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Katru rītu palaist no sevis putnus,  

atbrīvot krāsas, atļaut, lai iet 

un piekrāsot dienu pēc iespējas 

 gaišākos toľos. 

 

Katru vakaru sagaidīt atpakaļ tieši tik krāsu, 

cik vajag, lai sapnim iedotu krāsainu sākumu –  

pārējo izkrāsos veiksme 

un paša griba. 

 

   /M.Laukmane/ 
Sveiciens novadā strādājošajiem pedagogiem un 

audzinātājiem Skolotāju dienā! 

Paldies par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā! 

 

Sakas novada dome 
 
 
 
KULTŪRAS KALENDĀRS      
            
UZAICINĀJUMS! 

Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina uz   
SALIDOJUMU  š. g. 18. oktobrī plkst. 18:00 tos, 
kas piedalījušies Pāvilostas skolas rīkotajos  
konkursos „ VAI TU MĪLI JŪRU ?” , kā arī tos , kas 
vēlas labi atpūsties un padejot 

 vakara gaitā atcerēsimies savu dalību 
konkursā „VAI TU MĪLI JŪRU?” pirms… 
gadiem 

 izmēģināsim savu prasmi konkursos  

 jautri pavadīsim vakaru kopā ar grupu „ 
PIEMARE” un Kazdangas pūtēju orķestri                                  

Dalības maksa Ls 3,00/ līdzi ľemt groziľus/ 
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 11. oktobrim pa tālr. 
29366112 vai e – pastu: silva_v@inbox.lv 
 

Š. g. 11. novembrī Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā tiks demonstrēta filma ” Rīgas 
sargi”. Filmas seansi plkst. 14:00 un plkst. 18:00 
Ieeja: skolēniem Ls 0,50; pieaugušiem Ls 1,00. 
 

25.oktobrī plkst. 14.00 Pāvilostas pilsētas 
k/n pensionāru atpūtas vakars „Ziedēt arī 
atvasarā”. Dalības maksa Ls 1,50. Pieteikties 
Pāvilostas bibliotēkā līdz 20.oktobrim. 
 

Par aptauju “Gada novadnieks 2008” 
Nomināciju “Gada novadnieks 2008” piešķir  par 

ieguldījumiem Sakas novada labā. 

Kandidatūras “Gada novadnieks 2008” nominācijai izvirza 

Sakas novada iedzīvotāji, aizpildot aptaujas anketu. Nobalsot 

var novada domē,  klientu apkalpošanas centrā Sakā, tūrisma 

informācijas centrā Pāvilostā un visās bibliotēkās līdz 

2008.gada 2.novembrim. 

Katrā anketā var tikt izvirzīta viena kandidatūra ar iesniedzēja 

pamatojumu. 

Nominēšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 

svinīgajā pasākumā. 

 
A N K E T A 

nominācijai “Gada novadnieks 2008” 
Izvirzu  : _______________________________ 

( pretendenta vārds, uzvārds) 

 

Pamatojums: _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Anketas iesniedzējs: 

_________________________________ 

 2008.gada“____”__________________ 

 

Anketa iesniedzama līdz 02.11.2008. domē, klientu 

apkalpošanas centrā Sakā, tūrisma informācijas centrā 

Pāvilostā un visās bibliotēkās. 
 

mailto:silva_v@inbox.lv
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 DOMES ZIĽAS 
25.septembra domes sēdē piedalījās seši no septiľiem domes 

deputātiem. Sakarā ar mācībām sēdē nepiedalījās deputāte Maira Briede. 
Domes sēdē tika izskatīti 27 darba kārtības punkti. 

1. Pirmo dienas kārtības jautājumu par kultūrvēstures izpētes 
pulciľa izveidi kultūras namā, ko bija ierosinājusi Marita Horna, izskatīja 
vairāk kā pusstundu un rezultātā nolēma, ka jāapzin tie skolēni, kuri gribētu 
darboties pulciľā un  arī jāsastāda pulciľam budţeta tāme. 

2. Apstiprināja Pāvilostas vidusskolai nepieciešamā pedagoģiskā 
personāla sastāvu, darba likmes un algas 2008./2009.mācību gadam,  arī 
skolas interešu pulciľu vadītājiem. Trīs skolotājiem un astoľiem interešu 
pulciľu vadītājiem  ik mēnesi no skolas budţeta  tiks izmaksāti kopā Ls 
1197. 

3. Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas darba kārtības noteikumus, 
Pāvilostas vidusskolas attīstības plānu 2005.-2010.gadiem un Pāvilostas 
vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus, kā arī Pāvilostas mūzikas skolas 
nolikuma projektu un Pāvilostas pilsētas kultūras nama iekšējās kārtības 
noteikumu projektu. 

4. Apstiprināja grozījumus  Sakas novada domes budţetā 
2008.gadam. 

5. No budţeta neparedzētiem līdzekļiem piešķīra finansējumu Ls 
350,15 apmērā PVC logu, durvju, iekšējo un ārējo palodţu nomaiľai domes 
dienesta dzīvoklim Nr. 29, Dzintaru ielā 99A, Pāvilostā. 

6. Nolēma piedalīties ar līdzfinansējumu virknē projektu: 
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā ar projektu 
„Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Pāvilostas vidusskolā” un garantēt pašvaldības 
līdzfinansējumu Ls 11 807,- apmērā. Projekta paredzēts atbilstoši mūsdienu 
prasībām labiekārtot fizikas , matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetus; 
 Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā ar projektu  „Sakas 
novada Sakas pagasta „Pagasta Māja” palīgēkas rekonstrukcija par saieta 
namu” un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 18962,- apmērā. 
Projekta ietvaros paredzēts Sakas novada domei esošo mūra ēku pārbūvēt 
par daudzfunkcionālu tautas saieta namu, kas pildītu sekojošas funkcijas: 
saieta nams, konferenču zāle pieaugušo izglītībai, telpas pagasta pulciľiem 
un nevalstiskām organizācijām, sanitāro mezglu. Projekta mērķis – 
nodrošināt pilnvērtīgu kultūrvidi un sekmēt Sakas pagasta kultūras tālāku 
attīstību, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanu visā novada teritorijā. 
Projekta kopīgās izmaksas  varētu būt Ls 75 848 bez PVN; 
Apstiprināja projekta „Kurzemes, Lānes un Lūnes reģionu pievilcības 
palielināšana, palielinot, attīstot un diversificējot ūdens tūrisma 
piedāvājumus” budţetu. 

7. Apstiprināja Sakas novada Pāvilostas pilsētas attīstības 
programmu 2008.-2020.gadam. Attīstības programma ir ievietota arī 
pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā domes dokumenti. 
Pašvaldības attīstības programma ir brīvi pieejama Sakas novada domē. 

8. Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Ošenieki”, Sakas pagastā, par labu  Valentīnam Kokalim. 

9. Apstiprināt Sakas novada pašvaldības Ētikas kodeksu projektu 
( skat. 7.lpp). 

Nolēma Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanai izveidot 
Ētikas komisiju 5 locekļu sastāvā un aicināt Sakas novada pašvaldības 
iestāţu vadītājus un darbiniekus līdz š.g. 20.oktobrim  ieteikt kandidatūras 
darbam Ētikas komisijā. 

10. Piekrita nekustamā īpašuma Ošenieki, Sakas pagastā 
sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos un atdalītās zemes vienības 
pievienot īpašumam „Tāšu Pļavas”, Sakas pagastā. 

11. Piešķīra adresi dzīvojamai ēkai Klusā iela 31, Pāvilostā. 
12. Laboja Sakas novada domes 28.08.2008. sēdes protokola 

Nr.12 8. punkta 4. apakšpunktu, kas attiecas uz zemesgabala „Riekstiľi”, 
Sakas pagastā platības precizēšanu.  

13. Sakas novada pašvaldības grāmatvedības bilancē uzľēma: 
dzīvojamo māju, kūti „ Pakalni”; dzīvojamo māju, kūti un šķūni „Vīksnas”, 
dzīvojamo māju, kūti un šķūni „ Saļiena”, Sakas pagastā un nolēma pasūtīt 
VZD Dienvidkurzemes reģionālajā nodaļā vērtēšanas protokolu 
nosauktajām ēkām.  

14. Samazināja samaksu, ľemot vērā darba stāţu 
lauksaimniecībā (25%) par izpērkamo zemi ar nosaukumu „Lancenieki” 
Sakas pagasts, Sakas novads, Liepājas rajons Annai Birutai Reiterei un 
Regīnai Tīrmanei. 
 

15. Apstiprināja nekustamā īpašuma Meţaines, Sakas 
pagastā, zemes ierīcības projektu par zemes vienības sadalīšanu divās 
daļās. Atdalītajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu Aizvējš un  
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālā dzīvojamo 
māju apbūve.  

16. Izvērtējot nekustamo īpašumu īpašnieka SIA „Proinvest” 
25.08.208. iesniegumu Sakas novada domei ar lūgumu atļaut veikt 
detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem „Jaunāķīši”, 
„Jūrāķīši”, „Lielāķīši”, „Meţāķīši”, „Mazāķīši” „Prieţāķīši”, „Silāķīši” un 
„Smilšāķīši” Sakas pagastā un informāciju, ka detālplānojuma izstrādi 
veiks SIA „Māju projekti”, deputāti nolēma atļaut uzsākt detālplānojuma 
izstrādi minētajiem īpašumiem, kuri saskaľā ar Sakas pagasta 
teritorijas plānojumu, kas ir saskaľā ar Sakas novada domes 
27.12.2007. Saistošajiem Noteikumiem Nr. 12 „Sakas novada Sakas 
pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ir iekļauti 
meţa zonā. Saskaľā ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas 
noteikumiem, meţsaimniecībā izmantojamās teritorijās esošajos zemes 
gabalos ar platību ne mazāku par 3 ha ir atļauts izveidot viensētu. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Sakas novada domes 
priekšsēdētāju U.Kristapsonu 

17. Lēma par to, ka pašvaldības aģentūrai „Pāvilostas 
komunālais uzľēmums” 2009.gada budţetā izdevumu sadaļā jāiekļauj - 
Ls 850,00 un līdz 2009.gada 01.maijam iepriekš minēto summu 
jāpārskaita DZĪB „Centībnieki” bankas kontā a/s „Latvijas Krājbanka”.  

18. Piešķīra domes apmaksātās pusdienas 3 Pāvilostas 
vidusskolas skolēniem un 1 pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 
audzēknei. 

19. Atļāva Uldim Kristapsonam savienot Sakas novada 
domes priekšsēdētāja amatu ar sekojošiem amatiem: Pāvilostas ostas 
valdes priekšsēdētājs un Liepājas rajona pašvaldību apvienotās 
būvvaldes valdes loceklis. 

20. Atcēla 27.03.2008. saistošos noteikumus Nr. 4 
„Grozījumi Sakas novada domes 2005.gada 29.septembra saistošos 
noteikumos Nr.6  ”Sakas novada administratīvās atbildības noteikumi”, 
jo ir notikušas izmaiľas Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Iepriekš 
minētā likuma 50.pantā tiek definēts, ka nakts laiks ir no plkst.22.00 līdz 
plkst.6.00. Pašvaldības iepriekšējos noteikumos tas bija no plkst.23.00 
un līdz ar izmaiľām augstākstāvošā likumā, ir jāveic korekcijas arī 
mūsu saistošajos noteikumos. Starp citu, likums atļauj pašvaldībai 
noteikt pat stingrākus ierobeţojumus. 
Nolēma grozīt saistošo noteikumu 34.punktu un izteikt to šādā 
redakcijā: 
“34. Nepilngadīgām personām aizliegts: 
34.1. līdz 16 gadu vecumam – bez vecāku vai personu, kas viľus 
aizstāj pavadības atrasties publiskās un izklaides vietās laika posmā no 
plkst. 22.00 līdz 6.00    
35. Par noteikumu 34.punkta 34.1. apakšpunkta pārkāpšanu uzlikt 
naudas sodu līdz divdesmit latiem.”.” 

21. Šai pat sakarā atcēla Sakas novada domes 2005.gada 
24.novembra sēdes Nr. 17 lēmumu Nr. 17 „Par Pāvilostas vidusskolas 
padomes lēmumiem”, kas paredzēja, ka nepilngadīgie īpašos 
gadījumos var atrasties ārpus mājas pat līdz 24.00.   

22. Pieľēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 14. 
„Grozījumi Sakas novada domes 2008.gada 31.jūlijā saistošajos 
noteikumos Nr.10 ”Par pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” 
projektu, kurš stāsies spēkā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas atzinuma sniegšanas un būs nopublicēts novada avīzē. 

23. Noteica piemaksu par darba kvalitāti 10 % apmērā no 
mēneša darba algas 2008./2009.mācību gadam Pāvilostas mūzikas 
skolas direktorei Ingai ŠNOREI un Pāvilostas mākslas skolas 
direktoram Zigmundam VILNIM. 

24. Piešķīra Inesei MACKĒVIČAI dzīvokli Nr.14 Sakas ielā 6, 
Pāvilostā. 

25. Sēdē trīs darba kārtības jautājumi bija par pašvaldības 
zemēm. Dome noteica zemju lietošanas mērķus, kā arī piekrita 38 
pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemes ierakstīt zemesgrāmatā, 
pirms tam saľemot ministrijas atzinumu.  

Sociālajos pabalstos septembrī izmaksāti Ls 264.00. 
Nākošā domes sēde 31.oktobrī plkst. 14.00. 

Domes ziľas sagatavoja  
Marita Horna 

 

http://www.pavilosta.lv/
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 Ziľas no PII „Dzintariľš” 
 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Dzintariľš” iesācies jaunais mācību gads. 
 Šajā gadā pirmsskolas darbs ne mirkli 
neapstājās un arī vasarā turpināja darboties 1 grupa, 
kuru apmeklēja 10 – 15 bērni. Līdztekus esam 
gatavojušies jaunajam mācību gadam – veikts remonts 
jaunākā vecuma bērnu guļamtelpā un tualetes telpā. 
Abās telpās nomainīts grīdas segums, apgaismojuma 
ķermeľi, radiatori un sienas ieguvušas patīkamu, 
mīlīgu krāsu. Tualetes telpā iegādātas jaunas mēbeles. 
Liels prieks, ka šoruden pilnīgi visi mazie pirmsskolēni 
varēs gulēt jaunās, stabilās un glītās gultiľās uz 
jauniem un veselīgiem kokosa matračiem, jo visas 
vecās un šķobīgās gultas nomainītas pret jaunām. 
Mācību darba vajadzībām iegādāts jauns kopētājs, bet 
virtuve aprīkota ar jauniem plauktiem un izlietnēm. 
 Pedagogi pa vasaru apmeklējuši kursus, 
papildinājuši zināšanas. Bērni uzkrājuši spēku un 
enerģiju, lai varētu turpināt gūt zināšanas, prasmes un 
iemaľas. 
Šajā mācību gadā mūsu iestādi apmeklē 49 bērni. 
Darbojas 4 grupas, kurās radoši strādā pirmsskolas 
skolotājas un skolotāju palīdzes. 
 Arī šajā mācību gadā mūsu iestādē 
darbosies logopēds. Esiet rosīgi, izmantojiet iespēju 
konsultēties, ja bērnam nepieciešama logopēda 
palīdzība. Papildus dziedāšanas prasmes bērni varēs 
attīstīt pirmsskolas ansamblītī „Dzintariľi”. 
 Pirmsskolas telpās arī šajā mācību gadā 
turpinās darboties mazo dejotāju kolektīvs.  
Liela diena, liela diena, 
Tā atnāca tukšu roku;                                                
Miķelītis, mazs vīriľš, 
Tas atnāca pilnu roku. 
 Klāt rudens – raţas novākšanas laiks, un 
mēs cītīgi gatavojāmies rudens saulgrieţu svētkiem – 
Miķeļiem, kuri notika 30. septembrī. Kā to paredz 
pirmsskolas programma, turpinām iepazīstināt bērnus 
ar latviešu tautas tradīcijām. Klausāmies pasakas un 
ticējumus, mācamies tautasdziesmas, minam mīklas, 
dziedam dziesmas, ejam rotaļās, zīmējam, līmējam, 
veidojam… 
Ar vecāku atbalstu sarūpējam rudens dārzeľu un 
augļu izstādi, pēc tam to nogaršojam. 
Ejam meklēt Jumīti un noslēgumā cienājamies ar 
Jumīša maizes klaipu. 
 Jauno mācību gadu uzsāk arī citas 
izglītības un kultūras iestādes, tāpēc novēlam to visiem 
darbīgu! 

PII „Dzintariľš” kolektīvs 
 

 
 

Administratīvās komitejas lēmumi 
1.1954.gadā dzimušais Tālivaldis J. par atrašanos alkohola reibumā un nepiedienīgu uzvedību sodīts 
ar naudas sodu Ls.20,00 apmērā. 
2.1988.gadā dzimušais Kaspars Š. par nolaidīgu pases glabāšanu sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 
apmērā. 
3.1973.gadā dzimušais Ēriks M. par atrašanos alkohola reibumā un nepiedienīgu uzvedību sodīts ar 
naudas sodu Ls.20,00 apmērā. 
4.1953.gadā dzimušais Roberts D. par dzīvošanu bez derīgas pases sodīts ar naudas sodu Ls.10,00. 
5.1953.gadā dzimušais Oskars T. par dzīvošanu bez derīgas pases sodīts ar naudas sodu Ls.10,00 
6.1939.gadā dzimušajam Jānim L. par pārkāpumu suľu turēšanas noteikumos izteikt brīdinājums. 

Ziľas apkopoja Daiga Enkuzena 

Noderīga informācija. Kā sazvanīt? 
 

DOME Dzintaru 73   

priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS 63484567 26566055 

galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE 63484558  

kancelejas vadītāja Aija OZOLIĽA 63498261  

kasiere Mudīte ZAMARĪTE 63484562  

sociālā darbiniece Ildze Agita  BALODE 63484560  

bāriľtiesa Baiba BLAUBĀRDE 63484565 26046489 

bāriľtiesas sekretāre Velta VAŠKUS 63484565  

zemes ierīkotāja Anna BRŪKLE 63484559  

dārzniece Gunita LAZUKINA 63484559 29725727 

projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE 63484561  

    

VIDUSSKOLA Dzintaru 52   

direktore Aina ANSONE 63498454 29373198 

darbvede Lidija LĀCE 63498388  

skolotāju istaba  63498168  

virtuve Inita SPRŪDE 63498402  

MŪZIKAS SKOLA Dzintaru iela 23   

direktore Inga ŠNORE 63498253  

MĀKSLAS SKOLA E.Šneidera laukums 2   

direktors Zigmunds VILNIS 63498435  

BĒRNUDĀRZS Stadiona iela 6   

vadītāja Monta PĒTERMANE 63498275  

BIBLIOTĒKA Dzintaru iela 73   

vadītāja Mairita VĪTOLA 63484566  

MUZEJS Dzintaru iela1   

vadītāja Irina KURČANOVA 63498276 29226273 

TIC Dzintaru iela 2C   

vadītāja Mairita BALTAISKALNA 63498229 29121894 

KULTŪRAS NAMS Dzintaru iela 47   

vadītāja Silva VĀRSBERGA 63498264 29366112 

AVĪZE Marita HORNA  29226526 

KOMUNĀLAIS UZĽĒMUMS Stadiona iela 8   

direktors Arnolds ĶEIRIS 63498236 26412942 

OSTA Dzintaru iela 2   

pārvaldnieks Pēteris GUDKOVS 63486309 29463351 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA „Spīdola”  29242320 

 Aivars ALNIS  26424920 

VALSTS POLICIJAS IECIRKĽA 
INSPEKTORS 

Armands BERGMANIS  29845742 

    

KLIENTU APKALP.CENTRS Daiga ENKUZENA 63499467 26323619 

 Aina KREICBERGA 63499434  

 Gunta STANKĒVIČA 63499434  

 Arta BUNKA 63499467 26499786 

SPORTA ORGANIZATORS Aldis BARSUKOVS  29230995 

RĪVAS BIBLIOTĒKA Vizma Ināra ANSONE 63499236  

ULMALES BIBLIOTĒKA Lita ŠILDERE 63499224  

KAPU UZRAUGS Imants ĢĒĢERIS 63498452  

 Jānis PUZURS  26897320 

PASTS  63498149  

ĢIMENES ĀRSTS Juris KRAĢIS 63498134 29125747 

 Agrita KALNIĽA 63498262 29152712 

APTIEKA Ilona LIEĢE 63498222  

 

ZIĽAS NO BIBLIOTĒKAS 
 Kā jau iepriekš informējām, arī Liepājas 

rajonā uzsākta bibliotēku akreditācija. Akreditācijas 
komisija Pāvilostas bibliotēku apmeklēja pašu pirmo 
rajonā. „Akreditācija nav tikai formāls pasākums-
cenšamies analizēt cēloľus un sekas, koleģiāli 
diskutēt”, „Kursas Laikam” atzina komisijas vadītāja 
M.Marcinkeviča. Tam varam piekrist arī mēs. Bija 
jāatbild uz daudziem komisijas jautājumiem, 
pamatojot savu viedokli, jāuzklausa arī ieteikumi 
turpmākajam darbam. Īpaši tika uzteikta kārtība 
dokumentācijā. 
   Gatavojoties akreditācijai, esam 
ieguldījušas lielu darbu, tāpēc priecājamies, ka 
pārbaudi izturējām godam! 
   8.oktobrī Pāvilostas bibliotēkā Dzejas 
dienu ietvaros viesojās dzejniece Maija Laukmane 
no Talsiem. 

      Senda Būmerte,  Mairita Vītola  
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 LAIŢAM RIKŠOS 
Pirms diviem gadiem, 

gatavojoties pensionāru vakaram, nāca 
ideja iemācīties dejot līnijdejas. 
Kolektīva divu gadu darbības atskaites 
koncerta pēcpusdiena  septembra 
nogalē sākās ar pensionāru apvienības 
vadītājas Maijas un līnijdeju kolektīva 
vadītājas Rudītes uzrunu, novēlot 
visiem labu garastāvokli, dejot un 
dziedāt prieku. 

Šajā kolektīvu draudzības 
koncertā piedalījās dziedātāji 
„Novakare”no Vērgales, Sakas „Maijas” 
un Pāvilostas „Sārtenes”. Pasākumā 
mijās dejas, dziesmas, spēles un 
humora uzvedumi. Noslēgumā līnijdeju 
kolektīva vadītāja Rudīte savām 
dejotājām uzdāvināja kompaktdisku ar 
deju mūziku „Laiţam rikšos”. 

Diemţēl, ar entuziasmu vien 
nevaram pastāvēt. Sirsnīgu paldies 
sakām sponsoriem SIA „ZEJA Rietumu 
krasts”, personīgi Blaţevica kungam, 
„Vēju paradīzes” saimniekam Videnieka 
kungam, Ivetai un Jānim Pētermaľiem. 

Pateicamies par mūzikas 
skaľām un dziesmu pavadījumu 
jaukajam duetam Gunai un Haraldam. 

Paldies muzeja vadītājai 
Irīnai, jo bez viľas stāstījuma Vērgales 
ciemiľi nebūtu iepazinušies ar 
Pāvilostas apskates objektiem, rudens 
vēju un jūras smarţu. 

Paldies visiem, kuri piedalījās 
un uzturēja jautrību 

Kolektīva vārdā Lūcija Matroze 

 

Sporta rezultāti 
 Piejūras ceļojošā kausa 
izcīľas minifutbolā rezultāti. 
4.posms: 
Sakas novads: Aizputes pagasts 1:2 
Sakas novads: Dunalka 3:0 
Sakas novads: Cīrava 3:2 
Posmā 2.vieta. 
5.posms: 
Sakas novads: Dunalka 0:1 
Sakas novads: Aizputes pagasts 1:2 
Sakas novads: Cīrava 0:1 
Posmā 4.vieta. 
6.posms: 
Sakas novads: Dunalka 1:2 
Sakas novads: Aizputes pagasts 0:3 
Sakas novads: Cīrava 1:1 
Posmā 4.vieta. 
 Pēc aizvadītiem 6 vasaras 
posmiem Sakas novada komanda ar 
izcīnītiem 13 punktiem ieguva 3.vietu. 

Sporta organizators Aldis Barsukovs 

 

S P O R T A  Z Ā L E S   
N O S L O G O T Ī B A S  

G R A F I K S  V A K A R O S  
PIRMDIENA 19.00 - 21. 00 galda teniss 
OTRDIENA 18. 00 - 21. 00 volejbols 
TREŠDIENA 18. 00 - 21. 00 futbols 
CETURTDIENA 19. 00 - 21. 00 volejbols 
PIEKTDIENA 18. 00 - 21. 00 basketbols 

Gra f i k ā  i esp ē ja ma s  
i zma i ľas  n o t i ek o t  L i e p ā jas  
ra j on a  m e is t a rs ac īks t ēm  u n  
L ie pā j as  r a jo na  sp a r t ak iā de i .  

 

 
Vidusskolas pirmklasnieki ir ļoti apmierināti ar jaunajiem soliem, ko skola iegādājās, pateicoties pašvaldības 
finansiālam atbalstam. Savas skolotājas Gaidas Benetes mudināti skolēni iegādājušies mazgājamos sūkļus ar ko 
jaunos solus un krēslus ik dienas kopt. Foto: Marita Horna 

 
VARDARBĪBA UN CILVĒKTIESĪBAS 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS š. g. 22. septembrī aicināja bāriľtiesu piedalīties forumā par 
tēmu ,, Vardarbība pret bērnu – drošības ķēdes vājie posmi ”. Forumu apmeklēja cilvēktiesību eksperti, tiesu varas 
pārstāvji, medicīnas, izglītības un sociālā darba profesionāļi – kopā 250 dalībnieku. Kā viens no prioritāriem 
uzdevumiem bija izvirzīts jautājums par bērnu aizsardzību no vardarbības ģimenē un sabiedrībā. Ar pašreizējo 
situāciju Latvijā iepazīstināja Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra direktore Laila Rieksta –Riekstiľa. 
Sociālantropoloģe Aivita Putniľa uzsvēra, ka vardarbība ir bērna un viľam tuvu cilvēku- mātes, brāļa, māsas – 
pazemošana ar vārdiem vai attieksmi, bērna pamešana novārtā, nepamatoti aizliegumi, psiholoģiskais terors, kā arī 
viľa mātes sišana un pazemošana bērna acu priekšā. Debatēs tika piedāvātas, meklētas iespējas,  lai uzlabotu 
starpnozaru komunikācijas un sadarbības nozīmi, kas  dotu ieguldījumu šīs sadarbības veicināšanā un uzlabotu cīľu 
ar vardarbību ģimenē. 

Vardarbība ir cilvēktiesību, īpaši tiesību uz dzīvi, drošību, cieľu un fizisko un garīgo integritāti vispārējs 
pārkāpums.   

  Vardarbība izpauţas ļoti daţādās formās, tā var būt vērsta pret daţādiem cilvēkiem, no tās var ciest gan 
ārpus mājām, gan savā ģimenē. Visvairāk vardarbībai tiek pakļautas mazāk aizsargātas sabiedrības grupas, 
piemēram, bērni. Parasti vardarbību iedala trīs veidos – emocionālajā, fiziskajā un seksuālajā vardarbībā. Attiecībā 
uz bērniem papildus tiek izdalīts tāds vardarbības veids kā atstāšana novārtā, kas ir traumējošs bērna normālai 
attīstībai, jo ilgstoši netiek apmierinātas bērna pamatvajadzības. 

Situācija par vardarbības ģimenē izplatību Latvijā un dinamiku vairāku gadu garumā nav apzināta, jo nav 
pieejami statistikas dati, kas atspoguļotu vardarbības ģimenēs apjomu un veidus valstī kopumā. Tiesību aizsardzības 
iestādēs, veselības aizsardzības sistēmā galvenokārt tiek apkopota informācija par nodarījumiem atbilstoši likumā 
noteiktajiem nodarījumu veidiem, kur atsevišķi netiek izdalīta informācija par vardarbību ģimenē.  

Forumā tika uzsvērts, ka bērnu aizsardzība no vardarbības, diskriminācijas, brīvības ierobeţošanas vai 
interešu un tiesību neievērošanas mūsu valstī vērtējama kā nelabvēlīga un , ka apdraudējuma vērtējums ģimenēs un 
izglītības iestādēs uzskatāms par ļoti augstu, ievērojot, ka normālā situācijā bērniem no šīm vietām nevajadzētu 
vairīties. Ir vērojams vecāku autoritātes trūkums, kad bez fiziska spēka pielietošanas vecāki nespēj ierobeţot bērnu 
nevēlamo atrašanos ārpus mājas. Rūpju trūkums par bērniem veicina viľu kļūšanu gan par vardarbības upuriem, gan 
noziedzniekiem, savukārt neprasme pareizi argumentēt prasības tā, lai bērni tās būtu ar mieru izpildīt, rada papildu 
fizisku un emocionālu vardarbību. Sabiedrība nav pietiekami informēta par jautājumiem, kas saistīti ar vardarbību 
ģimenē, tostarp par palīdzības saľemšanas iespējām sievietēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē. 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, sniedzot konsultācijas pa uzticības tālruni, arī vairākkārt ir saskārušies 
ar jautājumiem par vardarbību ģimenē, visbieţāk tā ir bērna attīstībai nelabvēlīga psiholoģiskā vide. Tas liecina par 
to, ka bērni nejūtas droši savā ģimenē, nevar uzticēties un izrunāties ar saviem ģimenes locekļiem, vai arī nejūt 
pietiekamu atbalstu. 

Vardarbības ģimenē saistīto problēmu mazināšanai ir jāizstrādā kompleksa mērķtiecīga pieeja, kas 
nodrošinātu atbalstu un nepieciešamo palīdzību ģimenēm . Nepieciešama psihosociālā atbalsta nodrošināšana un 
drošas vides veidošana ģimenei, kas ietver mērķtiecīgu preventīvo darbu un darbu ar cilvēkiem. Ļoti būtiska ir sociālo 
dienestu loma ar vardarbību ģimenē saistītajos gadījumos, lai cietušajām personām būtu iespēja vērsties pēc 
palīdzības, ja notikusi vardarbība. Jānodrošina pieejami sociālā darba pakalpojumi ģimenēm, kas būtībā ir pirmā 
institūcija, kurā ģimene var vērsties pēc atbalsta un palīdzības.  

Galvenais , lai ir kāds, kas pamana kāda mazā cilvēka bēdu, kas notiek ar nomākto un sevī ierāvušos vai 
gluţi pretēji- bravurīgo un agresīvo bērnu, lai ir drosme ziľot policijai un citām vardarbības novēršanas tīklā 
iesaistītajām institūcijām.  

Baiba Blaubārde 
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Sakas novada jūras sakopšanas talkā 12. septembrī piedalījās aptuveni 350 talcinieki. Kopumā gar jūras piekrasti un meţos tika savākti aptuveni 30 
m3 atkritumu (tai skaitā ledusskapji, gultas, automašīnu riepas), ko 22.septembrī savāca SIA „EKO KURZEME”, lai nogādātu atkritumu poligonā.  
13.septembrī Lielajā talkā uz pulcēšanās vietu Kalnu ielas stāvlaukumā ieradās desmit talcinieki, kuri devās talkot no Jūrakmens uz Ulmales pusi.  
Šim nelielajam pulciľam nedaudz vēlāk pievienojās vēl desmit talcinieki no Rīgas, kuri atpūtu Pāvilostā apvienoja ar piedalīšanos talkā. Cienot talcinieku 
padarīto, lūgums visiem novada iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties tīras vides saglabāšanā un nepiesārľot to, kā arī informēt pašvaldību par piegruţošanas 
gadījumiem. 

Sakas novada dome pateicas visiem, kas piedalījās sakopšanas talkā! Īpašs paldies Lielās talkas mazākajiem talciniekiem – Martai un Raineram 
Zamarīšiem! 

Sakas novada dome 

 

Sestdien, 27.septembrī Sakaslejas 
ev.-lut.dievnamā notika jauks koncerts. Uz 
restaurētajām baznīcas ērģelēm spēlēja 
ērģelnieks Jānis Pelše, bet Latvijas Kultūras 
Akadēmijas jauniešu koris Sola, kurš šā gada 
Dziesmu svētku Koru karos bija ieguvis 3.vietu, 
atnākušos klausītājus priecēja ar skanīgām 
dziesmām. Neapšaubāmi, šādi koncerti bagātina 
cilvēka dvēseli un ielīksmo garu. Protams, ţēl, ka 
šo koncertu apmeklēja tik maz novada iedzīvotāji. 
Paldies koncerta organizatoriem par šo piedāvāto 
iespēju baudīt kvalitatīvu mākslinieciski bagātu 
koncertu. 

 

Kora Sola mākslinieciskais vadītājs Kaspars 
Ādamsons pateicas klausītājiem par silto 

uzľemšanu. Foto: Marita Horna 

 

Pāvilostas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga un deju kolektīvu vadītāja Daiga Cābele mazos un 
lielos dejotājus informē par jaunajā sezonā plānotajiem koncertiem, skatēm un saskaľo mēģinājumu 

grafiku. Foto: Marita Horna 

Šogad plašajai dejotāju saimei pirmā kopā 
sanākšana notika jahtu ostā Rietumu krasts. 
Skolēni cepa ugunskurā līdzpaľemtās desiľas 
un vizinājās ar kuteri pa Sakas upi un jūru, kas 
viľiem sagādāja īpašu prieku. Mēģinājumi 
kultūras namā jau sākušies un pēcpusdienas un 
vakari ir piepildīti ar pašdarbnieku čalām. Šogad 
vēlmi dejot izteikuši arī vidusskolēni, kuri jau 
uzstādījuši vairākas dejas. Uz šo brīdi 
D.Cābeles vadībā trīs deju kolektīvos darbojas 
52 skolēni.  

  
 

Talka noslēgusies! 
 

Visaktīvākie talcinieki bija Pāvilostas vidusskolas skolēni. Foto: Vizma Ģēģere. 
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Septembra otrajā nedēļā  floristu kopa Āķgalnieces  kopā ar ziedu 
dizaina studiju Liepzars no Liepājas    piedalījās  lielas izstādes veidošanā   
Palangas  Birutes parkā pie Dzintara  muzeja.   Visā lielajā parka teritorijā bija 
izstādītas pavisam 27  ielas kompozīcijas par rudens tēmu,  astoľas no tām 
pāvilostnieču veidotas. Ar vairākām kompozīcijām piedalījās arī Sarmīte 
Darkevica un Ausma Ozola. Parka svētki  notiek katru gadu septembrī .  Tos 
apmeklē daudz Palangas iedzīvotāju un pilsētas viesu, kuri izteica gandarījumu 
par redzēto. Par jauku  noskaľu un atpūtu rudenīgajā, labi koptajā parkā 
gādāja ģitāristu, akordeonistu, folkloras grupu ,  Palangas orķestra koncerti, 
dejotāju uzstāšanās un tējas dzeršana.  Birutes parka dienā   āķgalnieces 
apmeklēja arī oranţēriju  un citus apskates objektus.   

Vaira Kārkliľa 

 

Floristes Palangā 

Vai tu zini, ka 
□ Jaunā Pāvilostas novada veidošanas sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmes  notiks 27.oktobrī pulksten 16.00 Sakas novada domes 
konferenču zālē,( Dzintaru iela 73, Pāvilosta), 20.oktobrī 
pulksten15.00 Vērgales pagasta kultūras namā (Padomes māja, 
Vērgale) 

□ Sakas novads konkursā „Sakoptākais Liepājas rajona pagasts – 
2008”saľēmis nomināciju „Meţs un sabiedrība”.  Balvā Ls250.- Kā 
pastāstīja Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs A.Šilis, tad šī 
nominācija piešķirta par aktīvo talku kustību gan novada meţos, gan 
piekrastes kāpās, par kokmateriālu izmantošanu tūrisma objektu un 
informācijas stendu norāţu zīmēs, par atpūtas vietu ierīkošanu un 
ievērojamo dabas objektu uzturēšanu kārtībā, par iesaistīšanos 
projektos par dabas aizsardzību. Individuāli apbalvota arī floristu kopa 
„Āķgalnieces” un ideju autore Vaira Kārkliľa.  

□ 21.oktobrī plkst. 14:00 Sakas novada domes ēkā Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā notiks uzraudzības grupas sanāksme dabas aizsardzības 
plāna izstrādei dabas liegumam "Pāvilostas pelēkā kāpa". 

□ 24.oktobrī Liepājas RP un PIC finansētā PI projekta  „ Smilšu 
simfonija” nodarbība : smiltis medicīnā. 

□ Septembrī notika Grīľu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzraudzības grupas sanāksme, kurā plāna izstrādātāji 
iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem dabas rezervātā un  uzklausīja 
speciālistu un praktiķu viedokli vienā vai otrā jautājumā. Visgarākās 
diskusijas izraisījās par Gulēnu dambja ceļa uzturēšanu: tas ir bedrains 
pārplūst; Z. Sadauskis ir ieguldījis līdzekļus un ir ceļu uzlabojis gan 
sava, gan pašvaldības īpašuma daļā; tas ir pašvaldības ceļš un ir 
jāuztur braucams; tas ir vienīgais ceļš uz Ziemupes pusi, jāsāk ar 
grāvju tīrīšanu un rakšanu, jo nav notece; grāvji ir no Ulmaľa laikiem; 
arī Kārpas upīte ir ciet ar kritalām un bebru dambjiem; jāmedī bebri. 
Klātesošie diskutēja arī par dzelzceļa slieţu izmantošanu tūristu 
izklaidei un kartē nosprauda aptuveno tūrisma takas maršrutu pa Grīľu 
rezervātu. Tā kā Grīľu rezervātā plānots veikt vairākus saimnieciska 
rakstura pasākumus, tas varētu skart arī blakus esošos meţu 
īpašumus, tāpēc lūgums interesentiem sekot līdzi paziľojumiem par 
aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā. Nākošā 
uzraudzības grupas sanāksme varētu būt oktobra beigās. 

□ No 13. – 16. oktobrim Pāvilostas vidusskolā notiks Labo attiecību 
nedēļa, kuras laikā skolēni un skolotāji tiks rosināti balsot par 
Pieklājīgāko un Nepieklājīgāko zēnu un meiteni skolā, Atsaucīgāko un 
Neatsaucīgāko skolotāju. Balsošana notiks gan klašu kolektīvos, gan 
skolas mērogā. Līdztekus šim pasākumam ir izziľots zīmējumu 
konkurss „Es konfliktā”, kurā skolēni aicināti zīmējumos izpaust savas 
izjūtas saskarē ar vienaudţiem. Pasākums noslēgsies ar kopīgo skolas 
līniju 20.oktobrī, kad tiks paziľoti konkursa un aptaujas uzvarētāji. 
16.oktobris ir Starptautiskā  konfliktu risināšanas diena. Ar šo dienu 
skolā būs izlikta kastīte. Tajā ikviens skolēns varēs iemest zīmīti un 
padalīties savās izjūtās ar vecāko klašu skolēniem – mediatoriem, kuri 
palīdzēs konfliktu ar klases biedriem vai skolotājiem atrisināt. 
Pasākumu sagatavojuši Pāvilostas vidusskolas mediatori J.Harkuna, 
I.Kalniľa, B.Arāja un M.Horna. 

□ 21.oktobrī plkst. 11.00 Pāvilostas ostas valdes sēde. 
□ 27.oktobrī deputātu komiteju sēdes.  
□ 31.oktobrī aprit gads, kopš Pāvilostas pelēkā kāpa ieguvusi dabas 

lieguma statusu. Pāvilostas vidusskolas jaunieši piekrituši 
līdzdarbosies projektā „Smilšu simfonija” un apgūtas pasniedzējas 
Vairas Kārkliľas piedāvātās prasmes darbā ar smiltīm. Šīs darbības 
rezultātā oktobra beigās no Pāvilostas pelēkās kāpas atbalstītājiem 
taps dāvana Latvijai jubilejā. 

□ Īpašu uzdevumu ministrija sabiedrības integrācijas lietās izstrādājusi 
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmu 2008.-2012.gadam, 
kurā kā pozitīvs piemērs sadaļā Līdzdalība lēmumu pieľemšanā 
minēts sekojošais : „Saskaľā ar 2003.gada datiem 16% iedzīvotāju 
uzskatīja, ka valsts un pašvaldību lēmumus nevar ietekmēt, 2006.gadā 
šādu cilvēku skaits palielinājies līdz 21%. Samazinājies arī to 
iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka valsts un pašvaldību lēmumus var 
ietekmēt vēršoties šajās vai augstākstāvošajās iestādēs.  

Tai pat laikā ir pieaugusi iedzīvotāju pārliecība, ka lēmumus var 
ietekmēt ar mediju starpniecību un tiesas ceļā. Sabiedrībā izskanējuši 
vairāki pozitīvi piemēri, kad kāda sabiedrības grupa, apvienojoties 
kopīgam mērķim spēj ietekmēt lēmumu pieľemšanu (piemēram, 
Pelēkās kāpas aizsardzībai Pāvilostā). 

 

□ Pāvilostas baptistu draudzei ir sava interneta mājaslapa 
http://www.lbds.lv/pavilosta/sakums, kurā varat iepazīties ar draudzes 
vēsturi, uzzināt dievkalpojumu laikus un arī iepazīties ar draudzes locekļa 
Kārļa Matisona dziesmām.  

□ 9.oktobrī Vērgalē tikās Pāvilostas un Vērgales izglītības iestāţu vadītāji, 
apmainījās viedokļiem par izglītības darba koordinēšanu pēc abu 
pašvaldību apvienošanās Pāvilostas novadā.  

□ Pirmskolas izglītības iestādē no 20. – 22.oktobrim notiks muzikālie rotaļu 
rīti. Bērniem īpašs prieks par jaunajiem mūzikas instrumentiem, kas 
iegādāti šogad. 

□ Dome izsludinājusi konkursu ielu apgaismojuma ierīkošanai posmā no 
skolas dārza Dzintaru ielā līdz  Parka ielai 14.  

□ Liepājas rajona padome izsludinājusi konkursu ietves atjaunošanai 
Pāvilostā, Dzintaru ielā posmā no vecās zāģētavas līdz Klusajai ielai. 
Darbi notiks vēl šogad. 

□ 17.oktobrī Pāvilostas vidusskolā Fukšu vakars. 
□ Pāvilostas bibliotēkā bez maksas ir pieejama datu bāze letonika.lv – 

enciklopēdijas, vārdnīcas, izziľas literatūra. No š.g. 1.oktobra līdz 
2009.gada 31.decembrim bez maksas pieejama arī datu bāze nais.lv – 
normatīvo aktu informācijas sistēma par LR izdotajiem likumiem, 
lēmumiem, MK noteikumiem u.c. juridiskajiem aktiem. 

□ Iedzīvotājus satrauc tas, ka diennakts gaišajās stundās jau iedegas vai 
vēl deg ielu apgaismojums. Par ielu apgaismojumu visā pilsētā 
pašvaldība maksā vidēji Ls 311 mēnesī.  

  

 

http://www.lbds.lv/pavilosta/sakums
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 IV. Darbinieka ētikas pamatprincipi komunikācijā ar lobētājiem 
11. Lobētājs ir fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona, kas, savu 

vai citu privātpersonu interešu vadīta, par atlīdzību vai bez tās veic 
lobēšanu – apzināti un sistemātiski komunicē ar publiskās varas 
subjektiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieľemšanas procesu noteiktu 
privātpersonu interešu īstenošanai. 

12. Darbiniekam ir pienākums: 
12.1. publiskot informāciju par lobētāju, ar kuru ir notikušas 

konsultācijas vai no kura ir saľemta informācija, kas attiecas uz 
jautājumu, par ko darbinieks ir bijis atbildīgs sagatavot vai 
pieľemt lēmumu, ka arī pēc pieprasījuma darīt zināmu 
priekšlikuma saturu. Informāciju darbinieks publisko, ievietojot to 
pašvaldības mājas lapā un norādot normatīvo aktu projektu 
anotācijā (paskaidrojuma rakstā), sniedzot šādus datus par 
lobētāju: 
12.1.1. vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs 
pārstāv, nosaukums; 
12.1.2. konkrēta lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar 
kuru lobēšana ir notikusi (ja nav norādīts, darbiniekam ir 
jānorāda joma, uz kuru priekšlikums ir bijis vērsts); 
12.1.3. kādā veidā notikusi komunikācija ar lobētāju (tikšanās, 
sarakste, konsultatīvā padome, darba grupa vai cits veids); 

12.2. ja lēmuma pieľemšanas gaitā atklājas, ka lēmums var skart 
darbinieka vai viľa ģimenes locekļu ekonomiskās intereses, ar 
rakstisku ziľojumu publiskot šo informāciju, lūdzot kompetences 
ietvaros augstākstāvošai amatpersonai vai institūcijai sevi 
atstatīt no turpmākas dalības lēmuma pieľemšanā;  

12.3. nodrošināt, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā 
jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar 
lēmuma pieľēmējiem un sagatavotājiem un saľemt 
nepieciešamo informāciju;   

12.4. izvērtēt ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, kas 
saľemts, pildot amata pienākumus, ľemot vērā to, kāds labums 
no šādu ielūgumu pieľemšanas ir pašvaldībai un vai tas nav 
saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam 
lēmuma pieľemšanas procesā; 

12.5. pieľemot lēmumu, ľemt vērā visas vietējās sabiedrības 
intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv lobētājs.  

13. Darbiniekam ir aizliegts: 
13.1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem 

nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz tiesību 
akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai 
skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viľu interesējošo 
jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieľēmējiem vai 
citus labumus;  

13.2. pieľemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, 
dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai 
ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viľš ir 
saistīts. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, 
izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa 
vai jebkāda cita veida materiālie labumi; 

13.3. izmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai 
kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām 
amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo 
lēmumu pieľemšanu;  

13.4. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka darbinieks var nodrošināt 
lobētājam piekļuvi valsts valdības locekļiem vai augstākstāvošām 
amatpersonām vai arī ietekmēt viľu pieľemto lēmumu; 

13.5. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli 
atbalstīt institūcijas, kurā darbinieks ir nodarbināts, rīkotos 
pasākumus vai organizāciju, ar kuru darbinieks ir saistīts; 

13.6. par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai 
organizāciju kā lobētājam valsts vai pašvaldību institūcijā. 

V. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 
14. Dome izveido Ētikas komisiju, kuras nolikumu apstiprina domes sēdē. 
15. Ētikas komisija izskata sūdzības un iesniegumus par pašvaldības 

darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieľemto 
uzvedības normu pārkāpumiem. 

16. Ētikas komisijas lēmums tiek publicēts pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Sakas Ziľas” un ir brīvi pieejams Sakas novada 
domē un Sakas pagasta klientu apkalpošanas centrā. 

Domes priekšsēdētājs U.Kristapsons 

 

APSTIPRINĀTS 
Sakas novada domes sēdē, 2008.gada 25.septembrī (prot. Nr.13., 9.§) 

Sakas novada pašvaldības 
Ētikas kodekss 

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt pašvaldības domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputātu un pašvaldības administrācijas (iestādes, 
institūcijas, struktūrvienības, aģentūras, kā arī citu subjektu, kas pilda 
pašvaldības funkcijas) darbinieku (visi iepriekš minētie turpmāk – darbinieki) 
profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro 
attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām 
institūcijām un sabiedrību. 

2. Ētikas kodekss ir pašvaldības darba organizācijas sastāvdaļa. Tas ir vienlīdz 
saistošs visiem pašvaldības darbiniekiem. 

1. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, darbinieks rīkojas saskaľā ar 
sabiedrībā pieľemtajām vispārējām uzvedības normām. 

II. Darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi 
2. Darbinieka rīcība saskan ar vispārējām ētikas vērtībām un principiem, atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 
3. Darbinieks savus pienākumus veic: 

5.1. objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā. 
Aizstāvot savu viedokli, veicot savus amata pienākumus un savas 
kompetences ietvaros pieľemot lēmumus, darbinieks balstās uz 
pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu 
interpretāciju un argumentāciju, neizrādot labvēlību vai sniedzot 
nepamatotas privilēģijas kādai no personām. Darbinieks ir 
paškritisks – ja kļūdījies, atzīst savas kļūdas, cenšas tās labot, 
atvainojas par neētisku rīcību, ja tādu pieļāvis;  

5.2. godprātīgi, neizmantojot savas amata priekšrocības un varu 
personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, norobeţojoties 
no personīgajām interesēm, atsevišķu personu un šauru 
ekonomisko grupu interesēm, kuras ir pretrunā ar vietējās 
sabiedrības kopīgo labumu; 

5.3. mērķtiecīgi, izmantojot savas zināšanas, iemaľas, prasmes, darba 
pieredzi, lai sasniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku darba rezultātu, 
kā arī izrādot pašiniciatīvu un izsakot priekšlikumus pašvaldības 
darba pilnveidošanai; 

5.4. ar atbildības sajūtu par savu darbību pašvaldībā un pret 
pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kas vēršas pie 
darbinieka; 

5.5. ievērojot atklātību pret sabiedrību. Darbinieks neatbalsta 
prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, uztur 
pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību, pēc iespējas arī 
tiekoties ar pašvaldības iedzīvotājiem un izmantojot plašsaziľas 
līdzekļu iespējas; 

5.6. neizmantojot iegūto konfidenciālo informāciju savās privātajās vai 
citu personu privātajās interesēs, neizpauţot šo informāciju 
prettiesiskā veidā; 

5.7. nepieļaujot interešu konflikta rašanos. Darbinieks atsakās no savu 
pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata 
savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu 
tikt apšaubīta darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte, lai 
sabiedrībā nerastos iespaids, ka darbinieks rīkojas interešu 
konflikta situācijā un ka viľš pieľem lēmumus vai piedalās lēmumu 
pieľemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē. Ja 
konstatēts valsts amatpersonas interešu konflikta fakts, darbinieks 
nekavējoties rīkojas, lai novērstu šī konflikta rašanās cēloľus. 

III. Darbinieka uzvedības pamatprincipi 
4. Saskarsmē ar iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī 

citām personām darbinieks izturas ar cieľu, apzinoties viľu tiesības un 
pienākumus, respektējot citu uzskatus un intereses. Darbinieks ir laipns un 
pieklājīgs, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas 
godu un nepazemo viľu, neizturas ciniski pret viľa vēlmēm un vajadzībām, 
uzskatiem un pārliecību. 

5. Darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu 
viedokli, izvērtē iespējas to izmantot sabiedrības interesēs, ievēro 
demokrātijas normas un koleģialitātes principus. 

6. Darbinieks kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto tādus 
izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz 
pretlikumīgu rīcību. 

7. Pildīt amata pienākumus darbinieks ierodas darba videi piemērotā apģērbā 
un pienācīgā izskatā. 

8. Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas sabiedrībā 
nerada šaubas par viľa spējām godprātīgi veikt savus amata pienākumus. 

 



Pēc nedēļas. 
Noteiktā laikā ierodas tikai 
E.Erhards un Gabaliľš no 
Pāvilostas baptistu draudzes – 
vairāk neviena. Kāds Ulmales 
pagasta priekšstāvis garām 
braukdams paziľo, ka ulmalnieki ar 
ziedojumiem nepiedalīšoties, jo nav 
viľu pagasts, citi te atnākšot viľu 
kritušo vārdus izlasīt. Viss liekas 
skaidrs – ulmalnieki atsakās atklāti, 
sacenieki pasīvi. Šodien, kad 
jāiemaksā nauda – nevienam vairs 
nav laika uz sapulci ierasties. Ar 
skumjām sirdī divi atnākušie dodas 
mājās. 
Cēlo idejisko darbu, ko ziedojot 
dzīvības darīja teiksmainie 
brīvības cīnītāji, cik maz vairs 
prot novērtēt tikai desmit gadiem 
paejot. Pēc vēl vairāk gadiem, 
šķiet, tie būs pavisam aizmirsti. 
Vai tikvien vērtas bij jūsu asinis? 
 Pagastā visi runāja, ka 
pieminekļa lieta izirusi. Mācītājs 
Ulmanis ar izteicās pret pieminekli 
un sacīja, ka labāki vajadzētu celt 
bāreľu namu vai vākt naudu ceļu 
būvēm. Skolotājs Erhards tam 
aizrādīja, ka nav ko domāt savākt 
simtus tūkstošus rubļu namam, ja 
nevar saziedot 50 – 60 tūkst. 
piemineklim. Ceļam neviens naudu 
neziedos, jo tā jau tiek ľemti augsti 
ceļa nodokļi. 
 Par labā nodoma 
izjukšanu it sevišķi priecājās kreisie. 
Viss tas kopā radīja daudz 
pieminekļa celšanas pretiniekus, visi 
baidījās no izdevumiem, nebija pat 
kas aizdod nedaudz dēļu un planku 
pamatbūves vajadzībām, kaut gan 
minētā materiāla tai laikā Sakā bija 
pārpilnīgi; te varētu daudz sīkstuļu 
pie vārda saukt, bet lai paliek – šim 
svētam mērķim atrautais tiem 
augļus nenesīs. 
Visas šīs neveiksmes pieminām 
tāpēc, lai tie, kas nākotnē Sakā 
strādās pie kāda lielāka sabiedriska 
darba zina, cik grūti ir līdzcilvēkus 
iekustināt uz kaut ko cēlu, kopīgam 
vienotam mērķim, bet līdz ar to, lai 
arī viľi zina, ka nebūs pagurt pie 
pirmās vilšanās. Uzvar tas, kas iztur 
līdz galam. 
 14.oktobrī pienotavā tika 
sasaukta otra sapulce. Tās 
dalībnieki K.Ābele, Putniľš, Gauers, 
Roze, Egle, Klavsons, Gabaliľš, 
Beihmanis, Androvskis, D.Šnipke, 
Ţ.Kūdriľš un Erhards iznes noteiktu 
lēmumu: piemineklim Sakā jābūt!  
/turpinājums nākamajā laikraksta Nr. 
Rakstā izmantoti Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja materiāli./ 

Rakstu sagatavoja Marita Horna 
 

8                                                                                                                                                                                                                                                       2008.gada septembris 

 

 

PIEMINEKLIS 
Sakas pagasta Stembres kapsētā tieši pretī ieejas vārtiem jau astoľdesmit gadus stāv 

piemineklis, ko rotā uzraksts „Par Latvijas brīvību kritušiem Sakas dēliem”. Piemineklī iekalti arī 
kareivju vārdi.  

Toreiz pirms astoľdesmit gadiem vienoties par ko tik lielu un nozīmīgu arī nav nācies 
viegli, bet Sakas skolas skolotājs un aizsargu rotas komandieris Ernests Erhards to izdarījis, 
neskatoties uz  līdzcilvēku šaubām, vienaldzību un noliegumu. Par valsts 10 gadu jubilejas 
svinībām un pieminekļa tapšanu Sakā skolotājs E.Erhards uzrakstījis brošūru, kuras fragmentus 
izmantošu savā rakstā, lai arī Tu, laikraksta lasītāj, sagaidot Latvijas 90. gadadienu, vairāk uzzini 
par mūsu novada bagāto vēsturi. 

 

Tas bija 1928.gada vasarā, kad laikraksti šad un tad sāka ieminēties par priekšā stāvošiem 
valsts desmit gadu jubilejas svētkiem un reizē  ar to arī Liepājas – Aizputes aizsargu pulka komandieris 
Legzdiľš izsūtīja viesiem aizsargu priekšniekiem uzaicinājumu pielikt visus spēkus, lai šos diţenos 
tautas svētkus padarītu pienācīgi svinīgus un skaistus. 
Šādu pavēli dabūja arī Aizputes aizsargu pulka 2.rotas komandieris Sakā  E.Erhards. 
12.augustā tas izsūtīja visām Sakas un Ulmales biedrību, draudţu un organizāciju valdēm, kā arī 
pagastu valdēm uzaicinājumu 16.septembrī ierasties Sakas pagasta namā, lai izstrādātu svētku 
programmu, jau iepriekš pie sevis izsprieţot ar ko organizācija varētu svētkus kuplināt un vai nebūtu 
lietderīgi, atceroties  brīvības cīnītājus, izgatavot marmora plāksni vai pieminekli. Savu uzaicinājumu 
E.Erhards nobeidz ar vārdiem: „Ceram, ka organizācijas šai kopējā svinīgā darbā radīs vislabāko 
saskaľu, jo pār visiem mums plīvo Latvijas karogs”. 
Pirmā sapulce.  
 „Atnākušie dzīvi sarunājas savā starpā, daţi šaubās, ka aiz līdzekļu trūkuma nekas nebūs iespējams. 
Visi tomēr nopietni. Par sapulces vadītāju vienbalsīgi ievēl Erhardu. 
Viľš īsā uzrunā liek pie sirds klausītājiem to svarīgo brīdi, kura dēļ tie še aicināti. Viľš saka, ka 
piemineklis, par kuru šodien lemsim – tam būt vai nebūt – būs ne tik vien atgādinājums nākošām 
paaudzēm par kādreiz bijušiem varoľiem, brīvības cīnītājiem, bet godam līdzminēti tiks arī tie, kas 
varoľu piemiľu uzturēt veicināja, to akmenī rakstīdami un nebija noguruši soli spert priekš tā, dzimtenes 
mīlestību darbos rādīdami. 
Vārdu ľem daţādu biedrību pilnvarotie un vairums izsakās par to, lai šo dienu, t.i. 18.novembri atzīmētu 
ar ko paliekošu un reālu.” 

Pārstāvētās organizācijas : no Sakas- luterāľu draudze, aizsardţu pulciľš, aizsargu nodaļa, 
baptistu draudze, piensaimnieku biedrība, Zemnieku savienības Sakas nodaļa, Sakas pagasta valde, 
skolas padome; no Ulmales - aizsargu nodaļa, baptistu draudze, mednieku biedrība; no Pāvilostas – 
baptistu draudze un svētdienas skola, Jaunatnes savienība. 

Debatēs drīz vien noskaidrojās, ka plāksni baznīcā nevarēs likt, jo Sakā ir četras baznīcas – 
luterāľu, divas baptistu un brāļu draudzes. Bez tam mācītājs Ulmanis ir pret plāksnes uzstādīšanu savā 
baznīcā. Kūdriľš liek priekšā marmora plāksni likt pagastmājas sēţu zālē, bet sapulcētie ir pret to, jo 
pagastnamos dzīve ne ikreiz ir pietiekoši svinīga, kādu prasa šie uzraksti. Tad nāk priekšlikums 
izgatavot glītu albumu, kur ar zelta burtiem ierakstīt kritušo vārdus, bet sapulce nevar izvēlēties, kam 
nodot šo albumu glabāt un beigās šo priekšlikumu noraida. Drīz tomēr vienojas, ka uzstādāms piemiľas 
akmens pagasta centra kapos. Nākošo sapulci noliek pēc nedēļas, 23.septembrī, kad katra biedrība 
ziľos, cik tā var piemineklim ziedot.  
  
 

Foto: Pieminekļa celšanas rīcības komiteja. Augšā no kreisās: Egle - kasieris, Erhards - priekšsēdētājs, Kūdriľš - sekretārs. Otrā 
rindā rīcības komitejas locekļi Klavsons un Gabaliľš. 
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 Vai tu mīli jūru? 
Jā, teiks vieni, atbildot uz šo jautājumu, jo tā ir pasakaini 

skaista un romantiska. Nē, teiks otri, jo tā ir draudoša, nemīlīga 
un barga. Bet tie, kuri mācījušies Pāvilostas skolā, droši vien 
pirmkārt šo jautājumu saistīs ar konkursu, kurā piedaloties, 
skolēni uzzināja daudz vairāk par zvejnieku un piekrastes ļauţu 
darba ikdienu.  
 

 
 

Audzēkľi ar saviem darbiem regulāri piedalās daţādās 
izstādēs un konkursos gan Latvijā, gan arī aiz valsts robeţām -Polijā, 
Slovēnijā, Zviedrijā, Somijā, Indijā, Japānā, Krievijā. 

Kopš 1996.gada katru gadu jūlija pēdējā sestdienā Pāvilostas 
pludmalē rīkojam smilšu skulptoru festivālu ”Zelta smilšu grauds”, kurā 
piedalās gan mūsu audzēkľi, gan citu Latvijas mākslas skolu komandas, 
gan arī jebkurš interesents. 

Šajos 15 gados mūsu skolā pilnu apmācības kursu izgājuši un 
apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saľēmuši 77 absolventi. 
Mākslas dizaina un reklāmas izglītību nākamajā pakāpē izvēlējušies 
apgūt  27 no mūsu skolas audzēkľiem. 

Sadarbībā ar Sakas novada domi un Vērgales pagasta 
pašvaldību pastāvīgi tiek uzlaboti darba un mācību apstākļi Mākslas 
skolā. 

Mākslas skolas skolotāja 
INITA ZINGNIKA 

 

Zivju pakošanu un vēršanu meitenēm ierāda B.Jemberga un 
A.Lācīte, tīklu lāpīšanu – R.Bērziľa un A.Fišere. Uz sacensībām līdzi 
brauc arī kolhoza kultorgi M.Freimane, V.Bolgova. 

1985.gadā konkurss, jau sešpadsmitais pēc kārtas, notika 
Pāvilostā.  Mūsējie jaunākajā grupā kopvērtējumā ieguva 3.vietu.  
Individuāli vislabākos rezultātus tīklu lāpīšanā uzrādīja Vitālijs Lisovs 
un ieguva 2.vietu. Jūrniecības stafetē mūsējiem 1.vieta, arī Jautrības 
stafetē 1.vieta, apbalvojumi piešķirti arī par pašdarbības programmu 
un disciplīnu un kārtību.  

Konkursā iegūtās zināšanas un prasmes tuvināja skolēnos 
izpratni par zvejnieku dzīvi un darbu un daudzi no konkursa 
dalībniekiem savu nākotnes profesiju saistīja ar jūru. Liepājas 
jūrskolā mācījušies Olafs Tarziers, Agris Ādamsons, Dainis 
Mūrnieks, Viktors Bališevs, Jānis Benets, Oļegs Ozoliľš, Andrējs 
Petrovs, Vitālijs Jakovļevs, Jurijs Mūrnieks u.c. 

Ir gājuši gadi. Izaugusi jauna paaudze, kura maz ko vairs 
zina par zvejnieku ikdienas darbu un diez vai kāds puika, kurš citiem 
bravūrīgi izrāda savu jauno skrituļdēli vai mocīti, prot sasiet plakano, 
šotes, bramšotes, pāļstēkas vai mīlestības mezglu? Vai meitenes 
prot glītās rindās savērt reľģes vai brētliľas, lai tās tālāk nonākot 
kūpinātavā, iegūtu zeltaini brūnu nokrāsu un apbrīnojami apetīti 
rosinošu smarţu? Droši vien, ka neprot, jo ir cita dzīve, citi konkursi 
un citas prioritātes.  

Bet tie, kas savā skolas laikā to mācījās un prata, aicināti 
uz pasākumu „Vai tu mīli jūru?” Pāvilostas kultūras namā 18.oktobrī 
plkst. 18.00. Viss būs kā toreiz. Būs konkursi kulinārijā, tīklu 
lāpīšanā, mezglu siešanā, špleisē, būs zivju pakošana un vēršana.  

Būs kompetenta, bet ne barga ţūrija, kuras sastāvā 
H.Lukševics, I.Vīgante, L.Ādamsone, V.Bolgova un V.Beihmanis. 
Būs balvas, apsveikumi un jautrība. Viss kā sendienās. Atnāciet 
tikties ar savējiem, jo mēs visi taču mīlam jūru un visu, kas ar to 
saistīts. 

Marita Horna 

 

Mākslas skolai – 15 
Šoruden Pāvilostas mākslas skola atzīmē 15 gadu jubileju. Ik 

gadu ap 60 bērnu un jauniešu no Pāvilostas, Sakas un Vērgales skolā 
apgūst tēlotājas un lietišķās mākslas pamatus. Iepazīt mākslas pasauli 
viľiem palīdz skolotāji: Ruta Ozola, Inita Zingnika, Daiga Lapiľa, Ainars 
Zingniks, Alberts Brūklis un Zigmunds Vilnis. 

Bez pamatpriekšmetiem – zīmēšanas, gleznošanas, 
veidošanas, kompozīcijas, audzēkľi apgūst praktiskās iemaľas vides 
dizainā, rokdarbos, papīra plastikā, floristikā, kokapstrādē, digitālajā 
fotogrāfijā, burtu mācībā, zīda un tekstilapgleznošanā, grafikā. 

Lai radītu audzēkľos interesi par sava darba rezultātu, ik 
mēnesi tiek rīkotas darbu starpskates, pusgadu beigās – skates. Skolā 
apskatāma audzēkľu darbu ekspozīcija. Skolu beidzot, audzēkľi gatavo 
diplomdarbus, kuri mācību gada izskaľā apskatāmi izstādēs gan 
Pāvilostā, gan Vērgalē. 

 

Pāvilostas astoľgadīgās skolas komanda, kas startēja konkursā 
 „Vai tu mīli jūru?” 1979.gads.  

Zivis pako S.Štokmane, vērtē A.Lācīte un V.Kārkliľa. 

1969.gadā Latvijas jūras piekrastes zvejniekciemu skolas 
saľēma uzaicinājumu gatavoties Latvijas mēroga konkursam „Vai tu 
mīli jūru?” 

Arī pāvilostnieki atsaucās šim aicinājumam. Skolā notika 
konkurss starp 5.-8.klašu komandām.  Tad no skolēniem, kuri uzrādīja 
vislabākos rezultātus, komplektēja 10 cilvēku komandu, kura piedalījās 
Liepājas zonas sacensībās un tālāk republikas mēroga konkursā.  
Pirmo reizi sacensības notika 1970.gadā Rojā, kur Pāvilostas 8-gadīgā 
skola ieguva 2.vietu. Sākumā ar skolēniem strādāja skolotājas Irēna 
Lūka un Gaida Cubaha. No 1977.gada skolā nodibina zvejniecības 
pulciľu, ko ilgus gadus vada skolotāja Līvija Ādamsone. No viľas 
stafeti pārľem skolotāja Inta Vīgante. Liels palīgs sagatavošanas 
darbā konkursam bijusi arī skolotāja Erna Blūmane. Kulinārijā 
padomus sniedza skolas ēdnīcas pavāre Alvīne Zvaigzne. Skolotāja 
Vija Gabaliľa tik labi bija sagatavojusi līdzjutēju uzstāšanos, ka 
konkursa vērtējumā tie ieguva pirmo vietu.  

Konkursam bija izstrādāts nolikums pēc kura bija jāapgūst 
daţādi teorētiski jautājumi, piemēram, Kur dzīvo un barojas laši?, Kas 
ir stāvvads?, Ko nozīmē SOS? un daudz citu jautājumu. Skolēniem 
bija jāparāda arī nodarbībās un treniľos apgūtās praktiskās iemaľas 
zivju pakošanā un vēršanā, tīklu lāpīšanā, mezglu siešanā un 
špleisēšanā, kursa likšanā, kulinārijā, ko vērtēja gan pēc kvalitātes, 
gan laika.  

 Praktisko darbu apguvē lieli palīgi bija z/k „Dzintarjūra” 
priekšsēdētājs J.Poľemeckis, flotes kapteinis H.Lukševics, zvejas 
tehniķis E.Ermanis, vēlāk z/k „Boļševiks” Pāvilostas nodaļas speciālisti.  
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 DZĪVES BRĪŢOS 
Lai zied vēl ilgi tavu dienu pļava, 
Lai skan tur sirds kā sila zvaniņš zils, 
Kas aicinādams tos, kam saules nava, 
Dod spēka vārdus, kuri nepievils. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī dzimušos Sakas 
novada iedzīvotājus –  
Almu Strautiľu – 84  Ievu Ausmani – 83 
Dzidru Gūtmani – 82  Lidiju Kreidenu – 82 
Andreju Kristapsonu – 81 Ojāru Makuţi – 81 
Alfredu Grīniľu – 80  Marzeldu Puķevicu – 80 
Amāliju Gruntmani – 75 Emīliju Losāni – 75 
Jāni Alfredu Skudru – 75 Inesi Lūciju Kalniľu – 70 
Reginu Stendzi – 65  Dagniju Zaicevu – 65 
Valentīnu Masko – 60 
Sarmīti Rebuku, Gintu Uzaru, Jolantu Skujiľu, Renardu Kronbergu, 
Martīnu Baranovu, Ingusu Freidenfeldu, Mārtiľu Lejnieku, Mareku 
Eihvaldu, Lāsmu Piļķi! 

 

PAZIĽOJUMS 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aicina pašvaldību aktīvāk 
sodīt  vainīgās personas, kuras pārkāpj un nepilda Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 51.panta otro daļu, kas paredz administratīvo atbildību 
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos. Lūdzam šoruden visus zemes īpašniekus 
vai tiesiskos valdītājus sakopt teritoriju un nopļaut zāli. 
 
28.oktobrī plkst.14.00 domē apmeklētājus pieľems juriste Argita Jaunsleine.  
 
 
 

 

Friziera pakalpojumi Sakā. Matu griešana vīriešiem. Sievietēm – griešana, 
veidošana, ilgviļľi, šķipsnu un pērļu pieaudzēšana. 
Tālrunis 28890729 
 

Sakas pagasta „Kaģeniekos” ir iespējams novirpot baļķus pirts būvniecībai. 
Saimnieks piedāvā arī baļķu materiālu. Tālr. 29258144.  
 

Dāvina kaķēnus Sakas pagasta Alkšľos. Zvanīt 26641602, 63498102 
 
 

Pāvilostas pilsētas k/n aicina līdz š.g. 24.oktobrim pieteikties darbā 
sieviešu vokālā ansambļa vadītāju. Pieteikšanās pie k/n vadītājas, vai pa 
tālr. 63498264, 29366112. 

SLUDINĀJUMI 
 

Izbrauc no Liepājas        Pienāk Pāvilostā           Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

6.45 7.55 katru dienu Ls1.65 AS Liepājas autobusu parks 

7.00  8.00 (-,-,-,-,5,-,-) Ls1.50 SIA Duals 

8.00 (m.)  9.00 (1,2,3,4,-,6,7) Ls1.50 SIA Duals 

11.00 (m.) 12.00 (1,2,3,4,5,6,-) Ls1,50 SIA Duals 

11.40 12.45 katru dienu Ls1.60 PSIA Ventspils reiss 

13.00 (m.) 14.00 (1,2,3,4,5,6,-) Ls1,50 SIA Duals 

14.00 (m.) 15.00 (-,-,-,-,-,-,7) Ls1,50 SIA Duals 

16.00 17.20 katru dienu Ls1.65 AS Liepājas autobusu parks 

17.45 18.55 katru dienu Ls1.65 AS Liepājas autobusu parks 

18.30 (m.) 19.30 katru dienu Ls1,50 SIA Duals 

20.00 20.53 katru dienu Ls1.60 PSIA Ventspils reiss 
 

Izbrauc no Pāvilostas Pienāk Liepājā Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

6.37 7.45 (1,2,3,4,5,-,-) Ls1.60 PSIA Ventspils reiss 

7.55 9.05 katru dienu Ls1,65 AS Liepājas autobusu parks 

8.47 9.50 (-,-,-,-,-,6,7) Ls1,65 AS Liepājas autobusu parks 

9.00 (m.) 10.00 katru dienu Ls1,50 SIA Duals 

12.00 (m.)        13.00 (1,2,3,4,5,6,-) Ls1,50 SIA Duals 

14.00 (m.)        15.00 (1,2,3,4,5,6,-) Ls1,50 SIA Duals 

15.00 (m.)        16.00 (-,-,-,-,-,-,7) Ls1,50 SIA Duals 

15.55 17.05 katru dienu Ls1.65 AS Liepājas autobusu parks 

17.20                18.40 (1,2,3,4,-,6,7) Ls1.15 AS Liepājas autobusu parks 

18.20                19.30 (-,-,-,-,5,-,-)  AS Liepājas autobusu parks 

18.37  19.45 katru dienu Ls1.60 PSIA Ventspils reiss 

19.30 (m.) 20.30 katru dienu Ls1,50 SIA Duals 
 

Izbrauc no Ventspils Pienāk Pāvilostā Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

5.30 6.37 (1,2,3,4,5,-,-) Ls2.00 PSIA Ventspils reiss 

6.26 7.50 katru dienu Ls2.05 AS Liepājas autobusu parks 

7.40 8.47 (-,-,-,-,-,6,7) Ls2.05 AS Liepājas autobusu parks 

14.25 15.55 katru dienu Ls2.05 AS Liepājas autobusu parks 

17.30 18.37 katru dienu Ls2.00 PSIA Ventspils reiss 
 
Izbrauc no Pāvilostas Pienāk Ventspilī Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

7.55 9.25 katru dienu Ls2.05 AS Liepājas autobusu parks 

12.45 13.50 katru dienu Ls2.00 PSIA Ventspils reiss 

18.55 20.25 katru dienu Ls2.05 AS Liepājas autobusu parks 

20.53 22.10 katru dienu Ls2.00 PSIA Ventspils reiss 
 

Autobusu saraksts 

 

(m.) – mikroautobuss no Siena tirgus laukuma   

 

Piektdienās no Pāvilostas uz Rīvām 8.00, 17.20 

 

Laikraksts maksā Ls 0.10 
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 

  

Sveicam Oskaru PAULIĽU un Katrīnu BUTĀNI kopīgo dzīves ceļu 
uzsākot.  

 

MŪŢĪBĀ 
Krišis PĒTERMANIS  
24.04.1932.- 14.0920.08. 

 
LIEPĀJAS TEĀTRA 

OKTOBRA REPERTUĀRS 
Piektdiena, 17. Oktobris 19:00 

Pirmizrāde PĀRIS "- NEPĀRIS 
Reţisors Felikss Deičs 

 

Sestdiena, 18. Oktobris 18:00 

PĀRIS - NEPĀRIS 

Reţisors Felikss Deičs 
 

Svētdiena, 19. Oktobris 18:00 

EZERMAĻU KROKODILS 
Reţisors: Jānis Kaijaks 

 

Otrdiena, 21. Oktobris 19:00  

VISS PAR VĪRIEŠIEM 
Reţisors: Rolands Atkočūns 

 

Trešdiena, 22. Oktobris 19:00  

DĀMA BEZ KAMĒLIJĀM 
Reţisors: Dţ. Dţ. Dţilindţers 

 

Ceturtdiena, 23. Oktobris 11:00  

SARKANGALVĪTE UN VILKS 
Reţisors: Jurijs Zinovjevs 

 

Ceturtdiena, 23. Oktobris 19:00 

VIOLETS 

Muzikāli poētisks tēlojums 
 

Otrdiena, 28. Oktobris 19:00 

PĀRIS _ NEPĀRIS 

Reţisors Felikss Deičs 
 

Trešdiena, 29. Oktobris 19:00  

BĒRNIĽI... 
Reţisors: Ivars Lūsis 

 

Ceturtdiena, 30. Oktobris 19:00  

ARĀBU NAKTS IZRĀDE ATCELTA, 
atvainojamies par sagādātajām neērtībām 

Iegādātās biļetes nododamas kasē 
Reţisors: Rolands Atkočūns 

Uzmanību! Mainīts pašvaldības policijas „Spīdola” mobilā tālruľa 
numurs. Jaunais numurs 29242320. 
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