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12. jūnija pēcpusdienā 
Vērgales pamatskolas aktu 
zālē norisinājās Vērgales pa
matskolas absolventu izlai
dums. Daudz klusāks un rim
tāks nekā citus gadus, taču 
ne mazāk svinīgs un sirsnīgs, 
absolventiem kopā esot ar sa
viem skolotājiem un pašiem 
tuvākajiem cilvēkiem no ģi
menes un ievērojot valstī no
teiktos drošības pasākumus.

Pēc Latvijas himnas no
dziedāšanas un Vērgales pa
matskolas direktora uzrunas 
absolventiem svinīgi tika iz
sniegtas apliecības par pa
matskolas beigšanu. Vērgales 
pamatskolu šogad absolvēja 
KARĪNA PATRĪCIJA BALODE, 
MIKS KALĒJS, ALEKSIS 
PETRAUSKS, EMĪLS SĪPOLS 
un AĻONA VEŠŅAKOVA.

Klases audzinātāja Inese 
Renķe īsumā raksturoja katru 
skolēnu, atzīmējot tā sasniegu
mus aizvadītajos skolas gados. 
Arī skolēni iepriekš bija aiz
pildījuši anketas, kurās īsumā 
raksturoja savus klasesbied
rus un iztēlojās viņu nākamās 
profesijas. Izlaidumā par katru 
iznāca jauks stāstījums. Svei
ciens un atmiņu stāstījums šajā 
dienā bija arī absolventu pirma
jai skolotājai Guntai Limbergai. 
Tika lasīti interesantākie citāti 
no skolēnu kontroldarbiem un 
atvērts trauks ar vēstījumiem, 
kas tapuši, beidzot 4. klasi. Sa
vukārt skolotāja Inese Renķe 
bija apkopojusi interesantākās 
aizvadīto skolas gadu bildes. 
Tās tika rādītas uz lielā ekrāna, 
bet pēc tam katrs absolvents dā
vanā saņēma zibatmiņu ar šīm 
fotogrāfi jām. Interesantākos 
vi deo un fotogrāfi jas no sko
las dzīves bija apkopojuši arī 
8. klases skolēni, lai izlaiduma 
pasākumā tās parādītu uz lielā 
ekrāna.

Šajā dienā pamatskolas ko
lektīvu sveica arī absolventi un 
viņu vecāki. Turpmāk Vērgales 
pamatskolā pareizu laiku rādīs 
koka sienas pulkstenis ar latvju 

rakstu zīmēm Latvijas veidolā. 
Bet, tā kā maijā skolā nenoti
ka pēdējā zvana pasākums, tad 
skolēnu un skolotāju apdziedā
šanas dziesmas izskanēja izlai
dumā.

Pēc skolas valša nodejoša
nas visi tika aicināti uz fotogra
fēšanos pie skolas un skaistās 
krustābeles, kas vienmēr krāš
ņi uzzied tieši izlaiduma laikā. 
Veiksmi absolventiem turpmā
kajās gaitās!

 
Vita Braže

 
Plašāku fotoreportāžu skatieties 

www.pavilosta.lv 
sadaļā “Fotogalerijas”.

Izlaidums Vērgales pamatskolā

Foto: V. Braže

PAR PASĀKUMIEM VASARĀ NOVADĀ
Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir beigusies un no 10. jūnija ierobežojumi samazināti – ir atļauts 

pulcēties lielākam cilvēku skaitam –, arī turpmāk jāievēro vairāki drošības pamatprincipi. 
No 1. līdz 31. jūlijam pasākumos vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā:
l   100 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
l   500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, 
ar nosacījumu, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, 
ko pieļauj telpu platība un infrastruktūra;
l   1000 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.
Saskaņā ar iepriekš minēto, Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, ņemot vērā Covid19 iz

platību un valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Pāvilostas novada domes deputāti, nosakot par 
prioritāti iedzīvotāju drošību un veselību, lēma līdz 31. jūlijam atcelt visus lielākos pasākumus 
novadā – ZVEJNIEKU SVĒTKUS, VĒRGALES PAGASTA SVĒTKUS UN PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS FESTIVĀLU “ZAĻAIS STARS”.

Jūlija izskaņā deputāti lems par aizlieguma pagarinājumu vai atcelšanu un pasākumu norisi augustā.
Sekojiet informācijai www.pavilosta.lv un citos pašvaldības saziņas kanālos!
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2020. GADA 25. JŪNIJĀ ZIEMUPĒ  
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA
VA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā 
arī pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MA
GONE, Pāvilostas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Vērga
les pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE un Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace BAUMANE. Pro
tokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 28 darba 
kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â  noritēja diskusija par Meža ielas 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomas līguma 

projektu.
â  pagarināt lēmuma par lokālplānojuma izstrādi, darba uzdevuma un izstrādes va

dītāja apstiprināšanu Pāvilostas novada teritorijas plānojuma grozīšanai pieņemšanas 
termiņu līdz 2020. gada 25. augustam. Uzdeva privātpersonai līdz 2020. gada 25. augus
tam iesniegt papildu informāciju ar konkrētu pamatojumu DzS–2 maiņai uz DzS; konkrē
tus uzdevumus, kurus vēlas atrisināt ar lokālplānojuma izstrādi, mainot visai īpašuma 
teritorijai atļauto izmantošanu uz DzS; konkrētus uzdevumus, ar kādiem plāno detalizēt 
Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.5. apakšnodaļu 
“Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzS), norādot jaunveidojamās zemes vie
nības minimālo platību īpašumam “Kāpsmilgas”.

â  piešķirt Vērgales pagasta pārvaldes labiekārtošanas nodaļai finansējumu telpu 
remontam radio vadāmo automašīnu trases ierīkošanai Ploces klubā, Plocē, 2500,00 EUR 
apmērā no neizlietotā finansējuma, kas bija paredzēts Mūzikas un mākslas festivāla “Za
ļais stars” līdzfinansējumam. 

â  piešķirt Labiekārtošanas nodaļai papildu finansējumu 1965,04 EUR apmērā vi
deonovērošanas kameru darbības sakārtošanai Pāvilostas pilsētā un Vērgalē. Finansēju
mu rast pašvaldības budžeta pozīcijā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

â  atbalstīt pašvaldības projektus “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē ekspozī
ciju izveide” un “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta – pulksteņa – izveide 
Pāvilostas pilsētas centrā, II kārta”, kā arī paredzēt līdzfinansējumu Pāvilostas novada 
pašvaldības izstrādātajiem projektiem. Projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemu
pē ekspozīciju izveide” kopējais finansējums plānots 42 709,37 EUR, no kura attieci
nāmās izmaksas ir 42 709,37 EUR ar PVN 21%, PVN ir 7412,37 EUR, no LAD prasītā 
summa 36 302,96 EUR, t.i., 85 %, pašvaldības līdzfinansējums ir 6406,41 EUR t.i., 15% 
no attiecināmām izmaksām. Projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta 
– pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā, II kārta” kopējais finansējums plānots 
28 860,02 EUR, no kura attiecināmās izmaksas ir 28 860,02 EUR ar PVN 21%, PVN ir 
5008,76 EUR, no LAD prasītā summa 24 521,02 EUR, t.i., 85%, pašvaldības līdzfinansē
jums ir 4329,00 EUR, t.i., 15% no attiecināmām izmaksām.

â  piedzīt no privātpersonas parādu par nekustamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvil
ostas novadā, kadastra Nr. 64860010009, par kopējo summu 236,28 EUR bezstrīdus kār
tībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot 
no 25.06.2020.

â  atteikt atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa biedrību “Latvijas Sarkanais 
Krusts”, kurai pieder zemesgabals Atpūtas ielā 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â  papildināt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstu un 
tarifikāciju. Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 
amata aprakstu.

â  pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma piešķirt Pā
vilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ikgadējo apmaksāto atva
ļinājumu no 2020. gada 29. jūnija līdz 5. jūlijam (7 kalendārās dienas) par 2019. gadu.

â  noteikt nekustamā īpašuma pārdošanu par nosacīto cenu 6000 EUR, kas noteikta 
saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “INTERBALTIJA” noteikto tirgus vērtību, kas palie
lināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR. Apstiprināja pri
vātpersonas pirmpirkuma tiesības un nolēma rakstveidā piedāvāt iegādāties nekustamo 
īpašumu “Atvari”13, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, par nosacīto cenu.

â  noteikt nekustamā īpašuma pārdošanu par nosacīto cenu 698 EUR, kas noteikta 
saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “INTERBALTIJA” noteikto tirgus vērtību, salīdzinot ar 
VZD kadastrālo vērtību, un kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota 
līdz veselam EUR. Apstiprināja privātpersonas pirmpirkuma tiesības un nolēma rakst
veidā piedāvāt iegādāties nekustamo īpašumu “Sīmaņi”2, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, par nosacīto cenu. 

â  noteikt nekustamā īpašuma pārdošanu par nosacīto cenu 723 EUR, kas noteikta 
saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “INTERBALTIJA” noteikto tirgus vērtību, salīdzinot ar 
VZD kadastrālo vērtību, un kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota 
līdz veselam EUR. Apstiprināja privātpersonas pirmpirkuma tiesības un nolēma rakst
veidā piedāvāt iegādāties nekustamo īpašumu “Sīmaņi3, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, par nosacīto cenu. 

â  nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Inti”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvil

ostas novadā, kadastra Nr. 64960080076, kas sastāv no zemesgabala 1 ha platībā (kadas
tra apzīmējums 64960080076). Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzī
mējums 64960080076001). Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā 
kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu.

â  izsludināt ikgadējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2020”. Apstipri
nāja konkursa nolikumu, kritērijus un vērtēšanas komisijas sastāvu. 

â  apstiprināt precizējumus Pāvilostas novada 2018. gada 27. novembra saistošajos 
noteikumos Nr.10 “Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Pāvilostas nova
da pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas”. 
Nolēma saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzi
numa sniegšanai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilos-
ta.lv, izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 
Ziņas”.

â  piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010486 un uz tās esošajām 
ēkām – dārza mājai ar terasi Nr.1 (kadastra apzīmējums 64960010486001) un dārza mā
jai ar terasi Nr. 2 (kadastra apzīmējumu 64960010486002) – šādu adresi: “Vasarnieki 2”, 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV3463.

â  apstiprināt pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumus. Uzdeva Paš
valdības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt Pāvilostas pilsētas 
teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli un pieņemt lēmumu par plud
males nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Pilnvaroja pašvaldības 
izpilddirektoru parakstīt pludmales nogabalu nomas līgumus.

â  pagarināt uz 1 gadu privātpersonai dzīvokļa īres tiesības Rīvās, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. Dzīvokļa īres līgums jāparaksta viena mēneša laikā pie Pāvilostas no
vada kancelejas vadītājas A. Mūrnieces. 

â  pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas piedāvāt privātpersonai dzīvojamo platī
bu daudzdzīvokļu mājās Rīva 1 vai Rīva 2.

â  jautājumā “Par nekustamā īpašuma E. Šneidera laukums 11, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, nomu” atlikt lēmuma pieņemšanu uz jūlija sēdi, tāpēc ka nav saņemts neatkarī
ga vērtētāja nomas maksas vērtējums.

â  iznomāt līdz 2025. gada 24. jūnijam SIA “Steķis”, reģistrācijas Nr. 42103052988, 
zemesgabala Tirgus iela 2a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130010307, daļu 
41,12 m2 platībā. Noteica zemesgabala Tirgus iela 2a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadas
tra Nr. 64130010307, daļas 41,12 m2 platībā nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadas
trālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu 
speciālistes.

â  no 2020. gada 30. jūnija pagarināt 2010. gada 18. jūnija nomas līgumu Nr.55, 
kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Pāvilostas aptieka”, reģistrā
cijas Nr. 42102022539, par nedzīvojamo telpu nomu Lejas ielā 10, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kadastra apzīmējums 64130010251 79,1 m2 platībā līdz 2032. gada 30. jūnijam 
(ieskaitot) aptiekas darba nodrošināšanai. Uzdeva Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
iznomāšanas komisijai līdz 01.08.2020., piesaistot neatkarīgo vērtētāju, noteikt nomas 
maksu nedzīvojamām telpām, kuras būves kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmētas ar 
numuriem 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Līdz neatkarīgā vērtētāja noteiktai nomas maksai 
saglabāt esošo nomas maksu par telpu iznomāšanu – 95,99 EUR, plus PVN 21% 20,16 
EUR, tātad kopā 116,15 EUR mēnesī.

â  piekrist ceļa servitūta 137,37 m2 platībā nodibināšanai zemes vienībā Brīvības 
iela 33b, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ar kuru Pāvilostas novada pašvaldībai piede
rošs nekustamais īpašums Brīvības iela 33b, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 
64130020203) 2226 m2  platībā tiek apgrūtināts par labu nekustamam īpašumam Torņa 
iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020188, un Torņa iela 4, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020302. Uzdeva izpilddirektoram sagatavot un or
ganizēt servitūta līgumu parakstīšanu.

â  apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ettes”, Saraiķos, Vēr
gales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960050036 
sadalīšanai. Nolēma saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo 
īpašumu zemes lietošanas mērķus:

â  apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Jaunrieksti", Sa
raiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64960050077 sadalīšanai. Nolēma saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība (ha) Nosaukums un adrese NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960050348 6,5 (vairāk vai 
mazāk)

Saglabāt nosaukumu un 
adresi “Ettes”, Saraiķi, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas 
novads 

0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaim-
niecība

64960050349 13,0 (vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu “Ettītes”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 

0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaim-
niecība
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NOTIKUMI 
2020. gada jūnijā

â  apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Dārziņi", Vērgales pa
gastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960030239 robežas 
pārkārtošanai ar īpašuma "Remas lauks", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vie
nību ar kadastra apzīmējumu 64960030235. Nolēma saglabāt un piešķirt nosaukumus, 
adreses un noteikt nekustamo īpa šumu zemes lietošanas mērķus:

â  pamatojoties uz likuma “Par interešu konfl ikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, deputāts Andris Zaļkalns lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Par Pāvilostas 
novada domes pārstāvi Slīteres Nacionālā parka konsultatīvajā padomē nolēma deleģēt 
Pāvilostas novada domes deputātu Andri Zaļkalnu. 

â  ar 2020. gada 30. jūniju spēku zaudē Pāvilostas novada domes 2019. gada 28. mar
ta sēdes protokola Nr.3 lēmums Nr.21 “Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” un 
saistoši veiktie grozījumi, papildinājumi. Ar 2020. gada 1. jūliju nolēma apstiprināt Pāvil
ostas novada pašvaldības sakaru pakalpojumu limitus.

â  atcelt Pāvilostas novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes Nr.3 lēmumu (pro
tokols Nr.3.,14.§). 

â  apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu.
â  pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un 

iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 23. jūlijā Pāvilostas novada pašval
dībā.

Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 30. jūlijā Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanovas

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība jūnijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
1. “Triecēji”, Vērgales pagastā;
2. “Muižarāji”, Vērgales pagastā – 0,8660 ha;
3. Smilšu iela 15, Pāvilostā – 951 m2;
4. “Vērpetes”, Sakas pagastā – 7 ha.

Pāvilostas novada pašvaldības policija jūnijā veica šādus darbus:
â  Sadarbībā ar Pāvilostas novada bāriņtiesu un Sociālo dienestu Pāvilostā tika apse

kots viens dzīvoklis. Pēc saņemtās informācijas šajā dzīvoklī vecāki lieto alkoholu maz
gadīgo bērnu klātbūtnē. Ar dzīvokļa saimniekiem notikušas profi laktiskas sarunas par 
bērnu iespējamu nošķiršanu. Sastādīts apsekošanas akts.

â  Sastādīti 15 administratīvā pārkāpuma protokoli par automašīnu novietošanu Bal
tijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Kopējā naudas sodu summa ir 450 EUR.

â  Sastādīti 16 administratīvā pārkāpuma protokoli par automašīnu novietošanu aiz
lieguma zīmes darbības zonā. Kopējā naudas sodu summa ir 640 EUR.

â  Divos gadījumos Pāvilostā, dzīvoklī Dzintaru ielā un Vītolu ielā, pēc plkst. 23.00 
skanēja skaļa mūzika. Ar dzīvokļu saimniekiem veiktas pārrunas un viņi mutiski brīdi
nāti par iespējamu soda uzlikšanu.

â  Vērgales pagastā suns sakodis otru suni. No cietušā suņa saimnieka saņemts 
iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

â  Aiz stāvlaukuma Kalna ielas galā Pāvilostā, pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas, pa
manīti sprādzienbīstami priekšmeti. Apsekojot norādīto vietu, tika konstatēti vairāki sprā
dzienbīstami priekšmeti, kurus kāds ir izracis. Vieta tika ierobežota un paziņots Valsts po
licijai, kā arī sagaidīti sapieri, kuri bīstamos priekšmetus savāca neitralizācijai drošā vietā.

â  Akmeņraga bākas rajonā tika konstatēti zvejnieku tīkli. Kopā ar VVD darbinie
kiem tīkli pārbaudīti. Konstatēts, ka tie ielikti likumīgi.

â  Sadarbībā ar robežsargiem 17 viesu mājās tika pārbaudīts, vai tiek ievērotas tūris
ma likuma prasības par ārzemnieku anketēšanu. Pārkāpumi netika konstatēti.

â  Pāvilostā, Simtgades parkā, aizdedzināts nozāģētā koka stumbrs. Ar iedzīvotāju 
palīdzību uguns tika nodzēsta.

â  Strantē, P111 ceļa 48. kilometrā, grāvī bija iebraukusi automašīna. Uz vietas atra
dās automašīnas īpašnieks alkohola reibumā. Viņš automašīnas vadīšanu noliedza. Per
sona noskaidrota, paziņots Valsts policijai un sagaidīta VP ekipāža.

â  Saņemta informācija, ka pa Sakas pagastu jaunieši, iespējams, būdami alkohola 
reibumā, pārvietojās ar zaļas krāsas automašīnu “VW Golf”. Automašīna apturēta pie mā
jām “Līdumnieki”. Konstatēts, ka automašīnai nav valsts numura zīmes un vadītājam nav 
ne personu apliecinošu dokumentu, ne autovadītāja apliecības. Šoferis alkohola reibumu 
noliedza. Pašvaldības policija sagaidīja VP ekipāžu. Pēc alkohola pārbaudes autovadītāja 
izelpā konstatēja 0 promiles.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

â  Jūnijā 2 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 2 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 
personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei – pabalsts bērna piedzimšanai, 
1 personai pārtraukts asistenta pakalpojums, 2020./2021. mācību gada pirmklasniekiem 
piešķirtas grāmatnīcas “Zvaigzne ABC” dāvanu kartes. 

â  No 2020. gada 1. augusta būs nepieciešams atjaunot iepriekš pagarinātos statusus, 
kā arī izsniegt jaunas izziņas, taču jāņem vērā, ka visām ģimenēm (personām) statusu un 
izziņu termiņš beidzas vienlaikus. Tas nozīmē, ka, lai saņemtu jaunu izziņu, kas nepiecie
šama, gan apmeklējot ārstniecības personas, gan aptiekas u.c., visiem klientiem augus
tā būtu jāierodas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāaizpilda deklarācija. Šāds klientu 
pieplūdums vienā mēnesī radītu neapmierinātību no klientu puses un Sociālā dienesta 
pārslodzi, cenšoties savlaicīgi apkalpot visus klientus. Tāpat šādā situācijā nebūtu iespē
jams nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, tai skaitā distances ievērošanu, telpu 
dezinfekciju u.c. Tādēļ Sociālais dienests nolēmis plānveidīgi organizēt klientu plūsmu un 
lūdz klientus telefoniski sazināties ar darbiniekiem pirms ierašanās klātienē. 

Tālruņi:
l Vizma Alseika – 26818992; 63490836;
l Inese Vīdnere – 22012032; 63453073;
l Ildze Balode – 63484560.
Atvaļinājumi:
l sociālās palīdzības organizatore Vizma ALSEIKA no 15.07. līdz 29.07.2020.
l šoferis Jānis ŠNORE no 06.07. līdz 19.07.2020.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība (ha) Nosaukums un adrese NĪLMK Atbilstība teritori-
jas plānojumam 

64960050350 0,61(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkām 
sa gla bāt nosaukumu un adresi 
“Jaunrieksti”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads 

0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960050351 3,39 (vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu “Jaunriekstiņi”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 

0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība (ha) Nosaukums un adrese NĪLMK Atbilstība teritori-
jas plānojumam 

64960030239 7,8 (vairāk vai 
mazāk)

Zemes vien.un ēkām ar 
kad. apz. 6496003029001, 
64960030239002, 64960030239003, 
64960030239004, 64960030239005 
saglabāt nosaukumu un adresi 
“Dārziņi”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, LV-3466 

0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960030235 5,37 (vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai saglabāt nosaukumu 
“Remas lauks”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 

0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Pāvilostas novada dome 
izsludina pieteikšanos uz Pāvilostas novada 

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIEKA AMATU
Aicinām pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka (nepilna slodze – 0,5) ama

tam personas:
1) kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
2) kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, 

 medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā 
 (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kuras prot valsts valodu augstākajā līmenī.
5) kurām ir nevainojama reputācija.
Obligātas datorprasmes labā lietotāja līmenī.
Ar pilnu amata aprakstu var iepazīties pie pašvaldības kancelejas vadītājas.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 319,00 EUR mēnesī.
Pieteikumu (pievienojot CV, izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas) 

iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
LV3466, līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst. 13.00 personīgi vai sūtot uz epastu 
dome@pavilosta.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai pa pastu, lai pasta sūtī
jums tiktu saņemts līdz 31.07.2020. plkst.13.00. Papildu informācija pa tālruni 63498261.

Informējam, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku dome ievēlē uz pieciem gadiem. 
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“SAKOPTĀKĀ SĒTA 
PĀVILOSTAS NOVADĀ 2020”
Pāvilostas novada pašvaldība ar jūliju izsludina gadskārtējo konkursu “Sakoptā

kā sēta Pāvilostas novadā 2020”. 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.  
Pieteikšanās konkursam līdz šā gada 31. jūlijam. Komisija vērtēšanu veiks no 

1. līdz 10. augustam.

2020. GADĀ TIKS VĒRTĒTAS ŠĀDAS 
NOMINĀCIJAS:
1. Skats no malas: 

l  Sakoptākais privātais dārzs 
novadā;
l  Sakoptākais lauku īpašums 
novadā;

2. Iestādes un uzņēmumi:
l  Sakoptākais uzņēmums novadā; 
l  Sakoptākā iestāde novadā;
l  Sakoptākā lauku saimniecība novadā.

3. Pāvilostas novada 2020. gada īpašās nominācijas
4. Viesu mājas:

l  Tūrisma uzņēmējs – Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs.
l  Jaunais tūrisma uzņēmējs novadā un/vai jauns tūrisma piedāvājums novadā.

Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir vienu balvu katrā no 
minētajām nominācijām. Var būt arī pārsteiguma balvas (pēc komisijas ieskatiem), kā 
arī var tikt pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā. 

Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi balvā saņem bezmaksas 
ekskursiju.

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 2020. GADA MAIJA 
BŪVNIECĪBAS LIETAS

Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības veids Būvniecības 
ieceres veids

BIS-BL-237444-453 Dzīvojamās ēkas, 
klēts un kūts dabā 
neesība

“Prātnieki”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Izziņa par būvju 
neesību

BIS-BL-235955-454 Dzīvojamās ēkas 
un saimniecības 
ēku pārbūve un 
apvienošana, šķūņa 
nojaukšana

Upes iela 1, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-234858-449 Sporta aprīkojums Kalna iela 43, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-234810-450 Vasaras kafejnīcas 
novietošana

Kalna iela 43, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-234357-448 Dzīvokļa pārplāno-
šana

Dzintaru iela 99a 
– 15, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Apliecinājuma karte

BIS-BL-233517-481 Jauna elektroap-
gādes pieslēguma 
izbūve

Sēņu iela 5, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-231661-447 Mazēka – palīgēka “Krastkalni”, Ulma-
le, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-231403-444 Dzīvojamās ēkas 
pārbūve par brīvdie-
nu māju

Smilšu iela 1a, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-225053-446 Ēku nojaukšana Brīvības iela 34, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-225051-436 Žoga un vārtu 
atjaunošana 
pēc būvniecības 
darbiem

E. Šneidera laukums 
8, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-224717-435 Dzīvokļa telpu vien-
kāršotā atjaunošana

Dzintaru iela 95–11, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Apliecinājuma karte

Apzīmējumi: BIS – būvniecības informācijas sistēma, BL – būvniecības lieta.

Rotaļu laukuma labiekārtošanas 
projekts noslēdzies

Pateicoties Pāvilostas novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursa fi 
nansējumam, izdevās saremontēt rotaļu laukumu, kurš atrodas Pāvilostas daudz
dzīvokļu māju pagalmā. Darbus veica SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”.

Tika rekonstruētas esošās šūpoles, izbūvējot gumijas segumu un salabojot stiprinā
jumus, kā arī iekarinot jaunas mazo bērnu šūpoles un šūpoles “ligzda”. Tika nokrāsots 
soliņš, demontēta vecā smilšu kaste un nolīdzināta zeme ap jauno smilšu kasti, izrakta 
netīrā smilts un iebērta jauna uzstādītajā jaunajā smilšu kastē ar vāku. Rekonstruēts 
“karuselis”, padarot to bērnu veselībai drošu (papildināts ar dēļu malām un pārkrā
sots).

Realizējot šo projektu, ieguvēji ir ne tikai tie bērni, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mā
jās, bet arī tie, kuri apmeklē Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestādi. Pastai
gu laikā audzinātājas tagad var droši vest bērnus uz rotaļu laukumu. Ieguvēji ir arī 
pilsētas viesu bērni, kuri atpūšas Pāvilostā vasaras mēnešos. Rotaļu laukums lieliski 
kalpo bērniem, kuri ierodas vasaras pavadīt pie saviem vecvecākiem vai radiniekiem. 
Netiešie ieguvēji ir arī tie iedzīvotāji, kuriem nav bērnu vai bērni ir jau izauguši, viņi, 
veroties pa saviem daudzdzīvokļu namu logiem, var vērot priecīgus bērnus un sakār
totu pilsētvidi.

Realizējot projektu, saskārāmies ar neparedzētiem apstākļiem, kurus izraisīja pan
dēmijas laiks, kad visā valstī bija aizliegts pulcēties un izmantot bērnu laukumus un āra 
sporta elementus. Līdz ar to aizkavējās projekta realizācija, tā notika mēnesi vēlāk, nekā 
iepriekš bija iecerēts.

Realizējot projektu, konstatējām, ka, rotaļu elementu uzlabojot ar virvēm, netiek pa
nākts vēlamais rezultāts un tas nekļūst bērniem drošs, drīzāk vēl bīstamāks, tādēļ tika 
pieņemts lēmums karuseli demontēt un pārveidot, virvju vietā piestiprinot dēļu segumu. 
Tagad tas pilda savu funkciju un ir salīdzinoši drošs bērnu rotaļām. 

Šis projekts ir kā turpinājums 2015. gadā iesniegtajam pašvaldības fi nansējuma pro
jektam, kur tika piešķirta nauda šī rotaļu laukuma seguma izlīdzināšanai  un betona 
gabalu izvešanai, kuri tur bija palikuši pēc nepabeigtās jaunbūves nojaukšanas.

Pēc šī gada projekta realizācijas ir salaboti četri rotaļu un labiekārtojuma elementi. 
Ceru, ka bērnu rotaļu laukuma apmeklētāji un bērni pret to izturēsies saudzīgi un tas 
kalpos ilgu laiku. Ceru, ka nākotnē kāds cits no bērnu vecākiem uzņemsies vadību savu 
ideju realizēšanai. Darbu, kas būtu šeit veicami, ir daudz.

Pozitīvi ir tas, ka jau šobrīd bērni ir novērtējuši jaunos rotaļu elementus, un dažu brī
di, gaidot iespēju pašūpoties, pat veidojas rinda. Prieks par bērnu laukumā atgriezušos 
dzīvību un rosību.

Paldies visiem, kas iesaistījās, lai šie darbi varētu notikt! Paldies fi nansējuma piešķī
rējiem, būvniekiem un manai atbalsta komandai!

Mairita Tumpele

 Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Pilsētvides sakārtošana un 
publiska vides objekta – pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19
02AL13 A019.2203000005, realizēšanu.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi atkārtotu iepirkuma procedūru un noslēgusi 
līgumu ar būvdarbu veicēju projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides 
objekta – pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā”. Veicot projektā plānotajiem 
darbiem iepirkuma procedūru atbilstoši PIL, tika saņemti trīs piedāvājumi, un domes Ie
pirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Būve LK” par summu 38 841,36 
EUR bez PVN. Būvdarbu realizācijas laiks ir trīs mēneši. 17. jūnijā tika noslēgts līgums, 
un jūlijā tiks uzsākta pirmās kārtas realizācija, kas ietver sevī sagatavošanas darbus, 
seguma izbūvi, lai uzstādītu pulksteni, pulksteņa uzstādīšanu, elektrības pieslēgumu un 
daļējus labiekārtošanas darbus. Labiekārtojuma projekts tika sadalīts divās daļās. Otrā 
kārta, kas plānota šajā projektā, lai objektu pabeigtu pilnībā, ir iesniegta BDR Liepājas 
rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā, rīcībā “Atbalsts vides resursu un zve
jas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai”, un ietver arī paša laukuma labiekārto
šanu: bruģēšanu, soliņu un atkrituma urnu izvietošanu, laternu izbūvi, apstādījumu, tai 
skaitā paklājzāliena, izveidi. Labiekārtošanas projektu izstrādāja SIA “RR ARCHITECTS” 
sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari. Būvuzraugs ir SIA “Būviecere”.

Lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus būt saprotošiem un atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

PROJEKTI

Publiska vides objekta – pulksteņa – 
izveide Pāvilostas pilsētas centrā
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Pāvilostas pilsētas kultūras nams izsludina pretendentu pieteikšanos 

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVA “MĀRSILS” 
VADĪTĀJA/S AMATAM. 

Amata nosaukums: vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja/s. 
Profesijas kods 2653 12.

Prasības pretendentiem:
l   atbilstoša izglītība vai praktiska pieredze deju kolektīvu vadīšanā;
l   iemaņas darbā ar datoru (MS Offi ce), prasme pielietot darbā video un audio 
aparatūru;
Galvenie amata pienākumi:
l   organizēt un vadīt deju kolektīva darbu;
l   veikt deju kolektīva sastāva komplektēšanu, nodrošināt tā organizatorisko un 
māksliniecisko darbību;
l   nodrošināt deju kolektīva piedalīšanos Pāvilostas novada un valsts mēroga 
kultūras norisēs – skatēs, konkursos, kopmēģinājumos, festivālos, deju svētkos;
l   iesniegt kolektīva darba plānu, atskaites, budžetu;
l   atbildēt par deju kolektīva inventāru, tērpiem u.c. deju kolektīvam uzticētajiem 
rekvizītiem;
l   pilnveidot savu profesionalitāti, apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (12 stundas), summētā darba laika uz

skaite.
Darba alga (bruto): 233,00 EUR mēnesī (pamats: Pāvilostas novada amatiermāk

slas kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksas nolikums, 30.01.2020., 
prot. Nr.3., 16. §).

CV, motivācijas vēstuli, izglītību un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopi
jas ar norādi “Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK kolektīva vadītāja/s vakan
cei” sūtīt elektroniski uz epasta adresi silva.varsberga@pavilosta.lv līdz 2020. gada  
31. augustam. Tālrunis uzziņām 29366112, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadī
tāja Silva Vārsberga.

Amatierteātris 
piedalās radio lasījumā

Tā kā ārkārtējās situācijas dēļ tika 
izsludināts aizliegums pulcēties, ne
varējām laikus noslēgt pagājušā gada 
“Bērnu un jauniešu žūriju”. Tomēr, lai 
bērniem solītais pasākums notiktu, 
2. jūlijā aicinājām visus čaklos lasītājus 
uz bibliotēku.

 Tā kā mazo bērnu grupā 1. vietu ie
guva E. Carfati grāmata “Kaimiņi”, tad 
arī mēs šajā tikšanās reizē izpētījām, kas 
slēpjas aiz visām durvīm, kuras ir kaimi
ņos bibliotēkai, bet pēc tam devāmies uz 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju. Pa 
ceļam bērniem bija uzdevums atpazīt da

žādu ēku durvis. Nonākot Pāvilostas mu
zejā, mums tika izradītas visas telpas, kas 
slēpjas aiz ļoti dažādām durvīm – gan ma
zām, gan lielām. 

Liels paldies rokdarbu kopas “Spun
diņš” vadītājai Birutai par radošo nodar
bību, kurā bērniem radās priekšstats par 
“Crazy wool” tehniku. Paldies arī muzeja 
darbiniekiem Larisai un Aleksandram par 
interesanto ekskursiju. 

Aicinām visus aktīvi piedalīties šā 
gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”! 

Elīna Horna

12. jūnijā Pāvilostas pilsētas kultū
ras nama amatierteātris viesojās Kurze
mes Radio ar lugas “Apsolītā zeme Kur
zemē” lasījumu. 

Visi tie, kuri atbalsta un apmeklē 
mūsu iestudējumus klātienē, šoreiz tika 
aicināti mūs noklausīties radio uzvedumā. 
Īpaši uzrunājām tos, kuri neredzēja mūsu 
iestudējumu 2018. gada novembrī, kad Pā
vilostā viesojās draugi no Baltinavas un šo 
izrādi izspēlējām kopā ar viņiem.

Izrāde tapusi pēc V. Sandera romāna 
“Kāda dīvaina dzīve” motīviem, kurā viņš 
apraksta savas dzimtas likteņgaitas no 
Latgales pārceļoties uz Kurzemi, precīzāk, 
Sakas pagasta Grīņiem. Lugu sarakstījusi 
Baltinavas amatierteātra režisore Anita 

Ločmele (Danskovīte).
Uzziņai! No 15. maija līdz 19. jūnijam 

piektdienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 
19.00 Kurzemes Radio ēterā skanēja jauns 
raidījums “Kurzemes un Zemgales ama-
tierteātru salidojums radio skatuvē “Zelta 
smilga””, kurā piedalījās Vārmes un Kuldī-
gas amatierteātri, Liepājas Tautas teātris, 
K. Valdemāra Talsu teātris, Ā. Alunāna Jelga-
vas teātris, kā arī Pāvilostas amatierteātris.

Jau izskanējušos, bet nenoklausītos ie
studējumus varat meklēt un noklausīties 
Kurzemes Radio mājaslapā http://kurze-
mesradio.lv/k/audio-arhivs/zelta-smilga/.

 
Pāvilostas amatierteātra režisore 

Marita Horna
Foto no Kurzemes Radio arhīva

Foto: E. Horna

“Bērnu un jauniešu žūrijas – 2019” 
noslēgums Pāvilostas bibliotēkā
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21. jūnijā Ziemupes jūrmalā tika svinēti vasaras saulgrieži. Lai arī publiskajā telpā informācijas par pasākumu nebija, jo bija jāpielāgojas apstākļiem un jāievēro 
zināmi ierobežojumi, saulgriežu vakars izvērtās ļoti sirsnīgs, skanīgs un jauks. Paldies viesiem un Pāvilostas novada ļaudīm par kopīgu svētku svinēšanu! 

Biedrība “Ziemupīte”

Vasaras saulgrieži Ziemupē

Iecere par Ziemupes 
Ģimeņu dārzu

Mēs visi atceramies 
Ziem upes skolas dārzu. Ar to 
saistās tik daudz stāstu, noti
kumu, piedzīvojumu. 

Ir radusies doma līdzīgu 
dārzu veidot pie Ziemupes sen
lietu krātuves “Jūras māja”. Te 
vēl ir saglabājušās dažas to lai
ku ābeles. Mēs varētu iestādīt 
jaunas. Un ne tikai ābeles. Arī 
kādu ķirsi, plūmi, bumbieri, 
varbūt pat persiku. 

Šajā pavasarī “Jūras mājā” 
tika salaulāti divi pāri, varbūt 
viņi vēlēsies kaut ko iestādīt 
savā pirmajā kopdzīves gada
dienā. Varbūt kāds vēlēsies 
iestādīt kociņu par godu sa
vam bērnam, vai varbūt gluži 
otrādi – vecmāmiņas astoņdes

mitajai dzimšanas dienai. Kā 
arī 2020. gadā aprit 600 gadu 
kopš brīža, kad Ziemupe pir
mo reizi minēta vēstures raks
tos. Arī tas ir liels notikums! 
Mēs varētu dārzu veidot kopā, 
ja jums šāda iecere liekas at
balstāma. 

Pirms stādīšanas palūg
sim zinošus speciālistus dārzu 
izplānot, sazīmēt, kurā vietā 
un kas tieši būtu stādāms. Tad 
mums centrā būtu dārzs, kuru 
ikviens no stādītājiem varētu 
uzskatīt par savu. 

Kā jums patīk šāda iecere? 
Gaidīsim jūsu domas.

Daina un Skaidrīte
Ziemupē

Sākusies vasara, un va
sarā atpūta vairāk saistās ar 
sauļošanos un peldēšanos. 
Bet varbūt to var apvienot 
arī ar grāmatu lasīšanu? 
Ienāciet bibliotēkā, tā pēc 
remonta kļuvusi gaišāka un 
aicina ienākt. 

Varbūt kāda grāmata, kas 
darba steigā paslīdējusi garām 
neizlasīta, gaida tieši tevi? Varat 
piesēst, pašķirstīt žurnālus un 
atrast tajos interesantus rakstus. 
Es grāmatas un žurnālus lasī
tājiem piegādāju arī uz mājām. 
Varbūt kādu esmu aizmirsusi? 

Dodiet ziņu, un sarunāsim 
tikšanos.

Visas vasaras garumā 
Ziem upes tautas namā un 
bibliotēkā būs apskatāmas di
vas izstādes. Viena ir Pāvilos
tas Mūzikas un mākslas sko
las audzēkņu mācību prakses 
darbu izstāde “Jūras stāsti”, 
otra ir Liepājas Neredzīgo 
biedrības biedru, cilvēku ar 
īpašām vajadzībām, dažādās 
tehnikās veidoto darbu izstā
de. Dažus darbus pēc izstādes 
varēs arī iegādāties. Ir vērts 
ienākt un visu apskatīt pa
šiem.

Lai visiem jauka vasara, 
un uz tikšanos Ziemupes bib
liotēkā!

Ziemupes bibliotēkas vadītāja
Skaidrīte Blūma 



2019./2020. mācību gads pa
liks atmiņā kā pārmaiņu gads, 
taču tikpat bagāts ar pasāku
miem kā iepriekšējie. Grupas 
“Saulītes” bērniem tika organizēta 
Džimbas deviņu soļu drošības pro
gramma, ko vadīja Džimbas aģente, 
mūsu iestādes metodiķe Aija Gert
sone. Par tīrības un kārtības nozī
mi apkārtnē pastāstīja Cūkmens 
(AS “Latvijas Valsts meži” (LVM) 
ekoprogramā “Cūkmena detektī
vi”), kurš pats personīgi apciemo
ja piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
grupas. Vairāku mēnešu garumā 
sadarbībā ar bērnu vecākiem cītīgi 
un apzinīgi tika vāktas izlietotās 
baterijas un makulatūra, piedalo
ties “Zaļās jostas” konkursā “Tīrai 
Latvijai”. Tika savākti 36,66 kg iz
lietoto bateriju un 2786 kg maku
latūras, iegūstot 109. vietu Latvijā.

Rosinot ievērot veselīgu dzī
vesveidu, tradicionāla ir dalība 
Olimpiskajā dienā, kas nav iedo
mājama bez kopīgas vingrošanas 
vienlaicīgi visā Latvijā. Tika svi

nētas rudens gadskārtas – Miķeļi 
un Mārtiņi. Sagaidot Latvijas dzim
šanas dienu, bērni piedalījās kon
certprogrammā “Latvija – manas 
mājas”, bet sadarbībā ar vecākiem 
notika rakstaino cimdu izstāde, 
savukārt pašu Latvijas dzimšanas 
dienas pasākumu patriotiskāku 
darīja Latvijas jaunsargu klāt
būtne. “Kastanīši” mācību gada 
pirmajā pusē apmeklēja gan leļļu 
teātra izrādes, gan koncertprog
rammas iestādē, gan arī Liepājas 
“Lielajā dzintarā”. Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā sadarbībā ar ve
cākiem tika organizēta “Pipar
kūku rotāšanas darbnīca”. Bērni 
ar skaistajām piparkūkām rotāja 
iestādes eglīti, bet noslēgumā (arī 
bērnu priekam) tās tika notiesā
tas. Tika apciemots Ziemassvētku 
vecītis “Rūķupē”, un, lielākajiem 
bērniem iesaistoties, uzburtas Zie
massvētku pasakas.

Veselības un fizisko aktivitāšu 
sekmēšanai pirmsskolā no janvāra 
ESF projektā “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei Pāvilostas 
novadā” tika organizētas koriģē
jošās vingrošanas nodarbības 3–6 
gadus veciem bērniem fiziotera
peites Ievas Vītolas vadībā. Febru
āris pārvērtās par zaļumu mēnesi, 
jo iestādē pastiprināti tika audzēti 
sīpolloki, kressalāti, zirņi, veidojot 
bērnu izpratni par veselīgu uzturu. 
Tika pievērsta uzmanība veselību 
veicinošiem pasākumiem un dro
šu paradumu izkopšanai. Piecgadī
gie un sešgadīgie bērni, piedaloties 
pasākumos, iepazinās ar Vērgales 
un Pāvilostas bibliotēku. Sveču 
dienā notika izstāde “Uz lielu balli 
sanāca sveces…”.

Pavasaris atnāca ar dziesmām 
un priekšnesumiem, ko bērni sir
snībā un mīļumā gatavoja vecmā
miņām un vectētiņiem koncertā 
“Bērnības atmiņas”. 

Savukārt vecāki ciemojās 
grupās, piedaloties individuālās 
pārrunās, vadot dažādu profesi
ju dienas, iesaistoties tematiskās 

pēcpusdienās un kopīgi svinot 
svētkus. Īpašs paldies Izglītības 
iestādes padomes priekšsēdētājai 
Daigai StrīķeiIgnātei, kā arī visai 
padomei gan par atbalstu, gan 
idejām, gan kopā veidotajiem Zie
massvētku rotājumiem. Novitā
te – bērnu attālinātā apmācība, 
kas savas korekcijas atspoguļoja 
ikdienas sadarbībā ar vecākiem. 
Šoreiz Lieldienas un Mātes diena 
tika atzīmētas attālinātā formātā. 
Ģimenes savos grupu WhatsApp 
čatiņos saņēma mūzikas skolotājas 
un grupu skolotāju sagatavotu ap
sveikumu gluži pretēji ierastajām 
svētku tradīcijām. Paldies visiem 
vecākiem par sadarbību šajos sa
režģītajos apstākļos!

Piedaloties mazam bērnu pul
ciņam un iestādes darbiniekiem 
saglabājot pērn maijā aizsākto 
tradīciju, Latvijas atjaunošanas 
30. gadadienai par godu iestādes 
teritorijā iestādījām bumbierīti 
‘Peppi’, kas Latvijas atdzimšanas 
dienā mūs priecēs ar košu ziedē

šanu, bet rudenī bērnus cienās 
ar gardiem, veselīgiem augļiem. 
      Aktīvais mācību gads noslē
dzās 5. jūnijā ar 12 sešgadīgo 
audzēkņu atvadām no pirms
skolas izglītības iestādes. Sko
las gaitas rudenī uzsāks  Egils 
DOLGIJS, Miks MEĻĶIS, Rebe
ka VOITKEVIČA, Beta MELVA
GA, Lauris ZĒRANDS, Gustavs 
VANAGS, Markuss FRANCIS, 
Daniels SUDMALIS, Markuss 
BRĒDIĶIS, Māris DĀRZNIEKS, 
Raitis GĒGERSONS un Ralfs KR
AUKLIS. Bērnus skolai sagata
voja skolotājas Sanita Poriņa un 
Santa Krauze, skolotājas palīdze 
Skaidrīte Štokmane.

Lai sveiktu vasaru, ko gaida 
ikviens, gan mazs, gan liels, ielī
gojām Jāņu dienu ar sieru, kvasu, 
jautrām rotaļām un skaistiem vai
nagiem. Sirsnīgs paldies ikvienam 
par ieguldīto darbu!

Uz tikšanos jau 2020./2021. 
mācību gadā!

Vadītāja Liena Ernstsone

2019./2020. mācību gads 
Vērgales PII “Kastanītis”
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Jau vairākus gadus Pāvil
ostas sieviešu koris “Sīga’’ ir 
piedalījies Latvijas Radio 2 
veidotajā akcijā “Gada garākā 
līgodziesma”. 

Ievērojot šī gada ārkārtējo si
tuāciju, Latvijā pazīstamais mūzi
ķis Kristaps Krievkalns izveidoja 
iespaidīgu līgodziesmu virkni, 
kurā katrs kolektīvs iedziedāja 
vienu pantu. Kora meitenes ar 
prieku piedalījās šajā muzikāla
jā akcijā, taču jāatzīst, ka bijām 
vienīgais kolektīvs no Liepājas 
apriņķa.

Pāvilostas sieviešu kora dzie
dājumu var noklausīties Latvijas 
Radio 2 raidījumu sadaļā, meklē
jot raidījumu “Gada garākā līgo
dziesma”. 

Kora vadītāja Liene Breča

Mēs nedrīkstam  
aizmirst…

Pirms 79 gadiem 
1941. gada 14. jūnijā no 
Ziem upes tika izvesti:

1. Štokmanis Fricis 
Andrejs (1896), “Kalējkristi”. 
Kirovas apg., Vjatlags. Atbr. 
17.11.56 – Vjatkas labošanas 
darbu. nom.

2. Štokmene Līna (1898), 
“Kalējkristi”. Krasnojars
kas nov., Pirovkas raj. Atbr. 
04.12.56.

3. Štokmane Valda Astrī
da (1933), “Kalējkristi”. Kra
snojarskas nov., Pirovkas raj. 
Atbr. 18.09.54.

4. Brēdiķis Augusts 
1(906), “Ciemiņi”. Kirovas 
apg., Vjatlags, miris 12.04.42.

5. Brēdiķe Anna (1919), 
“Ciemiņi”. Krasnojarskas nov., 
Pirovkas raj. Atbr. 14.04.57.

6. Brēdiķe Biruta Anna 
(1940). Krasnojarskas nov., Pi
rovkas raj, mirusi 1941.

7. Kohs Kārlis (1905), “Jāt
nieki”. Sverdlovskas apgabals, 
Sevurallags, miris 27.11.41.

Pieminēt komunistiskā ge-
nocīda upurus var dažādi. Mēs 
šoreiz pie piemiņas akmens iz-
veidojām nelielu dobi, iestādījām 
tumšsarkanas čīkstenes un sud-
rabotas vērmeles. Šobrīd zied Ar-
vīda Alberta gādātie rododendri.

Daina Vītola un  
Skaidrīte Blūma Ziemupē

Garākā līgodziesma arī šogad!



Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus 2020./2021. mācību gadam 
profesionālās ievirzes izglītības programmās

l   no 7 gadu vecuma – klavierspēle, vijoles spēle;
l   8–9 gadu vecumā – vizuāli plastiskā māksla;
l   8–9 gadu vecumā – akordeona spēle, ģitāras spēle, trompetes 
spēle.
Konsultācijas 31. augustā plkst. 17.00 (mūzikas un mākslas nodaļā).
Uzņemšana 2. septembrī plkst. 17.00 (mūzikas un mākslas nodaļā).

Interešu izglītības programmā
l   pirmsskolas vecuma mūzikas studijā no 5/6 gadu vecuma – 
klavierspēle, vijoles spēle.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 
Pāvilostas Mūzikas nodaļā darbadienās no plkst. 14.00 līdz 17.00;
Vērgales pagasta pārvaldē darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām: 63498253 (mūzika), 63498435 (māksla), 
26334556 (direktore).

Nāc pievienojies!

Vērgales PII “Kastanītis” aicina darbā SKOLOTĀJA PALĪGU 
darbam vasarā – jūlijā, augustā.
CV sūtīt uz epastu liena.ernstsone@pavilosta.lv.

Tālrunis informācijai: 63490847, 26125791.

Pāvilostas vidusskola aicina pieteikties darbā 
SĒTNIEKU/CI uz pilnu slodzi.

Profesijas kods: 9613 01. 
Darba laiks: 40 stundu darba nedēļa.
Darba alga mēnesī: 497,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības kandidātam: 
l   pamatizglītība;
l   valsts valodas prasme;
l   fi ziska izturība;
l   vēlme strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus;
l   augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
l   nevainojama darba kvalitāte;
l   spēja plānveidīgi organizēt darbu;
l   vēlamas iemaņas darbā ar dārza tehniku (dārza šķērēm, trimmeri, zāles pļāvēju).
Darba pienākumi: 
l   uzkopt ietves, pagalmu un zaļo zonu, pļaut, trimmerēt zāli, grābt lapas, tīrīt sniegu, ledu, kaisīt 
 sāli un veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu;
l   informēt saimnieciskās daļas vadītāju par notiekošo teritorijā;
l   svētku dienās izkārt karogu;
l   veikt citus skolas saimnieciskās daļas vadītāja norādītos darbus skolā.
Piedāvājam:
l   stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu;
l   interesantu un dinamisku darba vidi;
l   sociālās garantijas;
l   nepieciešamo inventāru kvalitatīvai darba izpildei.
Pieteikties uz vakanci: pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru 

ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, lietvedei vai sūtīt uz epastu vidusskola@pavilosta.lv.  
Pieteikšanās termiņš: līdz 14. augustam plkst. 12.00.
Informējam, ka pretendenta pieteikumā iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atla-

ses nodrošināšana.

Pāvilostas vidusskola aicina pieteikties darbā 
SKOLAS MĀSU uz nepilnu slodzi 

Amata nosaukums: medicīnas māsa (profesijas kods 222134).
Darba laiks: 20 stundu darba nedēļa (summētais darba laiks).
Darba alga mēnesī: 357,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Prasības pretendentam: personai jābūt reģistrētai Latvijas māsu reģistrā.

Galvenie amata pienākumi:
l   bērnu medicīniskā aprūpe;
l   kārtot bērnu un iestādes darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
l   saslimstības samazināšanas profi lakses darbs;
l   sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams, kā bērniem tā 
pieaugušajiem;
l   izglītojamā saslimšanas vai traumu gadījumā sazināties ar vecākiem un informēt par notikušo;
l   ja nepieciešams izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un nav ieradies vecāks, 
pavadīt izglītojamo uz slimnīcu;
l   sadarboties ar ģimenes ārstiem;
l   uzraudzīt iestādes sanitāri higiēnisko stāvokli;
l   sekot līdzi sanitāri higiēniskām prasībām un nodrošināt tās iestādē;
l   atbildēt par dezinfi cējošo šķīdumu pareizu glabāšanu un izlietošanu, veikt to kontroli;
l   sekot līdzi uzturvērtībai ēdienkartē, kontrolēt ēdināšanas kvalitāti;
l   vadīt programmu “Skolas piens un skolas auglis” (pieteikšana LAD, ikmēneša atskaites 
sagatavošana);
l   informēt izglītojamos par dažādiem jautājumiem pēc klašu audzinātāju iniciatīvas 
(piemēram, higiēna, pirmās palīdzības sniegšana u.c.).
Pieteikties uz vakanci: pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru 

ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, lietvedei vai sūtīt uz epastu vidusskola@pavilosta.lv.  
Darba attiecību uzsākšana: 27.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: līdz 19. augustam plkst. 12.00.
Informējam, ka pretendenta pieteikumā iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atla-

ses nodrošināšana.
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Aicināti piedalīties dalībnieki, vecāki par 16 gadiem!

18.07.2020. notiks 2. posms 
(pieteikšanās līdz 17.07.2020.).

29.08.2020. notiks 3. posms – noslēgums 
(pieteikšanās līdz 28.08.2020.).

Turnīrā aicināti piedalīties Pāvilostas novada iedzīvotāji 
un viesi ar tenisa iemaņām.

SPĒĻU GRAFIKS
tiks noteikts pēc sportistu pieteikšanās un būs 
pieejams sacensību norises vietā.

Dalībniekiem pieteikties pie Pāvilostas sporta 
organizatora personīgi vai sūtot e-pastu 

aldisbarsukovs@inbox.lv 
vai zvanot pa tālruni 29230995.

Organizē Pāvilostas novada pašvaldība.

PĀVILOSTAS TENISA KORTĀ

PĀVILOSTAS 
TENISA 

ČEMPIONĀTS 
2020

Atbalsta:
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Viens no nosacījumiem, lai par zālāju platībām 
varētu saņemt atbalsta maksājumus, – zeme ir at
bilstoši jāapsaimnieko un jākopj. Lauku atbalsta 
dienests atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju 
platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zā
lāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs 
noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj. 

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto zāli atstāt 
vālos uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā 
par attiecīgo platību maksājumi netiks piešķirti un 
tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks sa
mazināts maksājums. 

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli atstāj 
uz lauka, tad augi ar sasmalcināto biomasu saņem 
lielu barības vielu daudzumu, kas var būtiski mai
nīt veģetāciju un samazināt zālāja bioloģisko daudz
veidību. Savukārt ja zāles smalcināšanu veic vēlu, 
veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido kūlas 
slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidī
bu, bet arī rada risku, ka pavasarī iespējama paaug
stināta ugunsbīstamība. Ja zālāji atrodas palienēs, 

nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var tikt aiz
nesta, tomēr ūdens to var sanest vienkopus, piemē
ram, upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15. augusts ir pē
dējais datums, kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem 
ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem. 
Pēdējais datums, kad jānogana vai jānopļauj un jā
novāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai 
ES nozīmes zālāju biotopiem, vai putnu dzīvotnēm 
(ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā 
nektāra vākšanai un ārstniecības augu vākšanai, ir 
15. septembris. 

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot ruļļos, 
tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākamajai saimniekoša
nas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz 
lauka, tad par platību, kur tie atrodas, maksājumu 
saņemt nevar.

Informāciju sagatavoja
Kristīne Ilgaža,

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
tālrunis 29420515, epasts kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvalde 
pēdējo gadu laikā regulāri sa
ņem Latvijas pašvaldību iedzīvo
tāju ziņojumus un sūdzības par 
dabiskos biotopus, kultūraugus 
un mājdzīvnieku veselību ap
draudošo Spānijas kailgliemezi 
“Arion vulgaris”. Gliemeži nereti 
tiek konstatēti lielā skaitā un noda
ra ievērojamus postījumus dārzu 
īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika 
iestāšanos iedzīvotāju sūdzības ir 
būtiski pieaugušas, nereti izsakot 
lūgumu pēc koordinētas cīņas ar 
šīs sugas īpatņiem.

Spānijas kailgliemezis ir ierin
dots Eiropas simts visinvazīvāko 
dzīvnieku sarakstā. Lai gan no 
zinātniskā viedokļa arī Latvijā tā 
ir klasifi cējama kā invazīva suga, 
nepilnīgā normatīvā regulējuma 
dēļ šobrīd Spānijas kailgliemezis 
nav ofi ciāli iekļauts invazīvo sugu 
sarakstā. Latvijas teritorijā šī suga 
ir sastopama kopš 2009. gada. 
2019. gada rudenī bija konstatē
tas un apstiprinātas 59 šīs sugas 
atradnes, kas lokalizējas galve
nokārt Latvijas centrālajā daļā. 
2020. gadā sugas izplatība, vistica
māk, ir paplašinājusies. Ārēji Spā
nijas kailgliemezis Arion vulgaris 
ir ļoti līdzīgs vietējam sarkanajam 
kailgliemezim Arion rufus, kas ir 
sastopams Latvijas dienvidrietu
mos – Embūtē  un pie Liepājas eze
ra. Minētā iemesla dēļ sākumā ek
sperti precīzi nosaka kailgliemeža 
sugu un tikai tad tiek apstiprināta 
jauna atradne.

Latvijas teritorijā kaitēklis gal
venokārt tiek ievazāts ar stādiem, 
pie kuru saknēm atrodas glieme
ža oliņas. Līdz ar stādu gliemezis 
veiksmīgi iedzīvojas dārzos un pa 
ceļmalām, grāvmalām un ūdens
tilpju piekrastēm izplatās gan 
kaimiņu dārzos, gan dabiskās te
ritorijās. Tāpēc Spānijas kailglie
meža izplatības ierobežošanā būtu 
jāiesaistās visu invadēto teritoriju 
īpašniekiem. Tā kā Spānijas kail
gliemezis visintensīvāk olas dēj 
no augusta līdz septembrim, ir jā
cenšas panākt, lai pēc iespējas ma
zāks gliemežu skaits sasniegtu olu 
dēšanas vecumu un izdētu olas. 
Vienā dējumā var būt pat vairāk 
nekā 250 olu.

Sugas ietekme var izpausties 
dažādi, piemēram, kailgliemeži var 
apdraudēt kultūraugus un vietējās 
augu sugas, gan apēdot tās, gan 
pārnēsājot dažādus augu patogē
nus. Tāpat Spānijas kailgliemezis 
izkonkurē citas bezmugurkaulnie
ku sugas un barojas ar to pārstāv
jiem, piemēram, gliemežiem un 
sliekām. Ir novērota krustošanās 
ar tuvāk radniecīgajām Arion ģints 
kailgliemežu sugām, kā rezultātā 
tās asimilējas un izzūd. Suga var 
izplatīt jaunas parazītu un patogē
nu sugas, kas ar gliemežiem tiek 
ievestas no citiem reģioniem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Dabas aizsardzības pārvalde ai
cina:

l informēt pašvaldības iedzī
votājus par Spānijas kailgliemeža 
iespējamo ietekmi un rīcību tā iz
platības ierobežošanā, ievietojot 
pašvaldības mājaslapā un/vai izdru
kājot vēstules pielikumā pievienotās 
infografi kas un novietojot tās vietās, 
kur parasti pulcējas cilvēki, jo īpaši 
mazdārziņu rajonos, kas ir nozīmī
gas Spānijas kailgliemežu dzīvotnes 
un tālākas izplatības vietas;

l papildu informācijai iepazī
ties ar Dabas aizsardzības pārval
des mājaslapā pieejamo Spānijas 
kailgliemežu izplatības ierobežo
šanas plānu;

l turpināt ziņot par jaunām 
atradnēm, rakstot uz epastu in-
vazivs@daba.gov.lv, norādot iespē
jami precīzu atradnes vietu, savu 
kontaktinformāciju un pievienojot 
atrastā Spānijas kailgliemeža foto;

l iespēju robežās atbalstīt vie
tējos iedzīvotājus cīņā ar šo sugu, 
kā arī pašvaldībām, kur Spānijas 
kailgliemeža atradnes ir apstipri
nātas un tas jau ir bieži sastopams, 
uzņemties šīs sugas īpatņu iznīci
nāšanas koordināciju. Ir jārēķinās, 
ka kailgliemežu ierobežošana ir 
darbietilpīgs process, kas jāveic 
katru gadu;

l pievērst īpašu uzmanību, lai 
šīs sugas ierobežošanas pasākumi 
tiktu veikti arī pašvaldības īpašu
mā esošajos vai apsaimniekotajos 
īpašumos.

Santa Rutkovska, vecākā 
eksperte, tālrunis 26376697,

epasts santa.rutkovska@daba.gov.lv

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu

LAD INFORMĒ

Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst!

Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante Santa Ansone apkopojusi trīs 
augu aizsardzības līdzekļus (limacīdus); kaitīgais organisms – kailgliemeži 
un mīkstgliemeži.
1. Ferramol – lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras, zāliens; ēsmas gra-
nulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājumu 
pazīmes. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4 reizes.
2. Gusto – lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras; apstrādi veic, parādo-
ties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm; ja nepiecie-
šams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām. Maksimālais apstrāžu skaits 
sezonā – 2 reizes.
3. SLUXX – lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās 
platībās); apstrādā kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vietas glie-
mežu invāzijas sākumā. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4 reizes.

Augu aizsardzības līdzekļus var iegādāties Grobiņā un Liepājā. 
Vairāk informācijas pie Pāvilostas novada lauku attīstības konsultantes Santas 
Ansones, zvanot pa tālruni 29362137 vai rakstot e-pastu santa.ansone@llkc.lv.



2020. gada jūlijs 11  www.pavilosta.lv

Izdota rokasgrāmata par labu lauksaimniecības 
praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā
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Apzīmējumi (numerācija veidota hronoloģiskā secībā no vecākās apstiprinātās atradnes uz jaunāko)
Atradnes

1. Pastende
2. Jelgava
3. Mazirbe
4. Jēkbpils
5. Ieriķi
6. Jūrmala
7. Sigulda
8. Atpūta
9. Plieņciems
10. Cēsis

11. Dobele
12. Iecava
13. Vircava
14. Aizpute
15. Bauska
16. Ogre
17. Salaspils
18. Valmiera
19. Tukums
20. Carnikava
21. Dzilnuciems
22 .Mārupe

23. Audrupi
24. Babīte
25. Baldone
26. Baloži
27. Baltezers
28. Cinevilla
29. Dorupe
30. Ezerciems
31. Ezītis
32. Frančkrātiņi
33. Liepāja
34. Oliņas

35. Pāvilosta
36. Peltes
37. Pēterupe
38. Pikalne
39. Raņķi
40. Rīga
41. Roja
42. Saldus
43. Skārduciems
44. Sunīši
45. Uzvara
46. Zaļenieki

47. Ventspils Piejūras parks
48. Kalnišķi
49. Zvirgzdi
50. Pilātu mežs", Valmiera
51. Matiņezera  krasts
52. Eleja
53. Madona
54.Starp Saulkalni un Daugavmalu
55. Vālodzes
56. Pie Brocēnu ezera
57. Zvejniekciems
58. Alejas

59. Lielvārde
60. Kalnišķi
61. Zvirgzdi
62. Matiņezera krasts
63. Eleja
64. Madona
65. Vālodzes
66. Pie Brocēnu ezera

Nepārbaudītās atradnes

1. Grobiņa
2. Jaunciems

3. Kauguri
4. Bieriņi
5. Ciemupe
6. Salacgrīva
7. Pabaži
8. Daugavpils
9. Rude
10. Ķemeru NP
11. Gulbene
12. Stende
13. Kļavas
14. Ķīšupe

15. Banga
16. Eikažu dīķis
17. Mežaparks
18. Lepšas
19. Sapas
20. Gaujmala
21. Krapes pagasts
22. Daudzeva
23. Bārbele
24. Saldus
25. Teika, Rīga
26. Katlakalns
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Zemkopības ministrija, 
ņemot vērā ieteikumus, kas 
sniegti ANO EEK 2014. gada 
Pamatkodeksā par labu lauk
saimniecības praksi amonja
ka emisiju ierobežošanai, un 
sadarbībā ar lauksaimniecī
bas nozares ekspertiem no 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes, Latvijas lau
ku konsultāciju un izglītības 
centra un lauksaimnieku ne
valstiskajām organizācijām 
ir sagatavojusi rokasgrāmatu 
par labu lauksaimniecības 
praksi amonjaka emisijas sa

mazināšanai.
Rokasgrāmata ir praktisku 

ieteikumu ceļvedis lauksaim
niekiem amonjaka emisijas 
samazināšanai saimniecībā, 
ietverot ieteikumus par uzlabo
jumiem dzīvnieku novietnēs un 
ēdināšanā piena un gaļas liello
pu, cūku un mājputnu audzēša
nā, kūtsmēslu uzglabāšanā un 
izmantošanā, kā arī amonjaka 
emisijas samazināšanā no mi
nerālmēslu lietošanas.

Eiropas Parlamenta un Pa
domes Direktīvā 2016/22843 
(NEC direktīva) Latvijai ir no

teiktas amonjaka emisijas sa
mazināšanas saistības uz 2020. 
un 2030. gadu. Lauksaimnieki 
var sniegt nozīmīgu ieguldīju
mu amonjaka emisijas samazi
nāšanā šī mērķa sasniegšanai, 
īstenojot labas lauksaimniecī
bas prakses ieteikumus saim
niecībā. Tādēļ ir sagatavota ro
kasgrāmata kā noderīgs palīgs 
labās prakses ieviešanai saim
niecībā.

Aicinām lauksaimniekus 
iepazīties ar rokasgrāmatu un 
pielietot tajā sniegtos ieteiku
mus savā saimniecībā!

Labās prakses īstenoša
na nenozīmē tikai ilgtspējīgu 
saimniekošanu, sniedzot savu 
ieguldījumu vides aizsardzībā 
šodien un nākotnē, bet dod arī 
ekonomisku ieguvumu saimnie
cībai. Kūtsmēslu apsaimnieko
šanas ieteikumi ļauj palielināt 
to ekonomisko vērtību, bet mi

nerālmēslu precīzas lietošanas 
noteikumi ļauj samazināt to 
patēriņu un līdz ar to arī izmak
sas.

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis 67027498, 

epasts ruta.rudzite@zm.gov.lv

Rokasgrāmata pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapā 
https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/vides-
aizsardzibas-prasibas-lauksaimnieciskai-darbibai/gaisa-kvalita-
tes-aizsardziba?nid=2751#jump.
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Apzīmējumi (numerācija veidota hronoloģiskā secībā no vecākās apstiprinātās atradnes uz jaunāko)
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5. Ieriķi
6. Jūrmala
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39. Raņķi
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45. Uzvara
46. Zaļenieki

47. Ventspils Piejūras parks
48. Kalnišķi
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50. Pilātu mežs", Valmiera
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5. Ciemupe
6. Salacgrīva
7. Pabaži
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9. Rude
10. Ķemeru NP
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Spānijas kailgriemeža atradnes Latvijā
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) 
un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2020. gada augusta izdevumam jāiesniedz līdz 29. jūlijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā)  vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrā� jā. Tirāža 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

VALIJA BUNKA
(08.01.1944.–30.06.2020.) 

Izsakām līdzjūtību!

ATVAĻINĀJUMI

ZINĀŠANAI

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 2020. gada 
31. jūlijā plkst. 11.00. Pāvilostas novada pašvaldībā. 
Vērgales pagasta pārvaldē – tikai pēc iepriekšējas pieteik-
šanās pa tālr. 63490836.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

l  Pāvilostas bibliotēkā un Pāvilostas novada pašvaldības izstā-
žu zālē iekārtota Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas izstāde “RA-
DOŠS IESKATS MAZO MĀKSLINIEKU DARBOS”. Izstādē apskatāmi 
gan diplomandu noslēguma darbi, gan audzēkņu valsts konkursa dar-
bi scenogrāfi jā. Sniegts arī neliels ieskats vēsturē.

l  Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē no 11. jūli-
ja līdz 30. septembrim pāvilostnieces Lauras Dzērves personāliz-
stāde “ZVĒRA ĀDĀ”. Izstādes atklāšana – 11. jūlijā plkst. 13.00. 
Izstādē ir aplūkojami gleznojumi un tekstilmākslas darbi, kas tapuši 
pēdējo divu gadu laikā. Tajos galvenokārt attēloti zvēri, kas izmantoti, 
lai salīdzinājumos atklātu cilvēka raksturu. Atnāc un, iespējams, arī tu 
sevi varēsi personifi cēt ar kādu no zvēriem!

VĒRGALĒ 

l  Vērgales kultūras namā apskatāma Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas 1. klases audzēk-
ņu RADOŠO DARBU IZSTĀDE.

ZIEMUPĒ

l  Ziemupes bibliotēkā apskatāma Liepājas Neredzīgo biedrī-
bas biedru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, veidoto DARBU IZSTĀ-
DE.

l  Ziemupes bibliotēkā skatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu mācību prakses darbu izstāde “JŪRAS STĀSTI”.

â  PAŠVALDĪBĀ:
l Galvenā grāmatvede Inguna BLAU-
BĀRDE no 6. līdz 19.07.2020.
l Zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE 
no 6. līdz 19.07.2020.
l Kasiere Mudīte ZAMARĪTE no 20.07. 
līdz 16.08.2020. (maksājumus varēs 
veikt pie galvenās grāmatvedes)
 
â  VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ:
l Lietvede Anita SPRUDZĀNE no 6. līdz 
19.07.2020.
l Korespondente Vita BRAŽE no 2. līdz 
31.07.2020.

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS 
NAMĀ:
l Vadītāja Silva VĀRSBERGA no 3.07. 
līdz 2.08.2020.
 
â  CITI:
l Atvaļinājuma laikā no 20. jūlija 
līdz 14. augustam daktera 
Jura KRAĢA ģimenes ārsta prakse 
būs slēgta. 
Pāvilostas veselības un sociālajā centrā 
(Lejas ielā 10) ģimenes ārstu aizvietos 
daktere A. Kalniņa. 
Vērgales veselības centrā dakteris 
Kraģis pieņems 29. jūlijā un 
12. augustā no plkst. 9.00 līdz 11.00.

l Lauku attīstības konsultante Santa 
ANSONE atvaļinājumā līdz 22. jūlijam.

â  Vēlos iegādāties garāžu kooperatīvā 
“Sārtene”. Tālr. 27789469.

â  Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
14. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 12.00.

l  Dievkalpojums Ziemupes ev. lut. baznīcā notiks 
8. augustā plkst. 10.30. 

l  Dievkalpojumi Vērgales ev. lut. baznīcā notiek katra mēneša 
trešajā svētdienā plkst. 14.00.

PĒRK

2020. gada jūnijā Pāvilostas novadā 
reģistrētas četras laulības, kā arī 

viena zēna dzimšana Vērgales pagastā.

SVEICAM ĢIMENES!

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

KAPUSVĒTKI
PĀVILOSTĀ

2. augustā plkst. 13.00 Pāvilostas kapos.

SAKAS PAGASTĀ
26. jūlijā plkst. 13.00 Ulmales kapos.

9. augustā plkst. 13.00 Stembres kapos.
9. augustā plkst. 14.00 Akmensraga kapos.

16. augustā plkst. 13.00 Upsēdes kapos.

VĒRGALES PAGASTĀ
26. jūlijā Saraiķu kapos.

8. augustā plkst. 12.00 Ziemupes kapos.
16. augustā plkst. 14.00 Vērgales kapos.

23. maijā Vērgali apmeklēja fotogrāfs un kultūras 
pieminekļu pētnieks, LZA Goda loceklis, enciklopēdijas 
“Muižas Latvijā” autors Vitolds Mašnovskis, lai apskatī
tu un izpētītu Vērgales muižas kompleksu. 

V. Mašnovskis ir veicis ap 1200 Latvijas muižu komplek
su dokumentālu fotofi ksāciju un izpēti. Viņa grāmatās Latvi
jas muižas un pilis sakārtotas alfabētiskā secībā. Enciklopēdi
jai “Muižas Latvijā” ir vairāki sējumi, kas radīti kā veltījums 
Latvijas valsts simtgadei. Šobrīd ir iznākuši divi sējumi, tap
šanas procesā ir trešais. Nākotnē plānots ceturtais un piek
tais sējums, kurā būs ietverts arī Vērgales muižas komplekss. 
Šobrīd V. Mašnovskis un viņa kundze gatavo un papildina 
materiālus ceturtajam un piektajam sējumam. Apbrīnojamas 
ir V. Mašnovska enciklopēdiskās zināšanas un darbaspējas. 
Nav iespējams aprēķināt stundas, dienas, mēnešus un gadus, 
kuros apskatīti, fotografēti, zīmēti, precizēti, pētīti simtiem 
dokumentu, bijušas neskaitāmas tikšanās ar dažādiem cilvē
kiem, apmeklētas pilis un muižas visā Latvijā. Padarītā pēdē
jos gados ir daudz, arī rezultāts ir lielisks. 

Interesentus, kuri vēlētos iegādāties enciklopēdiju 
“Muižas Latvijā”, lūdzam sazināties ar Vērgales muzeja va
dītāju Mirdzu Sīpolu. 

Ziemupnieku saiets
Jau turpat divus gadu desmitus augustā Ziemupē notiek ikga

dējais un tradicionālais Ziemupnieku saiets. 
Šogad uz Ziemupi aicināti 8. augustā:
l  plkst. 11.00 dievkalpojums Ziemupes ev. lut. baznīcā;
l  plkst. 12.00 kapusvētki Ziemupes kapos;
l  plkst. 13.00. mazs svētku brīdis, kurā atzīmēsim Ziemupes 

bibliotēkas un tautas nama 90. jubileju.
Ar koncertu priecēs māsas Legzdiņas.
Visas dienas garumā būs iespēja apskatīt fotogrāfu grupas 

“Liepājas pozitīvs” darbu izstādi “Mans”.
Vakarā – zaļumballe. Spēlēs Pāvilostas grupa “Piemare” (līdzi 

ņemt groziņus). Par balles sākuma un beigu laiku precīzu ziņu 
nav, ņemsim vērā tā brīža situāciju un noteikumus, jo pašlaik 
vienas mājsaimniecības cilvēki drīkst dejot pārī, citiem gan jāie
vēro divu metru distance. Pasākums var notikt līdz plkst. 24.00.

Tas visskumjākais brīdis, kad mātes sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst dēla mājas.

(A. Vējāns)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ērikam BUNKAM, māmiņu Valiju Bunku 
Mūžībā pavadot!

Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

Kultūras pieminekļu pētnieks apmeklē Vērgali

Vita Braže


