
Kas kaitēja nedzīvot 
Dižas jūras maliņā. 
Jūras māte man vaicāja, 
Ko dar’ jūras zvejnieciņ? 
- Tīklus auda, sagšas raksta, 
To dar’jūras zvejnieciņ. 

Butes, menci man vaicāja 
Ko zvejnieka meitas dara? 
Visas meitas valgus auda 
Priekš mazām siļķītēm. 
 
 

Sveicam zvejnieku svētkos! 
 

Sakas novada dome 
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Iedzīvotāju  ievērībai!!! 

Š. g. 2. augustā Latvijā notiks tautas 
nobalsošana par likumprojektu” Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē”. 
 

Sakas novadā iecirkľa  atrašanās vieta: 
Sakas novada domē, Dzintaru ielā - 73, Pāvilostā, 
tālrunis 3484559. 
 

Iedzīvotāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 
iecirknī un nobalsot, to rakstiskā pieteikumā varēs 
paziľot vēlēšanu komisijai, kura piebrauks pie 
vēlētājiem mājās.  
 

Zelta Smilšu Grauds 
13.starptautiskais smilšu skulptoru festivāls 

Pāvilostā 2008.gada 26.jūlijā. 
Šī gada skulptūru tēma „Bagātību sala”. 

No 9:00 – 11:00 reģistrācija dalībai „Hobby” grupā. 
Līdz 15:00 darbs pie skulptūrām.  
Plkst.17:00 Apbalvošanas ceremonija. 
Saulrietā ap 22:00 Festivāla noslēguma 
ugunsskulptūra.  

Pamatkompozīciju veidos 15 komandas no 
Latvijas Mākslas skolām un Valsts Ermitāžas 

Mākslas studijas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DOMES ZIĽAS 
 

Īsi pirms Līgo svētkiem - 20.jūnijā - notika kārtējā domes 
sēde, kurā piedalījās visi deputāti un izskatīja 14 darba 
kārtības jautājumus, tai skaitā divus slēgtajā sēdē.  
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Sakas novada domes gada 
publisko pārskatu. Iedzīvotāji, kuriem ir interese, varēs ar to 
iepazīties domē, klientu apkalpošanas centrā un Pāvilostas 
pilsētas bibliotēkā. 

Domnieki pieņēma lēmumu nodot sabiedriskajai 
apspriešanai Sakas novada nekustamā īpašuma „Pūces” 
detālplānojuma 1.redakciju.  

Apstiprināja Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
nolikumu un muzeja krājuma noteikumus, kuros bija veiktas 
korekcijas.  
 Deputāti pieņēma lēmumu atļaut Malduguns ielā 8, 
Pāvilostā izstrādāt detālplānojumu. Plānojums būs jāveic arī 
minētajam īpašumam pieguļošajās teritorijās saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 54.1. un 54.3. punktiem un Sakas 
novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam 219.3.punktu par detālplānojuma obligātu 
izstrādi brīvām, neapbūvētām teritorijām, kurām teritorijas 
plānojumā nav pietiekami detalizēti apbūves, infrastruktūras 
attīstības un plānošanas noteikumi. Kad minētā īpašuma 
īpašnieks sniegs informāciju par detālplānojuma 
izstrādātāju, dome slēgs trīspusēju līgumu ar 
detālplānojuma ierosinātāju un izstrādātāju. 

Novada dome izskatīja zemes ierīkotājas Annas 
Brūkles iesniegumu par zemes gabalu ieskaitīšanu zemes 
reformas pabeigšanai. Izvērtējot domes rīcībā esošo 
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 
ka bijušajiem īpašniekiem, kas nebija reģistrējušies Lauku 
reģistrā, izbeigtas lietošanas tiesības ar Sakas novada 
domes 2006. gada 29.decembra lēmumu Nr.18-15. Tā kā 
zemes gabali nav apbūvēti, viņi ir iznomāti bijušajiem 
īpašniekiem vai vēlmi izteikušajiem Sakas novada 
iedzīvotājiem. Bijušie īpašnieki, kam noslēgti nomas līgumi, 
noteiktā termiņā līdz 2007. gada 30. novembrim nav 
pieteikušies Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, līdz ar to 
zemes gabali„Zirņi”, „Ķēniņi”, „Liepkalni”, „Lotes”,  „Rāvas” ir 
ieskaitāmi zemes reformas pabeigšanai un nomnieki 
brīdināti par līguma pirmstermiņa izbeigšanos. 

Deputāti, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 
kā arī ar lietu saistītos apstākļus,  konstatēja, ka Sakas 
novada domes 26.10.2006. lēmumā Nr.16 -10 nav norādīta 
divu zemes gabalu ieskaitīšana kādas konkrētas 
pašvaldības funkcijas realizēšanai. Nolēma zemes gabalus 
Sakas ielā 9, Pāvilostā un „Pagasta meži”, Sakas pagastā 
ieskaitīt novada pašvaldības funkciju realizēšanai – 
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus( 
ūdensapgādes un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 
atrodas dzīvojamais fonds un sekmēt uzņēmējdarbību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanos. 
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Deputāti atbalstīja sociālās darbinieces Ildzes Agitas 
Balodes iesniegumā izteikto priekšlikumu par dāvanu karšu 
iegādi 2008./2009.mācību gada pirmklasniekiem un 
daudzbērnu ģimeņu skolēniem. Šim nolūkam no domes 
sociālā budžeta tiks izlietoti Ls 410. 
 No domes  budžeta neparedzētiem līdzekļiem Ls 130 
piešķīra  dramatiskā kolektīva izrādei „Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā”, Ls 250 - Latvijas brīvās cīņas sporta klubam 
pāvilostnieces Agates Jances dalībai mācību- treniņu 
nometnēs, Ls 1500 apmērā SIA „Metrum” par teritorijas 
plānojuma izstrādi. 

Deputāti apstiprināja Sakas novada domes konkursa 
„Sakoptākā sēta Sakas novadā -2008” nolikumu ( Skat.       
3.lpp.) un  vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja- Sakas novada dome projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere; komisijas locekļi: Sakas novada domes 
dārzniece Gunita Lazukina, Sakas novada domes zemes 
ierīkotāja Anna Brūkle, daiļdārznieku interešu kopas 
„Sārtene” vadītāja Baiba Arāja, sieviešu kluba „Maijas” 
vadītāja Agita Pētersone. 

Sakarā ar cenas palielināšanos suvenīru krekliem ar 
Pāvilostas logo, kas nopērkami TIC un novadpētniecības 
muzejā, deputāti apstiprināja jauno pārdošanas cenu, kas ir 
Ls 6. 

Maza ķibele notikusi ar nekustamā īpašuma, kurā 
dome plānoja izvietot Ulmales bibliotēku, iegādi. Kārtojot 
pirkšanas pārdošanas dokumentus atklājās, ka ēkas 
īpašniecei nepieder zeme ap ēku. Zeme ēkas uzturēšanai 
2001.gadā tika piešķirta pastāvīgā lietošanā a/s „LPB”, kas to 
nebija reģistrējusi Zemesgrāmatā. Deputāti, izskatot A/S „ 
LPB” iesniegumu par atteikšanos no zemes lietošanas 
tiesībām, jo ēka ir pārdota citam īpašniekam, nolēma izbeigt 
zemes lietošanas tiesības a/s „ LPB” un anulēt Zemes robežu 
plānu uz īpašumu „Saulrieti”, Sakas pagastā, un slēgt zemes 
nomas līgumu ar ēkas īpašnieku. 

Ar informāciju un priekšlikumiem tālākai darbībai uz 
domes sēdi pie deputātiem bija ieradušies Pāvilostas molu 
izpētes grupas pārstāvji, projektētāji, būvnieki, remontdarbu 
finansētāji un arī Liepājas rajona galvenais arhitekts 
J.Grundbergs. Pēc Z mola apsekošanas, konstatēts, ka mols 
ir avārijas stāvoklī un tam nepieciešams veikt apjomīgu 
remontu. Tuvākajā laikā būs apkopoti arī D mola apsekojuma 
rezultāti. Finansējumu šim vairākus miljonus vērtajam 
projektam varētu piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem. 
Projektētāji piekrita J.Grundberga priekšlikumam, 
remontdarbos piesaistīt arī dizaineru, kurš rūpētos par to, lai 
Pāvilostas lepnums – akmens mols – nezaudētu savu vizuālo 
pievilcību. 

Slēgtajā sēdes daļā nolēma vienai personai piešķirt 
vienreizēju pabalstu medikamentu izdevumu segšanai un 
vienai personai piešķirt vienreizēju pabalstu pases 
kārtošanai, kas atstrādājams, ņemot līdzdalību 2 darba 
dienas novada labiekārtošanas darbos. 
Sociālajos pabalstos jūnijā izmaksāti Ls 180. 
Nākošā domes sēde notiks 31.jūlijā. 

Informāciju sagatavoja 
Marita Horna 
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Sakas novada dome izsludina konkursu  
„ Sakoptākā sēta Sakas novadā 2008 ” 

 

Konkursā var pieteikties vai tikt pieteiktas ( ar īpašnieka piekrišanu ) 
visas Sakas novada lauku sētas un individuālas mājas līdz šī gada  
1.augustam pie Sakas novada domes projektu koordinatores Vizmas 
Ģēģeres, t: 3484561, mob: 29129385 vai dārznieces Gunitas Lazukinas, t: 
3484563, mob: 29725727 

 
Vērtētas tiks visas novada sabiedriskās iestādes un uzņēmumi, kā arī 
daudzdzīvokļu mājas. Vērtēšana notiks pēc 1. augusta. Visiem dalībniekiem 
balvā bezmaksas ekskursija pa Latvijas skaistākajiem dārziem. Sakoptāko 
sētu apbalvošana šī gada 18. novembra svinīgajā pasākumā. 
Lūdzam būt aktīviem pieteikties pašiem un pieteikt citu skaistākos dārzus un 
lauku sētas konkursam ! 

 

Nolikums ikgadējam konkursam 
„ SAKOPTĀKĀ SĒTA SAKAS NOVADĀ -2008 ” 

 Konkursa mērķis ir veicināt Sakas 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 Sakas novada dome. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, 
kas veic vērtēšanas darbu.  
Konkurss tiek izsludināts Sakas novada avīzē „ Pāvilostas- Sakas Ziņas ” un 
Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv  
Pieteikšanās konkursam līdz 1. augustam. 
Piedalīšanās lauku saimniecībām, lauku sētām un individuālām mājām ir 
brīvprātīga. Pāvilostas pilsētā individuālajām mājām tiks vērtēta ielas malas 
sakoptība un skats uz māju no ielas. Lauku sētām tiks vērtēts skats no 
piebraucamā ceļa, mājas nosaukuma zīme. 
 Visām sabiedriskām iestādēm un uzņēmumiem tiek vērtēts: 

- apkārtnes sakoptība,  
- ēka un tās fasādes sakoptība, 
- izkārtne, logo u.c. ārējais noformējums, 
- apstādījumi, puķu podi u.c. 
- progress apkārtnes sakoptībā salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

Daudzdzīvokļu mājām tiek vērtēta: 
- apkārtnes sakoptība, 
- mājas fasādes ārējais izskats, 
- kāpņu telpas, 
- balkonu, lodžiju apzaļumošana. 

Individuālās mājas tiek vērtētas pēc tabulas desmit ballu sistēmā. Lauku sētas 
tiek vērtētas pēc tabulas desmit ballu sistēmā. 

Periods, kurā komisija veic vērtēšanu: augusta mēnesis, paredzēti 
žūrijas komisijas izbraukumi pa Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu. 
Sakas novada dome pēc komisijas vērtējuma piešķir balvas labākajām 
mājām, lauku sētām un iestādēm. Apbalvošana notiek 18. novembra svinīgajā 
pasākumā. Visi pieteikušies pretendenti, arī komisijas locekļi, kā balvu saņem 
bezmaksas ekskursiju pa Latviju. 
 

Pabeigts Pāvilostas pilsētas teritorijas 
plānojums 
2008. gada 19. jūnijā 

Informāciju sagatavoja Aija Ševele, „Metrum” 
sabiedrisko attiecību speciāliste.  

Jūnijā ir stājies spēkā Pāvilostas pilsētas 
teritorijas plānojums 2008. – 2020. gadam. To ir 
izstrādājis teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” 
sadarbībā ar Sakas novada domi. 
Jaunais Pāvilostas teritorijas plānojums paredz 
vēsturiskajai pilsētas daļai jeb Vecajai Pāvilostai 
atjaunot vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa 
statusu. Jaunā apbūve Pāvilostā nākamajos 12 gados 
tiks virzīta uz neapgūtajām un brīvajām teritorijām 
tuvāk Liepājas – Ventspils šosejai. 

Pilsētā esošās ostas un jaunu tūrisma un 
atpūtas saimniecības objektu attīstība plānota Sakas 
upes kreisajā krastā – otrpus pilsētas vēsturiskajai 
daļai. Jaunajā teritorijas plānojumā Pāvilostas pelēkās 
kāpas dabas liegumā ir iekļauti 4,6 ha Pāvilostas 
pilsētas teritorijas. 

„Jaunais Pāvilostas teritorijas plānojums 
paver iespējas sabalansēt iedzīvotāju, tūristu un 
uzņēmēju intereses un galvenais - tajā ir daudz ideju 
attīstībai,” saka Uldis Kristapsons, Sakas novada 
domes priekšsēdētājs.  

„Izstrādātais plānojums paredz respektēt 
pilsētas dabas vērtības un kultūrvēsturisko apbūvi ar 
aizsargājamām teritorijām. Tieši ainava kā telpiskais 
satvars jeb plašāk – ainaviskā pieeja mums deva 
iespēju labāk saprast ilgā laikā veidojušos pilsētas 
struktūru un uz tās pamata līdzsvaroti veidot pilsētas 
nākotnes redzējumu,” uzsver Inguna Jekale, „Metrum” 
plānošanas projektu metodiskā vadītāja. „Metrum”, 
izstrādājot Pāvilostas teritorijas plānojumu, izmantoja 
inovatīvu sabiedrības iesaistes veidu. Iedzīvotāji 
diskusijās tika aicināti izteikt viedokli par pilsētas 
attīstību ne tikai normatīvajos aktos noteiktajos 
apspriešanas posmos, bet jau plānošanas gaitā, pirms 
pirmās redakcijas nodošanas sabiedriskajai 
apspriešanai. 

Pirms teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 
izstrādes sabiedrības vērtējumam tika nodotas divas, 
atšķirīgas Pāvilostas telpiskās attīstības koncepcijas – 
grafiski zīmētas kartes, kas tika piedāvātas arī kā 
zemes izmantošanas alternatīvas pilsētas 
teritorijai. Teritorijas plānojuma pirmajai redakcijai par 
pamatu pašvaldība izraudzījās koncepciju, ko atbalstīja 
vairums iedzīvotāju.  

„Domāju, ka, pateicoties „Metrum” 
organizētajām iedzīvotāju diskusijām pirms pirmās 
redakcijas nodošanas sabiedriskajai apstiprināšanai, 
Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde 
noritēja ļoti veiksmīgi,” norāda U.Kristapsons.  

Izstrādātais Pāvilostas teritorijas plānojums ir 
apskatāms Sakas novada domē, Pāvilostā, Dzintaru 
ielā 73 (pie kancelejas vadītājas), uzņēmuma „Metrum” 
mājaslapā www.metrum.lv (sadaļā Projekti) un drīzumā 
arī Sakas novada domes mājaslapā www.pavilosta.lv 
(sadaļā Domes dokumenti).  
Plašāka informācija:  
Aija Ševele, „Metrum” sabiedrisko attiecību speciāliste, 
tālr. 7814222, 29175961, aija.sevele@metrum.lv 
Aija Ozoliņa, Sakas novada domes kancelejas vadītāja, 

tālr. 3498261, dome@saka.lv 

Mūsu  jaunsargi Norvēģijā  
Pāvilostas jaunsargi jau otro gadu pēc kārtas piedalījās Norvēģijas 
zemessardzes jauniešu sacensībās, kas norisinājās no 19.- 22.jūnijam 
Trondheimā.  Šogad mūsējie  Sandra Bikova, Agija Meņģe un Ansis Horna 
startēja kopā ar jaunsargiem no Gulbenes un kopvērtējumā ieguva 4.vietu. 
Jauniešiem bija jāparāda savas spējas šaušanā, peldēšanā, militārās 
jūrniecības uzdevumos, lauka kaujas iemaņās, dažādās citās sporta 
sacensībās.  Latvijas jaunieši 15 km garajā pārgājienā ieguva 2.vietu, bet 
biatlonā izvirzījās priekšgalā – iegūstot 1.vietu.  

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:aija.sevele@metrum.lv
mailto:dome@saka.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tāpēc vēlreiz LIELU paldies gribu pateikt:  Reţisorei - Maritai Hornai, labākiem un 
atraktīvākiem Sakas novada māksliniekiem: MIRTAI – Rudītei Jancei, PIGALU 
PRĪDIM – Edijam Ermsonam,  Tūteru ģimenei: DAGNIJAI – Janetai Kristapsonei, 
ĒRIKAM – Ģirtam Vagotiņam – Vagulim, UĢIM– Aldim Anševicam, manai -  Sprēsliľu 
ģimenei:  VIKTORAM – Gatim Štokmanim, LĀSMAI – Daigai Cābelei,  Ģiluču 
ģimenei: VERONIKAI – Annai Kažei, JĀZEPAM – Oskaram Vērniekam un viņu 
bērniem - Agatei Jancei, Evitai Jakovļevai, Madei Jancei, Katei Štokmanei, Annai Šēnai. 
Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam 
Pāvilostas jauniešu vokāli instrumentālam ansamblim – Elīnai Citskovskai, Jānim 
Kalniņam, Raitim Kreicbergam, Pīteram Pētermanim, Artūram Kangīzeram. 
Floristikas meitenēm – vadītājai Ildzei Balodei  
Suflieriem: Dzintrai Vērniecei, Gunita Lazukinai, Elīnai Hornai, Terēzei Cābelei. 
Apskaľotājiem: Dacei Bunkai, Eināram Vārsbergam 
Skatuves zēniem: Ērikam Bunkam, Aivaram Jancim, Andrim Hornam, Tālim Ozolam, 
Matīsam Hornam. 
Atbalstītājiem: Sakas novada domei, Liepājas rajona Kultūras nodaļai, SIA 
”ĀĶAGALS”, z/s „Kaija”, „Bodīte 99”, Armandam Sanderam, Gatim Štokmanim, Andrim 
Cābelim, Laumai un Ludim Megņiem, Dainim Vinkleram un Robertam Matrozim. 
Liels paldies arī skatītājiem, kuri neskatoties uz auksto laiku, mūs atbalstīja un novērtēja 
ar aplausiem. 

                                        Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja Silva Vārsberga 
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Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
 jaunas izstādes 

 

„ Pāvilostas teiksma par dzintaru” 

 „ Kas mīt Sakas novada mežos?” 
 

Darba laiks: trešdienās, ceturtdienās, 

piektdienās no 11.00 -17.00 

 sestdienās, svētdienās no 12.00 -16.00  

( telf. 3498276 ) 
Ieeja: pieaugušiem Ls 0.30 skolēniem Ls 0.15 

 

Vai tu zini, ka 
- Pāvilostas molu pārbūve varētu 

izmaksāt līdz 3 miljoniem eiro. 
- Dome, neskatoties uz finansējuma 

nepietiekamību, tomēr meklēs ceļus, kā 
uzsākt jaunā veselības centra izbūvi 
Brīvības un Lejas ielas krustojumā. 

- Līdz Zvejnieksvētkiem Pāvilostas TIC 
plāno sagādāt jaunus suvenīrus – 
cepurītes, auduma maisiņus, kreklus, 
krūzītes ar Pāvilostas logo. 

- 12.jūlijā plkst. 12.30 Radio 1 pārraidē 
stāstīs par Pāvilostu. 

- Lai septembrī ar pilnu atdevi zēni varētu 
uzsākt mācības darbmācības kabinetā, 
dome nolēmusi piešķirt Ls 5000 jaunu 
iekārtu iegādei. 

- Šogad valstī uzsākta bibliotēku 
akreditācija. Liepājas rajonā kā pirmā 
akreditāciju oktobrī gatavojas iziet 
Pāvilostas bibliotēka. 

- Čaklākie Sakas pagasta bibliotēku 
„Bērnu žūrijas” grāmatu lasītāji jūnijā bija 
ekskursijā uz Ventspili un izbaudīja šīs 
pilsētas daudzpusīgo izklaižu 
piedāvājumu. 

 
Atbilde Dzintaru ielas 101 mājas 

iedzīvotājiem 
Pēc publikācijas iepriekšējā mēneša 

laikrakstā, kurā iedzīvotāji bija neizpratnē par 
mājas izskatu, pie avīzes redaktores ieradās 
minētās mājas iedzīvotājs Jānis Šnore un 
pastāstīja sekojošo: „ Stutes, kas saslietas gar 
māju bija domātas paredzamajiem mājas apmales 
betonēšanas darbiem. Līdzekļi šim nolūkam 
savākti no mājas iedzīvotājiem. Jāsaka gan, ka ne 
visi maksā mājas apsaimniekošanas naudu. Daži 
pat ļaunprātīgi izvairās. Apmēram 7 no 24 
dzīvokļu īpašniekiem mājas apsaimniekošanā ar 
savu līdzfinansējumu nepiedalās. Taču mājas 
iedzīvotāji kopsapulcē vienojušies, ka paši 
apsaimniekos savu īpašumu un pieņemtajos 
statūtos noteikts, ka apsaimniekošanas nauda 
jāmaksā visiem mājas iedzīvotājiem. Šim nolūkam 
tika apstiprināta mājas valde trīs cilvēku sastāvā 
un revidents, kurš kontrolēs apsaimniekošanas 
līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu.” Lai ko arī darītu, 
vienmēr atradīsies tādi, kuri nebūs apmierināti – it 
īpaši parādnieki.   

Atliek vien novēlēt mājas iedzīvotājiem 
lielāku vienprātību un ieinteresētību savas dzīves 
vietas sakārtošanā un labiekārtošanā.  

  

 

 

SVĒTKI AIZVADĪTI 
 

Aizvadīti vieni no skaistākiem svētkiem, ko svin visi latvieši – Līgo svētki. Nu jau otro 
gadu Pāvilostā, Upesmuižas parka estrādē ielīgošana sākas ar Pāvilostas k/n 
dramatiskā kolektīva izrādi. Šogad tika parādīta “LIMUZĪNS JĀĽU NAKTS KRĀSĀ”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2008.gada jūnijs / jūlijs                                                                                                                                                                                                                                              5 

Startē  
„Diţā Baltijas apceļošana” 

Turpinot pērn iesākto tradīciju 
– "Baltijas ceļojumu maratonu", šogad no 
1.jūlija sākās Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras un pārējo baltiešu tūrisma 
institūciju organizētā akcija "Dižā Baltijas 
apceļošana". Tas ir triju Baltijas valstu 
tūrisma kopprojekts, kas aicina triju 
valstu iedzīvotājus apmeklēt 36 pašlaik 
interesantākos tūrisma objektus Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā, iegūstot akcijas 
atbalstītāju vērtīgas balvas.  

Turklāt tā ir lieliska iespēja 
apskatīt dažādas interesantas vietas 
tiem, kas nevēlas doties tālos ceļojumos, 
bet veltīt tam tikai nedēļas nogali.  
Šogad Latviju projektā pārstāv Turaidas 
pils, Vējiņu pazemes ezeri Straupē, 
Jelgavas pils kapenes, kultūrvēsturisks 
maršruts Jūrmalā, Kuldīgas vecpilsēta ar 
Ventas rumbu, maršruts "Liepāja kā pa 
notīm!", Kokneses pilsdrupas, Ludzas 
amatniecības centrs un Slutišķu sādža. 
Akcijas dalībniekiem šogad pieejami tādi 
tūrisma objekti, kas līdz šim bija 
piemēroti lielākām grupām vai ar 
iepriekšēju pieteikšanos, piemēram, 
Lodiņu alus darītava Bauskā un Līgatnes 
pazemes bunkurs, kā arī pavisam jauni 
tūrisma produkti, kā Jūrmalas 
kultūrvēsturiskais maršruts "Majori – 
pilsētas sirds!".  

Igaunijas pieteiktie tūrisma 
objekti ir Serves bāka Sāremā, Strausu 
ferma Muhu salā, Matsalu nacionālais 
parks ar Haeska skatu torni, Keilas 
ūdenskritums, Nimes atrakciju parks, 
Igaunijas brīvdabas muzejs, Rakveres 
pils, Kohtlas šahtu muzejparks, Vientiešu 
tematiskais parks, Tartu rotaļlietu 
muzejs, Pihlakas lauku mājas 
mājdzīvnieki un muzejs, Lielā Munameģa 
skatu tornis.  
Lietuvu pārstāvēs Antana Monča muzejs, 
Kretingas ziemas dārzs, Ludvika Rēza 
kultūras centrs, Bitēnu brīvdabas gleznu 
izstāde, Pašiļu sumbru audzētava, 
Mazbānīša muzejs, Senais bišu muzejs, 
hercoga Radzivila mauzolejs un 
evaņģēliskā reformistu baznīca, 
Farmācijas muzejs, Birštonas sakrālās 
mākslas muzejs, Baltijas dzintara 
mākslas centrs un Antana Česnuļa 
skulptūru parks.  

Projekts "Dižā Baltijas 
apceļošana" ilgs līdz 1.novembrim un tā 
laikā ikviens interesents varēs apmeklēt 
akcijas objektus ar vidēji 50 procentu 
atlaidi. Lai cīnītos par Latvijas mēroga 
balvām 300 eiro vērtībā, pietiks ar 6 
objektu apmeklēšanu Latvijā un pa trim 
katrā no kaimiņvalstīm. Bet, ja ir 
vēlēšanās turpināt cīņu par tūkstoti eiro, 
ceļotājiem jāapmeklē vismaz 10 objekti 
Latvijā un pa sešiem katrā kaimiņvalstī. 

Plašāku informāciju par 
projektu var atrast akcijas mājaslapā 
www.greatbaltic.eu, Latvijas Tūrisma 
informācijas birojā Rīgā, Smilšu ielā 4 
(tālrunis 67224664), kā arī Liepājas 
reģiona Tūrisma informācijas centrā. 

Kristīne Pastore, "Kurzemes Vārds" 

 

Pāvilostas pelēkai kāpai top dabas aizsardzības plāns 
 

Latvijā jaunākajai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – 2007.gadā 
 dibinātajam dabas liegumam “Pāvilostas pelēkā kāpa” (platība 40ha) uzsākta dabas  
aizsardzības plāna izstrāde. Jāatzīmē, ka īpašo dabas vērtību dēļ teritorija ir iekļauta  
arī Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamu teritoriju – NATURA2000 tīklā. Plāna  
izstrādi finansē Latvijas Vides Aizsardzības fonds un realizē viena no Latvijā  
vecākajām profesionālajām dabas aizsardzības organizācijām – Latvijas Dabas  
fonds (www.ldf.lv). 

Uzsākot plāna izstrādi, šī gada 16. jūnijā Sakas novada domē notika informatīva sanāksme. Uz 
informatīvo sanāksmi tika uzaicināti visi teritorijas īpašnieki un pārstāvji no visām valsts institūcijām, kas 
pārrauga liegumu – Valsts meža dienesta, Reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā 
arī no Sakas novada pašvaldības, kuras teritorijā tas atrodas. 

Sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar galvenajām teritorijas dabas vērtībām, par kuru īpašo 
vietu Latvijas un Eiropas mērogā varam lepoties. 

Pāvilostas pelēkā kāpa izveidojusies, ilgstošā dabas procesu un Pāvilostas zvejnieku darbības 
rezultātā. Pārtraucot kāpas tradicionālo izmantošanu, tā strauji aizaug ar priedēm, tā pārveidojot par mežu 
Latvijas lielāko pelēko kāpu. Jāatzīmē, ka atklātās pelēkās kāpas platības ir dzīvesvieta ne vien vairākām 
retām augu, bet arī kukaiņu un putnu sugām, tajā skaitā - ļoti retām. 
Sanāksme jau sākumā izvērtās par diskusiju, iezīmējot vairākas interešu grupas: 

1) aktīvi pretinieki, kas iebilst pret pašu faktu, ka dabas liegums ir izveidots; šo grupu pārstāvēja 
daļa no zemes īpašniekiem, aktualizējot jautājumu par kompensācijām, jo dabas liegumā ir 
aizliegta zemes transformēšana, tajā skaitā būvniecība; pašreiz Latvijā tiek risināts jautājums par 
kompensācijām, bet ne tik ātri, lai apmierinātu visus, uz kompensācijām cerīgi raugošos, īsā laika 
periodā; 

2) aktīvi dabas draugi, kas saskata vērtību pelēkās kāpas ainavā, vēsturē un dabas vērtībās; 
jāatzīmē, ka tieši pateicoties “Zemes draugiem” no Pāvilostas un Vides ministrijai, 2007. gadā tika 
izveidots dabas liegums un no aktīvas apbūves pasargāta pelēkā kāpa Pāvilostā; 

3) salīdzinoši neitrāli “klausītāji”, kas ar savu viedokli sanāksmē nedalījās; 
Klātesošie tika iepazīstināti arī ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu, uzsverot, ka ikviens 
interesents var piedalīties tā izstrādē, iesniedzot izstrādātājam savus priekšlikumus. Dabas aizsardzības 
plāns ir dokuments noteiktam laika periodam, kurā apkopoti speciālistu rūpīgi pārdomāti un pamatoti 
ieteikumi teritorijas ilgtspējīgai apsaimniekošanai un aizsardzībai. 

Darbu pārraudzīs LR Vides ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde, izveidojot 
īpašu plāna uzraudzības grupu, kurā būs pārstāvētas visas ar teritorijas pārvaldi saistītās organizācijas, tajā 
skaitā Sakas novada dome. Uzraudzības grupas tikšanās paredzēta reizi vairākos mēnešos, sanāksmes ir 
atklātas un to mērķis ir formālu tikšanos vērst konstruktīvā darbā, lai realizētu ambiciozu mērķi – sabalansēt 
dabas aizsardzības, īpašnieku un vietējo iedzīvotāju intereses Pāvilostas pelēkajā kāpā ilgtermiņā – lai arī 
pēc vairākiem gadu desmitiem Sakas novads būtu vienīgais Latvijā, kur sastopamās dabas vērtības 
viennozīmīgi dēvējamas par Latvijā unikālām. 
Nākamie darba etapi: 

1) teritoriju apsekos dažādi speciālisti, lai novērtētu tās stāvokli, skatīs gan putnus, gan kukaiņus, 
gan augus, gan ķērpjus, gan biotopus (mežs, atklātās kāpas u.c.), kā arī ainavu; 

2) informāciju apkopos plānā; 
3) sagatavoto plānu izskatīs uzraudzības grupas sanāksmēs; jāatzīmē, ka uzraudzības grupas 

sanāksmes ir atklātas, tās var brīvi apmeklēt ikviens interesents; sekojiet informācijai uz 
pašvaldības ziņojumu stenda! Nākamā sanāksme plānota augusta beigās, tad runāsim ne vien 
par kāpu un dabas vērtībām, bet arī par kompensāciju iespējām; 

4) sabiedriskā apspriešana, orientējošais laiks – septembris, oktobris; 
Adrese priekšlikumu iesniegšanai: 
Latvijas Dabas fonds, ar norādi – Pāvilosta, Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, LV-2166, Telefons.: 67830999 
Fakss:       67830291, Mājas lapa: www.ldf.lv 
 

Kas ir dabas aizsardzības plāns? 
Dabas aizsardzības plāns ir dokuments noteiktam laika periodam (5 līdz 15 gadi), kurā ir apkopota 
informācija par konkrētas teritorijas vēsturi, apsaimniekošanu, dabas un kultūras vērtībām un, pamatojoties 
uz dabas aizsardzības ekspertu ieteikumiem, izstrādāti ieteikumi kā teritoriju apsaimniekot, lai saglabātu tās 
vērtības arī nākotnē. Plāns sabalansē teritorijas dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu un teritorijas 
resursu izmantošanu ar prioritāti – dabas aizsardzība. 

Dabas aizsardzības plānu izstrādā saskaņā ar atsevišķiem Ministru Kabineta noteikumiem, plāna 
izstrādi pārrauga Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde un plāna izstrādes uzraudzības grupa, kurā 
ietverti ne vien ar teritorijas pārvaldi saistītu institūciju pārstāvji, bet arī īpašnieki. 
Izstrādājot plānu, notiek gan atklātas uzraudzības grupas sanāksmes, gan paredzēta plāna sabiedriskā 
apspriešana. Plānu izskata arī pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde, plāna gala redakciju apstiprina 
Vides ministrs. Pamatojoties uz dabas aizsardzības plānu, tālāk tiek izstrādāti teritorijas individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Dabas aizsardzības plāns ir kā ceļvedis – ko darīt vai nedarīt konkrētajā teritorijā? Plānu var 
izmantot, turpmāk apsaimniekojot teritoriju, kā arī uz tā pamata var rakstīt projekta pieteikumus, lai realizētu 
plānā paredzētos pasākumus. 

Pēc plāna darbības beigām notiek tā atjaunošana. 
 

Latvijas dabas fonda speciāliste 

 Ieva Rove 

 

http://www.greatbaltic.eu/
http://www.ldf.lv/
http://www.ldf.lv/
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Pārdomu brīdim 
 

Universitātes salidojumā kāda grupa absolventu, kas visi 
jau bija sasnieguši ievērojumus panākumus karjerā, nolēma 
apciemot savu mīļāko profesoru, kurš bija devies pensijā. 
Viesošanās laikā sarunu temats novirzījās uz sūkstīšanos par 
milzīgo spriedzi un stresu, kuru jaunajiem cilvēkiem nākas 
piedzīvot savā darbā un dzīvē. Piedāvādams bijušajiem 
studentiem tēju, profesors aizgāja uz virtuvi un atgriezās ar lielu 
krūzi karstā dzēriena un daudzām dažādām tasītēm – porcelāna, 
stikla, kristāla – kādas no tām izskatījās ļoti vienkāršas, citas – ļoti 
dārgas un izsmalcinātas. Profesors aicināja izvēlēties krūzītes un 
saliet tajās dzērienu.  

Kad visiem rokās bija tasītes ar tēju, profesors teica: 
"Starp citu, vai jūs ievērojāt, ka pirmās tika paņemtas tās krūzītes, 
kuras izskatījās vislabāk – tās dārgākās un izsmalcinātākās, un uz 
paplātes palika vien lētākās un necilākās? Tas ir tikai saprotami, 
ka jūs vēlaties sev pašu labāko, tomēr tieši tas arī ir jūsu spriedzes 
un problēmu avots. Tasīte, no kuras jūs dzerat tēju, nepadara šo 
dzērienu labāku. Lielākajā daļā gadījumu tā vienkārši maksā vairāk 
un nereti pat aizsedz to, ko jūs dzerat. Tas, ko jūs visi patiešām 
vēlējāties, bija karsta tēja, ne jau tasīte... Tomēr jūs apzināti 
devāties pēc labākajām krūzītēm... un pēc tam sākāt arī vērot 
viens otra krūzītes.  

Bet tagad padomāsim par dzīvi. Jūsu dzīve ir kā karsta 
tēja, bet jūsu darbs, nauda un stāvoklis – tikai tasītes. Tās ir tikai 
lietas, kas satur un ietver jūsu dzīvi. Krūzīte nenosaka un 
neizmaina tējas kvalitāti. Pārlieku koncentrējoties uz tasīti, mēs 
varam aizmirst izbaudīt dzērienu, kuru Dievs mums ir devis. Dievs 
pagatavo tēju, un cilvēki izvēlas tasītes. Laimīgākajiem cilvēkiem 
nav labākās tasītes." 

 

 
Mazie Pāvilostas dejotāji Kristers un Jānis pēc uzstāšanās jahtu ostā 

9.jūnijā SONY BALTIC REGATA pasākumā aplūko viesu jahtas. 

GUNA ZAMARĪTE ( 1988.03.07. – 2008.23.06.) 

 

 

 

Kad Latvijas pakalnos ieskanas līgo dziesmas, 

iedegas ugunskuri, ļaudis gatavojas svētkiem, negaidīti pēkšņi 

stāj pukstēt mūsu skolas absolventes GUNIŅAS sirds. 

Neuzmanīgs braucējs pārrāva dzīves stīgu pašā tās plaukumā. 

Pāvilostā bija viņas mājas un te absolvēta 

vidusskola. Paralēli mācībām skolā apgūtas arī zināšanas 

Pāvilostas mūzikas skolā. Guna bija sirsnīga, izpalīdzīga klases 

biedrene, draudzene, mācību teicamniece, ar panākumiem 

piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, dejoja tautisko 

deju kolektīvā. Bet mūzikai viņas īsajā dzīves gājumā bija 

prioritāte. Ar to arī saistījās nākotnes sapņi. Viņas balss 

izskanēja vairākos dziesmu konkursos, muzikālajos pasākumos 

skolā un ārpus  tās, vokālajā ansamblī. 

Guna skolai atstājusi neaizmirstamu piemiņu – 

komponējusi veltījumu – himnu. Ik gadu tā skanēs 1.septembrī 

un izlaidumos. Vienmēr Guna būs ar mums.   

Veltījuma dziesmā skan vārdi - „ Te sanāksim mēs katru dienu, 

dzīvē iesim gaišām domām, nezinām, kur ceļi vīsies, bet labais 

izzust nepagūs...”  

Šobrīd, Guniņ, tavu aizsākto dzīves ceļu, kurš 

izskan dziesmā, tālāk ies bijušie skolas biedri, skolotāji, 

paturot tevi sirsnīgā atmiņā. 

Pāvilostas vidusskolas kolektīvs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sporta informācija 
 

Sakas novada vieglatlētikas 
komanda kopvērtējumā 17 komandu 
konkurencē ieguva 5.vietu. 21.sporta 
spēļu rezultāti vieglatlētikā: 
Sintija Meľģe - 1.vieta 3 km 
soļošanā 
Zane Gāliľa - 2.vieta 400 m; 3.vieta 
800 m 
Monta Priedola - 2.vieta 400 m 
barjeras; 4.vieta 100 m barjera; 9.vieta 
trīssolis 
Indra Rebuka - 2.vieta lodes 
grūšanā; 2.vieta diska mešanā; 
3.vieta vesera mešanā 
Elīna Citskovska 4.vieta 200m; 5.vieta 
100 m; 8.vieta trīssolis 
Dace Darkevica 6.vieta diska mešanā; 
13.vieta lodes grūšanā 
Jūlija Harkuna 7.vieta šķēpa mešanā 
Beāte Jance 11.vieta 3 km soļošanā; 
11.vieta diska mešanā 
Egija Roga 13.vieta 100 km 
Aivita Barsukova 16.vieta diska 
mešanā; 18.vieta lodes grūšanā 
Signe Gruntmane 18.vieta 1500 m 
Zaiga Uzare 19.vieta 400 m 
Stafete 4x100m sievietēm 4.vieta 
(Priedola, Gāliņa, Citskovska, Roga) 
Andris Dzenis 1.vieta trīssolis; 
3.vieta tāllēkšana; 8.vieta- 
augstlēkšana 
Zintis Vīgulis 4.vieta 5 km soļošanā 
Artis Zalonskis 4.vieta 5000 m  
Jānis Rebuks 8.vieta diska mešanā; 
11.vieta lodes grūšanā 
Ingers Barsukovs 18.vieta 400 m 
Stafete 4x100 m vīriešiem 9.vieta 
(Barsukovs, Barsukovs, Rebuks, 
Dzenis) 

21.sporta spēlēs pludmales 
volejbolā mūsu sieviešu komanda ( 9 
komandu konkurencē), kuras sastāvā 
spēlēja Indra Rebuka, Mudīte Zamarīte 
ieguva 7.vietu ar šādiem rezultātiem: 

Sakas novads: Dunika 2:0 
Sakas novads: Vērgale 0:2 
Sakas novads: Grobiņa 0:2 
Sakas novads: Kazdanga 1:2 
Sakas novads: Nīca 2:0 
Sakas novads 21.sporta 

spēlēs piedalījās 11 sporta veidos. 
Divdesmit piecu komandu konkurencē 
Sakas novads ieguva 12.vietu.  

21.sporta spēlēs pludmales 
volejbolā vīriem piedalījās 14 
komandas. Sakas novada komanda 
ieguva 9 vietu. Komandā spēlēja Artis 
Zalonskis, Arnis Zalonskis. 
Paldies visiem, kuri piedalījās 
21.sporta spēlēs un pārstāvēja 
Sakas novadu! 

Sporta organizators  

Aldis Barsukovs 

Jūnija sākumā Pāvilostas kultūras nama dramatiskais kolektīvs pirmo reizi piedalījās 
Liepājas rajona teātra svētkos, kas šogad notika Grobiņas pagastā. Katram kolektīvam bija 
jāsagatavo divi mājas darbi – pieteikums un kādas R.Paula dziesmas atveidojums. Savā 
pieteikumā, protams, slavinājām dzīvi pie jūras un zvejniekus, izmantojot Sakas novadā 
pierakstītās tautas dziesmas, kā , piemēram,  

Kad es gāju jūriņā, 
Jūriņ’ mana māmuliņa. 
Kad es nācu maliņā, 
Pūt, vējiņ’, pakaļā.  

Katram kolektīvam un Grobiņas pagasta priekšsēdim A.Priedolam dāvanā pasniedzām z/s 
Kaija kūpinātās zivis. Paldies z/s Kaija vadībai, īpaši Ivetai Pētermanei. Grobiņas pagastā ir 
vairākas apdzīvotas vietas. Katrā no tām kāds no rajona dramatiskajiem kolektīviem izrādīja 
savu uzvedumu. Pāvilostnieki fragmentus no Skroderdienām brīvā dabā rādīja daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem Ārēs. Skatītāji bija apmierināti un pastāstīja, ka kas tāds pie viņiem notiek 
pirmo reizi. Mūsu Ieviņa ( Daiga Cābele) bija tā iepatikusies, ka nācās sniegt skatītājiem 
autogrāfus. Dzīvē jau bieži vien gadās visādas neparedzētas lietas. Pēdējā brīdī divu aktieru 
vietā bija jāatrod aizvietotāji, bet ar to visu veiksmīgi tikām galā. Paldies par izlīdzēšanu Dacei 
Bērzniecei un Annai Kažei, kurām pāris stundu laikā bija jāiemācās jaunais teksts. 
Bet par otro mājas darbu – R.Paula dziesmu popūriju, kurā Vilks, Vecmāmiņa un Sarkangalvīte 
izspēlēja savu stāstu, izpelnījāmies skaļus aplausus un žūrijas vērtējumā ieguvām 1.vietu.  
Man patiess prieks par mana kolektīva atraktīvajiem un dzīvespriecīgajiem dalībniekiem, kuri 
darbodamies savam priekam un ziedojot savu brīvo laiku,  ar savu sniegumu spēj iepriecināt 
arī citus cilvēkus.  

MARITA HORNA 
 
 

 

 

Pāvilostas k/n dramatiskais kolektīvs Liepājas rajona teātra svētkiem gatavs 
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DZĪVES BRĪŢOS  
Ir labi tad, ja nav ko nožēlot. 
Ja mirkļus godam aizvadījis esi. 
Ir katrs gads tik reizi mūžā dots, 
To otru reizi dzīvot nevarēsi. 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā dzimušos Sakas novada 
iedzīvotājus –  
Lati Kārkliņu – 91   Ernestu Jāni Mači – 70  
Annu Zajacu – 86   Jāni Adamani - 65 
Almu Vaskopu – 83   Gunaru Alfredu Egliņu - 65 
Līzi Emīliju Pētermani – 81  Romanu Eihvaldu - 65 
Edīti Biģeli – 75   Mārtiņu Muižnieku - 60 
Nelliju Hofmani – 75  Gunāru Jembergu - 60 
Veltu Zentu Udališčevu – 75   
Zintu Libkenu, Edmondu Melbergu, Elmāru Diķi, Dainaru Grundmani, 
Vitoldu Ozoliņu, Ritu Okhausu, Agnesi Šulci, Ievu Kreicbergu, Rimantu 
Vitkus, Ingvaru Bogdanoviču, Rihardu Brūkli, Valdi Gruntmani, Agati 
Janci, Kristu Zingniku, Tomasu Šķilu, Baibu Anševicu! 
 
Atļauj saviem gadiem ziedēt  
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,  
Atļauj saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim zvaigznēs mirdzēt,  
Lai dienu skrejā tas pie tevis trauc! 
 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās augustā dzimušos Sakas novada 
iedzīvotājus – 
Martu Grundmani – 86  Ausmu Grečihu - 80 
Emīliju Jembergu – 85  Valentīnu Urbāni - 80 
Ermīni Katrīni Eņģeli – 82  Ilgu Bērziņu - 65 
Augusti Megni – 81   Skaidrīti Grigorjevu - 65 
Liliju Dreimani – 81   Silviju Makrušinu - 65 
Dzidru Grimstu – 81  Silviju Stepēnu – 60 
Dzidru Bunku – 60   Olgu Jakovļevu – 60 
Veru Suprunu, Tālivaldi Reinholdu, Dagniju Upleju, Dzintaru Zamarīti, 
Vilni Zamarīti, Irēnu Jaunskungu, Broņislavu Kaunu, Aivaru Rebuku, 
Ritu Bušmani, Mairitu Vītolu, Aldi Zandbergu, Leldi Zavecki, Allu Lācīti, 
Ģirtu Vagotiņu – Vaguli, Airu Gūtmani, Lāsmu Lapinsku, Matīsu Tolku, 
Jāni Jakoveli, Signi Vaskopu, Vitu Pukinsku, Armandu Ventlandu! 
 

MŪŢĪBĀ 
 

Viktors KREICBERGS (16.08.1936.- 14.06.2008.) 
  
Valdis Valentīns KRAUZE (10.05.1936.- 09.06.2008.) 
 

Agris ZALONSKIS (17.04.1966. – 23.06.2008.) 
 

Guna ZAMARĪTE ( 03.07.1988. – 23.06.2008.) 
 

Alise KUNSTMANE (15.02.1914. – 24.06.2008.) 
 

Biruta CĪZE ( 02.09.1934. – 24.06.2008.) 

 
 
 

Atvainojamies Pāvilostas novadpētniecības muzejam par iepriekšējā 
avīzē laikus neievietoto informāciju par izstādēm muzejā.   

 

Atgādinājums! 
Sakas novada dome atgādina, ka ūdeni dārzu, zālāju laistīšanai no 
pilsētas ūdensvada ir atļauts izmantot tikai no plkst.23.00 līdz 
plkst.7.00. Lūdzu izturieties ar sapratni, pret saviem līdzcilvēkiem, jo 
esam saņēmuši informāciju, ka pilsētas daudzdzīvokļu māju augšējos 
stāvos ir konstatētas problēmas ar ūdens piegādi. 

 

INFORMĀCIJA 
VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Liepājas filiāle informē, 
ka  Pāvilostas pilsētas peldvietu ūdens kvalitāte Baltijas jūrā pie mola 
un Jūras akmens pēc izmeklētiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes 
paraugu ņemšanas vietā 2008. gada 17.06. ir atbilstoša Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. februāra direktīvas 
2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību prasībām.  
 
Š.g. 10.jūlijā plkst.14.00 domē juriste Argita Jaunsleine sniegs 
iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas.  

 

 

 

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

 

 

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

e-pasts: latamezs@inbox.lv 

  30.augustā  
Pāvilostā tūrisma 

sezonas  
noslēguma pasākums  

SENĀS UGUNS NAKTS  
notiks jau 10 reizi 
Sīkāk par pasākumu –  

sekojiet reklāmai! 

 

 

Pateicība 
Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri bija kopā ar mums lielajās 
bēdās, pavadot mūžībā mūsu ļoti mīlēto Guniľu. Paldies par 
palīdzību, patieso līdzjūtību un skaistajiem atvadu ziediem. 

Sērojošie tuvinieki 
 

Paldies DARBĪGAJAM RŪĶIM, kurš regulāri rūpējas par 
zālāja pļaušanu un dzīvžoga apgriešanu Pāvilostas vēsturiskā 
centa apstādījumos.  

Vērotājs 

ATVAĻINĀJUMĀ 
Grāmatvede Mārīte Arāja no 17. – 30.jūlijam 
 

Bāriņtiesas locekle Velta Vaškus no 7. – 20.jūlijam un no 4.- 
17.augustam 
 

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola no 7.jūlija  - 
3.augustam. 
 

Ulmales bibliotēkas vadītāja Lita Šildere no 1.- 28.jūlijam  
 

Rīvas bibliotēkas vadītāja Vizma Ansone no 1. – 28.jūlijam 
 

Sociālā darbiniece Ildze Agita Balode no 4.jūlija 
 

Sakas novada domes kasiere Mudīte Zamarīte no 17.jūlija - 
13.augustam 
 

Pensionāru ekskursija 

3.septembrī 
Izbraukšana 6:00 no autobusu pieturām.  

Maršruts: Pāvilosta – Kukšas muiža – Tukums 

- Kino pilsēta Cinevilla – Zante – Pikniks brīvā 

dabā – Pāvilosta.  

Cena 10Ls no personas (Ieejas biļetes un gida 

pakalpojumi) 

Pieteikties: Pāvilostas bibliotēkā – T.3484566, 

pie Citskovskas – T.3498161 līdz 25.augustam. 


