
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

jūnijs, jūlijs 6 (50) 

1.rindā no kreisās: Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
bezdarbniece Liene Glezere, Kurzemes Lauku konsultāciju biroja vecākā speciāliste 
augkopībā Vita Cielava, A/S „Latvijas Pasts” pastniece Indra Ziemele, Pāvilostas novada 
domes zemes ierīkotāja Anna Brūkle, Pāvilostas novada domes projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere, Ziemupes kultūras dzīves organizētāja un Tūrisma informācijas centra 
vadītāja Daina Vītola, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups.  

2.rindā no kreisās: SIA „IGA – 4” valdes loceklis Gatis Štokmanis, IK GRB Serviss 
uzņēmējs Gatis Brēdiķis, Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks, 
Dienvidkurzemes virsmežniecības mežzinis Andris Zaļkalns, Vērgales sporta nama 
vadītājs Alfrēds Magone.   

 

 

1.jūlijā darbu sāk Pāvilostas 

novada domes deputāti 
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DOMES ZIĽAS 
26.jūnijā notika pēdējā Sakas novada domes sēde 

iepriekšējā deputātu sasaukuma sastāvā. Sēdē nepiedalījās 
deputāte Maira Briede. Dienas kārtībā tikai 20 izskatāmie 
jautājumi, tai skaitā pieci sēdes slēgtajā daļā. 

1. Pēc valdības pieņemtajiem pensionāriem 
neizdevīgajiem lēmumiem Sakas novada pašvaldības iestādēs 
strādājošie pensionāri ir uzrakstījuši iesniegumus ar lūgumu 
atbrīvot viņus no darba. Deputāti nolēma nesteigties ar jaunu 
darbinieku pieņemšanu darbā un noteica iestāžu vadītājiem līdz 
Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta apstiprināšanai 
nepieņemt darbā nevienu darbinieku uz brīvajām darba vietām.  

2. Uz personīgā iesnieguma pamata atbrīvoja Veltu 
Citskovsku no Sakas novada bāriņtiesas locekļa pienākumu 
pildīšanas ar 2009.gada 28.jūniju. 

3. Dome nebija nomainījusi nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus zemes gabaliem, kuri daļēji vai pilnībā ir 
iekļauti Pelēkās kāpas dabas lieguma teritorijā.  Lēmums ir 
saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, kas ir jāmaksā 
šo zemju īpašniekiem.  

Deputāti, pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība”, Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu (2008. – 2013.) 
un dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” dabas aizsardzības 
plānu, nolēma labot 28.10.2004. Pāvilostas pilsētas domes 
lēmumu Nr.16 un izteikt to sekojošā redakcijā: īpašumiem Avotu 
iela 6, Avotu iela 8, Avotu iela 10, Avotu iela 13, Avotu iela 
17, Sporta iela 5, Sporta iela 7,  Sporta iela 6, Sporta iela 10, 
Sporta iela 11, Sporta iela 9, Sporta iela 13, Sporta iela 15, 
Smilšu iela 19 noteikt vienu lietošanas mērķi - dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas; īpašumiem Avotu iela 4, Brīvības iela 34a, Brīvības 
iela 36b, Brīvības iela 38, Brīvības iela 42, Brīvības iela 42a 
noteikt dalīto lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu 
dzīvojamo māju apbūve un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. 

Nolēma arī lūgt jaunajai Pāvilostas novada domei izstrādāt 
saistošos noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu īpašniekiem, 
kuru īpašumi atrodas dabas liegumā „Pāvilostas pelēkā kāpa”. 

4. Precizēja platības zemesgabaliem Ostmalas iela 14A 
un Meža iela 1A Pāvilostā.  

5. Nodeva Vijai Lidijai Dolmanei lietošanā dzīvokli Nr. 7 
Rīva-2, Sakas pagastā. 

6. Novada dome izskatīja Dzintras Vērnieces, dzīvojošas 
Meža iela 1, Pāvilostā, iesniegumu par servitūta ceļa 
izveidošanu. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar 
lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabalam Meža 
iela 1 nav izveidota piekļuve. Nolēma servitūtas ceļu izveidot pa 
zemes gabalu Meža iela 1A. 

7. Samazināja Reginai Tīrmanei un Annai Birutai 
Reiterei samaksu par izpērkamo zemi ar nosaukumu 
„Lancenieki” Sakas pagastā, ņemot vērā šīs zemes lietošanas 
laiku līdz pieprasīšanai īpašumā - 2%, par darba stāžu 
lauksaimniecībā -  25%. Kopējā samazinājuma summa - 27%. 

8. Nolēma nodot privatizācijai zemes gabalu Saka novadā 
Sakas pagastā ar kadastra Nr. 6486 010 0102  ar kopējo platību 
2,7 ha un neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra Nr. 6486 010 
0047 ar kopējo platību 7 ha platībā, piemērojot privatizācijas 

metodi – pārdošanu izsolē. Pirms tam Sakas novada domes 

privatizācijas komisijai jāveic privatizācija un jāizstrādā 
privatizācijas projekts. Pēc privatizācijai nodoto zemes gabalu 
ierakstīšanas zemesgrāmatā Sakas novada domes 
privatizācijas komisijai jāveic privatizācijai nodoto zemes 
gabalu novērtēšanu, pieaicinot un iesaistot tajā īpašuma 
objekta novērtēšanas ekspertus. 

9. Deputāti piekrita atjaunot īpašuma tiesības reliģiskai 
organizācijai „Latvijas Baptistu Draudžu Savienība” uz 
mantojamo zemi 14,37 ha platībā Sakas novada Sakas 
pagastā, kur lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1,21 ha, 
mežs 12,40 ha, purvi 0,54 ha, zem ūdeņiem 0,09 ha, zem 
ēkām un pagalmiem 0,08ha, zem ceļiem 0,05 ha ar 
nosaukumu „Ciānas”, kā arī atjaunot īpašuma tiesības uz 
baznīcas ēku. 

10. Maija laikrakstā jau rakstījām, ka deputāti atlikuši 
balsojumu par 50% apmaksātām brīvpusdienām skolēniem, ko 
tie nopelna, strādājot novada labiekārtošanā. Vecāki atkārtoti 
ar jaunu kopīgi parakstītu iesniegumu vērsās domē un uz pašu 
iniciatīvu piedalījās veselības un sociālo lietu komitejas sēdē, 
kurā pēc ilgām debatēm pārliecināja deputātus par šī 
pašvaldības pabalsta nepieciešamību. Pamatojoties uz 7., 7.1., 
7.5., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., 7.5.6., 7.5.7., 7.5.8., 7.5.9. 
punktiem, iesniegtajiem vecāku iesniegumiem, 19.06.2009. 
veselības un sociālo lietu komitejas sēdes Nr.6 lēmumu, 
deputāti nolēma piešķirt vienreizēju 50% pabalstu ēdināšanas 
maksas segšanai skolā un pirmsskolā no 01.09.2009. līdz 
31.12.2009. piecdesmit četriem bērniem. Sociālajā budžetā šim 
pabalstam 2009.gadā bija paredzēti Ls 5480.-. 2008./2009. 
mācību otrajā pusgadā iztērēti Ls 3621.- , tādējādi budžetā 
paliek Ls 1859.-. Aptuvenie aprēķini 50 % ēdināšanas maksas 
segšanai ir Ls 1424.-. No balsošanas par šo jautājumu 
atturējās deputāte Anna Brūkle. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
vienreizēju 100% pabalstu ēdināšanas maksas segšanai skolā 
un pirmsskolā piešķirt 12 maznodrošināto ģimeņu bērniem. 

Pamatojoties uz Sakas novada 26.03.2009. saistošiem 
noteikumiem Nr.5 „Par Sakas novada pašvaldības pabalstiem” 
7.3., 7.4. punktiem – nolēma piešķirt dāvanu kartes Ls 10.- 
apmērā kancelejas preču iegādei – deviņiem 1.klases 
skolēniem un 26 daudzbērnu ģimeņu skolēniem par kopējo 
summu Ls 640. Budžetā šim nolūkam paredzētie līdzekļi  - Ls 
690. 

11. Apstiprināja līguma projektu par nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, par nekustamā 
īpašuma Dzintaru iela 99A Pāvilostā nodošanu pārvaldīšanā, 
uzturēšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai 
„Centībnieki” un pilnvaroja Sakas novada domes 
priekšsēdētāju parakstīt līgumu.  

12. Precizēja platību zemesgabalam Brīvības iela 26, 
Pāvilostā. 

13. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parāda dzēšanai no neparedzētiem līdzekļiem novirzīja Ls 
10 000. 

14. Apstiprināja pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu pa 
Zāles pļāvēja traktora MTDB128 norakstīšanu. Pamatlīdzekļa 
uzskaites vērtība Ls 1050. 

15. Deputāti bez liekām debatēm saskaņoja Latvijas 
Dabas fonda izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas 
liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa” ar iebildi sakarā ar 
neatrisināto jautājumu par kompensācijām zemes īpašniekiem, 
kuru īpašumi ir iekļauti dabas lieguma teritorijā. 
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16. Vienai personai un trīs ģimenēm piešķīra 
trūcīgās 

Ģimenes statusu un GMI pabalstu.  
17. Deputāti lēma, ka par personu uzturēšanos 

Nodibinājuma „Fonds „Cilvēks Cilvēkam”” diennakts 
sociālās aprūpes centrā slēgt trīspusējo līgumu ar personu 
radiniekiem par uzturēšanās izdevumu līdzfinansēšanu Ls 
50,00 apmērā mēnesī. Lēmuma pieņemšana nebija 
vienbalsīga. No balsojuma atturējās deputāte Anna Brūkle.  

Informāciju sagatavoja Marita Horna 
 

1.jūlijā notika pirmā Pāvilostas novada domes 
sēde, kurā piedalījās visi jaunievēlētie deputāti. Sēdi, 
kā to paredz likums, bija sasaukusi novada vēlēšanu 
komisija. 

Darba kārtības pirmais punkts – balsu skaitīšanas 
komisijas 3 cilvēku sastāvā apstiprināšana. Komisijas 
sastāvs – Inguna Blaubārde, Daiga Enkuzena, Aivars 
Alnis. 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita 
Lazukina ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 
priekšsēdētāja amatam. Deputāts Andris Zaļkalns no 
vēlētāju apvienības „Mēs savam novadam” par kandidātu 
novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu 
Uldi Kristapsonu. Deputāts Gatis Štokmanis no vēlētāju 
apvienības „Novadnieki” par kandidātu novada domes 
priekšsēdētāja amatam izvirza deputāti Lieni Glezeri. 
Deputāts Alfrēds Magone no vēlētāju apvienības „Mēs 
savam novadam” atbalsta Ulda Kristapsona kandidatūru. 

Starp izvirzītajiem kandidātiem notika arī domu 
apmaiņa. Liene Glezere savā uzrunā vairāk pieskārās 
vispārcilvēciskajām un sociālās palīdzības lietām. Citēju: 
„Ko līdz gludas bruģētas ietves un ielu apgaismojums, ja 
kādu dienu tas būs jāslēdz ārā, jo nebūs cilvēku, kuri te 
dzīvos un kuriem būs darbs”. Viņasprāt – „Galvenais ir 
cilvēks”. 

Uldis Kristapsons vairāk runāja par projektiem, 
piesaistītajiem līdzekļiem. Viņaprāt – „Galvenā ir 
saimnieciskā darbība”. 

Balsu skaitīšanas komisija organizēja aizklātu 
balsošanu, kuras rezultātā ar 11 balsīm PAR un 2 PRET 
par Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja 
Uldi Kristapsonu. 
Viņš turpina vadīt sēdi.  

Dienas kārtības nākamais jautājums – novada 
domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons par 
kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam 
izvirza deputātu Jāni Vitrupu. Deputāti aizklātā balsošanā 
apstiprina šo kandidatūru ar 13 balsīm PAR. 

Pēc tam U.Kristapsons paziņo par ārkārtas sēdi, 
kurai jānotiek pēc trīs stundām, kā to paredz likums.  

Plkst.15.00 deputāti sanāk uz ārkārtas sēdi. 
Dienas kārtībā 8 izskatāmie jautājumi. 

1.  Novada domes pastāvīgo komiteju 
izveidošana un pastāvīgo locekļu ievēlēšana. Deputāti 
nolemj: 
1) Izveidot finanšu pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un 
ievēlēt tajā deputātus: Uldi Kristapsonu, Jāni Vitrupu, Gati 
Štokmani, Vizmu Ģēģeri, Vitu Cielavu, Andri Zaļkalnu, Lieni 
Glezeri. 
 

2) Izveidot sociālo jautājumu pastāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā 
un ievēlēt tajā deputātus Lieni Glezeri, Gati Brēdiķi, Annu Brūkli, 
Indru Ziemeli, Jāni Vitrupu. 
3) Izveidot izglītības, kultūras un sporta pastāvīgo komiteju 5 cilvēku 
sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Gati Štokmani, Dainu Vītolu, Gati 
Brēdiķi, Gintu Juriku, Alfrēdu Magoni. 
4) Izveidot attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un saimniecisko lietu pastāvīgo komiteju 5 cilvēku 
sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Andri Zaļkalnu, Vitu Cielavu, Annu 
Brūkli, Indru Ziemeli, Gati Brēdiķi. 
2. Par novada pašvaldības izpilddirektoru. Deputāti vienojās, ka 
konkursu uz šo amatu nerīkos, bet kandidātus ieteiks paši deputāti. 
Turklāt šī amata kandidāta izvērtēšana un apstiprināšana atlikta līdz 
domes sēdei, kas notiks 27.augustā. Iepazīstoties ar izpilddirektora 
darba pienākumiem un pilnvarām, jāsaka, ka šim cilvēkam jābūt ar 
ļoti vispusīgām zināšanām, labam organizatoram, prasmīgam 
vadītājam, izdarīgam un komunikablam. Ar 12 balsīm Par un vienam 
deputātam atturoties, deputāti nolemj līdz Pāvilostas novada 
izpilddirektora apstiprināšanai amatā uzdot Pāvilostas pilsētas 
novada domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam bez 
papildus samaksas veikt izpilddirektora amata pienākumus. 
3. Novada administratīvā centra noteikšana. Par Pāvilostas 
novada administratīvo centru vienbalsīgi noteica Pāvilostas 
pilsētu. 
4. Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām. 
Noteica, ka paraksta tiesības bez novada domes priekšsēdētāja 
Ulda Kristapsona vēl ir novada domes priekšsēdētāja vietniekam 
Jānim Vitrupam. 
5. Par bijušo vietējo pašvaldību budţetu apvienošanu. 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu, kas 
nosaka, ka jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina 
ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada domes 
pirmās sēdes, deputāti nolēma apvienot bijušo vietējo pašvaldību 
Sakas novada un Vērgales pagasta budžetus. Uzdot novada 
grāmatvedībai līdz 2009.gada 14.augustam izstrādāt novada 
pašvaldības 2009.gada budžeta projektu un iesniegt izskatīšanai 
finanšu komitejā. Finanšu komitejai līdz 2009.gada 25.augustam 
sagatavot novada pašvaldības 2009.gada budžeta projektu 
izskatīšanai novada domes sēdē. 
6. Par domes priekšsēdētāja un deputātu darba samaksu. 11 
deputātiem balsojot Par, 2 atturoties, nolēma: 
Noteikt novada domes priekšsēdētāja mēneša algas likmi Ls 800,00 
apmērā (bez nodokļu nomaksas). Noteikt novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka mēneša algas likmi Ls 777,00 apmērā (bez 
nodokļu nomaksas). Noteikt novada domes deputātiem stundu 
apmaksas likmi Ls 4,80 apmērā par piedalīšanos domes un 
komiteju sēdēs (komisijās, darba grupās, valdēs u.c.), kā arī par citu 
deputāta pienākumu pildīšanu.. 

Uzdot Finanšu komitejai līdz 2009.gada 25. jūlijam izstrādāt 
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai finanšu komitejā. Tas sevī ietver arī Darba samaksas 
vienādošanu, jo līdz šim katrā pašvaldībā- Vērgalē un Sakas 
novadā- darbiniekiem, kuri veica līdzvērtīgu darbu, bija  atšķirīga 
darba apmaksa. 
7. Par novada domes kā budţeta iestādes izveidošanu. 
Vienbalsīgi nolēma izveidot Pāvilostas novada domes 
administrāciju par budžeta iestādi un uzdot Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 10  dienu  laikā  
reģistrēt  novada  domes administrāciju  kā  nodokļu  maksātāju 
Valsts ieņēmuma dienesta Kurzemes reģionālā iestādes Liepājas 
nodaļā.  
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4. Par novada pašvaldības nolikuma pieľemšanu. 
Nolikums ir visai apjomīgs dokuments (14 lpp.), tāpēc arī tā 
izskatīšana aizņēma sēdes lielāko daļu. Nolikums pēc 
apstiprināšanas  Reģionālā attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā būs pieejams un izlasāms arī novada mājas lapā. 
Izskatot nolikumu, deputāti apsprieda jautājumu par Sakas 
klientu apkalpošanas centra lietderību un neviens no 
klātesošajiem nevarēja īsti pamatot tā pastāvēšanas 
nepieciešamību. Jau tuvākajās sēdēs pie šī jautājuma deputāti 
noteikti atgriezīsies.  

Deputāti nolēma, ka turpmāk domes sēdes notiks 
pārmaiņus gan Pāvilostā, gan Vērgalē. Nākamā domes sēde 
notiks 30.jūlijā Vērgalē.  

Komiteju sēdes arī notiks pārmaiņus vienā un otrā vietā. 
Nākamā komiteju sēde 28.jūlijā plkst.9.00 Vērgalē. Komiteju 
sēdes turpmāk notiks otrdienās, jo pirmdienās domes 
priekšsēdētāja un viņa vietnieks rīko iedzīvotāju pieņemšanas, 
un, pēc pieredzes, pirmdienās kancelejā ienāk visvairāk 
iedzīvotāju iesniegumu. 

Komiteju sēţu laiki: Plkst. 9.00 – sociālo jautājumu 
pastāvīgā komiteja. Plkst. 10.00 –attīstības, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu 
pastāvīgā komiteja. Plkst. 11.00 – izglītības, kultūras un sporta 
pastāvīgā komiteja. Plkst. 12.00 – finanšu pastāvīgā komiteja. 

Domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona pieľemšanas 
laiki Pāvilostas domē paliek līdzšinējie: katru pirmdienu no 
8.30 – 12.00. Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāľa Vitrupa 
pieľemšanas laiki: Vērgalē – katru pirmdienu no 13.00 – 
17.00, Saraiķos – mēneša pirmajā pirmdienā  11.00, 
Ziemupē – mēneša pirmajā pirmdienā   10.00, Sakā – 
mēneša pēdējā ceturtdienā 13.00-13.30 

Lai gan izpilddirektors novadā vēl nav, apstiprināja arī 
viľa pieľemšanas laikus. Tos publicēsim, kad amatpersona 
būs pieľemta darbā. Debates izraisījās par deputātu 
pieņemšanas laikiem un tika nolemts, ka iedzīvotāji, protams, 
iepriekš sazinoties ar deputātiem, var tikties viņu darba vietās 
vai sazinoties pa telefonu.  

Sēdes noslēgumā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons teica: „Neaizmirsīsim, ka mūsu mērķis ir 
strādāt cilvēku labā, kuri mums ir uzticējušies. Būsim draudzīgi, 
saticīgi, viens otru neapkaunosim!”. Deputāte Daina Vītola gan 
atgādināja, ka dažkārt nāksies arī teikt to, kas citiem nepatiks. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Vitrups bija lakoniskāks: ”Strīdēsimies, bet nekasīsimies!” 

Sēdi slēdza plkst. 18.20 
Informāciju sagatavoja Marita Horna 

Pāvilostas novada domes deputātus varat sazvanīt: 
Anna Brūkle   29135264 
Vita Cielava  26514221  
Gatis Brēdiķis  29296551  
Liene Glezere  29122204  
Vizma Ģēģere  29129385  
Gints Juriks  29199774 
Uldis Kristapsons 26566055;  

63498142 
Alfrēds Magone  26405900 
Gatis Štokmanis  26425740 
Jānis Vitrups  29183648 
Daina Vītola  29437166 
Andris Zaļkalns  29432314 
Indra Ziemele  26469123 
 

KAPU SVĒTKI  
12. jūlijā 

Plkst.13.00 – Ulmals kapos 
Plkst.14.00 Labraga kapos 
Plkst.15.00 Baložu kapos 
Plkst.16.00 Pievikas kapos 

19.jūlijā  
Plkst.15.00 Pāvilostas kapos  

Administratīvās komitejas lēmumi 
Sēde 25.06.2009. Nr.5. 
1.1983.gadā dzimušais Guntis B. par atrašanos alkohola 
reibumā sabiedriskā vietā un lamāšanos necenzētiem vārdiem 
sodīts ar naudas sodu Ls25,00 
2.1989.gadā dzimušais Arnis Z. par nolaidīgu pases 
glabāšanu sodīts ar naudas sodu Ls10,00. 
3.1957.gadā dzimušais Zigmunds N. par alkohola lietošanu 
sabiedriskā vietā sodīts ar naudas sodu Ls5,00. 
4.1966.gadā dzimušais Armands Z. par atrašanos alkohola 
reibumā sabiedriskā vietā un nepiedienīgu uzvedību sodīts ar 
naudas sodu Ls15,00. 
5.1991.gadā dzimušais Kristaps Z. par atrašanos alkohola 
reibumā sabiedriskā vietā un nepiedienīgu uzvedību sodīts ar 
naudas sodu Ls15,00. 
6.1991.gadā dzimušais Kristaps Z. par alkohola lietošanu 
kopā ar nepilngadīgu personu sodīts ar naudas sodu Ls25,00. 

Ziņas apkopoja Daiga Enkuzena 
 
 

ATVAĻINĀJUMI DOMES 
DARBINIEKIEM 

Galvenajai grāmatvedei Ingunai Blaubārdei - 01.07.- 19.07. 
Grāmatvedei Anitai Šteinbergai- 13.07.-17.07. 
Grāmatvedei Mārītei Arājai- 20.07.-02.08. 
Kasierei Mudītei Zamarītei- 14.07.-11.08. 
Projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei - 06.07.- 17.07. 
Sociālai darbiniecei Ildzei Agitai Balodei- 13.07.-09.08. 
Policistam Aivaram Alnim- 27.07.-31.07. 
Bāriņtiesas priekšsēdētājai Baibai Blaubārdei- 29.06.-15.07. 
Plānotais atvaļinājums  TIC vadītājai Mairitai Baltaiskalnai 09.-
15.07. un 20.07.-02.08.  
  Arī avīzes redkolēģija iet atvaļinājumā, tāpēc 
nākamo izdevumu gaidiet septembra sākumā. 
 

  INFORMĀCIJA  
No 01.jūlija Pāvilostas ostā sāk strādāt Jūras 

glābšanas un meklēšanas dienests. Glābējus  visu 
diennakti var izsaukt, zvanot uz tālruni 63498558 vai mobilo 
tālruni 26515465.  
  
 
 

PAZIĽOJUMS 
Sakas novada dome 2009.gada 26.jūnija sēdē Nr. 8 

pieņēma lēmumu Nr. 8 par zemes gabalu Sakas novadā 
Sakas pagastā ar kadastra Nr. 6486 010 0102 ar kopējo 
platību 2,7 ha un Nr. 6486 010 0047 ar kopējo platību 7 
ha, nodošanu privatizācijai, piemērojot privatizācijas metodi- 
pārdošana izsolē.  

 

 

Daniels Delijevs - Pāvilostas ms 1.grupa  

 



  

Pašvaldības vēlēšanu rezultāti 
Pāvilostas novadā pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem ir  2561 balstiesīgais  iedzīvotājs. 6.jūnija pašvaldību 

vēlēšanās piedalījās 1367. Laikrakstā publicējam Sakas novada vēlēšanu komisijas sniegtos datus. 
 

Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits 

Nr.
p.k. 

Saraksta 
nosaukums 

Derīgo vēlēšanu 
zīmju skaits 

J 

Derīgo negrozīto 
vēlēšanu zīmju skaits   

J1 

Derīgo grozīto 
vēlēšanu zīmju 

skaits  J2 

Procenti no kopējā 
balsu skaita   

% 

Iegūto deputātu 
vietu skaits 

T 

1. NOVADNIEKI 220 24 196 16,023 2 

2. DOMUBIEDRI 211 29 182 15,368 2 

3. MĒS SAVAM 
NOVADAM 

936 123 813 68,172 9 

 
Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits 

Nr.p
.k. 

Kandidātu saraksta 
nosaukums 

Derīgo vēlēšanu zīmes par 
katru kandidātu sarakstu 

Vērgalē  
601. iecirknis 

Derīgo vēlēšanu zīmes par 
katru kandidātu sarakstu 

Pāvilosta 
577. iecirknis 

Derīgo vēlēšanu zīmes par 
katru kandidātu sarakstu 

Saka 
598. iecirknis 

1. NOVADNIEKI 77 124 19 

2. DOMUBIEDRI 50 58 103 

3. MĒS SAVAM 
NOVADAM 

438 361 137 

 Kopā 565 543 259 

 
Par katru kandidātu nodoto balsu skaits 
NOVADNIEKI 

Nr.
p.k 

Kandidāta vārds, uzvārds Nav nekādu 
atzīmju 

L 

Atzīmes 
„+” 
M 

Svītrojumi 
N 

Kontrolsumma 
L+M+N 

Balsu skaits 
J+M+N 

Iegūtā vieta 
sarakstā 

R 

1. Liene Glezere 97 53 46 196 227 2 

2. Gatis Štokmanis 91 60 45 196 235 1 

3.  Ivars Lapiņš 109 34 53 196 201 9 

4. Dace Bunka 118 36 42 196 214 4 

5. Arnis Vītoliņš 125 24 47 196 197 10 

6. Monta Pētermane 127 26 43 196 203 7 

7. Sintija Freidenfelde-Vītoliņa 125 21 50 196 191 12 

8. Vilnis Grigorjevs 106 39 51 196 208 6 

9. Edijs Aploks 133 16 47 196 189 13 

10. Rudīte Jance 123 33 40 196 213 5 

11. Ēriks Gausmanis 135 17 44 196 193 11 

12. Uldis Kurzemnieks 132 32 32 196 220 3 

13. Liene Zaļkalne-Pelnēna 131 24 41 196 203 8 

 
DOMUBIEDRI 
1. Ēriks Lūks 73 44 65 182 190 11 

2. Anna Brūkle 56 102 24 182 289 1 

3.  Irina Kurčanova 85 36 61 182 186 12 

4. Irina Zītare 123 16 43 182 184 13 

5. Guntars Kreicbergs 100 42 40 182 213 4 

6. Dace Baumane 101 39 42 182 208 5 

7. Astrīda Arāja 95 49 38 182 222 3 

8. Guna Laumane 121 28 33 182 206 6 

9. Indra Ziemele 102 49 31 182 229 2 

10. Aivars Sprudzāns 110 30 42 182 199 7 

11. Baiba Arāja 114 28 40 182 199 8 

12. Jānis Ernstsons 118 22 42 182 191 10 

13. Anta Anševica 103 33 46 182 198 9 

14. Emīls Libkens 106 22 54 182 179 14 
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MĒS SAVAM NOVADAM 
1. Uldis Kristapsons 283 403 127 813 1212 2 

2. Jānis Vitrups 363 368 82 813 1222 1 

3. Egils Lapinskis 541 95 177 813 854 12 

4. Andris Zaļkalns 496 241 76 813 1101 3 

5. Aldis Barsukovs 568 77 168 813 845 13 

6. Gints Juriks 540 175 98 813 1013 4 

7. Vizma Ģēģere 568 107 138 813 905 8 

8. Alfrēds Magone 557 110 146 813 900 9 

9. Oskars Vērnieks 558 72 183 813 825 14 

10. Vita Cielava 547 152 114 813 974 5 

11. Mairita Baltaiskalna 592 70 151 813 855 11 

12. Gatis Brēdiķis 572 126 115 813 947 7 

13. Egons Stankēvičs 540 51 222 813 765 16 

14. Daina Vītola 556 144 113 813 967 6 

15. Ričards Liepiņš 603 36 174 813 798 15 

16. Andrejs Varkalis 579 82 152 813 866 10 

 
 

Kas ar Jums cilvēki notiek? Vai tiešām Jūsos nav ne 
kripatas cieņas pret savu līdzcilvēku darbu? Ir patiesi skumji 
un sāpīgi, ka tā izturas pret cilvēku, kurš Pāvilostas 
labiekārtošanai veltījis tik daudz laika, izdomas un sava 
organizatoriskā talanta. Un beigu beigās arī savus 
personīgos finansu līdzekļus. Piemiņas zīmes izgatavošana 
izmaksājusi Ls 60. Vai Jūs „ne-darītāji” esat gatavi pilsētai 
pasniegt tādu dāvanu no sevis? Ja, jā, tad pasniedziet arī 
Jūs.  

Ja nē, tad cieniet tos, kuri to dara no sirds! 
 
P.S. Sakas novada administratīvās atbildības 

noteikumu 11.punkts paredz sekojošo: „Par pieminekļu, 
piemiņas plākšņu un piemiņas vietu ar arhitektūras formu 
bojāšanu vai iznīcināšanu uzliek naudas sodu līdz 
piecdesmit latiem.” 
 

Pāvilostas k/n 
amatierteātris savus uzticamos 
skatītājus arī šajos Līgo svētkos 
iepriecināja ar jaunu izrādi. Spriežot 
pēc atsauksmēm, skatītājiem tā 
patikusi. Tāpēc mums, 
amatierteātra dalībniekiem, ir 
divkāršs prieks  - gan par paveikto, 
gan par to, ka ar savu darboties 
gribu esam kādam vajadzīgi un 
varam sagādāt cilvēkiem prieku. 
Šogad, pēc skatītāju ierosinājuma, 
izrāde bija par maksu. Kultūras 
nams ietirgoja Ls 346. Šos līdzekļus 
izmantosim amatierteātra tālākai 
attīstībai un jaunu izrāžu 
veidošanai. Savu jauno izrādi 
„Spāniešu muša” iespējams rādīsim 
Vērgales pagasta svētkos augusta 
beigās. 25.jūlijā amatierteātris  
piedalīsies teātra svētkos Vārmē. 

 

 

Izrādes „Spāniešu muša” dalībnieki. Foto E.Horna 

 

Vērojums 
Kā mums patīk lauzt, plēst un bojāt to, ko kāds cits savām 

rokām un saviem līdzekļiem ir izveidojis. Tā vienkārši pieiet, 
iespert ar kāju, izraut no zemes, saskrāpēt, apzīmēt, apliet! Bet 
kāpēc? Vai kāds no darītājiem” vai pareizāk teikt, nedarītājiem to 
var pateikt? Atbildes vienmēr ir pastulbas – „nezinu, kas man bija 
uznācis”, „tas bija dzērumā”, ”draugi teica – vajadzētu paālēties”. 
Bet atbildes nenākas dzirdēt tik bieži, jo parasti šos „ne-darītājus” 
nenoķer un nesoda. Mieles paliek. Īpaši tiem, kuri centušies savu 
pilsētu padarīt skaistāku, sakoptāku, kuri tam veltījuši savu laiku 
un līdzekļus. 

Pirms pāris nedēļām Pāvilostas 100-gades parkā atkal 
darbojies kāds „ne-darītājs”. Jau otro reizi kādam traucējusi 
piemiņas zīme eksprezidentes V.Vīķes Freibergas stādītajai 
liepai. To noteikti vajadzēja apliet ar nezin kādu šķidrumu! 
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Vindsērfinga noma strādā katru dienu, ja 
nav neviena uz vietas, jāpiezvana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieejamais inventārs: 
Mācību / freeride dēļi 145 – 220 L, Wave / Freestyle 
dēļi 90 – 110 L, Bērnu bura 1.5m2, Wave buras 3.5 
– 6.2 m2, dažāda izmēra hidrotērpi, vestes un jostas, 
trapeces, GRS pulkstenis (ātruma mērīšanai).  

Klubā var iegādāties nepieciešamākos 
sīkumus vindsērfingam no veikala Surfpro, 
(trapečauklas, trapeces, pagarinātājus, masta 
pēdas, u.c.). 

Kaitborda apmācība notiek nosacīti, 
atkarībā no vēja apmācāmo skaita, par to 
jāvienojas, piezvanot Dzintaram tālrunis 29339936, 
e-pasts info@surfpro.lv.  

Kontakti: Dagnis Bricis, tālrunis 26444934, 
e - pasts: dagnisb@windsurf.lv 

Dagnis Bricis 
 

 

 

 

No 1. – 9. augustam  
Pāvilostā notiks 22. Serf seminārs  
  
 Programmā, kā katru gadu, būs gan tēmas iesācējiem, gan arī serferiem 
ar pieredzi.  Mācības sastāvēs no trīs daļām – teorētiskajām nodarbībām, grupu 
treniņiem  kā arī individuālajām nodarbībām Pieteikšanās uz individuālajām 
nodarbībām no sestdienas , 1.augusta, semināra birojā. Lektori un instruktori, kā 
katru gadu, būs pieredzējuši serferi, kuriem ir ko pastāstīt par vindserfingu. Būs 
pieejams mācību inventārs. Grupu nodarbībām pa brīvu. 
Sīkāka informācija www.360.lv. 
 
 

Pāvilostas Serf klubs.  
Vindsērfiga noma un apmācība 

Latvijas burātāju apvidū tiek uzskatīts, ka Pāvilosta ir 
vindsērfinga meka, šeit notiek sacensības, semināri, un daudzi vienkārši 
tāpat labprāt atbrauc paburāt, bet līdz šim nebija neviena vietējā. Tagad ir 
10 aktīvi vietējie jaunieši un daži pieaugušie, kuri apgūst vindsērfingu.  

Vindsērfingā pastāv vairākas disciplīnas, viena no tām iekļauta 
olimpiskajās spēlēs, bet skatāmākā ir viļņu braukšana. Tieši no šī aspekta 
Pāvilosta tiek dēvēta par labāko viļņu vietu. Piemēram, igauņu jaunietis 
pagājušogad savā vecuma grupā izcīnīja pasaules čempiona titulu 
freestyle disciplīnā. Varbūt arī kādam pāvilostniekam radīsies nopietna 
interese un reāli panākumi, jo te ir visas iespējas. 

Noteikti lielākā daļa pāvilostnieku ievērojuši rosību Dzintaru ielas 
galā, laivu šķūnī.  Tur tagad tapis Pāvilostas serf klubs, kuru atbalsta 
Pāvilostas pilsēta. Savukārt piedāvājums mācīties vindsērfingu vai 
iznomāt inventāru ir no vindsērfinga skolas puses "Spinout" (termins 
vindsērfingā). Izcenojumi ir dalīti, deklarētajiem pāvilostniekiem jeb 
vietējiem aptuveni trīs reizes mazāka samaksa, kāda tā ir šāda veida 
tirgū. Kam liekas vilinoši sadraudzēties ar vēju, jūru un vējdēļiem, jāatnāk 
uz klubu un šeit visu var aprunāt sīkāk.  Klubs noteikti veicinās tūrisma 
attīstību, kā arī centīsies ieviest ko jaunu aktīvu cilvēku dzīvē. Tiekamies 
uz ūdens! 
Atrodamies Pāvilostā, Dzintaru ielā 1 (laivu šķūnī, nākamā aiz muzeja). 

Vindserfinga apmācība notiek katru dienu no 10.00 līdz 20.00, 
izņemot dienās, kad pūš ļoti stiprs vējš vai vēja nav nemaz. 
 

mailto:info@surfpro.lv
mailto:dagnisb@windsurf.lv
http://www.360.lv/
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Sociālā informācija 
Daudzus māc bailes, kā dzīvosim šajā 

ekonomiski smagajā laikā. Lielākā sabiedrības 
daļa ir uztraukumā, kā varēs nodrošināt savu 
bērnu palaišanu uz skolu. 
 Sociālā darbiniece Ildze aicina 
iedzīvotājus būt atsaucīgiem, atbalstot tirdziņa 
organizēšanu. Jūlijā katru otrdienu no 
plkst.13.00 līdz 16.00 uz bērnu centru 
„Krams” varat nogādāt sev vairs 
nevajadzīgos apģērbus, apavus, mācību 
grāmatas. Tā mēs visi kopā sniegsim sociālo 
pašpalīdzību. Dariet to zināmu ikvienam 
atsaucīgam cilvēkam, kurš to gribētu atbalstīt! 

Pamatojoties uz ekonomisko situāciju 
valstī, valdība šogad nesegs  pirmklasnieku 
pusdienu izmaksas skolās.  

Vecākiem, kuriem šogad bērni uzsāks 
skolas gaitas un šis jautājums ir aktuāls, lūdzu 
līdz 15.jūlijam griezties pie sociālās 
darbinieces Ildzes. Telefona Nr. 63484560 
 
 
VIDUSSKOLĀ  
Par darba burtnīcām 
skolēniem 2009./2010.m.g. 

Jūnija sākumā skolēnu vecāku 
pārstāvji ieteica skolai vēlreiz pārskatīt mācību 
līdzekļu sarakstu nākamajam mācību gadam. 
Mācību līdzekļu saraksts aprīlī tika apspriests 
mācību priekšmetu metodiskās komisijās, bet 
maijā ar direktores rīkojumu apstiprināts. 
Vairākkārt ar pedagogiem pārrunājām  darba 
burtnīcu nepieciešamību, dažos priekšmetos 
no tām atteicāmies, bet lielākai daļai mācību 
grāmatu šīs burtnīcas ir kā komplekta 
sastāvdaļa. 
  Saprotams ir vecāku satraukums par 
to, kā sagādāt visu nepieciešamo skolai 
saviem bērniem. Ar mācību grāmatām skola 
nodrošina, bet par darba burtnīcām jautājums 
būtu jārisina valstiskā mērogā, jo arī to cena ir 
pārāk augsta. Arī kopēšanas izmaksas ir lielas. 
Skolai, tāpat kā citām iestādēm, šogad budžets 
ir krietni mazāks, tāpēc arī kopēšanu 
nevarēsim nodrošināt bez maksas kā līdz šim. 
    Izvērtējot kopējo situāciju valstī, gribu 
nomierināt vecākus, ka skola un skolotāji ar 
sapratni izturēsies pret tiem skolēniem, kuri 
tiešām nevarēs visu nopirkt, mēģināsim šo 
jautājumu risināt, iesaistot pašvaldības 
sociālos darbiniekus. Katrā ziņā rudenī 
skatīsimies konkrēti, kā organizēt mācību 
procesu, lai neciestu mūsu skolēni. 
    Saulainu vasaru skolēniem un izturību 
viņu vecākiem!  

Direktores vietniece mācību darbā 
 Aina Jakovļeva 

 
 

SPORTS 
Liepājas rajona pagastu, pilsētu, novadu 18.spartakiādes rezultāti 

vieglatlētikā 
Indra Rebuka 

1.vieta vesera mešanā 
3.vieta diska mešanā 
3.vieta lodes grūšanā 

Andris Dzenis 
2.vieta trīssoļa lēkšanā 
4.vieta tāllēkšanā 

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 
 
 

14.  STARPTAUTISKAIS   SMILŠU  
SKULPTORU  FESTIVĀLS „ZELTA  SMILŠU  

GRAUDS”  PĀVILOSTĀ ,  
2009. GADA  25.  JŪLIJĀ. 

 

 
Jau 14.-to gadu pēc kārtas jūlija pēdējā sestdienā Pāvilostas pludmale 

pārtaps vērienīgā brīvdabas tēlniecības vernisāžā. Notiks tradicionālais smilšu 
skulptoru festivāls „ZELTA SMILŠU GRAUDS”, kuru organizē Pāvilostas 
Mākslas skolas kolektīvs sadarbībā ar Pāvilostas novada domi un Liepājas 
rajona Kultūras nodaļu. Atbalsts festivālam gūts arī no Valsts Kultūrkapitāla 
fonda Kurzemes programmas. 

Šā gada skulptūru tēma : „Pasaku varoņi”. 
Pamatekspozīcijas veidošanai saņemtas 45 skices. No tām žūrijas 

komisija atlasīja 15. 
Par veiksmīgākajām tika atzītas Aizputes, Priekules, Kuldīgas, 

Ķekavas, Ulbrokas, Baldones, Tukuma un Pāvilostas Mākslas skolu, kā arī 
Valsts Ermitāžas  Mākslas studijas(Krievija)iesūtītie darbi. Pārējie un ikviens 
interesents, neatkarīgi no vecuma un profesionālās sagatavotības, aicināti 
piedalīties konkursa „HOBBY” grupā. 

Programma: 
25.jūlijs 
Līdz 11.oo reģistrācija dalībai konkursā. 
Līdz  15.oo darbs pie skulptūrām. 
Plkst. 17.oo apbalvošana. 
Plkst. 22.oo  tradicionālā festivāla noslēguma ugunsskulptūra. 
Programmā iespējamas izmaiņas. 
 

Dace Darkevica 
4.vieta vesera mešanā 
4.vieta diska mešanā 
9.vieta lodes grūšanā 

Sintija Meľģe 
1.vieta 3 km soļošanā 
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Pēc rekonstrukcijas uz šo ēku no privātmājas 
paredzēts pārcelt Ulmales bibliotēku, izvietot interneta 
pieejas punktu, telpas daţādiem pasākumiem un 
sanitāro mezglu. Ir noslēdzies iepirkums par tehniskā 
projekta izstrādes darbu izpildītāju. Iepirkumā ar zemāko 
cenu uzvarēja SIA „JOMS”. Pašreiz notiek tehniskā 
projekta izstrāde, kas ilgs līdz augustam. Projekta 
realizācijas laiks ir paredzēts līdz 2011. gada 1. jūnijam. 
 

 
Pāvilostas novada dome 

 
Sakas Novada dome ir iesniegusi Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda aktivitātē 3.1.3.1. “Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana” un saņēmusi finansiālu atbalstu projektam 
“Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana Pāvilostas vidusskolā 
”, Nr. 3 DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/046 

Projekta mērķis ir: vispārējās izglītības kvalitātes 
paaugstināšana Liepājas rajona Sakas novada Pāvilostas 
vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli 
tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības 
programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.  

Projekta ietvaros Pāvilostas vidusskolā 
paredzēts renovēt četrus dabaszinību kabinetus 
(ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas), aprīkot ar 
jaunām mēbelēm un modernu meteriāli tehnisko bāzi, 
iegādāties daţādus mācību materiālus un 
programmatūru. 

Patreiz ir veikts iepirkums par būvdarbu veikšanu 
un skolā notiek kabinetu renovācijas darbi. Iepirkumā 
uzvarēja un darbus veic SIA “IGA” no Pāvilostas.  Kopējā 
būvdarbu summa sastāda LVL 11 038,13 (ar PVN). 
Būvdarbus paredzēts veikt līdz šā gada 24. jūlijam. Šā 
gada ietvaros vēl ir plānots kabinetus apmēbelēt. Projekts 
ilgs līdz 2011. gada 30. oktobrim. 

 

 
 
 

 
Pāvilostas novada domes projektu koordinatore 

VIZMA ĢĒĢERE 
 

Sakas novada domē tiek realizēti 
sekojoši Eiropas Savienības projekti 

 

Pašreiz Sakas novada dome realizē vairākus Eiropas 
Savienības projektus. 

2009. gada 6. janvārī Sakas novada dome ir noslēgusi 
līgumu Nr. 08- 02- L32100- 000016 ar Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes 
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par finansējuma piešķiršanu 
projekta „Sakas novada Sakas pagasta „Pagasta Māja” 
palīgēkas rekonstrukcija par saieta namu ” pasākuma 321 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ” ietvaros. 
Projektā paredzēts rekonstruēt Sakas novada domei piederošo 
ēku, ko patreiz izmanto Sakas klientu apkalpošanas centrs kā 
palīgēku. Pēc rekonstrukcijas paredzēts ēku izveidot par 
daudzfunkcionālu tautas saieta namu, kas pildītu sekojošas 
funkcijas: saieta nams, konferenču zāle pieaugušo izglītībai, 
telpas pagasta NVO un pulciľiem, sanitārais mezgls. Projekta 
kopējās izmaksas sastāda LVL 89 500 (ar PVN), tai skaitā Sakas 
novada domes finansējuma daļa sastāda LVL 18 962. Ir izstrādāts 
ēkas tehniskais projekts, kuru veica SIA „AGROPROJEKTS” 
Liepājas filiāle. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par ēkas 
rekonstrukcijas darbiem. Iepirkumā ar zemāko cenu uzvarēja SIA 
„Latvijas Būvnieks”. Pašreiz rekonstrukcijas darbi ir uzsākti un ilgs 
līdz šā gada 5. novembrim. 

 

 
   

 
Otrs ELFLA projekts arī tiek realizēts Sakas pagasta 

teritorijā. 
2009. gada 21. maijā Sakas novada dome ir noslēgusi 

līgumu Nr. 08- 02- L32100- 000303 ar Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes 
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par finansējuma piešķiršanu 
projekta „Sakas novada Ulmales ciema veikala ēkas 
„Saulrieti” rekonstrukcija par saieta namu” pasākuma 321 
”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Kopējā 
finansējuma summa sastāda LVL 67 196,83, Sakas novada 
domes līdzfinansējums ir LVL 14 237.  
 

 

 
 

Ir uzsākti ēkas rekonstrukcijas darbi - tiek veikta jumta seguma demontāža. Foto 
V.Ģēģere. 

 

Notiek matemātikas kabineta remontdarbi. Foto V.Ģēģere. 
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Atbilde uz Pāvilostas novada domes 

laikraksta redaktores jautājumu par optisko kabeli.  
 

Raivis Mackevičs, Lattelecom Optikas tehnoloģiju biznesa daļas 
direktors:  
„Optiskās transporta maģistrāles Liepāja-Ventspils tīkla attīstības 
projekta ietvaros, Lattelecom pabeidza optiskā tīkla izbūvi posmā 
Vērgale – Pāvilosta. Šobrīd noris esošo tīkla iekārtu pārslēgšanas darbi 
no bezvadu risinājuma uz jaunizbūvēto optisko transporta risinājumu ar 
mērķi palielināt augšupielādes jaudu. Pateicoties jaunajam transporta 
risinājumam Pāvilostā, jau septembrī interneta lietotājiem būtiski 
uzlabosies Lattelecom sniegto pakalpojumu kvalitāte un ātrums, jo 
tagad arī Pāvilostā būs pieejams internets ar ātrumu līdz 10 Mbit/sek, 
kā arī būs iespēja pieteikt Lattelecom Interaktīvo TV, ko līdz šim nebija 
iespējams klientiem piedāvāt. ” 
 

Līga Bite 
SIA „Lattelecom” 

Komunikācijas daļas projektu vadītāja 
 
 

Jūlijs 
/ pēc Ainas Kareles esejas motīviem/ 

Skaists vārds. Kā vējpūta pār samtainu rudzu 
lauku. Lūpas tā vien velkas, lai noskūpstītu šo dēlieti 
uz vaiga. Tik spraunu spēkā un augumā. Ar zemeņu 
smaržu plaukstās. Gada divpadsmit brāļu pulkā – 
septītais. Tātad – veiksmīgais, darbīgais, laimīgais. 
Skaitli „septiņi” mūsu valodā loka tik daudzās 
nozīmēs. Mums ir septiņi vēji septiņās debesīs. Mums 
ir septiņi brāļi un septiņi gulētāji. Un galu galā mēs visi 
ilgojamies pēc septiņjūdžu zābakiem, lai ieraudzītu 
septiņus pasaules brīnumus. 

Ar vārdadienu gan jūlijs sev nodara pāri. 
Sazin kāpēc viņš to nosvin aprīlī. Ne tad vainagus 
novīt, ne smaržīgā siena vezumā pavizināties. Vai 
šodien mātes nosauc savus bērnus vārdā „Jūlijs”? 
Jēkabus jau esam atguvuši. Tāpat kā Kristapus un 
Krišjāņus. Gan pienāks kārta arī Jūlijiem. 

Mūsu tautai bijuši viedi Jūliji. Piecus var 
nosaukt bez garas domāšanas. Cēsu novadnieks un 
Latvijas brīvvalsts pēdējais izglītības ministrs Jūlijs 
Auškāps. Rakstnieks Jūlijs Lācis, dramaturgs Jūlijs 
Pētersons. Revolucionārais romantiķis Jūlijs 
Daniševskis un dzejnieks Jūlijs Dievkociņš. Īsi un 
traģiski ir bijuši šo vīru mūži. Jūliju Dievkociņu nopļāva 
1905.gada melnās sotņas zalve. Pārējie, zem sarkanā 
represiju riteņa samalti, gāja pretī savai nolemtībai. 

1940.gada 21.jūlijā jaunizceptā Tautas 
Saeima jau pirmajā sēdē pieņēma lēmumu par 
Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā. Latvijā ar 
Kirhenšteinu priekšgalā sāka plašu sovjetizāciju.  

Nākamajā dienā uz Vorošilovsku Stavropolē 
tika deportēts Kārlis Ulmanis. Viņa pēdas pagaisušas 
uz visiem laikiem. Tāpat kā Sibīrijā nobendētajiem 
Jūlijiem. 

Var sacīt, ka šodienas Jūlijiem ar šodienas 
bezatbildības patvaļu par to galva nesāp. Saka, ka 
visās tautās ir badakāsīgi laju bari, kas ērti 
iekārtojušies ap gļēvu, korumpētu un neizglītotu varu. 
Kāpēc šī ciniskā vīpsnā par pagātnes nodarījumiem 
no gada gadā aug augumā, nevis iet mazumā? 

Jūlijs neatbildēs. Aiz tās pašas nevaļas. Tie, 
kas dūšīgi strādā, parasti valodā strupi. Liepu mēnesis 
jūlijs katru gadu ir darbarūķis. Srīk, srāk! Izkaptis 
jābrucina. Šņikt, šņakt! Siens jāpļauj. Piere sāļos 
sviedros. Lokās pamalē zibeņi. Jau bite matos! Ar 
steigu vēl kartupeļi jāizvago un liepas jāuzziedina. Tad 
saules pirksts uz lūpām atstās medus garšu. Vēl 
vakaros migla kā piens jāsalej krūzēs, lai var vasaru 
atdzerties. 

Kas tur tik koši gavilē aiz viņa kalna? 
Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā... un 

visām tie skaistākie vārdi. Marija, Kristīne, Anna. Pa 
celiņu, pa vidiņu Jēkabs ar maizes kukuli un slaktētu 
avenu padusē. Lai līgojam, lai svinam... 

Dienas kļūst īsākas. Tā gribas, lai liepas 
nebeigtu ziedēt. Un cilvēki zem šalcošiem zariem būtu 
cilvēki ar gaismu acīs. 
 

 

11.jūlijā Velo  
diena Pāvilostā! 
 

Izbaudiet fantastisku  
atpūtu un vienreizēju iespēju  
piedalīties velo dienā Pāvilostā!  
Šajā dienā aicinām ievērtēt  
jauno velo maršrutu, kuru  
sagatavojis Pāvilostas TIC  
sadarbībā ar Liepājas TIB.  Velomaršrutā iekļautas interesantākās 
apskates vietas Pāvilostā. Tas ir tikai 6 km garš, un tas paredzēts ne 
tikai sportiskiem  cilvēkiem, bet arī ģimenēm ar bērniem. Pirms 
došanās ceļā dalībnieki Pāvilostas TIC jāsaņem ceļvedis un uzdevums! 
Lai veiktu šo uzdevumu, Jums būs nepieciešams fotoaparāts. Pirmie 
10 dalībnieki, kuri izbrauks velomaršrutu saņems pārsteiguma balvas. 
Velomaršruta prezentācijas dienā dalībniekiem Pāvilostas TIC būs 
iespēja iemalkot piparmētru tēju. 

 
Velomaršruta izpētē vēlams doties no plkst. 12.30 – 15.00. 

(sakarā ar Zvejnieku svētku koncertu Upesmuižas parkā  pēc plkst. 
17.00 būs slēgta Upesmuižas parka teritorija). 

 
Vēlams velobraucienā doties pašiem ar saviem velosipēdiem. 

Gadījumā, ja Jums nav savs velosipēds,  ir iespēja to izīrēt. Sīkāku 
informāciju varēsiet saņemt Pāvilostas TIC. 

 
Aicinām piedalīties! 
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Artis Selderiņš – Aizputes Mākslas skolas 5. grupa 

Rūdolfs Priedoliņš- Pāvilostas mākslas skolas 1.grupa 

Pilsēta bez policijas 
Viss tālāk rakstītais par Pāvilostu ir tikai subjektīvs atpūtnieka 

viedoklis. Es nevaru apgalvot, ka tā nudien ir, jo redzu šo pilsētu tikai 
reizi gadā uz pāris nedēļām. Tomēr tās ir nedēļas, kurās katru gadu no 
jauna pārliecinos, ka Pāvilosta ir viena no jaukākajām vietām, kur 
cilvēks var nokļūt. 

Pieņemu, ka Pāvilostas nosaukumu biju dzirdējis jau kaut kad 
agrāk, varbūt pat zināju, kur tā atrodas, bet tā pa īstam Pāvilostā 
nonācu pirms trijiem gadiem. Pavadīju te laiku, ko dēvē par 
medusmēnesi. Manam sievastēvam te ir neliela mājiņa, apdzīvojama 
pārsvarā tikai pa vasaru. Pēc kāzām sieva ieteica atbraukt uz šejieni 
mierīgai atpūtai. Būdams samērā liels Latvijas patriots, nu nekādi 
nevarēju iedomāties, ar ko šāda Kurzemes jūrmalas pilsēta varētu būt 
sliktāka par jebkuru Turciju, Spāniju vai, manis pēc, kaut Argentīnas 
pampām.  

Pirmais milzīgais pārsteigums man bija pilsētā dežurējošās 
apsardzes mašīnas. Visa mana iepriekšējā pieredze teica, ka Pāvilosta 
ir gana liela, lai tajā būtu kaut kas attāla rada policijas iecirknim vai 
vismaz policistam, kurš tad arī sistu blēžus, ķertu laupītājus, vajātu 
izvarotājus un dedzinātājus. Smieklīgi, vai ne? Runāju kā pilnīgi stulbs 
pilsētnieks, bet nu tā man toreiz likās..  

Pāvilostā nekā no tā nebija. Ātri vien es arī sapratu iemeslu – 
tas patiesībā nemaz nav vajadzīgs. Nezinu, varbūt sen, sen Pāvilostā 
viesojies kāds labdabīgs burvis un piešķīris pilsētai šādu garu. Varbūt 
tas ir brīnišķīgas jūras tuvums. Lai arī kas nebūtu pie vainas, man šķiet 
tīri fiziski var just to mieru, labdabīgumu, nezinu... pozitīvismu, kas kaut 
kur augstu, augstu gaisos gulstas pār šo pilsētu un, lēni krītot lejā, 
ieplūst cilvēkos, lietās un notikumos. Trakais ballēšanās laiks, kas bija 
jaunībā, man jau ir aiz muguras. Tomēr esmu pārliecināts – ja kaut kādā 
neizskaidrojamā veidā gadītos iemaldīties vietējā zaļumballē un tur kāds 
vietējais jaunietis nolemtu man kārtīgi sadot pa ausīm – pat tas tiktu 
darīts ar lielu pozitīvismu 

Vēlreiz gribētos atkārtot – es tiešām pieņemu, ka, dzīvojot uz 
vietas, to ir grūtāk sajust. Visas problēmas, kas ir ikvienam no mums, 
īpaši šajā laikā, noteikti ir arī Pāvilostā. Tās jārisina, ar tām jātiek galā. 
Un, tā ņemoties, reizēm pazūd  iespēja redzēt kaut ko daudz 
netaustāmāku, pārdabiskāku. Man ir iespēja vērtēt Pāvilostu no 
attāluma – kā gleznu. Un es noteikti domāju – būtu es kāds Čaks, es 
līdzīgi kā Čaks par Rīgu, uzrakstītu daudz slavas dziesmu Pāvilostai. 
Tomēr Čaks es neesmu vis, tāpēc ir tikai šādas mazas pārdomas, kas 
top 18. jūnija rītā, pirms pulksten astoņiem. Top Rīgā, ar domām, ka 
drīz braukšu uz Pāvilostu.  

P.S. Pāvilostas daba un jūrmala – tas vispār ir absolūti 
vienreizēji. Gribas pabaudīt kādas pludmales sajūtas? Dodamies kaut 
kur gar ūdenstorni, kaut kur pa tiem mežiem, nonākam līdz jūrai, 
paejamies uz Ventspils pusi, gar fantastiskajiem stāvkrastiem un 
avotiņiem. Negribas jūru? Ejam pāri upei, aizejam garām pansionātam, 
gar Līko priedi un skat - esam jauktā lapu koku mežā, kur šķiet nekas 
un nekad nav liecinājis par jūras klātbūtni. Un tas viss tikai pusstundas 
gājiena attālumā. 

Un tad vēl abas šīs pludmales. Seklā – pa labi no mola. Kur 
laiski pazvilnēt saulītē, kur aizvest meitu pabradāties par seklajām 
peļķēm vai seklajā jūrā mācīt sievai peldēt. Un dziļā – pa kreisi no mola. 
Kur sagaidīt apmākušos augusta beigu dienu, kad gaiss jau kļuvis vēss, 
bet ūdens ir vissiltākais. Kur šādā dienā piedzīvot pirmās vētras un iet 
peldēties lielajos viļņos, vienlaicīgi baidoties un sajūsminoties.  

Nudien,  man liekas varētu pieņemt, ka Dievs, to visu radot, 
paņēma brīvbrīdi, lai papriecātos, cik teicamās kombinācijās viss ir 
izdevies. Un tad padomāja – „‟eh, ja jau tik labi izdevies, tad lai mana 
svētība pār šo vietu uz mūžu‟‟.  

MATĪSS MEIJERS 
 
 

VECĀSMĀTES LIELĀS DIENAS 
Reiz sanāca tā, ka Kurzemē satikās divi 

zviedri. Nē, atvainojiet – Zviedri. Neviens no viņiem 
gan nebija skandināvs. Vēl vairāk – tikai viens bija 
cilvēks. Otrs – pelēcīgs, nebēdnīgs kaķis. Ja kaķis 
nebūtu bijis tik nebēdnīgs, ja vecāmāte par kaķi būtu 
zinājusi, ja Konstance mazāk klačotos, bet Aivars 
nebūtu saķēris gadsimta nogurumu, iespējams, viss 
būtu beidzies ar daudz mazāku jampadraci. Tomēr 
vecāmāte nezināja vis, Konstance klačojās, bet 
Aivars bija saguris. Un vecaimātei sanāca ļoti 
neparasta vasara. 

Esmu Matīss Meijers. Mans pirmais stāsts ir 
''Vecāsmātes lielās dienas'', kas izdots grāmatā un 
kurā aprakstu savā bērnībā Laidu pusē piedzīvoto un 
tur dzirdētos nostāstus. Par humoru, par 
dzīvesprieku, par dzīvessparu, kas likvidē jebkurus 
depresijas nosēdumus ātri un pilnībā.  

No katras grāmatas, ko Jūs iegādājaties, 
viens lats tiek novirzīts veco ļaužu namiem Latvijā, 
tajā skaitā Pāvilostā. Pāvilostas veco ļaužu namam 
plānojam veltīt 1000Ls aktuālo saimniecisko 
jautājumu risināšanai.  

Grāmata iegādājama Pāvilostas TIC, 
mājaslapā www.vecamate.lv un grāmatnīcās visā 
Latvijā. 
 

http://www.vecamate.lv/
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DZĪVES BRĪŢOS 
Ir vasaras vēju šalkās 
Gaišs pamodies jūlija rīts. 
Tavs mūžs lai šī rīta šūpās 
Ir ziediem un vainagiem vīts! 

SVEICAM NOZĪMĪGĀS DZĪVES JUBILEJĀS JŪLIJĀ 
DZIMUŠOS PĀVILOSTAS UN SAKAS IEDZĪVOTĀJUS  -  
Lati Kārkliľu – 92  Imantu Stūrmani - 80 
Annu Zajacu – 87  Gunāru Rekmani - 75 
Almu Vaskopu – 84  Liliju Popkovu - 75 
Līzi Emīliju Pētermani – 82 Māri Plūdumu - 75 
Malvīni Strazdiľu – 80  Anitu Ainu Galviľu – 65 

Āri Vaskopu, Zaigu Baranovu, Inesi Ermsoni, Sarmīti 
Beķeri, Solvitu Sekaču, Jāni Priedolu, Guntaru Priedoliľu, 
Daini Ķipstu, Arti Zalonski, Arni Zalonski! 
 Sveicam pilnganiekus -  Evitu Zingniku un Dāvi 
Grasmani! 
 
Ir dzīvē jāuzplaukst, lai ziedētu. 
Ir dzīvē jāuzzied, lai dzīvotu 
Un savu mūžu kā ziedu saudzētu! 

SVEICAM NOZĪMĪGĀS DZĪVES JUBILEJĀS AUGUSTĀ 
DZIMUŠOS PĀVILOSTAS UN SAKAS IEDZĪVOTĀJUS  -  
Martu Grundmani – 87  Almu Fridu Rebuku - 80 
Emīliju Jembergu – 86  Mirdzu Puško - 70 
Ermīni Katrīni Eľģeli – 83 Vilmu Reinhardi - 70 
Dzidru Grimstu – 82  Leokādiju Zarecku - 70 
Liliju Dreimani – 82  Uldi Zingniku - 70 
Ausmu Grečihu – 81  Dzintru Rutu Šķilu - 65 
Augusti Megni – 81  Jautrīti Rozentāli - 65 
Valentīnu Urbāni – 81  Mihailo Simkaľiču – 65 
Annu Lācīti – 60   Silviju Vaškusi – 60 

Intu Vīganti, Inesi Zaharovu, Jāni Bunci Sakas pagasta 
„Graudiņos”, Vairi Šilderu, Daini Klaku, Māri Draugu! 

Sveicam pilngadnieku – Ingu Beneti! 
 

ZINĀŠANAI 
  V/A SVA Kurzemes reģionālās filiāles vides veselības 
analītiķe V.Kūla informē, ka  peldvietas ūdens kvalitāte  pēc 
izmeklētiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu 
ņemšanas vietās 2009. gada 16.jūnijā  ir atbilstoša LR MK 2008. 
gada 7. jūlija noteikumu Nr. 523 „Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības 
informēšanai” prasībām. Peldēties atļauts. 
 

Ir vasara. Saprotams, ka dārzi un zālāji izkalst un veldzēt tos 
var tikai ar ūdeni. Tikai jāatceras, ka pilsētas vecajā daļā arī 
ūdenspadeve ir nokalpojusi un daļai pilsētas iedzīvotāju trūkst 
ūdens tad, kad kādam vairāk rūp zāliens.  

Atgādinām, ka dārzu laistīšana Pāvilostā atļauta no 
23.00 līdz 7.00.  

 

Š. g. 11. jūlijā, Zvejnieku svētku laikā Pāvilostas pilsētā 
tiks ierobeţota transporta kustība. Lūdzu, ievērojiet ceļu 
norādījuma zīmes! 
 

SLUDINĀJUMI  
Dāvina skolēna rakstāmgaldu. Zvanīt 634 98135. 

 

Bezmaksas stomatologa pakalpojumi. Zobārste 
Dr.Liepiņa Aizputē, kura noslēgusi līgumu ar slimokasi, pieņem 
un bez maksas ārstē bērnus līdz 18 gadu vecumam. 

 

No 1.jūlija SIA „Ledusroze” piedāvā iegādāties AS 
„Saldus Labība” dažādus lopbarības maisījumus – cāļiem, 
jaunputniem, vistām, liellopiem, cūkām. Piedāvājam 
makšķerniekiem papildbarību zivīm. Ir pieejami dažādi 
iepakojumi 5, 10, 35 kg. Iespējams vienoties par piegādi. Zvanīt 
darba laikā t.29234449 (Inita). 
 

Pāvilostas pensionāru apvienība 2009.gada 22.jūlijā 

organizē ekskursiju. 

Maršruts: Pāvilosta – Loţmetējkalns – 
Ziemassvētku kauju muzejs – Botāniskais dārzs -  Brīvdabas 
muzejs – Lido apmeklējums – Pāvilosta. 
Maksa par ekskursiju Ls3.00. (Maksā ietilps muzeju, gidu un citi 
pakalpojumi). Pieteikšanās līdz 18.jūlijam – Pāvilostas bibliotēkā 
t.63484566 vai pie Veltas Citskovksas t.63498161. Pulcēties 
autobusu pieturās. Izbraukšana plkst.6.00. 
 

Kļūdas labojums 
No sirds atvainojamies 12.klases absolventam Jānim 

Kalniņam un viņa ģimenei par to, ka neuzmanības dēļ novada 
laikraksta maija Nr.  rubrikas  Domes ziņas publicētajā 
informācijā par  olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem netika 
minēts viņa vārds.  

Jānis Kalniľš ieguvis 1.vietu Informātikas konkursā 
rajonā un atzinību angļu valodas olimpiādē.  

 

PATEICĪBA 
Vēlamies pateikties visiem, kuri palīdzēja uguns liesmu 

savaldīšanā, kuri palīdzēja nosargāt no liesmām blakus esošās 
mājas. Liels paldies Jums visiem!   

Mēs pateicamies arī visiem, kuri palīdz ugunsgrēka 
vietas sakopšanā.  

Ar pateicību, Aija un Vitolds 
 

 
 

 

Laikraksts maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa 
Redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv, maketētāja Mairita Baltaiskalna. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

Sveicam  
Sintiju un Uldi SPRIĽĢUS 

ar meitas ALISES piedzimšanu! 
 

Dagitu un Artūru HORNUS  
ar dēla EMĪLA piedzimšanu! 
 
 
 
Sveicam  
Signiju Ţuravsku un  
Kasparu Ķinēnu  
kāzu dienā! 
 
 MŪŢĪBĀ 
Alvīne BUŠĽEVICA 25.03.1921.- 13.06.2009. 
 

Viktors VEINBERGS 12.04.1947.- 13.06.2009. 
 

Amālija RONE 04.09.1911.-23.06.2009. 
 

Klaudija PAVLUŠEVA 18.03.1926.- 23.06.2009. 
 

Klavdija GRAFOVA 20.05.1935.-28.06.2009. 
 

 

 

 

 

 


