
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.6 (11)      2010.g.jūlijs, augusts 

 

 Zvejnieku svētki Pāvilostā 

2010. gada 9. - 10. jūlijā 
PIEKTDIENA, 9. jūlijs 

22:00 jūras krastā pie mola  
Nakts balle „Jūras vilinājums” kopā ar DJ Klāvu un Daini no Kuldīgas un grupām „DEEP 
SILENCE”, „NO TITLE”, „4 KW”, „ABPUSĒJI” 

SESTDIENA, 10. jūlijs 
10:00 pludmalē  Sacensības pludmales volejbolā, futbolā 
11:00 – 16:00 Telšu laukumā pie muzeja Jūs gaidīs  
Dzintars Zamaritis, lai iepazīstinātu ar zivju kūpināšanas procesu Pāvilostā  
12:00 pie tūrisma informācijas centra 
Latvijas komēdijas teātris ar Zvejnieku svētku šovu - traģikomēdiju „Nesauciet viņu 
par Kazanovu!”  
/Kreptīgs latviešu humors, gaumīga iesaiņota erotika, dinamiska darbība un 
spriedze.Darbība norisinās Roņu (Ruhnu) salā Zvejnieku svētku laikā, kad zvejnieki 
godina jūras valdnieku Neptūnu/ Scenārija autors – dramaturgs - Arvīds Dinijs Deģis, 
līdzautore Līga Vuškāne, režisore - Sandra Rumba, tērpu māksliniece - Agnija Zepa, 
skatuves iekārtojums - Ilze Kauliņa 
12:00 – 16:00 pilsētas centrā 
Latvijas Bruņoto spēku un Jaunsardzes paraugdemonstrējumi  
pludmalē 
14:00 „Jautrības jūras krastā'' kopā ar Leļļu teātra „Tims” aktieriem - Pāvilostu 
pieskandinās jūras krastā dzīvojošais pirāts - Juris Babris un kuģa kapteinis - Zigurds 
Feils 
14:45 Kuģu parāde jūrā 
15:00 Jūras valdnieka Neptūna vizīte Pāvilostas jūras krastā 

 Sporta aktivitātes - virves vilkšanā, riņķa mešanā, rekorda uzstādīšana jūras velšu 
ātrēšanā  
16:00 pie tūrisma informācijas centra  

Apmeklētājus priecēs VP deju kolektīvs „Vērgalīte" un Liepājas tautas KCVP 
deju kolektīvs „Vaduguns"  

Upesmuiţas parka estrādē 
19:00 Koncerts „SKANI AR MANI!” Estrādes koncerta programmā piedalās 
nenogurdināmie Latvijas populārās mūzikas vecmeistari: Viktors Lapčenoks, Uģis 
Roze, Adrians Kukuvass, Ţorţs Siksna, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis 
un Kristapa Krievkalna instrumentālās grupas mūziķi 
21:00 Zaļumballes viesi - grupas „Roja”, „Lauku muzikanti”, Ivars Pētersons ar grupu 
„PETERSONS BAND” 
Ieeja uz pasākumu Upesmuiţas parkā: Ls 4,00, pensionāriem Ls 3,00 bērniem līdz 7 
gadu vecumam un invalīdiem /uzrādot to apliecinošu dokumentu/ - bezmaksas 
24:00 Svētku uguņošana 

 Autostāvvietas – Pāvilostas pilsētas stadionā un Pāvilostas novada domes pagalmā 
- Ls 2,00  diennaktī 

 Informācija tirgotājiem pa tālr. 26483154 

 Sporta spēļu /volejbola, futbola/ organizatora tālr. 29230995 

 Visas dienas garumā vizināšanās ar zvejas kuģīšiem jūrā, SIA „ANNELS” atrakcijas 

 Zvejnieku svētku tirdzniecība – izbraukuma kafejnīcas ar siltajiem ēdieniem, 
uzkodām un dzērieniem, zivju izstrādājumiem un rūpniecības precēm 

 Sakarā ar mola remontu nokļūšana uz pasākumiem pludmalē pa gājēju laipu gar 
krogu „ĀĶAGALS”!!! 

 Slēgta Dzintaru iela autobraucējiem no kultūras nama līdz muzejam!!! 
Atbalsta: Pāvilostas novada pašvaldība, Z/ s „Kaija” un Orbit, Pāvilosta  MARINA, 

SIA LATA mežs 

 

Sveicināti!  

 

Tvan zāle vīstoša.  
Un nav neviena paša. 
Uz ceļa tikai gara,  
gara diena, 
kur bula pusdienlaikā  
klusums staigā  
un sargā diendusu. 
Un tālums pretī nāk, 
un bērni runā tādā valodā  
kā mana tēvu zeme siena laikā. 

(O.Lisovska) 
 

Nupat aiz muguras laiks, kad saule savā 
ceļā apstājas trīs dienas. Bez priekšā teikšanas 
skaidri zinām, ka vasara ir pilnbriedā. Puse gada 
jau aiz muguras, un tāpat kā saule, arī mēs 
atrodamies it kā augstākajā punktā, kā kalna 
galotnē. Arī dzeguze savu jau padarījusi - ko nu 
varējusi, to aizkūkojusi. Bet tas nekas, ja kāds bija 
piemirsis tik svarīgo priekšnoteikumu - iemest 
kabatā vismaz pa kādam santīmam un no rīta 
kārtīgi paēst brokastis. Bet cik tad vairs ilgi, kad 
laukus pārstaigās Dieviņš ar rudzu rogu mētelīti 
mugurā un auzu skaru cepurīti galvā. Bet līdz tam 
gribas līdz ar pētereņu violetajiem ziediem 
aizvadīt Pēterdienu un baudīt dzirkstelīšu sīko, 
necilo ziediņu žilbinošo skaistumu. Un visapkārt 
taču zied madaras, baltas un dzeltenas. 
Iespējams, ka šajā laikā mūsos iestājas zināms 
nogurums no it visa un rodas vēlme vienkārši 
apsēsties pļavā, kur pretī uzsmaida gluži parasta 
margrietiņa ar patiesāko smaidu pasaulē. Vai arī 
lūkoties kā vējš rotaļājas ar bērza matiem, tā viegli 
un bezrūpīgi. Bet kas tad īsti ir rūpes un par ko 
rūpējamies? Kas vienam ir nieks, otram – 
pasaules gals. Tuvojoties Jāņiem, TV ekrānos ik 
brīdi tiek demonstrētas rūpes par dzērājšoferiem.  
Reklāmās bez mitas tiek rādīts un reižu reizēm 
atkārtots, ka nevajag sēsties pie stūres pēc 
alkohola lietošanas, nauda šī mērķa īstenošanai 
tiek tērēta neskatoties ne uz ko. Svētkiem 
beidzoties izrādās, ka šo pamācošo reklāmu jēgu 
un nopietnību ir uztvēruši tikai apzinīgie, ne tie, 
kam vajadzēja... Neiedomājami, ka mūsu zemē ir 
tik daudz pārdrošu un, galvenais, ļoti bagātu 
ļaužu, jo viņus neatturēja pat Ls 1000 vērtais sods 
par braukšanu reibumā! Lai labāk jūtam 
gandarījumu par apsētajiem tīrumiem, par 
mākoņiem, kuri mūs vēro un lai priecē nopļauto 
siena vālu smarža! Lai visiem saulaina un ražīga 
vasara, lai svētīgs darbs mijas ar patīkamu atpūtu!   

VITA BRAŢE 
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Domes ziņas 
 22.jūnijā Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Personīgu apstākļu dēļ tajā 
nepiedalījās Andris Zaļkalns un darba dēļ Indra Ziemele. 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2009. gada publisko pārskatu. 
Ar to varēs iepazīties pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā 
Domes dokumenti.  
2. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Pāvilostas novada 
pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos „Pāvilostas novada 
pašvaldības budžets 2010.gadam””. Saistošie noteikumi pēc to 
parakstīšanas nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 
ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 
3. Deputātei A.Brūklei atturoties, par pašvaldības kontaktpersonām 
jautājumos par Pāvilostas novada vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem deleģēja 
Jāni Vitrupu - par Vērgales pagastu, Annu Brūkli - par Sakas pagastu un 
Pāvilostas pilsētu. 
4. Nolēma pārdot izsolē pašvaldības īpašumus „Zīlītes”, „Gārņi”, „Cielaviņas”, 
„Muižnieki”, „Sakas Novada Lauki”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads un 
pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu pasūtīt 
īpašumu vērtējumu īpašumu izsoles sākuma cenas noteikšanai. 
5. Nolēma veikt avansa maksājumu - priekšapmaksu Ls 1 200,00 apmērā 
SIA „Vērgales komunāla saimniecība” par siltumenerģiju Vērgales 
pamatskolai Ls 600,00 un Vērgales sporta namam Ls 600,00. 
6. Atturoties deputātam G.Jurikam, piešķīra finansējumu Ls 1 000,00 apmērā 
Vērgales pamatskolas 1.klases kosmētiskā remonta veikšanai no 
pašvaldības budžeta koda Nr. 04.740- vairāku mērķu attīstības projektu 
līdzekļiem. 
7. Apstiprināja noteikumus dalībai pasākumos Pāvilostas pilsētā. Nolēma 
publicēt noteikumus pašvaldības interneta mājas lapā www.pavilosta.lv. 
8. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Mazvērnieki“, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novads, kuru īpašnieks Agnis Ignāts pārdod  
SIA „Fragaria“, Sporta iela 4a, Pāvilosta, kuru īpašnieks „Swedbank“ AS 
pārdod  „Ektornet Real Estate Latvia“ SIA, „Dižkalni“, Sakas  pagastā, kuru 
īpašnieks SIA „Kurzemes finieris“ pārdod  SIA „Laskana-Logistic“, „Signes“, 
Sakas  pagastā, kuru īpašnieks SIA „Kurzemes finieris“ pārdod  SIA 
„Laskana-Logistic“, „Mūrnieki“, Vērgales pagastā,  kuru īpašnieks Dzintars 
Jēkabsons pārdod  SIA „Fragaria“. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu - zemes gabalu, kura platība ir 22,4 ha, kas atrodas 
„Meža Bētiņi“, Vērgales pagastā, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Bētiņi“, 
Vērgales pagastā, kuru īpašnieki Vismants Arons un Egita Arone pārdod  SIA 
„Lateira“.  
9.  Apstiprināja suvenīru izcenojumus, ko tirgo Pāvilostas tūrisma 
informācijas centrā. 
10. Nolēma iesniegt ELFLA finansētā projektu konkursa aktivitātē „Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana”, ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, projektu „Akmensraga ceļa 
rekonstrukcija”. Projekta kopējā summa 41 848,09 LVL, tai skaitā 
attiecināmās izmaksas 34 585,20. 
Garantēja līdzfinansējumu projekta realizēšanai 25 % apmērā 8 646,30 LVL 
un PVN 21%- 7262,89 LVL apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
11. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 15 „Par saistošo noteikumu 
atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu. Pēc Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saņemšanas tos publicēt Pāvilostas 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Pāvilostas 
novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2010.gada 15.augustu. 
12. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 16 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Pāvilostas novadā” projektu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2010.gada 15.augustu un ar tiem varēs iepazīties tāpat kā ar visiem pārējiem 
saistošajiem noteikumiem. 
13. Atturoties deputātei A.Brūklei, nolēma apstiprināt ikgadējā konkursa 
„Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā - 2010” nolikumu un izveidoja konkursa 
komisiju šādā sastāvā: Vizma Ģēģere, pašvaldības projektu koordinatore - 
komisijas priekšsēdētāja; komisijas locekļi: Velga Freimane, Vērgales 
kultūras nama vadītāja, Iveta Vanaga, Vērgales pamatskolas skolotāja, 
Andris Zaļkalns, domes deputāts, Anna Brūkle, pašvaldības zemes ierīkotāja, 
Ārija Poriņa, pensionāre. 

 
 

14. Apstiprināja Pāvilostas ostas pārvaldes nolikumu. 
15. Nolēma no Pāvilostas ostas valdes sastāva izslēgt Ingu Bērziņu un 
Pāvilostas ostas valdes sastāvā iekļaut Margaritu Gorškovu kā Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvi. 
16. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr.17„Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā” projektu. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 15.augustu. 
17. Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 18 „Par pašvaldības zemes 
nomu Pāvilostas novadā” projektu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2010.gada 15.augustu. 
18. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Jaunkalni”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes 
to apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam 
zemes gabalam. 
19. Vairākām zemes vienībām (23 zemes vienībām), kuras ir iekļautas 
zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes sarakstā Pāvilostas 
novadā, noteica zemes lietošanas mērķus – vienģimenes, divģimenes 
dzīvojamo māju apbūve un  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.  
20. Nolēma uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā Birutu Priedi ar 2010.gada 
22.jūniju. 
21. Nolēma iznomāt makšķernieku biedrībai „Vērgalnieki” Muižas dīķi 
10,287 ha platībā un pilnvarot Pāvilostas novada domes priekšsēdētaja 
vietnieku Jāni Vitrupu slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem, noteikt nomas 
maksu 3 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā. 
22. Sakarā ar to, ka Mārtiņam Elleram, zemesgabala „Zaļumi” lietošanas 
tiesības ir izbeigušās ar 2010.gada 22. jūniju, nomaksāt nekustamā 
īpašuma nodokli līdz š.g. 21. jūlijam, kas uz 21.06.2010. sastāda Ls 28,60. 
Zemes gabalu „Zaļumi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ar kadastra 
Nr. 64960050281 ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

Nākošās komiteju sēdes 2010.gada 27. jūlijā no plkst.10.00 
Nākošā domes sēde plānota 2010.gada 29. jūlijā Pāvilostas 

novada pašvaldībā. 
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 

ATVAĻINĀJUMI 

Nākamais avīzes nr. iznāks septembra sākumā.   
 

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Baiba 
Blaubārde no 12.07.2010. līdz 23.07.2010.. Apmeklētājus V.Vaškus 
Pāvilostā pieņems - 13., 16., 20., 23. 07.2010.  

 

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Velta Vaškus no 
26.07.2010.  līdz 20.08.2010.. Apmeklētājus B.Blaubārde Pāvilostā 
pieņems - pirmdienās un ceturtdienās, Vērgalē - otrdienās.  

 

Pāvilostas novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei Ingunai 
Blaubārdei no 12.07.2010. līdz 23.07.2010. 
 

Pāvilostas novada pašvaldības kasierei Mudītei ZAMARĪTEI no 
14.07. 2010. līdz 30.07.2010. 
 

Sakas pagasta pārvaldes vadītājai Daigai Enkuzenai no 
05.07.2010 līdz 23.07.2010 un 23.08.2010 līdz 30.08.2010. 
 

Sakas bibliotēkas vadītājai Valentīnai Bubenai no 12.07.2010 
līdz 28.07.2010. un no 09.08.2010. līdz 18.08.2010. 

 

Jūs jautājat (atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons) 

Zināms, ka Pāvilostas TIC vadītāja dodas ilgstošā 
atvaļinājumā. Vai uz šo darba vietu nebija jārīko konkurss? 
Atbilde: Šobrīd vadītājas pienākumu izpildītāja ir pieņemta darbā tikai uz TIC 
vadītājas darbnespējas periodu no 08.07.  līdz 11.08.2010.   Konkurss uz  
šādu amatu nav jāorganizē.      

Kāpēc Kalnu ielas stāvlaukumā Pāvilostā nav atkritumu 
konteinera? 
Atbilde:  Pašvaldībai piederošais daļēji labiekārtotais zemes gabals Kalna ielā 
43, Pāvilostā, (platība 2,3521 ha) ir nodots apsaimniekošanā privātuzņēmējam 
kurš nodrošina iznomātajā teritorijā sanitāro tīrību (tai skaitā sabiedriskajās 
tualetēs) un apkārtnes sakoptību. 

Kāpēc nav un kad būs Pāvilostas pludmalē norādes zīmes par 
pludmales zonējumu, suņu pastaigu aizlieguma zīmes, norādes par 
tualetēm?Atbilde: Pludmales zonējuma zīmes pašvaldība pasūtīs, suņu 
pastaigu aizlieguma zīmes tuvākajā laikā plānots uzstādīt. Norādes uz 
tualetēm iepriekšējos gados pašvaldība nav uzstādījusi.  
 

http://www.pavilosta.lv/
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Pāvilostas novada Ulmales saieta 
nama „Saulrieti” atklāšana 

19. jūnijā plkst. 13.00 notika Pāvilostas novada Ulmales saieta nama 
„Saulrieti” svinīga atklāšana. Saieta nams tika rekonstruēts ar ES fonda ELFLA 
(Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atbalstu. Pirms tam šeit 
padomju laikos atradās Ulmales veikals, bet pēdējos gadus ēka stāvēja tukša 
un pamesta. 2009. gada 21. maijā tika noslēgts līgums ar Dienvidkurzemes 
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par veikala ēkas „Saulrieti” rekonstrukciju 
par saieta namu. Projekta kopējais finansējums sastādīja LVL 67196.83, no 
kuriem Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 14236.53. 
Projekta ietvaros tika veikta tehniskā projekta izstrāde, ko veica SIA „JOMS” un 
ēkas rekonstrukcijas darbi, ko veica SIA „Taigers”. 

Rekonstrukcijas gaitā veiksmīgi tika atrestaurēta senā Ulmales 
muižas ēka, saglabājot seno laukakmeņu mūri un citas senatnīgas detaļas. Ēkā 
ir izvietota Ulmales bibliotēka, kas līdz šim atradās privātīpašnieka telpās, 
sanitārais mezgls, kur iedzīvotāji var nomazgāties un izmazgāt savu veļu, ja ir 
tāda nepieciešamība, kā arī telpas kalpo kā saieta nams vietējiem Ulmales 
ciema iedzīvotājiem. 

VIZMA ĢĒĢERE 

Par pārējiem Dienvidkurzemes 
Lauksaimniecības pārvaldes 
administrētajiem projektiem: 
Sakas novada Sakas pagasta „Pagasta Māja” palīgēkas 

rekonstrukcija par saieta namu, Līgums Nr. 08-02-L32100-000016; 
Attiecināmās izmaksas: LVL 53 278.14 

Projekts ir realizēts, bet ir iekavējusies saieta nama 
atklāšana. Oficiāla saieta nama atklāšana plānota Sakas pagasta 
svētku ietvaros 13. augustā.  

Realizēts ir arī projekts Ziemupes ciemata centra 
labiekārtošana, Līgums Nr. 08-02-L32100-000373; Attiecināmās 
izmaksas: LVL 6370.92 

No jauna ir atbalstīti sekojoši Pāvilostas 
novada pašvaldības projekti: 
1.Ziemupes tautas nama rekonstrukcija, Līgums Nr. 10-

02-L32100-000151. Attiecināmās izmaksas: LVL 49 709.97 
2. Vērgales un Ziemupes ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija, Līgums Nr. 10-02-L32100-000148. Attiecināmās 
izmaksas: LVL 29 510.00 

3. Vērgales kultūras nama rekonstrukcija, Līgums Nr. 
10-02-L32100-000150. Attiecināmās izmaksas: LVL 20 673.53 

4. Pāvilostas vidusskolas teritorijas labiekārtojuma 
rekonstrukcija, ievērojot drošības pasākumu organizāciju, 
Līgums Nr. 10-02-L32100-000144. Attiecināmās izmaksas: LVL 
9 914.20 

5. Pāvilostas kultūras nama iekštelpu rekonstrukcija, 
Līgums Nr. 10-02-L32100-000136. Attiecināmās izmaksas: LVL 
12 498.36 

6. E. Šneidera laukuma labiekārtojuma un bērnu rotaļu 
laukuma izveide, Līgums Nr. 10-02-L32100-000132. Attiecināmās 
izmaksas: LVL 10 347.00 

7. Stadiona rekonstrukcija – hokeja laukuma 
rekonstrukcija Dzintaru iela 107 A, Pāvilosta, Līgums Nr. 10-02-
L32100-000130. Attiecināmās izmaksas: LVL 18 215.00 

Kopā attiecināmās izmaksas: LVL 150 868.06 
Pašreiz visiem minētajiem projektiem notiek tehniskā 

projekta izstrāde, kas ir nepieciešama, lai veiktu rekonstrukcijas 
darbus.  

Trīs projekti no pašvaldības ir iesniegti ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda pasākumam „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
- „Dzīves prasmju apguves skola Sakas pagasta sociāli 

nelabvēlīgām ģimenēm”, kopējās projekta izmaksas LVL 
1937.00; 

- „Sociālo pakalpojumu centra izveide sociālā mājā „Ploce 23” 
Pāvilostas novadā”, kopējās projekta izmaksas LVL 12 596.00; 

- „Dzintara apstrādes tradīciju saglabāšana Pāvilostas novadā” 
(dzintara apstrādes iekārtu iegāde un dzintara apstrādes 
apmācība Pāvilostas mākslas skolā), kopējās projekta 
izmaksas LVL 5 781.00. 
Viens projekts ir iesniegts ELFLA pasākumam 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” „Vērgales 
bibliotēkas telpu rekonstrukcija”, kopējās projekta izmaksas LVL 
9 214.00 
28. jūnijā no Pāvilostas novada tika iesniegti divi projekti ES Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumam „Teritoriju attīstības stratēģiju 
īstenošana”: 
- no Pāvilostas novada pašvaldības projekts „Akmensraga ceļa 
rekonstrukcija”, kopējās rekonstrukcijas izmaksas LVL 41 848.09; 
- no makšķernieku biedrības „Vērgalnieki” projekts „Vērgales Muižas 
dīķa sakārtošana un apsaimniekošana”, kopējās rekonstrukcijas 
izmaksas LVL 13 627,56. 

Pāvilostas novada projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
 
 

„Sakoptākā sēta Pāvilostas 

novadā 2010” 

Pāvilostas novada dome izsludina konkursu „Sakoptākā sēta 
Pāvilostas novadā 2010”. Dārzi tiks apsekoti augusta pirmajā nedēļā, iepriekš 
brīdinot pieteikto dārzu saimniekus. Visiem konkursa dalībniekiem tiks 
organizēta bezmaksas ekskursija augusta beigās.   

Novada iedzīvotāji, esiet atsaucīgi konkursam un, lūdzu, piesakiet 
savus dārzus un sakoptos īpašumus konkursam! 

Konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2010” komisijas priekšsēdētāja 
VIZMA ĢĒĢERE 

 

Nolikums ikgadējam konkursam 
 Konkursa mērķis ir veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, 
popularizēt novada tēlu, veicināt piedalīšanos rajona un republikas konkursos 
par sakoptību, apbalvot sakoptākās iestādes, uzņēmumus, lauku sētas, 
saimniecības, daudzdzīvokļu un individuālās mājas. 

Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība. Tiek sastādīta un 
apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu. (Pielikums Nr.1) 
Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada avīzē „Pāvilostas Novada Ziņas” un 
Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv  

Pieteikšanās konkursam līdz 1. augustam. Piedalīšanās konkursā ir 
brīvprātīga. 2010. gadā tiks vērtētas sekojošas nominācijas: 
- mākslinieciski un praktiski veidojumi dārzā no koka un akmens; 
- vārti, vārtiņi, iebraucamais ceļš - mājas vizītkarte; 
- ūdens manā dārzā - ūdenstilpnes: baseini, dīķi, dīķīši, strauti, upes krasts... 

Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan 
vairākās nominācijās vienlaicīgi. 

Visām sabiedriskām iestādēm un uzņēmumiem tiek vērtēta: 
- apkārtnes sakoptība,  
- ēka un tās fasādes sakoptība, 
- izkārtne, logo u.c. ārējais noformējums, 
- apstādījumi, puķu podi u.c. 
Vērtēšanu komisija veiks augusta mēneša pirmajā nedēļā. Paredzēti 

žūrijas komisijas izbraukumi pa Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvilostas 
pilsētu. 

Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir trīs balvas 
katrai no minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas 
pēc komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu 
novadā. Apbalvošana notiek 18. novembra svinīgajā pasākumā Vērgales 
kultūras namā un Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Visi pieteikušies 
pretendenti, arī komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas ekskursiju pa 
Latviju. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. KRISTAPSONS 
 

 

http://www.pavilosta.lv/
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 29.04 .2010.  
sēdes protokols Nr. 4 ., 6  §  

PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 
Par Pāvilostas novada  pašvaldības  

nodevām  par  oficiālu  dokumentu  un 
apliecinātu  to  kopiju  saņemšanu 

Izdoti  saskaņā  ar  likumu “Par pašvaldībām “ 14.pantu 
un  likuma “Par nodokļiem un  nodevām“ 12.panta pirmās  
daļas 1.punktu 

1. Saistošie  noteikumi  attiecas  uz  visu 
Pāvilostas novada administratīvo teritoriju  un  
pašvaldības nodevu  maksātāji  ir  visas  fiziskās 
un juridiskās personas, uz kurām  attiecināmi  šie  
noteikumi. 
2. Pāvilostas novadā  ir  jāmaksā  sekojošas  
nodevas: 

Nodevas  objekts Nodevas 
likme  
(Ls) 

2.1. Domes  sēžu  protokolu  
izraksti, ja  tie  tiek  
pieprasīti  atkārtoti 

1,00 

2.2. Domes sēžu   protokolu 
apliecinātas  kopijas. 

3,00 

2.3. Rekomendāciju  un  
raksturojumu  izsniegšana 

1,50 

2.4. Izziņas  

2.4.1. no domes  arhīva  2,00 

2.4.2. par  deklarēto dzīvesvietu 0,50 

2.4.3. par deklarēto dzīvesvietu  
un ģimenes sastāvu 

0,50 

2.4.4. par lauksaimniecībā  
izmantojamo zemi 

0,50 

2.4.5. par nodokļiem  un  citiem  
maksājumiem 

0,50 

2.4.6. par zemes  īpašuma  
apgrūtinājumiem 

1,00 

2.4.7. par teritorijas plānojumā 
atļauto/plānoto  
izmantošanu 

1,00 

2.4.8. nekustamā īpašuma  
lietošanas  mērķa  izziņa 

1,00 

2.5. Citas 2.4.punktā 
neuzskaitītas izziņas  

0,50 

 
3. Nodeva iekasējama  pirms attiecīgā doku- 
menta  izsniegšanas. 
4. Nodevas  maksātāji  ir  visas fiziskās  un 
juridiskās  personas, kuras saņem  attiecīgos  
dokumentus.  
5. No nodevas  samaksas  atbrīvojamas 
valsts  pārvaldes  institūcijas, pašvaldības  
iestādes  un  uzņēmumi, pensionāri, invalīdi  un 
personas, kurām  piešķirts  trūcīgās personas 
(ģimenes) statuss. 
6. Nodeva  iemaksājama pašvaldības kasē, 
par  ko  tiek  izsniegta kvīts. 
7. Nodevu  ieskaitīt  pašvaldības budžetā. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2010.gada 15.jūliju. 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

Cienījamie suņu īpašnieki! 
 Saprotama ir jūsu vēlme savu mājdzīvnieku uzskatīt par ģimenes locekli, mīlēt to, 
lolot un piešķirt tam īpašas privilēģijas, bet dariet to lūdzu savās mājās. Pāvilostas pilsētā ir 
savi noteikumi, kuri jāievēro ikvienam, gan pastāvīgam iedzīvotājam, gan atpūtniekiem, kas 
te pavada vasaras atvaļinājumu, gan  tūristiem, kas te iebrauc uz vienu vai vairākām dienām. 
2005. gada 29.septembrī pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 6. „SAKAS NOVADA 
ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI” 3.SADAĻA „MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANAS 
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI” paredz: 

1. Nevakcinētu un nereģistrētu dzīvnieku turēšana. 
Par noteiktā kārtībā nereģistrētu vai nevakcinētu suņu, kaķu vai citu dzīvnieku turēšanu  

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem. 
2. Suņu un kaķu pastaigas noteikumu neievērošana Pāvilostas pilsētā. 

2.1. Par suņa izvešanu pastaigā bez suņa pavadas, uzpurņa un reģistrācijas  
žetona uzliek naudas sodu līdz desmit latiem; 

2.2. Par suņa izvešanu pastaigā pavadā, kuras garums pārsniedz 1,5 metrus , 
uzliek naudas sodu līdz desmit latiem; 

2.3. Par suņa ievešanu pludmalē, stadionā, tirdzniecības vietās un citās suņu  
ievešanai aizliegtās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem; 

2.4. Par suņa uzrīdīšanu citam dzīvniekam vai cilvēkam uzliek naudas sodu līdz 
trīsdesmit latiem; 

2.5. Par suņa atstāto ekskrementu nesavākšanu publiskās vietās suņa 
īpašniekam uzliek naudas sodu līdz desmit latiem; 

2.6. Par bezsaimnieku suņu un kaķu barošanu pagalmos, kāpņu telpās un 
publiskās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem. 

2.7. Ārpus pilsētas pludmales teritorijas vest suņus tikai pavadā, pretējā gadījumā uzliek 
naudas sodu līdz desmit latiem. 

Atgādinājums! Suņu pastaigu vieta pludmales teritorijā vasaras sezonā noteikta aiz 
Jūrakmens uz Ziemeļu pusi. Ievērosim noteikumus un cienīsim līdzcilvēkus! 
 
 
 

PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā mutiskā izsolē 
nekustamo īpašumu „Vasarnieki 2”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kas sastāv 
no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0,3024 ha un ir reģistrēts Vērgales pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā uz Vērgales pagasta pašvaldības vārda nodalījumā Nr.1000 0016 
7362 ar kadastra numuru 6496 001 0486.  
  Izsole notiks 2010.gada 10.augustā plkst. 11.00, izsoles nosacītā cena Ls 9 000, 
nodrošinājums Ls 900.  
 Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 
% latos. Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2010.gada 9.augusta 
plkst.16.00. 
 Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada 
pašvaldībā Pāvilostā Dzintaru ielā 73, kancelejas vadītājas kabinetā, tālrunis: 63498261. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par 
pirmpirkuma tiesību  izmantošanu 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot tos Pāvilostas novada pašvaldībai Pāvilostā 
Dzintaru ielā 73. 

 
Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā mutiskā izsolē 

nekustamo īpašumu „Vasarnieki 13”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kas sastāv 
no 1 neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0,1576 ha un ir reģistrēts Vērgales pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā uz Vērgales pagasta pašvaldības vārda nodalījumā Nr.1000 0016 
7397 ar kadastra numuru 6496 001 0497. 
  Izsole notiks 2010.gada 10.augustā plkst. 12.00, izsoles nosacītā cena Ls 5 600, 
nodrošinājums Ls 560.  
 Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 
% latos. Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2010.gada 9.augusta 
plkst.16.00. 
 Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada 
pašvaldībā Pāvilostā Dzintaru ielā 73, kancelejas vadītājas kabinetā, tālrunis: 63498261. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par 
pirmpirkuma tiesību  izmantošanu 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot tos Pāvilostas novada pašvaldībai Pāvilostā 
Dzintaru ielā 73. 
 
 



  

Lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem... 
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Sociālās ziņas 
 Kā izsaukt ātro palīdzību pēc šā gada 1.jūlija?  

No šā gada 30.jūnija bijušajā Liepājas rajonā iedzīvotāji turpmāk 
vairs nevarēs izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigādi, 
zvanot uz iepriekš lietotajiem astoņzīmju numuriem.  

No 30.jūnija ātro palīdzību varēs izsaukt gan no mobilajiem, gan 
fiksētajiem tālruņiem zvanot uz vienoto NMP dienesta tālruņa numuru 113, vai 
uz glābšanas dienesta tālruni 112.  

Iedzīvotāji tāpat kā līdz šim varēs izsaukt ātro palīdzību lietojot arī 
daudziem jau sen zināmo un ierasto tālruņa numuru 03, taču, jāuzsver, ka uz 
to var piezvanīt tikai no fiksētajiem telefoniem.  

Kā jau iepriekš ziņots, no 1.jūlija vienotajā valsts NMP dienestā 
iekļausies Liepājas un Priekules ātrās palīdzības brigādes. Citas izmaiņas pēc 
brigāžu iekļaušanās NMP dienestā neatliekamās palīdzības sniegšanā 
iedzīvotājiem nav paredzētas – pēc izsaukuma saņemšanas pie iedzīvotājiem 
dosies tās pašas brigādes, kas līdz šim un daudziem jau labi zināmie mediķi, 
kas pārzina savas teritorijas.  

Papildus informācija: Kad saukt ātro palīdzību?  
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes sniedz palīdzību 

gadījumos, kad ir pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās: 

 Pēkšņa saslimšana, trauma, nelaimes gadījums. 

 Pēkšņi sirdsdarbības traucējumi, sāpes sirds apvidū, auksti sviedri, 
samaņas zudums. 

 Pēkšņs elpas trūkums, smakšanas lēkmes vai aizdusa. 

 Pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums. 

 Pēkšņas sāpes vēderā, saindēšanās, vemšana, intensīva caureja. 

 Pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras 
sāpes, jušanas vai kustību traucējumi. 

 Pēkšņi psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva 
rīcība vai pašnāvības mēģinājums. 

 Pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai urinācijas traucējumi. 

 Dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana un alerģiskas 
reakcijas. 

 Dzemdētājas nogādāšanai uz dzemdību nodaļu. 
Detalizētāku informāciju par gadījumiem, kad saukt ātro palīdzību, var 

iegūt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapā 
www.nmpd.gov.lv  

Informāciju sagatavoja: ILZE BUKŠA NMP dienesta Komunikācijas nodaļas 
vadītāja. Mob.tālr.: 29411499, e-pasts: prese@nmpd.gov.lv 

 
 

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES 

VĒRGALES PAGASTĀ 
PIRMDIEN, 2.AUGUSTĀ plkst. 10 pie k/s „Vērgale – 1” 

darbnīcām, plkst.  13   Ziemupē, plkst.14   Saraiķos. 

Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu 

kombainiem, zāles novākšanas mašīnām Ls 11,00, piekabēm Ls 8,00, 

speciālai tehnikai Ls 17,00 uz vietas inspektoram. Sīkāka informācija 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai 

pa tālruni 3425564. Papildus informācija par aģentūras darbu un 

sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā www.vtua.gov.lv. 

Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales pagasta lauku 

attīstības speciālistes Rudītes Bērziņas. 

 

Paziņojums 

Pāvilostas pilsētas vecajā daļā ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas darbi ir pabeigti un atlikusi vien izrakto ielu 
teritoriju labiekārtošana. Pavisam drīz pienāks jaunās sistēmas 
nodošana ekspluatācijā. Maģistrālie ūdensvadi un pievadi līdz 
ūdens uzskaites akām pie katra patērētāja ir jau uzpildīti un 
gatavi. 

Tādēļ vēlamies atgādināt, ka pilsētas vecā 
ūdensapgādes sistēma darbosies tikai līdz 28. jūlijam, pēc kā 
ūdens tajā vairs netiks padots. Tiem pilsētas ūdens lietotājiem, 
kuri vēl nav pārslēgušies pie jaunā ievada, lūdzam to izdarīt līdz 
minētajam datumam. Tiem, kuri jau pārslēgušies vai plāno 
pārslēgties patstāvīgi, lūdzu paziņot „Pāvilostas komunālajam 
uzņēmumam”, lai varētu noplombēt skaitītāju un noformēt 
formalitātes.  

Jebkuras neskaidrības gadījumā pēc sīkākas 
informācijas varat griezties PA „Pāvilostas komunālais 
uzņēmums”  vai zvanīt 63498236; 63498238 vai 26412942.    

PA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”,  
direktors GATIS BRĒDIĶIS 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pašvaldības pārstāvji ir apsekojuši novada 

teritoriju un konstatējuši, ka vairākos īpašumos ir 

izveidojusies un vēršas plašumā Sosnovska latvāņa audze.  

Sosnovska latvānis ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumiem Nr 468 ir 

apstiprināts kā invazīvs augs. Savukārt „Augu aizsardzības 

likuma” 18.
1 

panta 3. daļā noteikts, ka „Latvijā aizliegts 

audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu 

sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs 

invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, 

kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā”. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam zemes 

īpašniekus, kuru īpašumos aug latvāņi, nekavējoši veikt 

pasākumus latvāņa iznīcināšanai.   

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51
2 

pants nosaka atbildību par invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumu neveikšanu -  fiziskām personām 

brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 250 latiem, par to 

pašu pārkāpumu atkārtoti no 250 līdz 500 latiem. 

Ja latvāņu apkarošanas pasākumi netiks uzsākti, 

pret īpašnieku tiks uzsākta administratīvā lietvedība 

atbilstoši iepriekšminētajam  LAPK pantam. 

Bez tam atgādinām, ka, vairāki šo zemju īpašnieki 

saņem ES platībmaksājumus. Nosacījumu šo maksājumu 

saņemšanai 3.1.1. punktā ir norādīts, ka tos var saņemt, ja 

lauksaimniecībā izmantojamā zemē nav sastopami krūmi 

vai latvāņu ģints augu sugas.  

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 

zivsaimniecības un saimniecisko lietu komitejas 

priekšsēdētājs ANDRIS ZAĻKALNS 

 

DUS STATOIL Pāvilostā vēlas apzināt zemnieku saimniecības, 
kuras reģistrējušās vai reģistrēsies LAD, lai saņemtu bezakcīzes 
dīzeļdegvielu. Lūdzam sazināties ar DUS pārdevējām ierodoties Pāvilostas 
DUS stacijā vai pa tel. 27467201, 63498417. 
 

Par TV kvalitāti 

Pāvilostas iedzīvotāji, kuri TV skatās ar parastajā 
antenām un vēl joprojām attēlu kvalitāte neatbilst solītajam 
uzlabojumam, aicināti pieteikties pie M.Hornas, tālr. 634 98219 
vai 29226526, lai kopīgi risinātu šo jautājumu. Valsts Prezidenta 
V.Zatlera solītais, ka Latvijā bezmaksas televīzijas pārraides būs 
pieejamas ikvienam, diemžēl nav izpildīts. Ar mūsu katra 
atsevišķu zvanu uz Lattelecom laikam neko nepanāksim un arī 
antenas, ko daudzi ir nomainījuši un lieki iztērējuši savu naudu, 
arī neko nav atrisinājušas. Mēģināsim  kopīgi risināt šo 
jautājumu, lai arī mēs skaidrajās vasaras un ziemas dienās 
varētu redzēt televīzijas pārraides bez traucējumiem.  

 

http://www.nmpd.gov.lv/
mailto:prese@nmpd.gov.lv
http://www.vtua.gov.lv/
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Māls bērnu rokās pārtop par interesantām figūriņām. Foto: G.Akerfelde 

 

 
Bērnu darinātie pūķi. Foto G.Akerfelde 

Noslēdzoties nodarbībām radošajās darbnīcās skolotājas atzina, ka gan 
bērniem, gan viņām šis ir bijis ļoti interesants laiks, bērni bija ļoti darbīgi un atsaucīgi, 
tāpēc iespēju robežās šāda veida nodarbības varētu rīkot arī nākamgad! 

VITA BRAŢE 
 

 

Izglītības ziņas 

 

Sociālās ziņas 

Visiem iedzīvotājiem, kam ir derīgas 
trūcīgās ģimenes (personas) statusa izziņas, lūdzu 
griezties Sakas pagasta Saieta namā pēc ES pakām. 
Tas ir  piegādāto pārtikas produktu komplekts, kas 
iepakots kā viena vienība un sastāv no šādiem 
produktiem: 
ātri vārāmās auzu pārslas 0.5 kg; četrgraudu pārslas 
1.0 kg; griķu pārslas 0.5 kg; pankūku milti 0.4 kg; 
vājpiena pulveris 0.2 kg; piens ar tauku saturu 2%  2 l 

Obligāti līdzi jāņem trūcīgās personas 
(ģimenes) izziņa! 
Iedzīvotāju zināšanai! Uz Saieta namu varat vest 
drēbes, apavus, traukus u.c. noderīgas mantas, ko 
paši neizmantojat, bet noderētu kādam, kam tas ir 
nepieciešams. Nepieciešami drēbju pakaramie. 
Ja kādi jautājumi, lūdzu zvaniet sociālām 
darbiniecēm. 
  Jauno Saieta namu svinīgi atklāsim 
Sakas pagasta 780 gadu jubilejas pasākuma 
ietvaros š.g. 13. augustā plkst. 18.00. 

           Sakas pagasta sociālā darbiniece  
ARTA BUNKA tel. 63453073 

 

Pateicība 

Paldies Vērgales bērnudārza „Kastanītis” kolektīvam par jaukajām  „Radošajām 
darbnīcām” Vērgales pagasta bērniem.  Nodarbības  bija INTERESANTAS, IZZINOŠAS, 
RADOŠAS, IZDOMAS BAGĀTAS.  Divu nedēļu garumā katru dienu bērni piecas stundas 
pavadīja laiku gan mākslinieciskās, gan radošās, gan dziedāšanas, gan  dejošanas 
nodarbībās, devās ekskursijās, iepazina apkārtni, muzeju, baznīcu, skatījās, kā top maize 
N.Kurmes mājās, kā arī uzzināja, ka lielākais bērza „māzers” Vērgalē ir netālu no 
baznīcas.    

RUDĪTE  
 

 

Radošās darbnīcas 

„Kastanītī” 

Jūnija sākumā bērnudārzā „Kastanītis” 
divas nedēļas norisinājās „Vasaras radošās 
darbnīcas”, kurās bērni zīmēja, dziedāja, 
veidoja, sportoja. 

Nodarbībās ar bērniem kopā bija mūzikas 
skolotāja S.Tomase un audzinātājas S.Poriņa, 
L.Gulbe un D.Lapiņa. Lai uzskatāmāk varētu vērtēt 
bērnu veikumu, tiem tika piešķirti žetoni – zaļi par 
labu darbu, ber sarkani par teicamu.  

Divas dienas nedēļā ar bērniem darbojās 
mūzikas skolotāja, kura atzina, ka bērni bija droši, 
atraktīvi, ļoti gribēja dziedāt. Tika uzvesta neliela 
teātra izrāde „Kā gāja margrietiņai”. Bērnu radošā 
fantāzija tika izpausta bērniem izdomājot 
priekšnesumus ar dažādiem mūzikas 
instrumentiem. Mūzikas skolotājas vadībā tapa arī 
deja „Krāsainās bumbas”.   

Tika veidotas dažādas figūras no māla, 
darināti pūķi, neierasti un reizē arī jaunums bija 
darbs ar paustpapīru. Radošo darbnīcu ietvaros 
notika nodarbības bērnu mākslas skoliņā, kur 
D.Lapiņa parādīja un iepazīstināja bērnus ar līdz 
šim vēl viņiem nepazīstamām tehnikām, piemēram, 
dekupāžu. Ļoti interesanti bērniem bija uzzināt, kā 
mājās cep maizi, tāpēc kopā ar audzinātājām visi 
devās ciemos pie vērgalnieces Noras Kurmes, lai 
redzētu maizes tapšanas procesu mājas apstākļos. 
Pēc pārgājiena bērni zīmējumos atspoguļoja šajā 
dienā redzēto. Otrs pārgājiens bija uz atpūtas vietu 
„Līdumnieki”, bērni apskatīja arī govju fermu un 

graudu kalti. 

Paziņojums 
 

Turpmāk iedzīvotāji savus viedokļus un domas vairs pašvaldības 
informatīvajā izdevumā paust nevarēs (arī kā Vērotājs), jo pašvaldības izdevums 
paredz , ka tajā ievietot var tikai pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāţu 
informāciju. 
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Kultūras ziņas 

Vērgales pamatskolas izlaidums 

Vērgales pamatskolā ir noslēdzies eksāmenu laiks. Tas ir zināmas spriedzes un 
pārbaudījumu laiks pirms turpinājuma, jo jau pavisam drīz nu jau bijušie devītie mācības 
turpinās citās skolās.  

 
12.jūnijā Vērgales pamatskolā izlaidums, kad 16 absolventi saņēma atestātus par 

pamatskolas izglītības iegūšanu. Kad ziedu klēpji un laba vēlējumi saņemti, pēc tradīcijas, kas Vērgales 
pamatskolā ir jau izsenis, absolventi zālē nodejo skolas valsi. Vispirms dejo absolventi, tad bērni uz deju 
aicina vecākus un visbeidzot absolventu vecāku valsis!  

VITA BRAŢE 

 

Nāc un piedalies! 
Jau devīto gadu ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu notiek bērniem un 
jauniešiem veltīts projekts “Bērnu žūrija” . Mūsu bibliotēka šajā 
konkursā piedalās no pašiem tā  pirmssākumiem. Ar prieku 
gribam paziņot, ka šogad turpināsim piedāvāt saviem jaunās 
paaudzes lasītājiem iespēju kļūt par Bērnu žūrijas ekspertiem.  

Eksperti ir bērni, kuri lasa un vērtē jaunākās grāmatas! 
Iesaistoties žūrijas darbā, bērniem ir jānoslēdz līgums ar 
bibliotēku par apņemšanos izlasīt un novērtēt  jaunākās bērnu 
grāmatas. Kad grāmatas izlasītas, bērniem būs jāaizpilda 
anketa par trim, viņuprāt, labākajām grāmatām, jānovērtē tās, 
kā arī jādalās iespaidos un jāiesaka saviem draugiem. 
Grāmatu vērtēšana notiks četrās vecumgrupās:  1.-2. klasei, 
3.-4. klasei, 5.-7. klasei, 8.-9. klasei 

 Ja arī Tu esi 1.-9.klašu skolēns un tev patīk lasīt, 
iesaisties bērnu žūrijā un kļūsti par bērnu žūrijas ekspertu.  

Ekspertiem bibliotēkā tiks iedotas savas vecumgrupas 
sešas grāmatas, kuras ir jāizlasa līdz decembrim. Vērtējums 
jādod par grāmatu, ko uzskatāt par labāko, aizpildot anketu. 3 
grāmatas no savas vecumgrupas Tu drīksti aizstāt ar citas 
vecumgrupas 3 grāmatām. Tas tev dos iespēju izlasīt 
jaunākās, interesantākās grāmatas, dot tām savu vērtējumu 
un piedalīties grāmatu apbalvošanā! Gaidīsim ikvienu! 

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 

Pāvilosta viens no objektiem akcijā 
„Apceļo Diţo Kurzemi”! 

   Kurzemes tūrisma asociācija šogad jau trešo gadu organizē akciju 
„Apceļo Kurzemi”. Akcija „Apceļo Kurzemi” dod iespēju 18 tūrisma objektiem no 
Kurzemes reģiona iepazīstināt ceļotājus ar savu piedāvājumu. Pāvilostas pilsēta šogad 
ir viens no apskates objektiem. Lai piedalītos akcijā ir jāsaņem KTA dalībnieku kartes, 
kuras iespējams izdrukāt no interneta http://akcija.kurzeme.lv/sakums.htm vai saņemt  
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā un Pāvilostas novadpētniecības muzejā. 
Apmeklējot kādu no objektiem norādītajā vietā jāsaņem zīmodziņš. Pāvilostas 
zīmodziņu iespējams saņemt Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā.  

Akcijas objekti: 1. Liepājas Sv. Trīsvienības luterāņu katedrāles, 2. Pāvilosta, 
3. Karostas cietums, 4. Ventspils Mazbānītis, 5. Slēpošanas kalns „Lemberga hūte”, 6. 
Ovišu bāka, 7. Kr.Barona un Kr.Valdemāra pēdas Ziemeļkurzemē, 8. Pedvāles 
Brīvdabas mākslas muzejs, 9. Kolkasrags, 10. Durbes pils, 11. Jaunpils pils, 12. 
Kinopilsētiņa Cinevilla, 13. Ciemošanās pie podnieces Aigas Dātavas, 14. Sv. Jāņa 
Saldus ev. lut. Baznīca, 15. Jaunauces muiža, 16. Ūdenskritums „Ventas rumba”, 17. 
Riežupes smilšu alas, 18. Alsungas Ordeņpils. 

Akcijas noslēguma pasākums plānots š.g. novembrī, Saldū, Kurzemes 
tūrisma asociācijas gada balles „Lielais Jēkabs 2010” ietvaros. Tās laikā aktīvākie 
ceļotāji, kuri būs pabijuši vismaz 12 akcijas objektos saņems balvas no akcijas 
atbalstītājiem un rīkotājiem. Akcijas galvenais atbalstītājs ir prāmju kompānija 
„Scandlines”, dāvājot akcijas uzvarētājam braucienu ar prāmi no Ventspils uz 
Nīneshamnu un atpakaļ divvietīgā kajītē, ar auto, kā arī nakšņošanu divvietīgā numurā 
kādā no Zviedrijas viesnīcām. Šogad plašu dāvanu klāstu veiksmīgākajiem akcijas 
dalībniekiem sarūpējuši Kurzemes reģiona tūrisma uzņēmēji. 

Akcijas norises laiks no 15.jūnija līdz 30.septembrim.  
Aizpildītās anketas lūdzam nodot Kurzemes tūrisma informācijas centros 

Talsos, Ventspilī, Tukumā, Kuldīgā, Saldū un Liepājā.  
Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA TUMPELE 

 

Mājup ar 

uzvaru 

No Baltijas karavīru 8.sporta 
spēlēm, kas no 29.- 2.jūlijam notika 
Lietuvā un kurās piedalījās  jaunsargi 
no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, 
mūsu valsts  komanda atgriezusies 
ar uzvaru. Komandas sastāvā startēja 
arī Pāvilostas vidusskolas un 
Vērgales pamatskolas jaunsargi 
instruktora Kaspara Rudīša vadībā - 
Pāvilostas jaunsargi – Linda Ansone, 
Zane Gāliņa, Endijs Klaks, Miķelis 
Emīls Horna, Artūrs Miezītis, Matīss 
Eihvalds, Vērgales jaunsargi – 
Madara Kleinšmite, Annija 
Vainovska, Raivis Kabiņeckis, Aivis 
Sils.  

Kā pa tālruni pastāstīja 
K.Rudītis, tad jaunsargiem bija jāstartē 
piecās disciplīnās. Pludmales volejbolā 
Latvijas komandai – 1.vieta, strītbolā – 
1.vieta, šķēršļu joslā – 1.vieta, vasaras 
biatlonā – 1.vieta, virves vilkšanā – 
2.vieta. Rezultātā – 1.vieta. Malači! 
Apsveicam! Igaunijas komanda 
ierindojās 2.vietā, lietuviešiem – 3.vieta. 
Mūsu jaunsargiem ir arī labi individuālie 
panākumi, bet par tiem nākamajā 
avīzes numurā.  

MARITA HORNA 
 

http://akcija.kurzeme.lv/sakums.htm
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ZELTA  SMILŠU  GRAUDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šogad darbu tēma ir „Ceļojums”. 
Pamatekspozīciju veidos komandas  

no Tukuma, Aizputes, Kuldīgas, Ķekavas,  
Baldones un Pāvilostas Mākslas skolām. 
 Iespējams, dalību ņems arī Pāvilostas 
Mākslas skolas sadarbības partneri no valsts Ermitāžas bērnu Mākslas studijas. 

Skulptūru bāzes apjomi tiks veidoti jau 30.jūlijā 
31.jūlijā līdz pulksten 11.30 ikviens interesents varēs reģistrēties dalībai „Hobby” 
grupā. 

Skulptūru veidošana paredzēta līdz pulksten 15.oo 
Pulksten 17.oo apbalvošanas ceremonija. 
Saulrietā (ap 22.oo) tradicionālā noslēguma ugunsskulptūra. 
Pirms skulptūras aizdegšanas (apm.21.3o) Rīgas Biznesa skolas 

jauktā kora koncerts. 
Aicinām ikvienu apmeklētāju saudzīgi un ar izpratni izturēties pret 

skulptūrām, arī fotografējoties neiet pārāk tuvu tām. 
Pāvilostas mākslas skolas direktors ZIGMUNDS VILNIS 

Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētki 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir 
liels masu pasākums, kuriem dalībnieki gatavojušies vairākus 
gadus. Svētki Rīgā notiks no 6.-11.jūlijam, tajos piedalīsies 31 
tūkstotis dalībnieku. Atzīmējot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku 50 gadu jubileju, kā arī novērtējot šīs tradīcijas 
lomu Vispārējo Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un pārmantošanā, UNESCO šos svētkus, līdzās 
citiem pasaules kultūras šedevriem, iekļāvis savā svinamo dienu 
kalendārā 2010.-2011. gadam, pievēršot tiem plašu starptautisku 
uzmanību.  

Pāvilostas novadu šajos svētkos pārstāvēs trīs 
tautu deju kolektīvi: Vērgales pamatskolas 1.-4.klašu,  
Pāvilostas kultūras nama 3.-6. un 5-9.klašu kolektīvi. 
Kopumā no visiem 13760 tautu deju dejotājiem  60 būs no 
Pāvilostas novada. Paldies kolektīvu vadītājām Sigitai 
Freimanei un Daigai Cābelei, kuras spēj ieinteresēt bērnus 
dejotpriekam, interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.  

Rīgā deju kolektīvi piedalīsies mēģinājumos, lai 
sagatavotos deju lielkoncertam „Deja kāpj debesīs” ,kurš notiks  
Daugavas stadionā sestdien, 10.jūlijā un svētdien, 11.jūlijā.  
Sestdien visi svētku dalībnieki dosies gājienā un to tiešraidē 
varēs vērot TV. Svētku ietvaros notiks vairāk nekā 20 dažādi 
koncerti un pasākumi. Ar visu svētku programmu iespējams 
iepazīties dziesmu un deju svētku mājas lapā 
www.dziedundejo.lv . Mūsu novada svētku dalībnieki dzīvos 
Rīgas 25. vidusskolā. Arī brīvo laiku, kas būs ļoti maz, dejotāji 
ieplānojuši izmantot lietderīgi un pabūt dažādās vietās Rīgā. 

Visi  Pāvilostas un Vērgales dejotāji kā svētku 
dalībnieki pirmo reizi piedalās svētkos.  

Vēlu  saulainus, daudzveidīgus un emocionāli 
bagātus svētkus! 

Izpilddirektore izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA   
 

Svētki Vērgalē 

Starp siena savākšanas un kartupeļu novākšanas 
laiku, mums atkal pienācis laiks posties svētkiem - MANA 
VĒRGALE.   

Ja  20.augusta pievakarē sameklēsim Vērgales 
dārgumus, tad 21.augusta rīta pusē būs dažādu labumu tirdziņš 
ar kūpinātu zivju un pašceptas maizes smaržu, bet visas dienas 
garumā – radošās darbnīcas, dažādas izklaides un sporta 
aktivitātes, tautiskās un modes dejas, teātris un kārtīgas 
pusdienas, zaļumballe un …, bet 22.augustā braucam 
ekskursijā pa Pāvilostas novada atpūtas vietām ar noslēgumu 
Ziemupes centrā. Sīkāka informācija par pasākuma norisi afišās. 
Satiksimies Vērgalē! 

Kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 

 

 

Senioru sadziedāšanās 

jūras krastā 

24.jūlijā  plkst.12.00 Ziemupes stāvlaukumā 
Vērgales senioru ansamblis ,,Vakarvējš” ir ielūdzis savus 
dziesmu un deju draugus uz sadziedāšanos un sadanci ,,Pie 
dzintara jūras, kur kadiķi zied, vecie kurši dejo un dzied”.   

Tiek gaidīti dziedātāji un dejotāji no visiem astoņiem 
Liepājas rajona novadiem un Liepājas pilsētas, Kuldīgas un 
Jelgavas novada Vilces un Vircavas. Senioru koncerts jūras 
krastā - to vajadzētu redzēt un tikai lietus gadījumā pasākums 
notiks Vērgales kultūras namā.   

Ansambļa „Vakarvējš” vadītāja LĪVIJA JANSONE 
 

DZĪVOSIM ZAĻI! 

 Ar tādu devīzi šogad notiek  X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki Rīgā. Gatavojoties tiem Pāvilostas kultūras nama Kultūrvēstures 
izpētes pulciņš rosināja deju kolektīvu dalībniekus piedalīties vides izglītības 
projektā „Zaļais kods”. Deju kolektīvi sniedza koncertu Pāvilostas centrā  Lielās 
Latvijas talkas dalībniekiem un Pāvilostas 100 - gades parkā iestādīja kokus  
akcijā ”Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem”. Mūsu aktivitātes ir pamanītas un 
deju kolektīvi saņēmuši Pateicību no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
izglītības satura centra, Pateicību no SIA „Zaļā josta”, ielūgumu uz muzikālu 
vides izglītības izrādi, ko vasaras nogalē parādīs mūsu novadā un, kas mācīs 
bērniem saudzēt dabu un draudzēties ar to.  

Pāvilostas vidusskola pagājušajā mācību gadā bija iesaistījusies 
Latvijas zaļā punkta (LZP)rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas akcijā. Organizatori 
apbalvojuši  skolu ar Atzinības rakstu, piemiņas veltēm un dāvinājuši īpašas 
nozīmītes – Zaļais aģents, ko aicinājuši kā „zaļo ordeni” piespraust, piedaloties 
Dziesmu un deju svētkos, lai visi redz cik daudz aktīvu, atbildīgu, radoši un zaļi 
domājošu bērnu ir mūsu vidū. Mūsu dejotājiem tādas būs! 

LZP aicina līdz 12.septembrim sūtīt fotogrāfijas uz rita@zalais.lv, 
kurās skolas dejotāji redzami, piedaloties Dziesmu un deju svētku pasākumos. 
Fotogrāfijas būs skatāmas mājas lapā www.zalais.lv un labāko foto autori 
saņems pārsteiguma balvas.  Piedalāmies!  

MARITA HORNA 
 

Labu ceļa vēju! 

Nu jau pavisam maz laika palicis, kad jākārto ceļa somas dodoties 
ceļā uz X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā. Arī 
Pāvilostas pilsētas k/n 3.-6. un 5.-9. klašu deju kolektīvi ir to dalībnieku vidū, kas 
no 2010. gada 6. jūlija līdz 11. jūlijam kuplinās svētku dalībnieku pulku no visas 
Latvijas un parādīs savu sniegumu deju koncertos Rīgā. Paldies deju kolektīva 
vadītājai Daigai Cābelei, vecākiem un dalībniekiem par ieguldīto darbu. 
Dodoties ceļā dalībniekiem un viņu pavadošām personām gribu novēlēt – 
izturību, raitu deju soli un izbaudiet katru mirkli, ko dod šie svētki, jo tās ir 
neizdzēšamas atmiņas, ko atcerēsieties vēl daudzus, daudzus gadus. 

                                                             Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja 
 SILVA VĀRSBERGA 

 

31.jūlijā jau 15.reizi 

Pāvilostas pludmale 

pulcēs smilšu 

skulptūru veidotājus 

festivālā „Zelta Smilšu 

Grauds”. 

 

http://www.zalais.lv/
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SAKAI  780 

30.jūlijā plkst.21.00 Sakas 780 gadu jubilejai  veltīts 
koncerts Sakas - lejas baznīcas dārzā. Koncertu organizē Sakas-
lejas ērģeļu un mūzikas attīstības fonds un U.Marhilevičs. Aicinām 
visus uz koncertu! 

 
13.augustā Sakas pagasta pārvaldes pagalmā plkst.18.00 

Sakas Saieta nama atklāšana un Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja izstāde “Saka - laikmeta griežos”; 
plkst.20.00 Vērgales kultūras nama pašdarbnieku koncerts; 
plkst.21.00 balle kopā ar grupu “Piemare”. Visi laipni aicināti! 
Ieeja brīva. 

Saka ir apdzīvota vieta ar ļoti bagātu 
un interesantu vēsturi 

Tās pirmsākumi atrodami vietā, kur savus ūdeņus uz jūru sāk nest 
Sakas upe. No šejienes vikingu laikos neražas gadā Sakas ķēniņš Tavaiķis kopā 
ar savu dēlu Ulvi organizējis kuršu sirojumu uz Gdaņsku, lai glābtu savu tautu no 
bada. Par šo vēsturisko notikumu rakstnieks Jēkabs Saiva 1935.gadā sarakstījis 
teiku „Vilku lauks”. Tā izlasāma vērgalnieka A.Šnipkes grāmatā „Vērgale laiku 
lokos”.  

Vārds „saka” pēc valodnieku skaidrojuma ir upes straumes zarojuma 
vieta. Sakas vārds ar apzīmējumu „Saceze” rakstītajos avotos pirmo reizi minēts 
1230.gadā. Tajā laikā upju Durbes un Tebras satekā bijusi kuršu pils, kas kopā ar 
senpilsētu aizņēmusi 1,5 ha lielu teritoriju. Jau 1253.gada kuršu zemes dalījuma 
grāmatā minētas apdzīvotas vietas Pieviķi, Saliena, Upsēde. 

Tebras upes labajā krastā pēc krustnešu iebrukuma ap 1290.gadu 
uzcelta vācu mūra pils. Pils kopā ar priekšpili, kuru aizsargāja mākslīgs ūdens 
baseins, aizņēmusi 0,5 ha lielu teritoriju. Sakas mūra pils līdz Livonijas karam bija 
Kurzemes bīskapa īpašums. 1506.gadā tajā uzturējies bīskaps Heinrihs II. Pils 
noārdīta un akmeņi izmantoti citu ēku būvniecībai. Pēc vietējo iedzīvotāju ziņām 
Sakas pils mūros kādreiz lielā skaitā atrastas senās monētas no XIII gs.. 

Ap 15.gs vidu no jūras puses Sakā ierodas Heinrihs fon Ostens. Viņš 
apprec Sakas īpašnieka meitu un pieliekot savam uzvārdam klāt vārdu Saken, 
turpmāk dzimtas uzvārds ir Ostensakeni. Dzīvoja viņi Lejasmuižā (bijušajā pasta 
ēkā). Heinriham bija 6 dēli, kuri katrs mantojumā no tēva 1522.gadā saņēma 
Apriķus, Saku, Dzeldu, Bāti, Lēnas un Lāņus. Pēdējie Sakeni Lejasmuižā minēti 
1764.gadā. 

 
  
 

14.augustā Ziemupnieku saiets 
...starp basām priedēm, aszālēm, 
kadiķu ogām 
glabājas mana sirds 
un Ziemupei tic. 

(Daiga Kadeģe) 
 

Ir pagājuši jau 80 gadi  
no laika, kad Ziemupes ļaudis  
kopējiem spēkiem talkas veidā  
muižas magazīnas klēti pārbūvēja  
par Ziemupes Izglītības biedrības „Centība” saieta namu. Uz skatuves tika 
spēlētas pirmās izrādes, bet augšā graudu apcirkņos darbojās bufete. 

Pirms 80 gadiem  Andrejs Zēbergs pieņēma  Izglītības biedrības 
„Centība” bibliotekāra vietu ar atalgojumu Ls 4,00 mēnesī un darba laiku 
svētdienās no 11 iem līdz 14 iem...  

14.augustā  ziemupnieki un  tie, kuriem Ziemupe sirdī, tiek aicināti uz 
kārtējo Ziemupnieku saietu. 
12.00 Kapu svētki 
14.00 Ziemupes bibliotēkai, Ziemupes Tautas namam  80 
21.00 Kopīgi danči ar Jolantu un Tāli (varat ņemt līdzi groziņus) 
Ieeja (uz dejām)  - Ls 2,50 

DAINA VĪTOLA 

 

„Brāļi Sakeni 1566.gadā uzceļ Sakā pirmo 
baznīcu, kas ir pieskaitāma pie vecākajām Kurzemes lauku 
baznīcām. Tolaik baznīca bija koka celtne. 1743.gadā 
baznīca tika celta no laukakmeņiem, iekšpuse ar stenderēm, 
taču bez torņa, jumtu uzlika no salmiem. Pamatīgu 
remontu  celtne piedzīvoja 1844.gadā, kad piebūvēja zvanu 
torni. Ap 1877.gadu baznīcai ielika jaunus logu rāmjus ar 
lieliem stikliem. Līdz tam logi bija ar  svina apkalumu un 
mazām rūtīm. Galdnieks Akerblūms no jauna uzbūvēja altāri. 
Baznīcā atrodas altārglezna, kuru gleznojusi un 1899.gadā 
uzdāvinājusi māksliniece no Osten-Sakenu dzimtas”, 
pastāsta Sakas-lejas ev.-lut. draudzes vecākā A.Pētersone. 

Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā Durbes un 
Tebras satekas vietā bijusi osta, kurā gadā ienākuši līdz 150 
tirdzniecības kuģiem, galvenokārt no Holandes. Rosību 
Sakā pārtrauc Zviedru-poļu karš. Osta tiek iznīcināta un 
Sakas upe vairākās vietās aizbērta, lai traucētu kuģu ceļu. 

Tagadējais Sakas pagasts veidojies ap 1866.gadu, 
kad tajā apvienoja Upesmuižas, Ostbahas, Sarkanmuižas, 
Mindes, Stembres, Pilsmuižas un Mācītāja pagastus un 
nosauca par Upesmuižas pagastu. 1890.gadā tam 
pievienoja arī Ulmales un Saļienas pagastus. Pēc pagastu 
apvienošanas uzcēla divas jaunas skolas ēkas – Ulmalē un 
Saļienā. Sakas skolas ēka celta 1872.gadā. 1883.gadā savu 
dievnamu Sakā uzcēla baptistu draudze. Latvijas laikā ap 
1919.gadu no Upesmuižas pagasta atdalīja Ulmales pagastu 
un pievienoja tam Pievikas. Latvijas laikā Sakā rosīgi 
darbojās aizsargi, dažādas biedrības un dāmu komitejas. 
Pēc 1935.gada tautas skaitīšanas datiem, ko apkopojusi 
Valsts statistiskā pārvalde, Sakā ir 2906 iedzīvotāji, 653 
zemes īpašumi, 463 saimniecības, 3 skolas, 2 bibliotēkas, 
ārsts Sakā un Pāvilostā, vecmāte, veterinārārsts, 5 pasta 
nodaļas – Sakā, Pāvilostā, Orgsalienā, Akmeņragā un 
Lejniekos, 18 veikali, 3 zāģētavas un 3 frizētavas (Pāvilostā). 
Pagasta vecākais – Andrejs Ģēģeris, pagasta padomes 
priekšsēdētājs Jānis Štālbergs, pagasta budžets 
1934./1935.g. – Ls 23 845. 1935.gadā Ulmalē ir 865 
iedzīvotāji, 168 zemes īpašumi, 155 saimniecības, pagasta 
vecākais Jānis Kristapsons, pagasta padomes priekšnieks 
Fridrihs Mertens, pagasta darbvedis Kārlis Ozoliņš, 
1934./1935.gada budžets – Ls7962. Pagastā darbojas skola, 
bibliotēka, 3 veikali, 2 baznīcas, linu mīstītava, vairākas 
biedrības. 

Gan Saku, gan Ulmali skāruši bargie kara gadi. 
Pirmā pasaules kara laikā no bombardēšanas cieta Ulmales 
muiža un Akmensraga bāka. Otrā Pasaules kara laikā Sakas 
mežos norisinājās partizānu cīņas, kurās tika iesaistīti un 
cieta vietējie iedzīvotāji, Ulmales iedzīvotāji slēpa un 
atbalstīja dezertējušos latviešu leģionārus. Liels skaits 
Sakas pagasta iedzīvotāju piedzīvoja izsūtīšanas uz Sibīriju, 
pirmos kopsaimniekošanas mēģinājumus kolhozos un to 
iziršanu reizē ar Latvijas atmodu pagājušā gadsimta 90-tajos 
gados. Sacenieki kopā ar pāvilostniekiem devās sargāt 
atdzimušās valsts neatkarību uz barikādēm Rīgā. Pašlaik 
Sakas pagastā dzīvo 635 iedzīvotāji. 

 Vēsturiskais laika loks ir apiets. Pāvilosta un Saka 
ir atkal vienā novadā. Bet katra ar lepnumu nes savu vārdu 
un lepojas ar savu bagāto kultūrvēsturisko mantojumu. Sakai 
tas ir īpaši bagāts – gan novada tautas tērps, gan folkloras 
krājums, senvēstures liecinieki – pilskalni, apbedījuma 
vietas, kulta vietas un vēl daudz kas par ko varētu stāstīt …  
varbūt kādu citu reizi… 

Vēlot saceniekiem skaistus, saulainus un priecīgus 
pagasta svētkus, 

Avīzes redaktore  
MARITA HORNA 

 
 

 



Pāvilostas novads –  

„Visi vienā laivā” 

 
Foto: Guna Vagotiņa - Vagule 

„Ar lielu sirsnību, godīgu pašlepnumu un ar viesmīlību sestdien 
Liepājas Rožu laukumu bija aizņēmuši atbraucēji no Pāvilostas novada.  

Tie bija gan dziedātāji un dejotāji, gan amatnieki, mākslinieki, 
gan lauku māju saimnieki un uzņēmēji. Viņi tā izrādīja savus pagastus un 
Pāvilostu, ka garāmgājēji apstājās, tvēra kartes, prasīja ceļu, bet citi jau 
taujāja, kas Rožu laukumā notiks nākamnedēļ.” Tā par Pāvilostas novada 
dienu, kura notika 26.jūnijā Liepājā raksta "Kurzemes Vārds"  žurnāliste 
Nora Driķe. 

 
Foto: Guna Vagotiņa - Vagule 

Vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kuri ar savu enerģiju 
gribasspēku un atsaucību piedalījās Pāvilostas novada dienas tapšanā 
un padarīja šo dienu krāšņāku.  Īpašs PALDIES pasākuma kultūras 
programmas veidotājai Maritai Hornai, pasākuma vadītājiem kapteinim 
Jāzepam - Ģirtam Vagotiņam – Vagulim un kapteiņa sievai Zelmai - 
Daigai Cābelei, pasākuma apskaņotājam Dainim Vinkleram un grupai 
„Piemare”, Pāvilostas novada pašvaldībai, priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam, Jānim Vitrupam, Gatim Brēdiķim, Dainai Vītolai, Silvijai 
Lejai, Velgai Freimanei, Silvai Vārsbergai, Irinai Kurčanovai, Mirdzai 
Sīpolai un meitenēm, kuras stāstīja teikas par Vērgali, Zigmundam Vilnim 
un Pāvilostas mākslas skolas kolektīvam, Uldim Marhilēvičam par 
līdzdalību pasākuma  atklāšanā, Līgai Matisonei, Dacei Bunkai un  

 

vidusskolas bērnu ansamblim, deju kolektīvu vadītājām un dalībniekiem no 
Pāvilostas un Vērgales,   Aijai Gertsonei un bērnu ansamblim „Burbulīši”, 
senioru ansamblim  „Vakarvējš”, grupai „Abpusēji”, līnijdejotājām 
„Dejotprieks”, autobusu šoferiem Edgaram Kuplam, Jānim Ernstsonam, 
Edvīnam Šteinbergam,  tūrisma uzņēmējiem – Dzintaram Zamaritim par 
gardajām kūpinātajām zivīm, brīvdienu mājas „Kaijas” saimniekiem Zaigai 
un Edgaram Kuplajiem par smaržīgajām pankūkām, pirtniekam Andrim 
Baumanim par pirts slotiņām un zāļu tējām, Agitai Pētersonei par gardo 
maizi, Dagnim Bricim no Pāvilostas Vindsērfinga skolas un inventāra 
nomas, Mirtai un Rolfam Jansoniem no Jūras laivu kompānijas, Antrai 
Kalējai par skaistajiem šķelto klūdziņu pinumiem, Anetei Blaževičai un SIA 
„ZEJA Rietumu krasts” jahtu piestātnei Pāvilosta Marina, Inārai Roziņai un 
biedrībai „Vārti ģimenei” par interesanto nometņu piedāvājumu lauku 
labumiem, biteniekam Mārim Romānovam no piemājas saimniecības 
„Krastiņi”, Pāvilostas novadpētniecības muzejam un Vērgales muzejam! 
Paldies visiem, kuri šo pasākumu fotografēja un filmēja. Lūdzam šos 
materiālus nogādāt Pāvilostas novadpētniecības muzejam krājuma 
papildināšanai. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA TUMPELE 
 

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā izsaku pateicību 
novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem, kuri 
veicināja  veiksmīgas, entuziasma un pozitīvās gaisotnes pilnas Pāvilostas 
novada dienas norisi Liepājā! 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
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Lielais Lēciens: 

 taisi plunkšķi! 

Upes ir mūsu ekosistēmas neaizvietojamas artērijas, kas šķērso 
visas robežas, vienojot cilvēkus un valstis.  

Šovasar 11. jūlijā plkst. 15:00 simtiem tūkstošu eiropiešu 
vienlaicīgi ieleks Eiropas lielākajās upēs un ezeros. Visi vienā laikā un 
vienā dienā, tā izrādot savu attieksmi un atbalstu nepieciešamajām rūpēm 
par ūdeņu veselību.  Jau pārāk ilgi politiķi nepilda savus solījumus par 
Eiropas ūdeņu aizsardzību. Lielais Lēciens ir milzīgs, slapjš atgādinājums, 
ka cilvēki vēlas tīras upes un ezerus. 

Politiķi - mostieties  un šļakstieties! Šobrīd daudz upju un 
ezeru visā Eiropā ir bēdīgā stāvoklī, jo cilvēki tās piesārņojuši ar 
nepiemērotām industriālām un agrārām aktivitātēm. Pēdējā laikā gan ir 
notikuši ievērojami uzlabojumi, bet vēl joprojām ir daudz darāmā, ja politiķi 
vēlas sasniegt tos mērķus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
ūdens aizsardzības pamatdirektīvās. 

Šajā Bioloģiskās Daudzveidības gadā, Lielais Lēciens ir lieliska 
iespēja pateikt Eiropas līderiem, ka viņiem ir jādara vairāk, lai rūpētos par 
mūsu ūdeņiem – un to, ka vēlamies vairāk tīru upju, kur lēkt tuvāko piecu 
gadu laikā! 

Jau 2005. gadā 250 000 cilvēku daudzās Eiropas valstīs 
piedalījās šajā akcijā, un 2010. gads solās būt vēl iespaidīgāks. Ja mēs 
2010. gada Lēcienā uztaisām pietiekoši lielas šļakatas, tas varētu motivēt 
visas atbildīgās Eiropas valstu amatpersonas pielikt vēl vairāk pūļu mūsu 
kopīgā mērķa sasniegšanai. 

Pievienojies! 
Akcijas koordinators: „European Rivers Network” (ERN). 
Partneri: European Environmental Bureau (EEB), World Wide Fund (WWF) 

Lielais Lēciens  Jūras laivu kompānijā: 
Kurzemē lecam Sakā - Pāvilostā no jahtu piestātnes „Pāvilosta 

Marina” muliņa, 
Vidzemē lecam Gaujā – Gaujasrēveļos no viesu nama „Mīlmaņi” 

pirts laipas un visās Latvijas upēs un ezeros, kuros vien esat laivā 11. jūlijā 
plkst. 15.00 

Fotografējiet un skaitiet lecējus, sūtiet mums foto un ziņas 
par plunkšķu skaitu katrā upē vai ezerā. Apkopotā informācija tiks 
nosūtīta akcijas galvenajam koordinatoram.  

Kontakti un informācija par pasākumu Latvijā: www.juraslaivas.lv, 
t. 29464901. 
 

 

http://www.juraslaivas.lv/


  

Piemiņas brīdis Vērgalē 

 
14.jūnijā, Vērgalē piemiņas pasākumā Komunistiskā genocīda upuru 

atcerei piedalījās Vērgales bērnudārza „Kastanītis” vasaras radošās darbnīcas 
bērni kopā ar audzinātājām, kultūras nama vadītāju un muzeja vadītāju.   

Plkst.13.00 muzejā notika atceres brīdis „Tiek atkal atmiņas no siržu 
akām smeltas un skaidrām lāsēm ziedu acīs krīt”, bet pēc tam ar dzeju, ziedu 
nolikšanu un svecītes aizdegšanu pieminējām represijās cietušos Vērgales kapos. 
Mūsu pienākums ir saglabāt tautas vēsturisko atmiņu un nepieļaut nākotnē tādas 
traģēdijas atkārtošanos.   

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 

Līgo, līgo 

 
Pāvilostas amatierteātra aktieri arī šogad līgotājus iepriecināja ar jaunu 

uzvedumu - V.Grēviņa lugu "Gaisa grābekļi". Foto Elīna Horna. 

Līgo svētkos 23. jūnijā Upesmuižas parka estrādē Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātris izrādīja V. Grēviņa lugu „Gaisa grābekļi”. Šī ir jau 
ceturtā izrāde, ko iestudējam, lai Līgo svētkos iepriecinātu skatītājus. Paldies gribu 
pateikt Pāvilostas amatierteātra režisorei un vadītājai Maritai Hornai, čaklajiem, 
nenogurdināmajiem un atsaucīgajiem aktieriem: Eduardam Bielim, Anna Kažei, 
Ilmāram Šnorem, Eināram Vārsbergam, Kristīnei Hodakovskai, Daigai Cābelei, 
Rudītei Jancei, Ģirtam Vagotiņam - Vagulim, Gatim Štokmanim, Montai 
Pētermanei, Sintijai Freidenfeldei - Vītoliņai, Valdim Rogam, Edijam Ermsonam, 
Ārim Kažim. Suflieriem: Dacei Bunkai un Dzintrai Vērniecei, skatuves strādniekiem 
Tālim Ozolam un Andrim Hornam, filmētājam Aivaram Jancim, pašvaldības 
darbiniekam Aivaram Alnim un viņa palīgiem. Paldies sponsoriem – Jaņču 
/Ulmalē/, Pētersonu un Balku ģimenēm par garšīgo sieru, maizi un kūpinājumiem, 
ko cēlām galdā izrādes laikā. 

Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja SILVA VĀRSBERGA 

 

 
Foto: Daina Vītola 

Šajā vasarā meklēšana atsākās no jauna. Ar lidmašīnu no gaisa, ar 
satelīta fotogrāfijām, ar meklēšanu no laivas... Bet vislielākie panākumi 
tika gūti 29.jūnijā, kad ienirstot no krasta, tieši pēc jau iepriekšējām 
koordinātēm dzelmē tas atkal tika uziets, no tā krastā ūdenslīdējs  
Saulvedis Vārpiņš  iznesa dažas tā atlūzas, kuras atkal tiks nodotas 
pētniecībai. Ka ozolkoka, to Voldemārs Rains noteica uzreiz. Arī koka 
tapas vieta skaidri saredzama... Lai izceltu to visu, vajadzīgi lieli spēki un 
līdzekļi. Lai noteiktu vai šis kuģis ir meklētais, vēl jāveic daudz pētījumu...  

25. jūlijā Ziemupes stāvlaukumā līnijkuģim „Maskava” tiks 
atklāta piemiņas zīme, par to rūpējas Liepājas domes deputāts, krievu 
kopienas priekšsēdētājs Valērijs Kravcovs, pasākumā piedalīsies arī 
ciemiņi no Maskavas. 

DAINA VĪTOLA 
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Piemiņas zīme Ziemupē  līnijkuģim  
„Maskava” 

Gadus 10 atpakaļ zemūdens arheologs un kuģu pētnieks Voldemārs 
Rains, ciemojoties Ziemupē, mums izstāstīja stāstu par seno karakuģi  burenieku 
„Maskava”, kurš 1758. gadā nogrimis iepretī mūsu ciemam... Kuģa garums 46,5 
m, platums 12,3m, 600 cilvēku liela komanda un 66 lielgabali... Stāsts kā daudzi 
citi stāsti.. 

Bet pagāja vien gads vai divi, kad kāds veikls peldētājs netālu no krasta 
atrada kāda sena kuģa vraku. Nostājoties uz vienas no tā ribām, peldētāja galva 
vēl atradās virs ūdens. 

Tālākā kuģa meklēšanā, apsekošanā jau iesaistījās zinoši ļaudis. Vien 
kuģis tik viegli rokās nedodas. Te to ienirstot atrod, te atkal tas zudis smiltīs. 

Ko darīt vai nedarīt E.Šneidera laukumā? 
 Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, 1.jūlijā VAK nodaļa Pāvilostā 
Sakas Dabas fonda valdes priekšsēdētāja  Skaidrīte Solovjova bija uz 
sarunu aicinājusi novada domes deputātus Andri Zaļkalnu, Gati Brēdiķi, 
saimniecības vadītāju Aivaru Alni, TIC vadītāju Mairitu Tumpeli, muzeja 
vadītāju Irinu Kurčanovu, projekta „Pāvilostas novada tūrisms un attīstība” 
koordinatoru Ričardu Liepiņu un avīzes redaktori Maritu Hornu. Saruna 
bija produktīva, jo uz vietas, dabā viss tomēr labāk redzams un saprotams, 
pretstatā galda sarunām.   
 Todien pļāva laukumu un klātesošie vienojās, ka daļu no zāliena 
atstās nepļautu līdz brīdim, kamēr nozied puķes un izkaisās sēklas. Tā 
rīkojas arī, piemēram, Gotlandē. Kāpēc? Lai saglabātu pļavas - zāliena 
bioloģisko vērtību, lai tajā pēc gadiem neaugtu tikai sūnas un kāda reta 
graudzāle. Tāda ir atbilde un skaidrojums tiem cilvēkiem, kuri ieraudzījuši 
daļēji nopļautu E.Šneidera laukumu būs neizpratnē.  
 Diskusija notika arī par to, vai jūnijā būtu jāapgriež dzīvžogi un 
ko darīt ar nokaltušajiem kokiem. Vienojās par to, ka nokaltušos kokus 
nozāģēs, daļu no tiem atstās dabas instalāciju izveidošanai, citus novāks, 
lai neapdraudētu laukuma apmeklētājus. 
 Atklāts palika jautājums par soliņu ierīkošanu laukumā. Soliņi, 
kā liekas, ir mūsu pilsētas lielā problēma. Plānojam un ierīkojam visu ko, 
tikai ne soliņus. Laukumam labiekārtošanai ir izstrādātas skices. Ar tām 
būtu jāiepazīstina arī iedzīvotāji. Par to, ka laukumā jāveic rekonstrukcija, 
neviens no klātesošajiem nešaubījās. Uzrakstītie projekti un ieceres 
palikušas tikai uz papīra, jo laukums tad vēl nebija reģistrēts 
Zemesgrāmatā, bet projektu finansētāji atbalsta tikai tādas aktivitātes, kas 
plānotas likumīgi reģistrētam īpašumam. Sarunā tika izteikts priekšlikums 
rīkot iedzīvotāju aptauju par to, kādas būtu viņu vēlmes un ko vēlētos 
laukumā redzēt. Arī to, kur atrasties bērnu laukumam. Lai gan šis 
jautājums jau izlemts - bērnu rotaļu laukums atradīsies blakus Veselības 
mājai. Arī līdzekļi projekta īstenošanai jau piešķirti. Sk.Solovjova ierosina 
izmantot laukumā esošos kokus, lai radītu dabiskus rotaļu objektus, 
piemēram, koka šūpoles, koka rūķus un soliņus, nevis tikai rūpnieciska 
ražojuma objektus.  
 Ar deputātiem panākta vienošanās, ka beidzot tiks sakārtota 
ietve uz ambulanci no Tirgus ielas puses, kas mitrajā laikā parasti slīgst 
ūdenī un apiet to var pa zaļumu teritoriju. Savukārt, saimniecības vadītājs 
A.Alnis apsolīja stingrāk uzraudzīt sētnieku darbu, lai laukumā tie ne tikai 
savāktu atkritumus, bet arī regulāri noslaucītu celiņus, savāktu zarus, 
noravētu apmalītes. Starp citu, E.Šneidera laukumā nav nevienas 
atkritumu urnas. Skolotājs E.Šneiders savā laikā to nebūtu pieļāvis! 

Redzēto un dzirdēto pierakstīja MARITA HORNA 
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Pāvilostas pensionāru apvienība 2010. gadā 4. augustā 
organizē ekskursiju 

Maršruts: Pāvilosta – Līgatnes novads 
- Pāvilosta 

Apskates objekti: 
Koku karošu darbnīca (iespēja iegādāties izstrādājumus), Bunkuri 
- Padomju laika īpaši slepenais objekts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes 
papīrfabrika, Pārceltuve, Pašdarinātu vīnu degustācija – alu gaņģī 

Maksa par ekskursiju Ls 8.00 (kurā ietilpst gidu un  
objektu pakalpojumu maksa). Pieteikšanās no 5. jūlija līdz 29. 
jūlijam Pāvilostas bibliotēkā telf. 63484566 vai pie Veltas 
Citskovskas telf. 63498161. 
 

Dzīves brīžos 
Ir vasaras vēju šalkās gaišs pamodies jūlija rīts. 
Tavs mūžs lai šī rīta šūpās ir ziediem un vainagiem vīts! 
Tavs mūžs smaržo augusta pļavās un liepziedu puteņos tvīkst. 
Tavs mūžs dzimis ziedošās gravās un pilnziedu kupenās līkst. 
              Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā un augustā 
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –  
Martu Grundmani – 88  Annu Zajacu – 88  
Ausmu Grečihu – 82  Emīliju Jembergu – 87 
Valentīnu Urbāni – 82  Almu Vaskopu – 85  
Almu Fridu Rebuku – 81  Malvīni Strazdiņu - 81 
Augusti Megni – 83   Imantu Stūrmani - 81 
Liliju Dreimani - 83    Jāni Fridrihsonu - 75 
Gunāru Jēkabu Barovski – 75 Valdu Rasmu Kristapsoni – 70 
Hilju Upmani – 65   Lilitu Krugu – 60 

Rinvaldu Sekaču – 70  Ausmu Stankeviču – 60 
Oskaru Auziņu – 60  Emīlu Lībkenu – 60 

Guntaru Eņģeli, Nikolaju Putniņu, Viktoru Kaluginu, Robertu 
Trautmani, Aiju Ausmani, Annu Brūkli, Indru Hornu, Intu Jostmani, Anitu 
Purklāvu, Edgaru Norvežu, Aiju Gertsoni, Sarmi Kundziņu, Sandru Miezīti, 
Dainu Rogu, Valdi Rogu, Initu Dimu, Inesi Mackēviču, Ēriku Norvežu, 
Sanitu Protizāni, Aivilu Bunku, Baibu Anševicu, Vitu Pukinsku, Armandu 
Ventlandu, Jāni Pētermani, Tomasu Šķilu, Signi Vaskopu! 

Sveicam pilngadniekus – Zaigu Uzari, Evu Tapiņu, Reini 
Anševicu, Ingeru Barsukovu, Lauri Melbergu, Jāni Kurzemnieku, Kristapu 
Šēnu! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā un augustā 
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus -  
Jūliju Maļukovu – 84  Amāliju Kārkliņu - 82 
Dzidru Viguli – 82   Ausmu Burvi - 81 
Liliju Kaupiņu – 81   Ernu Biedri - 80 
Mirdzu Betheri – 75   Rainu Klagišu - 70 
Loniju Grebzdi – 70   Zigrīdu Jēci - 60 

Aini Silu, Viktoriju Dambergu, Aivi Kukli, Daini Birznieku, Kristapu 
Krugu, Kristīni Freimani un Mārtiņu Kleinšmitu! 

Pilngadnieku – Gintu Gulbi! 
Lidiju Ūši – 85   Vilmu Niedolu - 85 
Ernu Jēci – 84   Birutu Mači – 81 
Spulgu Petkus – 70   Ludvigu Pūpolu - 70 
Tamāru Vītoliņu – 70  Vilmu Glezeri - 70 
Līviju Rudzīti – 65   Alitu Lapu - 60 

Naģeždu Jakubausku, Aldi Jēci, Aliju Samoilovu, Ilzi Jackēviču, 
Aldu Gulbi, Mārtiņu Zītaru un Arti Auniņu! 

 

Sveicam 
Evitu PĒTERFELDI un Andi STOLERU  

kāzu dienā! 

 

 

Dzimuši  
Sveicam Gunitu un Gundaru  

MILTIŅUS ar meitas ANCES piedzimšanu! 
 

Sveicam Signi PAEGLI un  
Ingusu ĶŪRENU ar meitas ANNIJAS  
PATRĪCIJAS piedzimšanu! 
 
 

Mūžībā  

Vērgales pagastā 
VALERIJONS GRIČELIS 31.03.1946. – 16.06.2010. 
ANNA ELVĪRA ARESTA 10.01.1922. – 16.06.2010. 

Pāvilostā 
Evelīna BĒRZE 27.02.1924.- 30.06.2010.  
 

KAPU SVĒTKI 

Sakas pagastā 
15.08.      15.00 Akmensraga kapos 

16.30 Ulmales kapos 
17.00 Lankas kapos 

22.08.    16.00 Stembres kapos 
17.00 Plāteru kapos 

 

Pāvilostā  15.08. 15.00  

Vērgales pagastā 
25.07. 11.00 Saraiķu kapos 
25.07.  12.30 Šķēdes Annas kapos 
14.08. 12.00 Ziemupes kapos 
 
 

Reliģiskās ziņas   
Sakarā ar izmaiņām mācītāja kalpošanā, dievkalpojumi 

turpmāk Sakas - lejas draudzē notiks plkst. 14.00 divas reizes 
mēnesī. 

 

Dažādi 
Vai Pāvilostas novadā kādam nav saglabājies motocikls 

„Emka” jebkurā stāvoklī. Lūdzu zvanīt kolekcionāram 29467766. 
 

Vērgalē bites jau pienesušas pilnas medus kāres. 
Bitenieks aicina apmeklēt savu bišu dravu. Zvanīt Tel. 29767731. 

 

 

 

 

 

PATEICĪBA 
Paldies domes saimnieciskajai komitejai par dialogu dabā, 

par abpusēju sapratni. Cienīsim atstāto kultūrvides mantojumu, 
cienīsim to cilvēku piemiņu, kas to radījuši! Darīsim un cienīsim savu 
un citu darbu. Latvijas Vides aizsardzības kluba nodaļas Pāvilostā 
„Sakas novada dabas fonds”  domubiedru vārdā –  

valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Solovjova 
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