitīga ietekme uz vidi ir ML – Lotos, 
Sano, BioS. 
Ja ML raţotāji paši nenorāda savas produkcijas saturu uz iepakojuma, 
patērētājam ir maz iespēju izvēlēties. Jo precīzāk raţotājs ir norādījis ML 
sastāvu, jo vieglāk ir izsvērt tā (ne)draudzīgumu videi. Ja nav skaidras 
norādes par ML sastāvu, labāk tādu neizvēlēties 
Dodiet priekšroku veļas pulverim, nevis šķidrajiem ML. Nemazgājiet drēbes 
pārlieku bieţi, jau pēc vienas valkāšanas reizes – tas ne vienmēr ir 
nepieciešams. Videi draudzīga ML lietošana sākas jau ar drēbju pirkšanu. 
Izvēlieties drēbes, kas sastāv no dabiskās šķiedras.  
Un atcerieties – mazgājiet veļu, nevis jūru!  
 

http://www.pdf.lv/index.php?id=692&sadala=127
http://www.pdf.lv/index.php?id=706&sadala=127
http://www.pdf.lv/index.php?id=706&sadala=127
http://www.pdf.lv/index.php?id=706&sadala=127
http://www.pdf.lv/index.php?id=704&sadala=127
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Kultūras namam – 60 
 

Ap 1960 gadu sākās otrās piebūves celtniecība. Tā kā daudz 
līdzekļu kultūras dzīves rosināšanai izdalīja zvejnieku kolhozs, tad 
1967.gadā Pāvilostas k/n iegūst nosaukumu  „Dzintarjūra”. 
1965.gada 19.decembrī Rīgas televīzija  translēja pārraidi  „Tautas 
mākslas ţurnāls”, kurā savu prasmi rādīja Pāvilostas sieviešu koris, 
sieviešu vokālais ansamblis, bērnu un pieaugušo deju kolektīvi, 
drāmas trupa ar skatiem no M.Birzes lugas „Pie Melnā medľa”. 
Vairāk kā 80 pašdarbnieku veikumu skatījās un vērtēja visa Latvija. 
Kultūras nama darbinieki vienmēr meklējuši jaunas un interesantas 
pasākumu tēmas un norises. Tradicionāla un paliekoša vērtība ir 
ikgadējie kultūras nama rīkotie Zvejnieku svētki. 

 

3.maijā Pāvilostas pilsētas kultūras nams svinēs savas 
pastāvēšanas sešdesmito gadadienu.  
 1947.gads Pāvilostā ir rosīgs – nodibinās z/k „Dzintarjūra” 
un tradīcijām bagāto kultūras dzīvi, kas veidojusies 1920.- 
1930.gados, sāk organizēt un vadīt O.Statiľš. Pašdarbības 
kolektīvu nodarbībām ir vajadzīgas telpas. 1948.gada 1.maijā atklāj 
kultūras namu bijušajā Brāļu draudzes namā. Pirmie tā 
pastāvēšanas gadi krāsoti drūmās krāsās – grīdas izpuvušas, pa 
deformētajām un laika zoba skartajām durvīm un logu spraugām 
brīvi auro vējš, rudeľos un ziemā neganti saldējot apmeklētājus. 

Kultūras dzīve Pāvilostā iet savu gaitu.11  pašdarbības kolektīvos 
darbojas  140    dalībnieku iestādes vadītājas S.Vārsbergas 
vadībā. Pēdējos gados ēkā veikti vērienīgi remonti, nomainīts 
jumts un jau atvesti jaunie zāles krēsli. Savā jubilejā kultūras nams 
aicina apmeklētājus, bijušos un esošos pašdarbniekus uz 
pasākumu, kurā atmiľu ceļos izdziedāsim un izdejosim kultūras 
nama dzīvi sešdesmit gadu garumā. 
/ rakstā izmantoti J.Losāna un E.Losānes apkopotie materiāli/ 

Marita Horna 
 

 

Bet darboties alkstošie pāvilostnieki sanākuši kopā nodibina jaukto 
kori, ko vada Ţanis Kūdriľš (vēlāk Kārkliľa, Dundure, Čepeļevska). 
1955.gadā koristi izgatavo Abrenes novada tautas tērpus un brauc 
uz 12.Vispārējiem tautas dziesmu svētkiem Rīgā. 1948.gadā 
darboties sāk  meiteľu deju kolektīvu, vadītāja Paspārne. Vēlāk 
kolektīvā nomainās vairāki vadītāji – M.Drafena, H.Tarziere, 
E.Arājs, L.Zariľa. 1956.gadā kolektīva vadītāja Dz.Dišlere izveido 
jaukto deju kolektīvu. No 1964.gada Dz.Dišleres vadībā darbojas 
bērnu deju kolektīvs. 1968.gadā kolektīva vadību pārľem R.Gulbe. 
1950-tajos gados atsākās aktīva dramatiskā kolektīva darbība. 
1958.gadā savu darbību sāk sieviešu vokālais ansamblis A.Sālava 
vadībā. Vēlāk nodibina arī vīru vokālo ansambli. Kopš 1951.gadā 
kultūras namam ir arī savs mūzikas ansamblis, kurā sāk muzicēt 
V.Freimanis, H.Lukševics, A.Dreimanis. 

 

Izrādes „ Ziľģu Ješkas uzvara” aktieru kolektīvs 

Pāvilostas kultūras nama sieviešu koris 

Sieviešu vokālais ansamblis 

Pāvilostas kultūras nama deju kolektīvs 

1955.gadā pāvilostnieki iestudēja lugu Solodars „Ceriľu dārzā” reţisore L. Zariľa 

No 1955.gada līdz 1976.gadam kultūras namu vada Jānis Losāns. 
1958.gadā k/n 14 pulciľos darbojās ap 200 dalībnieku.  Pēc ilgiem 
solījuma gadiem beidzot 1956.gadā sākas plaši kultūras nama 
remontdarbi, ko veica z/a „Dzintarjūra” celtnieki T.Vēsmiľa vadībā. 
Ēkas piebūvē ierīkoja kino aparatūras novietošanas telpu, 
garderobi un kases telpu. Zālē ielika jaunu grīdu, nojauca veco 
skatuvi, piebūvēja papildus telpas, kurās izvietoja kabinetus, 
mēģinājumu telpu, noliktavu. Lai ierīkotu centrālo apkuri, zem 
piebūves izbūvēja pagrabtelpu. Centrālapkuri kultūras namam 
ierīkoja gan tikai 2006.gadā. 
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Kompozīciju konkurss Liepājā 
25.aprīlī Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolā meistarklasi 

kompozīcijā sniedza profesors Romualds Kalsons. Tajā piedalījās Saldus, 
Aizputes, Nīcas, Vaiľodes un citu reģionālo mūzikas skolu audzēkľi un 
pedagogi. Pāvilostas mūzikas skolu pārstāvēja 3. klases audzēkne Loreta 
Krafta ar skaľdarbu klavierēm „Zaķēni pa dārzu lec.”  

Audzēkľi rādīja savu radošo izdomu daţādu stilu un ţanru 
kompozīcijās un saľēma profesora vērtējumu. Skolotāji varēja dalīties 
pieredzē un gūt vērtīgus R. Kalsona padomus un ieteikumus kompozīcijas 
apguvē. 
Turpinājumā koncertā varēja noklausīties profesora audzēkľu kompozīcijas, 
kuras bija ļoti daudzveidīgas un interesantām iecerēm bagātas. 
Lai arī turpmāk audzēkľiem neapsīkst radošās ieceres turpmākajā darbā 
gatavojoties nākošajiem konkursiem! 

Pāvilostas mūzikas skolas teorētisko priekšmetu  skolotāja  
Antra Ķikute 

 

 

AKORDEONISTU KONCERTS VAIĽODĒ 
Ar brīnišķīgu koncertu otrdien 8. aprīlī Vaiľodes mūzikas skolā 

audzēkľi, pedagogi un draugi atcerējās Liepājas rajona mūzikas skolu 
apvienoto orķestru festivālu „ZOĶERIS 2007”Pāvilostā, kuru atbalstīja 
Kultūrkapitāla fonds un Sakas novada dome. Kā izsakās Pāvilostas mūzikas 
skolas akordeona spēles klases vadītāja Ludmila Afanasjeva: „Galvenais 
projekta mērķis bija audzēkľu muzicēšana brīvā atmosfērā, lai ar prieku 
piedalīties koncertos, nejūtot uztraukumu, kūtrumu un bailes, kā tas ir 
skolas ieskaitēs un audzēkľu vakaros. Audzēkľi varēja salīdzināt savu 
muzicēšanas līmeni ar citu mūzikas skolu audzēkľu panākumiem. Liela 
pieredze festivālā bija audzēkľu un pedagogu apvienotajā muzicēšanā- 
kopspēlē. Kā pozitīvu rezultātu projektā var uzskatīt muzikālās izglītības 
un akordeona popularizēšanu. Rezultātā bērni šādā veidā „atklājas”, 
parādot savu potenciālu, kam jāpalīdz attīstīties tālāk.”  

Atbildība pilnajā klausītāju zālē bija īpaši liela. Un tad- palēnām visi 
sāka atraisīties. Viens aiz otra koncertprogrammu aizpildīja Agnese Ģēģere 
un Jana Kante, ar solo priekšnesumiem Valters Zaveckis, Diāna Ozola, Sintija 
Pukinska un duetiem Ilzes Kangīzeres un Līgas Kreicbergas izpildījumā. 
Koncerta noslēgumā ar milzīgu atdevi muzicēja apvienotais Vaiľodes un 
Pāvilostas mūzikas skolu orķestris, atskaľojot „Tiroliešu valsi” un „Pūt vējiľi.”  
Visi dalībnieki bija gandarīti un iepriecināti par paveikto, bet drīz vien sirsniľas 
saţľaudzās, jo mums bija jādodas mājup.Ir ļoti sāpīgi atstāt labus draugus, 
bet mierinājumu sniedza apziľa, ka nākamajā vasarā mēs tiksimies atkal, lai 
kopā muzicētu.  

I 
 
 
 
 

 

Muzicē J. Kante, I. Kangīzere, L. Kreicberga un V. Zaveckis 

Nu jau par jauku tradīciju Pāvilostā kļuvušas Sakas novada domes 
iedibinātās ikgadējās talkas, kurās aktīvi piedalās, šķiet, visi Pāvilostas 
iedzīvotāji. 
11.aprīlī, direktores Ingas Šnores vadībā, čakli strādāja  arī Pāvilostas 
mūzikas skolas skolotāji Dace Bērzniece, Gints Zabarovskis, Ojārs Strungs, 
Inguna Venena, darbinieces Agrita Zīvere un  Marta Siliľa. Šogad mums 
palīdzēja arī audzēkľi T. Cābele, L. Ansone, D. Lanka, K. Zīvere, A. Gāliľš, 
Ģ. Ģēģeris, K. Šēns un M. Vērnieks. Direktore I. Šnore, A.Zīvere un M.Siliľa 
apkopa Pāvilostas mūzikas skolas ēkas bijušās īpašnieces E. Kopmanes- 
Dombrovskas atdusas vietu Pāvilostas kapos.  Tika notīrīts piemineklis un 
rūpīgi sakopta un nogrābta kapa vieta. 
Skolotāja D. Bērzniece,kopā ar audzēknēm tīrīja notekrenes un jumtu skolas 
pagalmā, kā arī salasīja 6 lielus maisus ar pudelēm un citiem gruţiem upmalā. 
Tika grābtas arī pērnās lapas. 
Savukārt mūsu vīri un puiši čakli zāģēja krūmus, lielos zarus, sakrāva malku  
un daļēji iekārtoja jauku atpūtas stūrīti skolas pagalmā.  
Visiem bija liels gandarījums par paveikto darbu un bija liels prieks visiem 
kopā baudīt karstu tēju, kafiju un domes dāvātos gardos pīrādziľus. 
Nu mūsu skolas apkārtne ir jauki sakopta  un Inga Šnore  visus pāvilostniekus 
mīļi aicina uz „MĀJAS SVĒTKIEM” 3.maijā plkst. 12.00 Pāvilostas kapos un 
13.00 Pāvilostas mūzikas skolā.  

Mūzikas skolas skolotāja 
Inguna Venena 

 

MŪZIKAS SKOLAS TALKA  
 

INFORMĀCIJA - MŪZIKAS SKOLĀ 
 

Atvērto durvju dienas: 
7., 8., 9. maijā no plkst. 15.00 līdz 18.00. 
 
12. maijā 17.00 Mātes dienas koncerts „Es savai māmiľai”-uzstājas 
2008. gada absolventi 
 
30. maijā 17.00 Mūzikas skolas izlaidums 

25. aprīlī  Pāvilostas mūzikas skolas akordeonistu klases audzēkľi: 
Jana Kante, Agnese Ģēģere, Līga Kreicberga, Ilze Kangīzere, Valters 
Zaveckis un  pedagoģe Ludmila Afanasjeva piedalījās Aizputes mūzika skolas 
organizētajā festivālā. Festivālā piedalījās akordeonisti no Aizputes, 
Voldemārpils, Ugāles, Liepājas , Alsungas, Nīcas un  Rīgas mūzikas skolām. 
Skolēni muzicēja gan akordeonu duetos, gan kopā ar daţādiem citiem 
mūzikas instrumentiem: vijoli, saksofonu, kontrabasu, klavierēm, bungām un 
uzstājās pat orķestri. Pāvilostnieku dueta un kvarteta  sniegumā dzirdējām R. 
Paula, A. Ţilinska un A. Ivanova skaľdarbus. Audzēkľi un viľu pedagogi kā 
balvas saľēma atzinības rakstus un pildspalvas. 

Pirms koncerta Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľi ekskursijā 
apmeklēja Aizputes mākslas skolu, kas pēc veiktās rekonstrukcijas ir viena no 
modernākajām mākslas skolām Latvijā.  

No vecāku puses dzirdēto un redzēto pierakstīja  
Vizma Ģēģere 

Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľi piedalās 
akordeonistu festivālā Aizputes mūzikas skolā 
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Vai tu zini 
 Aprīlī Pāvilostas vidusskolā notika vecāku 

diena. Skolu apmeklēja tikai septiľi vecāki. Aptaujā 
vairums no tiem priecājās par muzikālo apsveikumu - jauko 
skolēnu koncertu. Negatīvas atsauksmes no vecākiem ir 
par lekciju „Sekmības medicīniski klīniskie aspekti”, kas 
faktiski bija kā medikamentu prezentācija. Daţas vecāku 
atsauksmes – „mani nošokēja prezentācija, „nesapratu, ko 
es tur daru”, „man tā nebija vajadzīga, jo biju jau 
dzirdējusi”. Visnotaļ atzinīgi vecāki izteicās par garšīgajām 
pusdienām skolā un ēdamzāles gaumīgo iekārtojumu par 
ko paldies gan saimniecei Ilzei Liľķei, gan virtuves 
vadītājai Initai Sprūdei. 
 

 Par Latvijas čempioni brīvajā cīľā juniorēm līdz  
65 kilogramiem, sestdien, 26. aprīlī, sešu cilvēku 
konkurencē, kļuvusi pāvilostniece Agate Jance. Brīvā cīľa 
ir sportistu divcīľa, kurā izmanto daţādus tehniskos 
paľēmienus (tvērieni, rāvieni, apgriezieni, cirtieni), turklāt  
katrs no pretiniekiem cenšas noguldīt otru uz lāpstiľām, 
tādā veidā iegūstot uzvaru. 
 

 
 

Pieredzē uz Grobiľu 
 

Aprīlī Pāvilostas vidusskolas padomes vecāki 
viesojās Grobiľas vidusskolā, lai iepazītos ar 
grobiľnieku pieredzi un uzzinātu daudz ko jaunu un 
pozitīvu. Patīkamu iespaidu radīja skolas direktores 
Lailas Urbānes pozitīvais skatījums gan uz skolas 
dzīves organizāciju, gan arī skolēnu un pedagogu 
motivāciju mācīties un strādāt. Vecāki iepazinās arī 
ar skolas psiholoģes darba pieredzi un  kabineta 
iekārtojumu, zēnu darbmācības kabinetu un 
skolotāja A.Poriľa radošo pieeju skolēnu apmācībā 
un vēl daudzas jaukas lietas. Sarunā piedalījās un 
pieredzē dalījās arī skolas izglītības padomes 
priekšsēdētāja Liāna Limora.  

Marita Horna 
 

Pāvilostas skolēnu vecākiem par savu sadarbību ar skolas izglītības 
padomi stāsta Grobiľas vidusskolas direktore Laila Urbāne (pirmā no kreisās puses). 

6.klases audzēkľu veikumu pāvilostniecēm demonstrē zēnu darbmācības 
skolotājs A.Poriľš. 

Tādus putnu būrīšus gatavo Grobiľas vidusskolas zēni. 

 

Lai par čempioni kļūtu vajadzēja daudz pacietību, izturību un 
treniľus. Iespējams, ka A.Jancei būs iespēja braukt uz 
Eiropas čempionātu. 
 

 Debatēt mēs arī protam! 
Pēdējā debašu turnīrā ,26. aprīlī Grobiľā, starp 9-12 klašu 
komandām kārtējo uzvaru ir ieguvušas Elīna Citskovska un 
Beate Jance. Kopvērtējumā, no debašu turnīriem, erudīcijas 
konkursiem un apaļo galdu debatēm,  Pāvilostas vidusskola 
rajonā ir ieguvusi 3. vietu, bet vēl priekšā ir viens apaļā galda 
turnīrs un erudīcijas konkurss. Debašu vadītājs Guntis 
Viļumsons arī solīja labāko skolu debatētājiem vasaras 
nometni, kas būs laika posmā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. 
 

 Parakstu vākšanā  „Par tautas nobalsošanu un  
likumu ierosināšanu” par grozījumiem Satversmē Sakas 
novadā savākti 232 paraksti. 
  

 Uz 29.aprīli parakstu vākšanā „Grozījums likumā 
„Par valsts pensijām”” Sakas novadā parakstījušies 65 
iedzīvotāji. Parakstu vākšana turpinās līdz š.g. 15.maijam. 



 

10                                                                                                                                                                                                                                                           2008.gada aprīlis 

 
2008   

MAIJA  REPERTUĀRS 

Otrdien, 6.maijā  plkst. 11.00 

Kārlis Brikners 

 ’’SARKANGALVĪTE UN VILKS’’ 

Otrdien, 6.maijā  plkst.19.00 

R.Šimmelpfennigs ’’ARĀBU NAKTS’’ 

Sestdien, 10.maijā  plkst.14.00, plkst.18.00 

Elīna Zālīte ’’AGRĀ RŪSA’’ 

Otrdien, 14.maijā  plkst.19.00  

Gabriels Barilli  ’’MEDUSMĒNESIS’’   

Ceturtdien, 15.maijā  plkst.19.00  

Miro Gavrans ’’VISS PAR VĪRIEŠIEM’’ 

Piektdien,16.maijā  plkst.19.00 

SIMFONISKĀS MŪZIKAS KONCERTS 

Sīkāka informācija www.orkestris–liepaja.lv 

PIRMIZRĀDE  

Ceturtdien, 22.maijā  plkst.19.00  

  ’’Centrālparks WEST’’   

Režisors –   Oļegs Šapošņikovs 

Lomās –  Sigita Jevgļevska, Ēriks Vilsons, Inese 

Kučinska, Marģers Eglinskis 

Trešdien, 30.maijā  plkst.19.00  

Rūdolfs Blaumanis 

‘’SKRODERDIENAS SILMAČOS’’ 

Režisors –Ivars Lūsis 

Lomās – viss Liepājas teātra  aktieru ansamblis! 

Visa informācija kasēs 634 22406 un 26550223  

vai administrācijā 634 22121.  

GAIDĪSIM JŪS LIEPĀJAS TEĀTRĪ !!! 

 

DZĪVES BRĪŢOS 

Lai laime atnāk un paliek, 
Lai vēlīgs likteľa prāts! 
Lai mīlestības ir gana,  
Ko ľemt un citiem dot, 
Un nedienas – gaismas zvanā 
Lai dvēsele pārkausēt prot! 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos Sakas novada iedzīvotājus –  

Lidiju Kreicbergu – 82  Mariju Miezīti – 82 
Eduardu Jembergu – 81  Lukerju Tuļinu – 93 
Nadeţdu Vītolu – 83  Veltu Podkalni – 84 
Mildu Rozenbergu – 80  Silviju Treimani – 75 
Oļģertu Paipu – 75  Jevgeniju Ševčenko – 70 
Mudrīti Elzu Gāliľu – 65  Kārli Fišeru – 65 
Egilu Lapinski – 60  Arvīdu Lasi – 60 

Inesi Kaluginu, Jāni Briedi, Maratu Bolgovu, Janetu Kristapsoni, 
Mairitu Evarti, Jāni Stieģeli, Daumantu Beķeri! 

 
JAUNDZIMUŠIE 
Apsveicam Lindu Mūrnieci ar dēla MARKUSA piedzimšanu! 

 

MŪŢĪBĀ 
Marija KAIMIĽA (23.11.1922.- 19.04.2008.) 
 

Elfrīda Ārija KRISTAPSONE (02.12.1924.-19.04.2008.)  

 
SLUDINĀJUMI  
Pāvilostas ugunsdzēsēja tālruľa Nr. 29242320. 
 

Sakarā ar to, ka maija svētku dienas baudīsim no 1.- 5.maijam, darba diena - 2.maijs 
pārcelta uz 10.maiju.  
 

28.maijā plkst.14.00 domē juriste Argita Jaunsleine sniegs iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas. 
 

Pārdod duškabīni RAVOK 90x90 jaunu, iepakojumā, komplektā ar jaucējkrānu un dušu. 
Telefons mob.29244237 
 

No 2008.gada 18.aprīļa visā valsts teritorijā noteikts meţa ugunsnedrošā laikposma 
sākums. 
 

Ugunsgrēka draudu gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar ugunsnovērošanas torľu 
uzraugiem pa tālr. Pāvilostā -  27843415, Saļiena - 27842778, Vērgale- 27841461, ar 
virsmeţzini Andri Zaļkalnu tel. 29432314 un meţniecību - 3498518. 
 

Sakas novada dome aicina pieteikties darbā par deţurantu- uzraugu pilsētas stadionā. 
Darbs vasaras sezonā no 01.06.2008.. Iesniegumu lūdzam iesniegt domei līdz 21.05.2008.. 
 

Šī gada 12. maijā plkst. 15.00 Sakas novada domes konferenču zālē notiks Liepājas 
rajona padomes un Liepājas rajona PIC atbalstītā projekta „Smilšu simfonija” otrā 
nodarbība: bērumi no jūrmalas smiltīm. Lektore Vaira Kārkliľa.      
Laipni gaidīti visi interesenti ! 
 

Pāvilostas tūrisma informācijas centrs aicina pieteikties darbā par kāpu uzraugu (3 štata 
vienības), referentu. Darbs vasaras sezonā  no 01.06.2008. Iesniegumu lūdzam iesniegt 

tūrisma informācijas centrā līdz 21.05.2008.. 

 

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

e-pasts: latamezs@inbox.lv 

  

 

PATEICĪBA 
Lai spēks un veselība dzīves dārzā zied! 
 Sirsnīgu paldies gribu pateikt iedzīvotājiem, kuri palīdzēja sakopt Lankas 
kapsētu – Ausmai Ozolai, Ārijai Kreicburgai, Vijai Bičai un Ulmales kapsētu – Dzidrai 
Jancei, Zitai Uzarei, Leonam Priedoliľam. 

Kapu uzraugs Jānis Puzurs 

 

ATGĀDINĀJUMS 
Sakarā ar to, ka ir daţi pārpratumi un 

neskaidrības saistībā ar novada iedzīvotāju sveikšanu 
dzīves jubilejās, vēlreiz atgādinām, ka redkolēģija jau no 
1999.gada, kad sāka iznākt mūsu informatīvais izdevums, 
ir sveikusi tos iedzīvotājus, kuri sasnieguši 18, 20, 30, 40, 
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 gadu slieksni un iedzīvotājus, 
kuriem pāri 80 - katrā dzimšanas dienā. Vienmēr esam 
piedāvājuši iedzīvotājiem arī iespēju pašiem sveikt savus 
draugus, tuviniekus, darba kolēģus un ne tikai nozīmīgās 
un apaļās dzīves jubilejās laikrakstā ievietojot apsveikumu, 
kas izmaksās Ls 0,50. Paldies tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri ir vērsušies pie laikraksta veidotājiem un uz savu 
jautājumu „Kāpēc...” saľēmuši atbildi. Izrunātas lietas 
vienmēr nes sirdsmieru un sapratni tiem, kuriem ir 
neskaidrības kādā jautājumā. Vēlreiz aicinu lasītājus – 
uzdodiet jautājumus, mēs atbildēsim.  

Patiesā cieľā –  
Marita Horna 

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

 

http://www.orkestris�liepaja.lv/

