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Vai jūti? Tas jau ir jaušams gaisā. Pavasaris! 

 

Februāris šogad ir vairāk pavasara vēstnesis. Ne 

miņas no aukstuma un sniega. Arī laika prognozētāji ziemu 

februārī nesola. Nu, ko, ļausimies agrajām pavasara 

vēsmām. Februārī pie mums kopā ar visdažādākajām koši 

sarkanajām sirsniņām veikalu plauktos un skatlogos atnāk 

Valentīndiena. Lai arī tie ir jauni svētki un neiederas mūsu 

tradicionālajā kultūrā, mēs tos pamazām tomēr pieņemam. 

Nav jau šajos svētkos nekā slikta un nosodāma, drīzāk 

otrādi. Ziemas vidū, aukstumā un garlaicīgajā pelēcībā 

kāds mums atgādina par mīlestības trauslo un saudzējamo 

puķi. Mīlestība atnāk un paliek pie tiem, kas tai tic. Tā ir 

Dieva dāvana, ko ne visi saņem. Tāpēc tiem, kuri 

saņēmuši šo dāvanu vai vēl tikai saņems, novēlu jaukus 

svētkus. 

Ko vēl varam paspēt izdarīt februārī? Nepiktosimies par 

laika apstākļiem, bet saģērbsimies atbilstoši un mundrā 

solī dosimies pastaigā! Atcerēsimies vienādojumu: viena 

nejauka vārda svaru dzēš tieši trīs laba vēlējumi! 

Atspēlēsimies visām nīgrajām sejām, žilbinoši uzsmaidot! 

Marita Horna 
 

 
 
Paula Sekača, 10.klase, Pāvilostas vidusskola, skolotājs Andris Paipa 

2007.gadā paveiktie darbi, par ko priecāties 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā: 

 Uzlikts jauns jumta segums, izremontēta 
mazā zāle. 

 Iegādāts mūzikas aparatūras pilns 
komplekts pasākumu apskaņošanai. 

 Izvērtējot kultūras nama pašdarbības 
kolektīvu vadītāju kvalifikāciju un 
izglītību, palielinātas darba algas šajā 
jomā strādājošiem.  

Mūzikas skolas kolektīvam prieks, ka 
2007.gadā: 

 Maijā noorganizēti mājas svētki, kuru 
laikā vākti materiāli, lai izveidotu stendu 
par mājas vēsturi. 

 Izdevās sarīkot Liepājas rajona mūzikas 
skolu akardeonistu spēles klašu festivālu 
„Zoķeris”. 

 Skolai iegādāts mūzikas instruments – 
flīģelis. 

 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ  
15. februārī plkst. 18:00 POPIELA 
Ieeja: skolēniem Ls 0,50, pieaugušiem Ls 1,00 
Pēc pasākuma no plkst. 19:00 līdz 21: 00 Diskotēka  
             Ieeja Ls 0,50 
Plkst. 22:00   Valentīndienas Diskotēka  
             Ieeja Ls 2,50 
 
 

8. martā plkst. 22:00, atzīmējot  

Starptautisko sieviešu dienu,  
kultūras nams rīko pasākumu 

Balle 70. – 80. gadu disko deju mūzikas ritmos 
( uz platēm) 

 vakara gaitā karaoke 

 jūs izklaidēs Matīss un Dainis 
 

 /Galdiņu rezervēšana pa tel. 29366112/  ieeja: Ls 3,00 
Priecāsimies kopā sapulcēt līksmus, dejot un līdzi dziedāt gribošus, un visādi citādi 
pozitīvi noskaņotus pasākuma apmeklētājus no 18 gadu vecuma līdz……vecumam 

 

Paula Sekača,10.klase, Pāvilostas vidusskola. Zīmējums ievietots 2008.gada 
Liepājas rajona Izglītības pārvaldes veidotajā kalendārā.  
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DOMES ZIŅAS 

Šogad jau trešajā domes sēdē piedalījās visi Sakas 
novada deputāti. Darba kārtībā 36 izskatāmie jautājumi, tai 
skaitā divi slēgtajā sēdes daļā, kurā lēma par brīvpusdienu 
piešķiršanu skolēniem un vienreizēja pabalsta piešķiršanu. 
Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par to, ka no Sakas novada domes 
budžeta neparedzētiem līdzekļiem piešķirt finansējumu 
sekojošiem mērķiem: 
1.Pāvilostas novadpētniecības muzejam ekspozīcijas zāles 
remontam- Ls 7150,00. 
2.Pašvaldības aģentūrai “Pāvilostas komunālais uzņēmums” katlu 
mājas modernizācijai- Ls 34949,76. 
3. Katlu mājas modernizācijas projekta izstrādātājai Evijai 
Kopštālei - Ls 500,00 sakarā ar investīciju projekta sagatavošanu, 
vadīšanu un gala atskaites sagatavošanu iesniegšanai 
Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamentā.  
Tika apstiprināti grozījumi Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Dzintariņš” iekšējās kārtības noteikumos un 
vecāku līgumā saistībā ar ēdināšanas maksas paaugstināšanu. No 
2008.gada 1.marta viena bērna ēdināšana pirmsskolas izglītības 
iestādē vecākiem izmaksās Ls 0,90 dienā, kas sastāda: brokastis 
Ls 0,25, pusdienas Ls 0,45 un launags Ls 0,20. Līdz šim vecāki 
maksāja Ls 0,75 dienā.  
 Deputāti apstiprināja arī mākslas un mūzikas skolu 
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu. No 2008.gada 1.februāra 
mācību maksa Pāvilostas mūzikas skolā vienam audzēknim būs  
Ls 4 mēnesī. Ja skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes, tiks 
piemērota atlaide 20 % apmērā no noteiktās summas katram 
bērnam mēnesī. 
Par mācībām Pāvilostas mākslas skolā vienam audzēknim 
noteica maksu – Ls 3  Ja skolā mācās vairāki bērni no vienas 
ģimenes, noteica līdzfinansējumu Ls 2,50 apmērā katram bērnam 
mēnesī. Apstiprināja arī telpu nomu. Mūzikas skolā tā būs Ls 2 
diennaktī, bet mākslas skolā Ls 1,50 no personas diennaktī. 
Uz priekšu pavirzījies jautājums par Ulmales bibliotēku. Dome 
saņēmusi  paziņojumu no īpašnieces Laimas Levanovičas par 
nekustamā īpašuma “Saulrieti“, kurā plānots izvietot bibliotēku.  
Tā kā deputāti vēl ēkas tehnisko stāvokli nebija novērtējuši, tad 
nolēma jautājumu par ēkas iegādi atlikt un uzdot saimnieciskai 
komitejai apsekot objektu līdz 2008.gada 25.februārim un 
iesniegt atzinumu par īpašuma atbilstību iegādes mērķim.   
Pamatojoties uz Latvijas Vides Aizsardzības fonda prasībām, 
proti, ka iesniedzot fondā projektu, tam jābūt apstiprinātam ar 
pašvaldības lēmumu, domnieki vienbalsīgi nolēma atbalstīt 
projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres sagatavoto projektu 
„Sakopsim Baltijas jūras piekrasti!”. 
Uz domes izsludināto jauno štata vietu- grāmatvedis - bija 
pieteikušās trīs pretendentes. 
Konkursā uzvarēja Anita ŠTEINBERGA, kura Sakas novada domes 
grāmatvedes pienākumus sāks pildīt no š.g. 3.marta. Līgums tiks 
slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes laiku.  
Sakas novada dome bija izsludinājusi  pieteikšanos uz jauno štata 
vietu- darba drošības inženieris. Tā kā nevienam no abiem 
pretendentiem uz šo amatu, nebija sertifikāta un iepriekšējās 
pieredzes šādā darbā, deputāti nolēma sadarboties ar Vērgales 
pagastu, kurā strādā darba drošības inženieris, un slēgt ar viņu 
līgumu.  
Domnieki izskatīja arī jautājumu par darba algu palielināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” pavārei, garantējot to 
no pašvaldības budžetā neparedzētiem līdzekļiem un 
saimniecības daļas vadītājai, ja iestādes vadītāja veiks grozījumus 
savas iestādes budžetā un izpildīs domes izvirzītos nosacījumus. 
Algu jautājumu atkārtoti izskatīs februāra sēdē.   
 

Vienai trūcīgai personai Pāvilostā piešķīra 50% nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi par 2008.gadu. Atbilstoši likuma normai, 
deputāti samazināja nekustamā īpašuma nodokli 9 politiski 
represētām personām uz personu iesnieguma pamata. 
Izskatot Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes  iesniegumu, deputāti necēla 
iebildumus, ka  īpašumā „Ķinnas-2”, Sakas pagastā tiek 
transformēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,3 ha platībā 
sporta laukuma- mototrases izbūvei. Saskaņā ar Sakas pagasta 
teritorijas plānojumu, zemes gabalam „Ķinnas-2” ir paredzēts 
dalīts zemes lietojuma mērķis.  
Dome reģistrēja sekojošus individuālā darba veicējus - Gunita 
CITSKOVSKA, Elīna HORNA- tūristu uzņemšana, Ligita EIHVALDE - 
deju soļu pamati, Ivars FREIDENFELDS - celtniecības un 
lauksaimniecības pakalpojumu veikšana, Raitis DRULLE - 
lopkopības pārraugs, Smaida EGLĪTE - mākslas darbu 
izgatavošana, izstādīšana un realizācija. 
Sakas novada dome izskatīja pašvaldības aģentūras „Pāvilostas 
komunālais uzņēmums” direktora Arnolda Ķeira iesniegumu par 
saistošo noteikumu „Pāvilostas pilsētas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie 
noteikumi” apstiprināšanu. Apjomīgo dokumentu, pēc korekciju 
veikšanas, nosūtīs Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai atzinuma saņemšanai. Saistošie noteikumi stāsies 
spēkā nākošajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”. Tad ar noteikumiem katrs interesents varēs 
iepazīties Sakas novada domē. 
Izskatīja SIA „Tele 2” iesniegumu un zemes gabalam 0,5 ha 
platībā, ko uzņēmums nomā no zemes gabala „Vecbaltiņi” 
īpašnieka,  piešķīra adresi Bāzes stacija, Sakas pagastā.  
Izskatīja Benitas Kološukas lūgumu par dzīvokļa piešķiršanu Rīvās. 
Deputāti konstatēja, ka pēc Iedzīvotāju reģistra datiem šajā 
dzīvoklī ir deklarējušās divas personas, savukārt, pēc Rīvas ciema 
sociālās darbinieces sniegtās informācijas, dzīvoklī ilgstoši neviens 
nedzīvo. Jautājuma izskatīšana atlikta uz februāra domes sēdi. 
Dome bija saņēmusi iesniegumu no Kalna ielas iedzīvotājiem, 
kurā tie lūdza veikt drošības pasākumus. Deputāti pieņēma 
lēmumu uzstādīt ātrumu ierobežošanas zīmi 20 km/h Kalna ielā 
posmā no Smilšu ielas krustojuma līdz jūrmalas auto 
stāvlaukumam, kā arī atbalstīja Kalna ielas iedzīvotāju 
priekšlikumu par finansiālu līdzdalību ātrumu ierobežojošo šķēršļu 
( „gulošie policisti”) izveidošanai iepriekš minētajā ielas posmā. 
Pagājušā gada decembrī valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra” 
domei paziņoja, ka lauž līgumu ar  PSIA „Vecliepāja” un 
dzīvojamās mājas  Priežu ielā 8 neprivatizētās daļas nodod 
pašvaldības īpašumā. Deputāti ar lēmumu dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas tiesības nodeva pašvaldības aģentūrai 
“Pāvilostas komunālais uzņēmums”. 
Domē bija saņemti divi iesniegumi par īpašumu sadalīšanu. 
Deputāti nolēma , ka īpašumam „Mežaines” jāizstrādā zemes 
ierīcības projekts, ko apstiprinās Sakas novada domē, un 
īpašumam ”Pūces” jāizstrādā detālplānojums. 
Adrese piešķirta dzīvojamai ēkai Pāvilostā Vītolu ielā 12. 
Pamatojoties uz personu iesniegumiem, pagarināja zemes nomas 
līgumu ar Aigaru Dolmani un pārtrauca zemes nomas līgumu ar 
Frīdu SILIŅU. 
Deputāti  izskatīja sociālās darbinieces Artas Bunkas sagatavotos 
priekšlikumus par sociālo istabu Rīvas ciemā un apstiprināja tās 
darba laiku un izmantošanas maksu. ( Skat. 8.lpp.). 

Iepazīstoties ar sociālās darbinieces Ildzes Agitas Balodes 
iesniegumu par garantētā minimālā ienākuma pabalsta 
palielināšanu,  no 2008.gada 01.februāra Sakas novadā noteica 
garantētā minimālā ienākuma pabalstu Ls 30,00 apmērā vienai 
personai.  
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 Domē ar iesniegumu par iespēju iebraukt savā īpašumā, 
likvidējot piebrauktuvi un pievienojot to savam īpašumam, bija 
vērsies Viļņu ielas 5a īpašnieks. Likvidējot piebrauktuvi, būs 
apgrūtināta ( nebūs iespējama) piekļūšana pie blakus esošā 
īpašuma, jo piebrauktuve izveidota, lai piekļūtu pie tā. Jautājumu 
nolēma izskatīt atkārtoti, pieaicinot piegulošo zemes gabalu 
īpašniekus  
Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas telpu un inventāra maksu, kas 
stājas spēkā no 2008.gada 01.februāra un, kas vairāk attiecas uz 
vasaru, kad skola tiek izīrēta nometnēm.  

 Summa 
 Ls 

Sporta zāle par pirmo stundu 12.00 

Sporta zāle par katru nākamo stundu 6.00 

Telpa- klase (bez gultas piederumiem) vienai 
personai diennaktī 

0.80 

Matracis, sega, gultas veļa, spilvens vienai personai 
diennaktī 

3.00 

Matracis, sega, spilvens (bez gultas veļas) vienai 
personai diennaktī 

2.00 

Matracis un spilvens vienai personai diennaktī 1.20 

Kopgalda izmaksas skolai nepiederošu personu 
ēdināšanai par vienu ēdienreizi  

1,00 

Dome  saņēmusi pašvaldības policijas priekšlikumu par 
administratīvo noteikumu papildināšanu. Tas nozīmē, ka jāizdara 
grozījumi „ Sakas novada administratīvās atbildības noteikumos”. 
Deputāti nolēma papildināt  saistošos noteikumus ar 34.punktu  
šādā redakcijā: 
“34. Nepilngadīgām personām aizliegts: 
 34.1. līdz 6 gadu vecumam- bez vecāku vai personu, kas 
viņus aizstāj, vai vecāku bērnu (sākot no 14 gadu vecuma) 
pavadības atrasties publiskās vietās. Šis nosacījums neattiecas uz 
namu pagalmiem un iekškvartālu rotaļlaukumiem; 
34.2. līdz 16 gadu vecumam – bez vecāku vai personu, kas viņus 
aizstāj pavadības atrasties publiskās un izklaides vietās laika posmā 
no plkst. 23.00 līdz 6.00    
34.3. personām līdz 18 gadu vecumam publiskās vietās, izklaides 
vietās aizliegts smēķēt un atrasties alkoholisko dzērienu, narkotisko 
un psihotropo vielu ietekmē.” Nosakot sodu par noteikumu 
neievērošanu no Ls 5,00 līdz Ls 20,00. Tie stāsies spēkā pēc 
atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas un paziņojuma publikācijas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”.  
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldības īpašuma 
objektu privatizāciju” 35., 39.un 40.pantu, dome apstiprināja 
nekustamā īpašuma Pāvilostas pilsētā, Brīvības ielā 22A izsoles 
noteikumus saskaņā ar pielikumu ar izsoles sākumcenu Ls 5400. 
Izsolē pirmpirkuma tiesības var izmantot nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 22A ēku īpašniece. 
Deputāti nolēma noteikt papildus zemes nomas maksu pašvaldības 
zemēm, kas ir tās valdījumā, 3% no kadastrālās vērtības, par to 
paziņojot katram zemes nomniekam reizē ar rēķinu. 
Virknei zemesgabalu, kas nepieciešami pašvaldības patstāvīgo 
funkciju nodrošināšanai, noteica zemes platību un piešķīra adreses, 
lai tos varētu ierakstīt Zemesgrāmatā. 

Apstiprināja Sakas novada domes budžeta 2007.gadam 
izpildi. 
Deputāti lēma par attiekšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu  „Vintari” par labu SIA „DOTT”. 

Daļa zemes, uz kuras 2005.gadā izbūvēja gājēju celiņu, kas 
ved no skolas līdz parkam, pieder privātīpašniecei. Domei šī 
aizņemtā zemes platība viņai  jākompensē. 

Pamatojoties uz Pāvilostas attīstības plānu, likumu „ Par zemes 
īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un 
liegumos” un  likuma „ Administratīvā procesa likums”  79. pantu, 
kā arī izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 
ka zemes īpašums Dzintaru ielā 56 atrodas blakus Pāvilostas 
parkam, kuru lietderīgi paplašināt, lai tur varētu izveidot laivu 
atpūtas bāzi, kā arī pārējo platību saglabāt kā zaļo zonu, kas 
piekļautos parka teritorijai, ar laiku izveidojot vienotu parka 
teritoriju. Īpašnieks maiņai ir piekritis.  
Sociālajos pabalstos janvārī izmaksāti  Ls 184. 
Nākošā domes sēde plānota 28.februārī. 
 

31.janvārī, pirms domes sēdes, notika administratīvās 
komitejas sēde, kurā deputāti, piedaloties iecirkņa inspektoram 
A.Bergmanim un pašvaldības policistam A.Alnim, izskatīja 
sekojošus jautājumus: 
1) izskatot cietušā M.Uzara iesniegumu par nepiesieta suņa 
uzbrukumu viņam, nolēma suņa īpašniekam A.Brūklim uzlikt 
naudas sodu Ls 10, kas iemaksājams domes kasē; 
2) skolas vecuma jaunieši kādā pavēlā janvāra vakarā bija zvanījuši 
„Spīdolai” un izsaukuši uz it kā notikuma vietu. Kā vēlāk izrādījās, 
tas bijis viltus izsaukums. „Gribējām sarīkot jautrību”, teica viens 
no vaininiekiem, kurš kopā ar tēvu bija izsaukts uz sēdi. Deputāti 
lēma, ka visiem jauniešiem, kuri piedalījās „jautrības 
organizēšanā”, būs savs nodarījums jāatstrādā sabiedriskajos 
darbos; 
3) savukārt, uz domes priekšsēdētāja izsaukumu 26.janvārī, kas 
bija pietiekoši nopietns, lai to nekavējoties pildītu, „Spīdolas” 
policisti reaģēja gausi. Rezultātā netika aizturēti apmēram 14 
kvadraciklisti, kuri ar saviem spēkratiem bija jau sapostījuši kāpu 
pie Akmensraga, pēc tam ieradās Pāvilostā un tālāk, nobraucot 
jūrmalā pie Z mola, turpināja ceļu uz Jūrkalni, kur nakšņoja 
viesnīcā „Liedags”. Apsardzes firmas „Spīdola” vecākajam 
A.Grafovam uzdeva izvērtēt apsarga rīcību, kuram vajadzēja šos 
braucējus aizturēt. Lūgums iedzīvotājiem – ja pamanāt novadā 
kvadraciklus, ziņojiet pašvaldības policistam A.Alnim pa tālr. 
26424920 vai apsardzei „Spīdola” pa tālruni 28809456; 
4) jautrību sev sagādājuši arī gados vecāki jaunieši, sarīkojot auto 
braukšanas sacīkstes pilsētas stadionā. Rezultātā izbraukāts zālājs 
un miera traucējums blakus mājā dzīvojošajiem. Deputāti nolēma 
katram jaunietim uzlikt Ls 10 naudas sodu un aprīlī, kad zeme būs 
apžuvusi, viņiem jāsaved kārtībā izdangātais zālājs; 
5) Sakas pagasta „Avotu” mājās dzīvojoša persona trīs gadus 
nebija deklarējusi savu dzīves vietu. Normatīvie akti par šo 
pārkāpumu paredz naudas sodu līdz Ls 250. Minētai personai par 
dzīves vietas nedeklarēšanu nolēma piemērot naudas sodu Ls 10 
apmērā. Piebildīšu, ka šobrīd šī persona savu dzīvesvietu jau ir 
piedeklarējusi; 
6) izskatot Dz.Deviņas mutisko sūdzību par J.Ausmanim piederošā 
suņa uzbrukumu, debates bija garākas, jo šis jau ir trešais 
gadījums, kad minētās personas suns sakož cilvēku. Saimniekam 
stingri noteica, ka „vaininieks” turpmāk turams tikai pie ķēdes. Ja 
tiks konstatēts, ka suns pastaigājas pa ielām brīvsolī, suns tiks bez 
atkārtota brīdinājuma iemidzināts. Papildus J.Ausmanim ir 
jāsamaksā sods Ls 10,00 apmērā; 
7) par huligānismu un nepiedienīgu uzvedību naudas sods Ls 20 
tika uzlikts E.Vaskopam, bet O.Treigutam,  par atrašanos 
sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā izskatā, būs 3 dienas 
jānostrādā sabiedriskos darbos; 
8) nesakopto īpašumu īpašniekiem tiks sūtīti paziņojumi ar 
brīdinājumu par īpašumu sakopšanu. Ja brīdinājums netiks ņemts 
vērā, policisti vainīgos sodīs - uzliks naudas sodus. 
 

 Informāciju sagatavoja Marita Horna 
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MUZEJĀ 
Līdz 25. februārim aicinām uz Anitras Toomas rokdarbu izstādi „Adīšanas prieks” 
darba dienās no 9.00 līdz 17.00 
Ja vēlies izjust „ Musturs” kluba valdzinājumu, atnāciet svētdien 10. februārī plkst. 
12.00 muzejā sabrauks Kurzemes minētā kluba dalībnieces. Bet neklātienē ar viņām 
jau iepriekš var iepazīties virtuālā pasaulē www. musturs.lv/forums. 

 

Kas bija, ir un būs... 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 
Janvāris un februāris ir īsti olimpiāžu mēneši.  
Pašlaik zināmie rajona olimpiāžu rezultāti: 
Sandra Bikova – 2.vieta, bioloģija  
Pīters Pētermanis – atzinība, fizika 
Ivita Goguadze – 1.vieta, krievu valoda 
Laine Šildere – 1.vieta, latviešu valoda  

12.februārī plkst.13
00

 Pāvilostas vidusskolā viesosies biedrības „Jauniešu 
konsultācijas” darbinieki, lai novadītu interaktīvu semināru 11.klases un 12.klases 
skolēniem par karjeras izvēli. Semināra devīze – Izvēlies, kas būsi Tu!  

15.februārī Pāvilostas vidusskola sadarbībā ar kultūras namu rīko Popielu. 
Varam atklāt, ka konkursa daļā  tiks pārstāvētas visas trīs klašu grupas – gan 
sākumskola, gan pamatskola, gan arī vidusskola. Viesmākslinieki, vērtētāji un 
pasākuma vadītāji šoreiz pārsteigumā  Atgādinām, ka diskotēka skolēniem ilgs līdz 
plkst.21

00 
!!!!  

21.februārī Karjeras izvēles ietvaros 11. un 12. klases skolēni dosies uz 
Liepāju iepazīties ar AS “PrivatBank”, „Baltic Motors Liepāja” un „Citrus Solutions” 
darbu klātienē. 

Projektu nedēļa Pāvilostas vidusskolā būs no 25.februāra līdz 29.februārim. 
Vecāko klašu skolēni izstrādās vai turpinās jau aizsāktus zinātniskos darbus, citi pētīs 
vietējo autoru dzeju, bet ar 5.klases veikumu visi interesenti varēs iepazīties skolas 
salidojumā 2008.gada 26.aprīlī   
 

Atskatoties uz 2007.gadā paveikto Pāvilostas vidusskolā, skolas direktore Aina 
Ansone un visi pārējie ir gandarīti par to, 

 ka  „Cerību balvu” par augstiem mācību sasniegumiem pavasarī bija 
pelnījuši deviņi skolēni 
 ka jaunu datoru iegāde datorklasē ļaus skolēniem kvalitatīvāk apgūt 

datorzinības  
 ka pabeigta klašu elektroapgaismojuma nomaiņa skolā pirmajā stāvā – 

tagadējās 6.klases, 9.klases un 10.klases telpās.  
 ka jaunsargi, vecākā referenta jaunsargu izglītošanas jautājumos Kaspara 

Rudīša vadībā, ar trim kausiem papildinājuši skolas kausu kolekciju  
 

Jaunumi pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” 

Februārī plānotie pasākumi pirmsskolas iestādē: 

 5. februārī Meteņu dienas aktivitātes – 
spēkošanās, sacensības un Meteņa 
dzīšana. 

 14. februārī Valentīna dienas diskotēka 
ar priekšnesumiem un pārsteigumiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē 

„Dzintariņš” notika interesants un jauks 
tematiskais pasākums „Gotiņ – mana brūnaliņa”. 
Visdažādākajos darbības veidos bērni 
paplašināja savas zināšanas par govīm, kas ir 
īstenās piena devējas, nevis pakas veikala 
plauktos. 

Zālē varēja apskatīt „ganāmpulku 
izstādi”, kurā katrs sev varēja izvēlēties 
vistīkamāko brūnaļu. Bērni bija likuši lietā savu 
iztēli, lai radītu raibu raibos ganāmpulkus. 

Pasākuma laikā bērni gāja rotaļās, 
dziedāja dziesmas par pienu, dejoja, kā arī 
piedalījās konkursā „Vai tu zini?”. Konkursā 
bērniem bija iespēja sacensties un parādīt savas 
zināšanas.  
 Kaut arī Pāvilostā ir maz iedzīvotāju, 
kam pieder govis, tomēr bērni prata atbildēt uz 
jautājumiem par gotiņu. Konkursā „Uzmini nu?” 
bērni, pagaršojot, prata atpazīt dažādus piena 
produktus (biezpienu, sieru, kefīru, krējumu, 
jogurtu, saldo biezpiena sieriņu, sviestu un 
pienu), pat ar aizsietām acīm. 
 Lai bērniem rastos labāks priekšstats 
par gotiņu, sagatavošanas grupiņa bija 
iestudējusi mazu leļļu teātrīti, kurā galvenajā 
lomā, protams, bija govs. Arī skolotājām bija 
dots uzdevums – ar aizsietām acīm uzzīmēt 
brūnaļu. 
 Pasākuma noslēgumā visi dejoja un 
cienājās ar konfektēm „Gotiņa”. 
 Pasākuma gatavošanās laikā radās pat 
kāda anekdote. 3 – 4 gadīgo bērnu grupiņā 
skolotāja saka: „Tagad gotiņu esam izkrāsojuši, 
iesim parotaļāties.” Kāds puisītis saka : „Man vēl 
gotiņai jāizkrāso cimdiņš”. Skolotāja pasmaida 
un saprot, ka bērns ar vārdu „cimdiņš” ir 
domājis govs tesmeni. Un, ja tā padomā, tad 
zināma līdzība ar pirkstainīšiem patiešām ir…  
 Bija patiess prieks, ka bērni bija zinoši 
un darboties griboši, kā arī liels paldies 
pirmsskolas skolotājām par atsaucību un 
sadarbību! 

Pirmsskolas mūzikas skolotāja  A. Gertsone, 
Pirmsskolas skolotāja I. Leja 

 
 

 

Pāvilostas skolēniem adīšanas pamatus demonstrē Anitra Tooma. Foto: no Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja arhīva. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš” 
aicina pieteikties darbā skolotāja palīgu. 
Pretendentiem iesniegt iesniegumu, CV un 
izglītības dokumentu kopijas līdz š.g. 22. 
februārim Stadiona ielā 6, Pāvilostā. 
Nepieciešamas: prasme un spējas darboties 
ar 1,5 – 3 gadus veciem bērniem, sanitārā 
grāmatiņa. Darba laiks no 8.00 – 17.00. 

 

http://www.e-cards.lv/?l=lv&dir=28&offset=0
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 Jūs jautājat 
Kad Pāvilostā sāks būvēt ELVI veikalu? 
Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons telefoniski sazinājās ar pārtikas grupas 
ELVI valdes loceklis A.Bergmani, kurš informēja, ka šogad ir plānots izstrādāt 
tehnisko projektu veikala būvniecībai Pāvilostā, savukārt, pašu būvniecību ir 
plānots uzsākt 2009.gadā. 
 

Kādus domes darbiniekus skolo par budžeta līdzekļiem un kādu summu gadā 
tam iztērē? 
Pusi no mācību maksas augstskolās un dārzkopības vidusskolā dome sedz  
projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei, dārzniecei Gunitai Lazukinai, sociālajām 
darbiniecēm Ildzei Agitai Balodei un Artai Bunkai, bāriņtiesas priekšsēdētājai 
Baibai Blaubārdei, bibliotēkas vadītājai Mairitai Vītolai, Tūrisma informācijas 
centra vadītājai Mairitai Baltaiskalnai, kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai. 
2007.gadā kopējā summa – Ls 1420. 
 

Ko dara pašvaldības policija novadā?  
2007.gadā domes administratīvā komiteja ir izskatījusi 70 pašvaldības 

policistu iesniegtos protokolus par visdažādākajiem pārkāpumiem – par 
huligānismu, par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, par pasu nozaudēšanu 
u.c. Sodus par nepilngadīgo bērnu nodarījumiem, saņēmuši viņu vecāki. Visi 
uzliktie sodi vēl nav nomaksāti. Tos, kuri to nav izdarījuši, nodos tiesu 
izpildītājiem sodu piedziņai. 
Šogad jau izskatīti 6 policistu sastādītie protokoli. 
Dome, kā soda veidu, piemēro arī sabiedriskos darbus. Tiesātās personas, 
kurām kā soda mērs piespriests sabiedriskais darbs, Probācijas dienests nodod 
pašvaldībai soda izpildei. 2007.gadā ar sabiedriskajiem darbiem sodītas trīs 
personas, kurām bija jāatstrādā kopā 320 stundas. 2008.gadā vienai personai 
piespriests atstrādāt sabiedriskos darbos 100 stundas. Darbu izpildi kontrolē 
pašvaldības policists A.Alnis (darba izpilde parasti notiek sestdienās un 
svētdienās), kurš no Probācijas dienesta par labu sadarbību ir saņēmis atzinību. 
 
 

... Lai tev ir vieta, kas būtu noejamā 
vieta. Apraus [novāc] to, ko tu esi uz 

lauka aiz sevis atstājis... 
 
Šie vārdi ir tapuši labu laiku pirms asinizācijas 

un kanalizācijas apsaimniekošanas dienestu 
rašanās – tie ir atrodami Bībelē, 5.Mozus grāmatā 
23.nod..  

Kad normāls cilvēks redz atkritumus vai 
izkārnījumus ne tajās vietās, kurās tiem ir 
jāatrodas, viņš jūt tikpat normālu reakciju – iekšējo 
saraušanos. Kāds varētu iebilst: „Tas ir „gaumes” 
jautājums, bet par gaumes lietām nevar 
strīdēties”... Taču šis pats Svēto Rakstu teksts 
nedivdomīgi nosauc šo parādību par pretīgumu – 
„Tas Kungs staigā tavas nometnes vidū...  - lai Viņš 
neierauga pie tevis šīs pretīguma lietas...!” 

Uz Dievu gan arī var neticēt – tā ir taisnība. Bet 
cilvēks, kurš sāk ar „neitrālo teritoriju” - meža 
piecūkošanu, tad turpina ar vesela maisa izgāšanu 
pie kaimiņa sētas (turklāt dara to ar apbrīnojamu 
regularitāti) - tāds cilvēks agri vai vēlu piespļaus 
savu paša aku! 

Es to rakstu ne tāpēc, ka piemēslošanas sērga 
jau vairākus mēnešus skāra arī zemi pie baznīcas, 
bet tāpēc, ka cilvēks, kurš paliek arvien neizvēlīgāks 
pret  vietām, kur var un kur nevar izgāzt atkritumus 
vēja varai („kāpēc gan nē?”), agri vai vēlu iesēdīsies 
savos paša sūdos līdz pat ausīm – tic viņš tam vai 
nē. Tāds ir dabas likums. Tāds arī ir garīgas dabas 
likums. 

Mans kolēģis- Pāvilostas luterāņu baznīcas 
mācītājs Jānis Bitāns stāstīja, ka viņam reiz nācās 
izteikt nopietnus vārdus kādam darba devējam, 
kurš morāli pazemoja sev pakļautos uzņēmuma 
cilvēkus. Par brīdinājumu darba devējs tikai 
pazobojās. Pēc neilga laika viņa ģimenē notika 
smags nelaimes gadījums... Par laimi, situācija bija 
labojama – tiklīdz ar savu lepnību apkrautais vīrs 
bija atnācis uz dievnamu lūgt piedošanu. Šis nav 
vienīgais piemērs, kurš parāda, ka Dievs caur Savu 
Baznīcu vārdus vējā nemet. Augstāk minētais Dieva 
Vārds plašākā redakcijā skan tā: „Tas Kungs staigā 
tavas *pilsētas+ vidū, lai tevi glābtu...  - lai Viņš 
neierauga pie tevis šīs pretīguma lietas un lai Viņš 
no tevis nenovēršas!”  

Apzinos, ka šos vārdus var neizlasīt tie, kam tie 
būtu jāuzzina un otrādi – ceru, ka vairākums no 
Sakas novada lasītājiem ir labestīgi cilvēki, uz 
kuriem šīs skarbās rindas neattiecas. Tomēr lai kā 
būtu, šie vārdi agri vai vēlu nonāks arī līdz saviem 
adresātiem. Tad situāciju var glābt, tikai izbeidzot 
šīs pretīgās lietas. Pretējā gadījumā nevienam 
nenovēlu piedzīvot, kas tas ir, kad Dievs cilvēkam 
kaut uz laiku pagriež Savu muguru. Lai gan, ja kāds 
grib paeksperimentēt – uz priekšu!  

Pāvilostas ev.baptistu draudzes garīdznieks 
Deniss Doroņins 

P.S. Vai nebūtu laiks pastrādāt policistiem, lai 
cilvēku, kas uzdrošinās regulāri piegružot svešu  
teritoriju, sauktu pie atbildības, lai beidzot katrā 
privātīpašumā būtu atkritumu konteiners, kur 
katram savus atkritumus izmest un neapgrūtināt ar 
tiem līdzcilvēkus. 

M.H.  
 

Vai tu zini 
- 18.februārī noslēdzas konkurss par ielu apgaismojuma izbūvi Sporta, 

Klusās, Kalnu un Lejas ielās. Darbus uzsāks, tikko būs noskaidroti 
darbu veicēji. 

- Ir izsludināts konkurss uz ielu apgaismojuma ierīkošanu Krasta, 
Celtnieku un Lašu ielās. 

- Katlu mājai ir lieli malkas uzkrājumi. Sakarā ar jaunā apkures katla 
palaišanu ekspluatācijā, malkas patēriņš ir samazinājies. Nepieciešami 
3 kubikmetri gadā. Tāpēc iedzīvotājiem, kuri satraukušies par to, ka 
malku no katlu mājas ved nezināmā virzienā, paskaidrojam, ka tas 
notiek ar domes ziņu, un malku par Ls 18 kubikmetrā ir nopircis 
pansionāts. Kurtuves vajadzībām paliks ap 40 kubikmetri sausas 
malkas. 

- 14.februārī plānota vidusskolas jaunās bibliotēkas, kas tagad ierīkota 
vestibilā, atklāšana. 

- Pāvilostas novadpētniecības muzejs ziņo, ka A.Paipa izstādi muzejā 
apmeklējuši 283 skatītāji, bet uz A.Toomas adījumu izstādes atklāšanu 
ieradušies ap 60 apmeklētāju. 

- Pāvilostas  bibliotēka 18.februārī saņem šā gada pirmo jauno grāmatu 
sūtījumu. Pēc grāmatu apstrādes notiks jauno grāmatu nedēļā. 

- 20.februārī plkst.16:00 Pāvilostas mūzikas skolā koncerts „Flīģeļu 
svētki Pāvilostā”. 

- Turpmāk Pāvilostā, domes telpās būs pieejami „Hansabankas” 
pakalpojumi. 

- Priecīgs paziņojums tiem E.Šneidera laukuma iedzīvotājiem, kuriem 
neierīkoja kanalizācijas pievadu. Pašlaik notiek laukuma uzmērīšana 
un drīzumā šis darbs tiks veikts. Rekonstruējot ielu apgaismojumu 
pilsētā, gaišāki taps arī laukuma neapgaismotie stūri.  

- Sabojātā notekūdeņu drenāža Brīvības ielā, kā rezultātā ir applūdis 
E.Šneidera laukums un apkārtējo māju pagrabi, tiks atjaunota, kad 
sāksies rakšanas darbi sakarā ar jaunā ūdensvada izbūvi.  

- Pāvilostas mākslas skolā darbu sācis praktisko darbu pedagogs Alberts 
Brūklis, kurš audzēkņiem mācīs digitālās fotogrāfijas pamatus. 

 



  
SPORTA  

INFORMĀCIJA 
 
 

23. un 24.februārī tiek rīkotas 
Sakas novada sporta dienas 
23.februārī: 

 Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 
5+1 ( ne mazāk kā viena sieviete 
laukumā); 

 Ceļojošā kausa izcīņa zāles 
futbolā. 
 

24.februārī- individuālo sporta veidu 
sacensības: 

 Zolīte ( sievietes, vīrieši); 

 Novuss ( sievietes, vīrieši); 

 Galda teniss ( sievietes, vīrieši); 

 Dambrete ( sievietes, vīrieši); 

 Basketbola soda metieni un 3 
punktu metieni ( sievietes, 
vīrieši). 

Sacensībās var piedalīties Sakas novadā 
dzīvojošie bez vecuma ierobežojuma. 

5.janvārī Liepājas rajona atklātajā 
čempionātā zolītē pirmajā posmā 
piedalījās A.Zalonskis un D.Klaks. 52 
dalībnieku konkurencē A.Zalonskis 
ieņēma 10.vietu, D.Klaks 28.vietu. 

8.janvārī startēja Liepājas rajona 
meistarsacīkstes basketbolā. Sakas 
novada vīriešu komanda spēlē 3.līgā. 
Spēļu rezultāti: 

Saka- Mērnieks LV 43:69 
Saka- Vērgale 2                  52:78 
Saka- Kings/Grobiņa 34:81 
Saka- Aizputes pag. 70:64 
Saka- Kalvene  57:77 
Saka- Dunika  70:77 
Saka- Bunka  68:61 
Saka- Vaiņodes v-sk 53:48 
 

Komandā spēlēja: A.Dzenis, E.Vārsbergs, 
A.Zalonskis, A.Zalonskis, U.Arājs, I.Horns, 
A.Horna, A.Bubens, N.Stirna, G.Zamarītis, 
J.Rebuks. Sakas novada komanda 9 
komandu konkurencē ieņēma 6.vietu. 
 

 26.janvārī Durbē notika Liepājas 
rajona sporta veterānu diena. Sacensībās 
no Sakas novada piedalījās 17 dalībnieki 
šādos sporta veidos: volejbols, galda 
teniss, novuss, zolīte un dambrete. 
 

 1.februārī Dunalkā notika 
Piejūras ceļojošā kausa izcīņas 11.posms 
zāles futbolā.  Mūsu komandai 4.vieta 
posmā ar šādiem rezultātiem: 
 

 Saka- Dunalka  2:5 
 Saka- Cīrava  0:1 
 Saka- Aizputes pag. 2:5 
 

Sporta organizators  
Aldis Barsukovs 

 

Kas ir savstarpējā atbilstība? 
 
Arvien aktīvāk tiek runāts par Savstarpējo atbilstību(SA), tomēr nereti normatīvo aktu 
pārzināšana rada grūtības. Lai viestu lielāku skaidrību par SA prasībām, centīšos izskaidrot, 
jo šīs prasības būs jāievēro visiem, kuri vēlas saņemt ES tiešos maksājumus. 
Daudzi labas saimniekošanas prakses noteikumi, kuri iepriekš īstenoti neatkarīgi cits no 
cita, tiks apvienoti vienā sarakstā, ietverot vidi, veselības aizsardzību un dzīvnieku 
labturību. 
Savstarpējā atbilstība ir saikne, kas veidojas starp atbalsta saņemšanu un atbilstību 
noteiktiem nosacījumiem attiecībā uz lauksaimniecības: 

 zemi, 

 ražošanu; 

 aktivitātēm attiecībā uz vidi, sabiedrības, dzīvnieku un augu veselību; 

 dzīvnieku labturību; 

 labu lauksaimniecības un vides stāvokli. 
SA paredz ne tikai noteiktas prasības, bet arī pilnīgu vai daļēju maksājumu samazinājumu, 
ja lauksaimnieks tās neievēros.  
2008.gada 20.februārī plkst. 11 

00
 Sakas novada Klientu apkalpošanas centrā notiks 

lauksaimnieku informatīvā diena. 
Piedalīsies agronoms Māris Grīnvalds no SIA „Kurzemes sēklas”, kurš informēs par 
jaunākajām dārzeņu šķirnēm un to audzēšanu. 
Visi interesenti laipni gaidīti. 
 
Par SA prasībām un aktualitātēm lauksaimniecībā šā gada 20. martā plkst. 11

00
  Sakas 

novada Klientu  apkalpošanas centrā LLKC speciālisti sniegs nepieciešamo informāciju. 
Visi interesenti ir gaidīti. 
 
**** 
Valdība apstiprinājusi ZM izstrādātos MK noteikumus „Noteikumi par valsts atbalstu 
lauksaimniecībā 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību”. Dokuments nosaka ikgadējo valsts 
apmēru lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī piešķiršanas kārtību. 
Kopējais šā gada atbalsta finansējums noteikts Ls 32 060 415 apmērā. No šīs summas 
lopkopības attīstībai – Ls 9 472 000, augkopības attīstībai – Ls 1 301 000, izglītībai, 
zinātnei un informācijas izplatīšanai – Ls 4 105 500 un lauksaimniecības zemes 
ielabošanai – 200 tūkst. latu. 
Ar šo dokumentu pilnā apmērā var iepazīties www.lad.gov.lv mājas lapā. 

Lauksaimniecības konsultante Aina Kreicberga 
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LAUKSAIMNIEKIEM 

Vērotājs: Dzīvoklis Dzintaru ielā 101, kurš jau ilgu laiku gaida no 

nama apsaimniekotājiem remontu. Uzmini, kurš dzīvoklis tas ir?  

http://www.lad.gov.lv/
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  Videi draudzīga tūrisma 
jaunumi no asociācijas 

„Lauku ceļotājs” 
Ir izveidota mājas lapa 

www.macies.celotajs.lv, kurā ir 
apkopoti "Lauku Ceļotāja" veidotie 
mācību materiāli, kā arī pētījumi, 
pārskati, vadlīnijas un filmas. Pašlaik 
šeit pieejami 11 informācijas materiāli 
(t.sk. jaunās Velotūrisma vadlīnijas) - 
kvalitātes nodrošināšanai, biznesa 
uzsākšanai un plānošanai, ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai, 
celtniecības materiālu izvēle zaļajai 
saimniekošanai u.c. Skatiet arī Eiropas 
Komisijas finansēto Zaļā Sertifikāta 
īsfilmu video sadaļā. Arī turpmāk šajā 
mājas lapā tiks pievienoti materiāli, 
kuru „Lauku ceļotājs” izstrādās vai 
atjaunos lauku tūrisma uzņēmēju 
apmācībai. 

 
Ir izdota Rokasgrāmata 

„Vadlīnijas videi/tūristiem draudzīga 
un ilgtspējīga velotūrisma maršrutu 
plānošanā un izveidē īpaši 
aizsargājamās dabas un NATURA 2000 
teritorijās”. Rokasgrāmata paredzēta 
velotūrisma maršrutu veidotājiem, kā 
arī pašiem tūristiem.  
 

Vadlīnijas pieejamas 
www.prof.celotajs.lv jaunumos un 
www.celotajs.lv . 
Šī paša projekta ietvaros 2007. gada 
rudenī sagatavojām un publicējām 
Latvijas veloceļvedi ar detalizētu 
informāciju par 20 velomaršrutiem, kas 
izveidoti īpaši aizsargājamās dabas un 
NATURA 2000 teritorijās.  
 
Zaļā sertifikāta jaunumi. No 2007. 
gada Latvijas lauku tūrisma mītņu 
nacionālo eko-sertifikātu "Zaļais 
sertifikāts" piešķir ar Vides ministra 
rīkojumu izveidota novērtējuma 
komisija, kurā piedalās arī "Lauku 
ceļotājs".  Ar Latvijas Vides fonda 
atbalstu 2007.gadā atjaunotos "Zaļā 
sertifikāta" kritēriji, izstrādāts to 
skaidrojums un piešķiršanas kārtība. 
Šobrīd Zaļie sertifikāti piešķirti 63 lauku 
tūrisma saimniecībām, un 2007.gadā 
piešķirtos sertifikātus Vides ministrs 
Raimonds Vējonis personīgi iebraucot 
katrā no Zaļajām saimniecībām.  

Zaļā sertifikāta piešķiršana ir 
bezmaksas. 2007.gadā Zaļā sertifikāta 
pārstāvis ir deleģēts Eiropas Vides eko-
sertifikātu apvienības VISIT valdē. Visu 
par Zaļo sertifikātu lasiet 
http://eco.celotajs.lv . Pieteikties ZS 
saņemšanai var Vides minisrijā vai 
“Lauku ceļotājā”.  

 
„Zaļais sertifikātu” Latvijā 

ieviesa 2001.gadā „Lauku ceļotājs”, 
īstenojot EK LIFE programmas projektu, 
kurš 2005.gadā atdzīts par vienu no 
labāk veiktajiem Vides projektiem 
Eiropā.  
 

Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, Pāvilostas tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar 
Sakas novada domi, Pāvilostas novadpētniecības muzeju un Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
biroju ir pabeidzis darbu pie jaunu - kopā četru - Pāvilostas skatu kartīšu maketu izgatavošanas, kas 
ir jau nodoti tipogrāfijā. 

Plānots, ka jaunās skatu kartītes būs gatavas uz starptautisko tūrisma gadatirgu „Balttour 
2008”, kurš norisināsies no 8.-10.februārim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē. Kartītes ikviens interesents 
varēs iegādāties Pāvilostas tūrisma informācijas centrā un Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 
š.g.11.februāra.  
 Paldies par darbu un fotogrāfijām vēlos izteikt A.Ozoliņai, I.Kurčanovai, V.Ģēģerei, 
M.Hornai, B.Jancei, Ģ. Vagotiņam – Vagulim, Z.Vilnim, U.Spriņģim. 
 

TRĪS JAUNI BUKLETI 
Gatavojoties starptautiskajam tūrisma gadatirgum „Balttour 2008”, kurā šogad pirmo 

gadu ļoti plaši tiks piedāvāts Pāvilostas tūrisma piedāvājums, Pāvilostas tūrisma informācijas centrs 
sadarbībā ar Sakas novada domi un Sakas novada tūrisma uzņēmējiem izveidojis trīs jaunus 
tūrisma bukletus: 

1. Naktsmītnes 
2. Apskates objekti 
3. Aktīvā atpūta, Pirtis, Kur paēst? un Pasākumu plāns 2008. 

Bukleti izveidoti, lai sniegtā informācija par Sakas novadu būtu pēc iespējas pilnīgāka un precīzāka, 
jo iepriekš izdotajā Pāvilostas, Sakas novada tūrisma bukletā informācija ir novecojusi. Bukleti ir 
pieejami jebkuram interesentam Pāvilostas tūrisma informācijas centrā, kā arī Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā. 
 

TIC STATISTIKA 
 Kā liecina apkopotie statistikas dati, 2007.gadā Pāvilostas tūrisma informācijas centrā pēc 
informācijas par atpūtas, izklaides, nakšņošanas iespējām, kā arī  ar mērķi iegādāties novada avīzes 
vai izmantot interneta, faksa vai kopēšanas pakalpojumus, klātienē vērsās 5306 cilvēku. Piebildīšu, 
ka 2006.gadā apmeklētāju skaits sasniedza 2842 cilvēkus. No tiem 2075 bija novada iedzīvotāji, 
2241 citur Latvijā dzīvojošie un 990 ārvalstnieki. Klātienē dienā pēc informācijas tūrisma 
informācijas centrā iegriezušies vidēji 15,69 cilvēki. Visbiežāk tūrisma informācijas centrā tiek 
izmantots internets, pieprasīta ir informācija par Pāvilostu. Jautājumi tika saņemti arī pa tālruni,  
e-pastu un vēstulēs. Aizvadītajā gadā 276 interesentiem informācija sniegta pa telefonu, 146 pa 
 e-pastu. 
 2007.gadā Sakas novadā nakšņot bija izvēlējušies 6985 tūristu, kopā vidēji paliekot 
novadā 1,678 naktis. Šobrīd novadā tiek piedāvātas 2 viesnīcas,1 viesu nams, 9 brīvdienu un 9 
atpūtas mājas, 3 kempingi un 3 telšu laukumi, kopā vasaras sezonā nodrošinot 533 gultas vietas. 
Sīkāku informāciju interesenti var saņemt Pāvilostas tūrisma informācijas centrā. 

Pāvilostas TIC vadītāja M. Baltaiskalna 
 

 

TOP ČETRAS JAUNAS PĀVILOSTAS SKATU KARTĪTES 
 

 

Viena jaunajām skatu kartītēm. 

http://www.macies.celotajs.lv/
http://www.prof.celotajs.lv/
http://www.celotajs.lv/
http://eco.celotajs.lv/


 

 

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

Vari satriekt pulksteni pie sienas, 
Vari kalendāru liesmās sviest, 
Tik un tā uz priekšu traucas dienas, 
Tik un tā tev gadi garām skrien 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos 
Sakas novada iedzīvotājus –  
Alisi Kunstmani – 94  Lidiju Āboliņu - 80 
Zofiju Pauri – 87  Regīnu Ošenieci - 80 
Matildi Pāvilsoni – 87 I lmaru Vagulānu - 80 
Evelīnu Bērzi – 84  Birutu Freidenfeldi - 80  
Līnu Draugu – 84  Jāni Reini -80 
Alvīni Zvaigzni – 83  Birutu Bērzupi - 75 
Arnoldu Matrozi – 75  Mirdzu Jansoni – 70 
Ausmu Laugali – 70  Annu Raģeli – 70 
Aldi Gausmani – 65  Dzintru Arājumu – 60 
Brigitu Kurčanovu- 60  Ludi Skudru – 60 
 

Sarmīti Cābeli, Litu Cebri, Mārtiņu Vīksni, Andri 
Baumani, Rudīti Janci, Alvi Libkenu, Rūtu Klaku, Lindu 
Mūrnieci, Elanu Skujiņu, Egiju Gruntmani, Kristīni 
Reini, Egiju Rogu, Sintiju Meņģi! 
 

MŪŽĪBĀ 
Malvīne Līvija LAZDA (02.06.1930.- 25.01.2008.) 

 

Oskars MARTINSONS (06.10.1929.- 04.02.2008.) 
 

Sociālās istabas Rīvas ciemā darba laiks: 
 

Pirmdienās, ceturtdienās un sestdienās: 10.00 -12.00 un 
14.00-16.00, Otrdienās: 7.30 – 15.30. Maksa par dušas un 
veļas mazgāšanas automāta lietošanu - Ls 0,50 
 

No maksas atbrīvotas: 
1) maznodrošinātās personas; 
2) bērni līdz 16 gadu vecumam; 
3)  invalīdi. 

 

Pērku zemi Pāvilostā un tās apkārtnē. T. 29479081. 
 
Pārdod neaplecinātu melnraibu teli Sakas pagasta „Ievlejās”. Zvanīt T.63499420, 
m.t.29124128. 
 

Liepājas rajona pašvaldību apvienotās Būvvaldes 
atskaite par padarīto darbu 2007.gadā Sakas 
novadā: 
Noformēti 15 pieņemšanas akti; 
Izmaksas: valsts, pašvaldības- Ls 516 944,26,  
privātas- Ls 1 013 152; 
Izsniegtas 19 būvatļaujas; 
Sastādīti 3 legalizācijas akti  

 

LIEPĀJAS TEĀTRA FEBRUĀRA 
REPERTUĀRS 

 
Sestdien, 16.februārī plkst.18.00 

Svētdien, 17.februārī plkst.14.00 un 18.00 
ELĪNA ZĀLĪTE „AGRĀ RŪSA” 

 
Sestdien, 23.februārī plkst.18.00 

Miro Gavrans „VISS PAR VĪRIEŠIEM” 
 

Piektdien, 22.februārī plkst.19.00 
DEIVS KINGS „KILLLERA DIENASGRĀMATA” 

 
Sestdien, 23.februārī plkst.12.00 

Kārlis Brikners 
„SARKANGALVĪTE UN VILKS” 

 
Svētdien, 24.februārī plkst.14.00 

Rejs Kūnijs „PRECĒJIES NAV MIRIS!” 
 

Ceturtdien, 28.februārī plkst.19.00 
Antons Čehovs „TĒVOCIS VAŅA” 

Kontakttelefoni -  administrācija 63422121, 
galvenā kase 63422406, 

RIMI kase - 26550223 
 

PAZIŅOJUMS 
No 5.- 15.februārim dārznieces pienākumus pildīs pašvaldības policists Aivars Alnis. 
Ja iedzīvotājiem ir kādi priekšlikumi, sūdzības un ierosinājumi, lūdzu to ziņot pa 
tālruni  26424920. 
 
Ir ienākušas ziņas, ka reizēm firmas „Nordeka” autobusa šoferi, kas kursē 
maršrutā Rīga – Pāvilosta un Pāvilosta – Rīga, pasažieriem neizsniedz biļetes. 
Lūgums braucējiem būt apzinīgiem un biļeti tomēr prasīt, jo var pienākt brīdis, kad 
statistika uzrādīs, ka braucēju ir maz, autobusa maršruts nav rentabls un atkal 
paliksim bez tiešajiem sakariem ar galvaspilsētu. Starp citu, autobusa šoferi par šo 
pārkāpumu var tikt sodīti ar prāvu naudas sodu – Ls 1000!! 
 
Š.g. 26.februārī plkst.14.00 juriste Argita Jaunsleine sniegs iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas.  
 

PASĀKUMU PLĀNS 2008.gada 1.pusgadam 
 

3.maijs – Pāvilostas pilsētas svētki, Pāvilostas pilsētas 
kultūras namam- 60 
 

11.,12.jūlijs– Zvejnieku svētki 
 

26.jūlijs 13.Smilšu skulptūru festivāls „Zelta smilšu grauds” 
 

 

Individuālā darba veicējiem 
  
Informējam, ka  individuālā darba veicējiem no š.g.01.janvāra pašvaldībā nav 
vairs jāsaņem individuālā darba atļauja. Tagad darba veicējam ir jādodas uzreiz uz 
Valsts ieņēmuma dienestu Liepājā, reģistrācijas apliecības saņemšanai. Papildus 
informāciju varat saņemt zvanot uz VID konsultācijas tālruni 63484530. 
 

SLUDINĀJUMI  
Senlietu kolekcionārs pērk vecas gleznas, ordeņus, medaļas, 
pulka zīmes, porcelāna figūriņas, atklātnes, cariskās Krievijas 
monētas no 1700. – 1917.gadam, vecas sudrablietas un 
citas senlietas par labu samaksu. T. 26435248.  
 

 

 


