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Lieldienās šūpoties,
Lieldienās priecāties
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām!
                         /latv. tautas dz./

Zīmējums: Paula Pētermane, 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 

mākslas nodaļas 2. klase.

Marta ieskaņā Ziemupes 
tautas namā jau 38. reizi noti-
ka ģimeņu atpūtas pasākums 
“Pie ģimenes pavarda”.

Tradīcijām bagāto pasāku-
mu ar dziesmu “Mēs tikāmies 
martā” atklāja Juris no grupas 
“Kolibri”. Savukārt turpinājumā 
Daina aicināja jubilāru pārus ie-
degt sveces lielajā svečturī.

Gods iedegt pirmo sveci šo-

gad KRISTĪNEI un JĀNIM, kuri 
kopā 15 gadus, bet otro sveci ie-
dedza Linda un Mārtiņš SUVO-
ROVI, kuri kopā ir jau 10 gadus. 
Dāvanā katram pārim pa krāš-
ņam rožu stādiņam! Visi pārējie 
pāri parakstījās goda grāmatā, 
saņēma ziedus, un viņiem tika 
veltītas Guntara Rača dzejas rin-
das. Tradicionāli tika uzņemta 
arī kopbilde, bet balli ar pirmo 

valsi atklāja abi jubilāru pāri.
Daudzām ģimenēm šis sirs-

nīgais pasākums ir kā tradīcija 
daudzu gadu garumā, bet vai-
rāki pāri to apmeklē ar savām 
bērnu un mazbērnu ģimenēm. 
Kā jau katru gadu, arī šoreiz ģi-
menes apmainījās ar dāvaniņām 
un laba vēlējumiem.

Vita Braže

“Pie ģimenes pavarda” Nr.38 Ziemupē

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā “Fotogalerijas”.

Gods iedegt pirmo sveci šogad KRISTĪNEI 
un JĀNIM, kuri kopā 15 gadus.

Linda un Mārtiņš SUVOROVI, kuri kopā ir 
jau 10 gadus.

Foto: V. Braže

Lai Lieldienu laiks ikvienam ir 
gaišs un prieka pilns, labu darbu 
un domu piepildīts!

Pāvilostas novada pašvaldība 
sirsnīgi sveic šajos pavasara 

svētkos un novēl labu veselību un 
saskaņu ģimenē!
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To vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Piedalījās 
deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Ārija PAI-
PA un Elmārs ŠĒNS, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE 
un SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklis Oskars VĒRNIEKS. Nepa-
redzētu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Ralfs JENERTS un Andris ZAĻKALNS. 
Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Izskatīti 27 darba kār-
tības punkti.

â Dome noteica SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” nodrošināto ūdensapgā-
des un sadzīves notekūdeņu savākšanas tarifu no 2020. gada 1. maija. Patērētājiem, 
kuriem maksa tiek noteikta pēc skaitītāja: ūdensapgādes pakalpojumiem 0,86 + PVN 
(21%) un kanalizācijas pakalpojumiem 1,04 + PVN (21%).

â Saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem dome noteica pašvaldības izpilddirek-
toru par Pāvilostas novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi.

â Dome nolēma ar 01.04.2020. samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu 
par 50% vienai personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Pāvil
ostā, Pāvilostas novadā, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā.

â Dome nolēma pārcelt SIA “Jāņkalni S”, reģ. Nr. 42103061938, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu termiņus uz 30.12.2020. un neaprēķināt nokavēju-
ma naudu par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā šādā apmērā un kār-
tībā: pirmā ceturkšņa maksājumu 482,80 eiro apmērā, kura samaksas termiņš ir 
31.03.2020.; otrā ceturkšņa maksājumu 483,21 eiro apmērā, kura samaksas termiņš 
ir 15.05.2020.; trešā ceturkšņa maksājumu 483,00 eiro apmērā, kura samaksas ter-
miņš ir 17.08.2020.; ceturtā ceturkšņa maksājumu 481,83 eiro apmērā, kura samak-
sas termiņš ir 16.11.2020.

â Dome nolēma pārcelt Pāvilostas ostas pārvaldes, reģ. Nr. 90000392079, ne-
kustamiem īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājumu 
termiņu uz 30.12.2020.

â Jautājumā “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” dome nolēma uzaicināt SIA 
“Vēju paradīze”, reģ. Nr.42103028740 slēgt pirkuma līgumu par izsolē nosolīto Pāvil
ostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dzintaru iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads. Kā arī dome nolēma uzaicināt vienu privātpersonu slēgt pirkuma līgumu 
par izsolē nosolīto Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 7, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

â Dome nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu  fi-
nansēšanas konkursa komisijas 2020. gada 12. marta lēmumu “Par Pāvilostas novada 
pašvaldības finansēto projektu finansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšanu 
un finansējuma piešķiršanas REZULTĀTIEM”. Pamatojoties uz Pāvilostas novada paš-
valdības finansēto projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas nolikumu un Pāvilos-
tas novada domes piešķirto finansējumu 5000,00 EUR apmērā, dome nolēma atbalstīt 
šādus projektus ar atbilstošu summu.

N.p.k. Iesniegša-
nas datums

Projekta nosaukums Pieprasītā 
finansējuma 
summa EUR

Atbalstīt/ neatbalstīt
Summa, par kādu 

atbalsta

1. 04.03.2020. Radošo meistarklašu cikls “Tautisko meklējot” 687,50 687,50

2. 05.03.2020. “Mārsilam 20!” 630,00 630,00

3. 05.03.2020. “Radošās dienas Vērgalē un Ziemupē” 700,00 700,00

4. 09.03.2020. “Rododendru robežstādījumi Ulmales kapos” 700,00 700,00

5. 09.03.2020. Mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā” 700,00 700,00

6. 09.03.2020. “Labāks skats no ielas” 700,00 700,00

7. 09.03.2020. “Rotaļu laukuma smilšu kastes, šūpoļu, 
sola un karuseļa remonts”

699,25 699,25

â Dome nolēma apstiprināt ideju konkursa “Nekustamā īpašuma Meža iela 7, 
Pāvil osta, Pāvilostas novads” nolikumu.

â Dome nolēma ar 01.04.2020. izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar vienu 
privātpersonu par nedzīvojamām telpām Meža iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

â Dome nolēma pagarināt 13.04.2015. zemes nomas līgumā Nr.84, kas noslēgts 
starp Pāvilostas novada pašvaldību un ZS “Kalniņkalni”, reģ. Nr.42101024710, noteikto 
līguma termiņu un noteica to līdz 2025. gada 25. martam. Dome noteica nomas maksu 
2% no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960030207 1,0 ha platībā kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievieno-
tās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt 13.04.2015. zemes nomas līgumā Nr.81, kas noslēgts 
starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “BITEX”, reģ. Nr. 42103052687, noteikto 
līguma termiņu un noteica to līdz 2025. gada 25. martam. Dome noteica nomas maksu 
2% no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960030178 1,6 ha platībā kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievieno-
tās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt 13.04.2015. zemes nomas līgumā Nr.80, kas noslēgts 
starp Pāvilostas novada pašvaldību un vienu privātpersonu, noteikto līguma termiņu 
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un noteica to līdz 2025. gada 25. martam. Dome noteica nomas maksu 1,5% no zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 64130020182 611 m2 platībā kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt 11.11.2015. zemes nomas līgumā Nr. 132, kas noslēgts 
starp Pāvilostas novada pašvaldību un vienu privātpersonu, noteikto līguma termiņu 
un noteica to līdz 2025. gada 25. martam. Dome noteica nomas maksu 1,5% no zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 64860040206 0,05 ha platībā kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vēr-
tības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt zemes nomas līgumu Nr.124, kas noslēgts starp Pā-
vilostas novada pašvaldību un ZS “Brīvnieki”, reģ. Nr.42101021979, noteikto līguma 
termiņu un noteica to līdz 2025. gada 25. martam. 

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai pašvaldības piekri-
tīgo zemi “Smēdes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960010454, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960010454, platībā 0,06 ha, un garāžu ar 
kadastra apzīmējumu 64960010454. Dome noteica nomas maksu 1,5% no zemesga-
bala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai 
maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Uzdeva nom-
niekam papildus nomas maksai maksāt nomu par garāžu 0,05 eiro par m2 mēnesī 
plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. 

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai nekustamā īpašuma 
“Palīgsaimniecības”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960060022, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960060014, platībā 1,1626 ha. Noteica no-
mas maksu 2% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR 
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai nekustamā īpašu-
ma “Ventmeži”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860040124, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 64860040123, platībā 1,7 ha. Noteica nomas maksu 
2% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus 
nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma piešķirt vienai privātpersonai apbūves tiesības saimniecības ēkas 
un žoga izbūvei un uzturēšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā 
“Ķenča Līkums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra numurs 64860100047, ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64860100047 3,7 ha platībā. Nolēma ar privāt-
personu slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu ar šādiem nosacījumiem: zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 64860100047 daļu 3,7 ha platībā uzmērīt; nominie-
kam zemes lietošanas termiņš ir līdz 2030. gada 25. martam; bez atsevišķa pilnvaro-
juma reģistrē apbūves tiesību zemesgrāmatā uz līguma darbības laiku. Uzdeva zemes 
lietu speciālistei sagatavot līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu parakstīšanai.

â Dome nolēma ar 01.04.2020. izbeigt zemes nomas līgumus ar vienu privātper-
sonu par nekustamajiem īpašumiem  Akmeņu  iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un 
Akmeņu iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

â Dome apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Silmales”, 
Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64860020014 sadalīšanai. Dome 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 

64860020204

5,6
(vairāk 
vai 
mazāk)

zemes vienībai un 
ēkām  64860020014001, 
64860020014002,
64860020014003 saglabāt 
nosaukumu un adresi “Silma-
les”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads 

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64860020205

11,4
(vairāk 
vai 
mazāk)

zemes vienībai
piešķirt nosaukumu “Jaunsil-
males”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads 

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

â Dome apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Valsts mežs 
Rīva”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64860040171 sadalīšanai. Dome 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

64860040137

140,46
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai
saglabāt nosaukumu “Valsts 
mežs Rīva”,  Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64860040132
0,2
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai un ēkai
64860040171002
piešķirt nosaukumu un adresi 
“Zaļēniņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

1003
lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu 
apbūve
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â Dome nolēma klasificēt par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību ap-
draudošām vairākas būves, kā arī to teritorijas neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski 
vērtīgās teritorijas prasībām.

Nr.
p.k.

Īpašuma nosau-
kums

Zemes vienības ka-
dastra apzīmējums

Būves kadastra 
apzīmējums

Zemes/būves īpašnieks,
adrese

1. “Bāliņi”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

64960050246 64960050092001  
64960050092007  
64960050246001 
64960050246002 
64960050092005 
64960050092006

SIA “INTERSTEEL Latvija”,
Elkoņu iela 3-8, 
Liepāja, LV-3401

2. “Vērgales Strautiņi”, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

64960020105 64960020105001  
64960020105002  
64960020105003  
64960020105004  
64960020105005 
64960020105006 

Vārds, Uzvārds, 
Nosaukums, 
Liepāja, LV-3407
Vārds, Uzvārds,
Nosaukums, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, LV-3463

â Uzdeva SIA “INTERSTEEL Latvija” nekavējoties novērst konstatēto bīstamību bū-
vēm ar kadastra apzīmējumiem 64960050092001, 64960050092007, 64960050246001, 
64960050246002, 64960050092005 un 64960050092006 un sakārtot būves, veicot 
to konservāciju tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību un lai tās atbilstu pilsētvides 
ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām īpašumā “Bāliņi”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva SIA “INTERSTEEL Latvija” līdz 2020. gada 1. jūli-
jam Būvniecības informācijas sistēmā iesniegt būvniecības ieceri par būvju, kadastra 
apzīmējumi 64960050092001, 64960050092007, 64960050246001, 64960050246002, 
64960050092005 un 64960050092006, konservāciju, lai būves neradītu bīstamību un 
tās atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām. 

â Dome uzdeva divām privātpersonām nekavējoties novērst konstatēto bīstamību bū-
vēm ar kadastra apzīmējumiem 64960020105001, 64960020105002, 64960020105003, 
64960020105004, 64960020105005, 64960020105006 un sakārtot būves, veicot to 
nojaukšanu tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību un lai tās atbilstu pilsētvides ai-
navas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām īpašumā “Vērgales Strautiņi”, Vērgal-
es pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva divām privātpersonām līdz 2020. gada 1. jūlijam 
Būvniecības informācijas sistēmā iesniegt būvniecības ieceri par būvju ar kadastra ap-
zīmējumiem 64960020105001, 64960020105002, 64960020105003, 64960020105004, 
64960020105005 un 64960020105006 nojaukšanu, lai būves neradītu bīstamību un tās 
atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām. 

â Dome nolēma nekavējoties piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% ap-
mērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās 
vērtības)

 Nr.
p.k.

Īpašuma nosau-
kums

Zemes vienības ka-
dastra apzīmējums

Būves kadastra 
apzīmējums

Zemes īpašnieks,
adrese

1. “Bāliņi”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

64960050246 64960050092001  
64960050092007  
64960050246001 
64960050246002 
64960050092005 
64960050092006

SIA “INTERSTEEL Latvija”,
Elkoņu iela 3-8, 
Liepāja, LV-3401

2. “Vērgales Strautiņi”, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

64960020105 64960020105001  
64960020105002  
64960020105003  
64960020105004  
64960020105005 
64960020105006

Vārds, Uzvārds, 
Nosaukums, 
Liepāja, LV-3407
Vārds, Uzvārds,
Nosaukums, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, LV-3463

â Dome nolēma klasificēt par vidi degradējošām, daļēji sagruvušām un cilvēku 
drošību apdraudošām vairākas būves, kā arī to teritorijas neatbilst pilsētvides ainavas 
vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām.

Nr.
p.k.

Īpašuma nosau-
kums

Zemes vienības ka-
dastra apzīmējums

Būves kadastra 
apzīmējums

Zemes/būves īpašnieks,
adrese

1. “Vecās garāžas”, 
adrese Šķēdes iela 
1A, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

64960050017 64960050017001 Vārds, Uzvārds,
Nosaukums, Liepāja, LV-3411
un
31 FOUNTAIN HILL, DROGHEDA, 
CO.LOUTH, IRELAND

2. “Labraga kalte”, 
Ulmale, Sakas 
pagasts, Pāvilostas 
novads

64860010035 64860010035001
64860010035003
64860010035006

Vārds, Uzvārds, 
Nosaukums, 
Liepāja, LV-3405

â Uzdeva vienai privātpersonai nekavējoties novērst konstatēto bīstamību būvei ar 
kadastra apzīmējumu 64960050017001 un sakārtot būvi, veicot tās konservāciju tādā 
apjomā, lai tā neradītu bīstamību un lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski 
vērtīgās teritorijas prasībām īpašumā “Vecās garāžas”, adrese Šķēdes iela 1A, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva privātpersonai līdz 2020. gada 1. jūlijam 
Būvniecības informācijas sistēmā iesniegt būvniecības ieceri par būves, kadastra ap-
zīmējums 64960050017001, konservāciju, lai būve neradītu bīstamību un tā atbilstu 
pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām. 

â Uzdeva vienai privātpersonai nekavējoties novērst konstatēto bīstamību būvēm 
ar kadastra apzīmējumiem 64860010035001, 64860010035003, 64860010035006 un 
sakārtot būves, veicot to konservāciju tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību un lai tās 
atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām īpašumā “Labra-
ga kalte”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva privātpersonai līdz 2020. 
gada 1. jūlijam Būvniecības informācijas sistēmā iesniegt būvniecības ieceri par būvju 
ar kadastra apzīmējumiem 64860010035001, 64860010035003 un 648600100350068 
konservāciju, lai būves neradītu bīstamību un tās atbilstu pilsētvides ainavas vai aina-
viski vērtīgās teritorijas prasībām.

â Dome nolēma ar vienu privātpersonu pagarināt termiņu līdz 2020. gada 30. jūli-
jam būvniecības ieceres iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā par otrās grupas 
ēkas, kadastra apzīmējums 64960010126001, vienkāršoto atjaunošanu, lai tā neradītu 
bīstamību un lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām 
īpašumā “Ziemupes darbnīcas”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Dome nolēma nekavējoties piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% ap-
mērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās 
vērtības).

 Nr.
p.k.

Īpašuma nosaukums Zemes vienības ka-
dastra apzīmējums

Būves kadastra 
apzīmējums

Zemes īpašnieks,
adrese

1. “Vecās garāžas”, 
adrese Šķēdes iela 1A, 
Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

64960050017 64960050017001 Vārds, Uzvārds,
Nosaukums, Liepāja, LV-3411
un
31 FOUNTAIN HILL, DROGHE-
DA, CO.LOUTH, IRELAND

2. “Labraga kalte”, Ul-
male, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

64860010035 64860010035001
64860010035003
64860010035006

Vārds, Uzvārds, 
Nosaukums, 
Liepāja, LV-3405

â Dome nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada būvvaldes nolikumā, svītro-
jot 4.19.punktu.

â Dome nolēma ar 06.04.2020. izbeigt īres tiesības ar vienu privātpersonu par paš-
valdības dzīvokļa “Ploce 2”14, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,  izīrēšanu. 
Dome uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam J. Vitrupam veikt dzīvokļa “Ploce 
2”14, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, apsekošanu un sastādīt  pieņemša-
nas–nodošanas aktu. Uzdeva A. Sprudzānei organizēt dzīvokļu rindā esošo personu 
apzināšanu.

â Dome nolēma ar 01.03.2020. izbeigt īres tiesības ar vienu privātpersonu paš-
valdības dzīvokļa “Ploce 15”1, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanai. 
Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam J. Vitrupam veikt dzīvokļa “Ploce 15”1, 
Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, apsekošanu un sastādīt pieņemšanas –no-
došanas aktu.

â Dome nolēma uzņemt vienu privātpersonu dzīvokļa rindā kā personu, kura ar 
dzīvojamo  platību nodrošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes 
lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt personu reģistrā.

â Dome nolēma izīrēt uz 3 gadiem privātpersonai vienistabas dzīvokli adresē “Plo-
ce 15”8, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas  novadā. 

â Dome atļāva SIA “WOODWORKS V”, reģ. Nr. 40203147562, reģistrēt tā juridis-
ko adresi Pāvilostas novada pašvaldībai (reģ. Nr. 90000059438) piederošajā īpašumā 
“Sudrabi”2, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, līdz brīdim, kamēr privātpersonai ir 
spēkā dzīvokļa īres līgums.

â Dome noteica detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Klintis” Ulmalē, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr.64860020066), zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 64860020066, platība 15,84 ha, sadalīšanai. To uzsākt pēc informācijas saņemšanas 
no ierosinātāja par detālplānojuma un tā grafiskās daļas izstrādātāju.  Detālplānojuma 
ierosinātāja ir privātpersona. Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētāju apstip-
rināja ierosinātāju. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada 
pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Dome apstiprināja detālplānojuma teritoriju 
– īpašuma “Klintis” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64860020066. Dome apstip-
rināja darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Līdz 2020. gada 26. jūnijam Pāvilostas 
novada pašvaldībai iesniegt informāciju par detālplānojuma un tā grafiskās daļas izstrā-
dātāju lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma 
un tā grafiskās daļas izstrādātāja apstiprināšanu, piekļuves tiesību piešķiršanu detālplā-
nojuma un tā grafiskās daļas izstrādātājam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS) un līguma slēgšanai ar detālplānojuma ierosinātāju, detālplānojuma un 
tā grafiskās daļas izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, 
nosakot, ka detālplānojuma izstrādes izdevumus finansē ierosinātāja, izstrādi veic un 
organizē detālplānojuma un tā grafiskās daļas izstrādātājs.

â Dome nolēma uzdot pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisi-
jai veikt otro nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadas-
tra numurs 64130020169, atsavināšanas izsoli ar augšupejošu soli. Dome apstiprināja 
nekustamā īpašuma Austrumu ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra numurs 
64130020169, otrās izsoles nosacīto cenu – 19 136,80 EUR, izsoles solis – 500 EUR. 
Dome nolēma grozīt 2020. gada 30. janvāra lēmuma Nr.3 (protokols Nr.3.,12.§.) 8.3. 
punktu un izteica to šādā redakcijā: “Noteikt, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts ar 
tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).” Dome nolēma grozīt 
30.01.2020. apstiprinātos Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Austru-
mu ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra numurs 64130020169, izsoles noteiku-
mus pēc šā lēmuma 2.3. punktā noteiktā.

>> 4.lpp.
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>> 3.lpp.
â Dome uzdeva veikt nomas maksas parāda, kas izveidojies līdz lēmuma pieņem-

šanas brīdim, nomaksu. Nolēma nepiemērot SIA “BALTS LV” telpu nomas līguma Nr. 
PNP/2.9.4/19/121 maksu par periodu no 01.03.2020. līdz 31.08.2020.

â Dome nolēma noraidīt privātpersonas prasījumu par zaudējumu atlīdzinā-
šanu.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 26. marta saistošos 
noteikumus Nr.3 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””. Saistošos notei-
kumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie no-
teikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

â Dome nolēma apstiprināt kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “PA-
GASTA MEŽI”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra apzīmējums 64860030255 
– izsoles rezultātus cirsmas izstrādei 16. kvartālā 1., 2., 3. un 4. nogabalos. Dome no-
lēma slēgt kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “PAGASTA MEŽI”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64860090263, zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 64860030255, 16. kvartāla 1., 2., 3. un 4. nogabalā pirkuma līgumu ar SIA 
“Laskana Mežs”, reģ. Nr. 42103022771.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. pantu, deputāts Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome 
nolēma apstiprināt atbalsta sniegšanu trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbēr-
nu ģimenēm pārtikas (izņemot alkohola un tabakas) iegādei 20,00 EUR apmērā par 
katru izglītojamo līdz 18 gadu vecumam. Dome noteica atbalsta sniegšanas periodu 
no 30.03.2020. līdz 14.04.2020. Par tālāko atbalsta piemērošanu ārkārtas situācijas 
pagarināšanas gadījumā dome nolēma lemt turpmākajās domes sēdēs. Dome nolēma 
slēgt līgumu ar SIA “Muižkalniņi” par dāvanu karšu atprečošanu. Nolēma finansēju-
mu atbalsta sniegšanai nodrošināt no izglītības iestāžu un Sociālā dienesta budžetiem 
atbilstoši izglītojamo piederībai. Uzdeva Pāvilostas novada Sociālā dienesta vadītājai 
saskaņā ar pašvaldības uzskaites datiem organizēt un nodrošināt atbalsta sniegšanas 
sistēmu.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 23. aprīlī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 30. aprīlī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

26. MARTĀ PĀVILOSTĀ NOTIKA KĀRTĒJĀ 
DOMES SĒDE

Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 26. marta
saistošie noteikumi Nr.3

“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošajos noteikumos Nr. 5 
“PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

                                                                                        
Izdoti, pamatojoties uz likuma       

                                                                                         “Par pašvaldībām” 34. pantu 
                                                                 
Izdarīt Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
Papildināt saistošos noteikums ar 59.1 un 59.2 punktiem un izteikt tos šādā redakcijā: 
“59.1 Ja Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai ko-

mandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, Domes priekšsēdētājs var no-
teikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference un reģistrācija dokumentu 
vadības sistēmā “Namejs”.

59.2. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties 
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja 
piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana 
dokumentu vadības sistēmā “Namejs”. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar 
piedalīties likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Pāvilostas novada pašvaldība 2020. gada 28. aprīlī Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pā-
vilostas novadā, rīko otro publisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam 
Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Plkst. Adrese Kadastra 
numurs

Platība Izsoles sākum-
cena, EUR

Nodrošinā-
jums, EUR

Izsoles reģistrācijas 
maksa, EUR

9.00 Austrumu iela 3, 
Pāvilosta, Pāvil-
ostas novads

64130020169 Zeme 
5233 m2

19 136,80 1913,68 50,00

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana mutiskā izsolē, samaksa 100% eiro. 
Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem 

dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pāvilostas novada pašvaldībā vai pie-
teikumu nosūtot pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466), vai 
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu dome@pavilosta.lv līdz 2020. gada 27. aprīlim 
plkst. 13.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu 
var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 63484561.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no 
izsolāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašval-
dības kontā, reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HA-
BA0001402037066 , kods HABALV22.

SLUDINĀJUMS

NOTIKUMI 

2020. gada martā

Pāvilostas novada pašvaldības policijas martā veiktie darbi

â Pāvilostā, bijušās militārās bāzes teritorijā, izbraukāts mežs un augstie uzbērumi. 
Ir apzināti iespējamie vaininieki, lai lemtu par turpmāko darbību.

â Pāvilostā no daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas nozagts velosipēds. Izmeklēšana 
turpinās.

â Sakas pagastā kāda saimnieka suns staigāja pa kaimiņa teritoriju, rēja un biedēja 
apkārtējos iedzīvotājus. Pašvaldības policija veica profilaktiskās sarunas ar suņa saim-
nieku, kurš brīdināts par administratīvo atbildību par dzīvnieku turēšanas noteikumu 
pārkāpumu.

â Pāvilostā trīs personas neievēroja pašizolācijas noteikumus un tika brīdinātas par 
administratīvo atbildību.

â Dzintaru ielā, Pāvilostā, netika ievērots nakts miers. Pārkāpējiem izteikts mutisks 
aizrādījums un brīdinājums par iespējamo sodu.

â Pāvilostā trīs dažādos gadījumos pašvaldības policija savā dzīvesvietā nogādāja 
alkohola reibumā esošus vīriešus.

â Saraiķos tika izsaukti sapieri aizdomīgas vietas pārbaudei. Nekas no sprāgstvie-
lām vai lādiņiem netika atrasts.

â Pašvaldības policija tika informēta, ka kāds, iespējams, alkohola reibumā esošs 
autovadītājs pārvietojas ar automašīnu. Tā tika apturēta un noskaidrots, ka vadītājam nav 
vadītāja apliecības, kā arī viņš ir alkohola reibuma stāvoklī. Par notikušo ziņots Valsts 
policijai.

â Pāvilostā iesākta administratīvā pārkāpuma lieta par klaiņojošu suni.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Projekta “Dienvidkurzemes piekras-
tes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr. 
5.5.1.0/17/I/009, projekta apakšprojekts 
“Pretplūdu aizsargbūves- promenādes 
izbūve, lai novērstu plūdu apdraudē-
jumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja ēkai un mo-
liem”.

Pāvilostas novada pašvaldība ir noslē-
gusi projekta “Pretplūdu aizsargbūves-
promenādes izbūve, lai novērstu plūdu 
apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
ēkai un moliem” būvdarbus. Palikuši tikai 
atliktie darbi, kas ir apzaļumošana – puķu 
un koku stādīšana, zāles sēšana, kam ne-
pieciešams siltāks laiks. Vietām jau ekspe-
rimenta kārtā zāle tika iesēta februārī. Vēl 
ir palikusi tikai projekta dokumentācijas 
sakārtošana un projekta atskaites Centrā-
lai finanšu un līguma aģentūrai. Oficiāla promenādes atklāšana plānota šī gada Pāvilostas 
pilsētas svētkos, kas plānoti šī gada 16. maijā, ja situācija valstī sakarā ar Covid-19 pandē-
miju stabilizēsies.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Pašvaldība martā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.
l “Kūlaiņi”, Vērgales pagastā, 24,6 ha platībā.
l “Mālaiņi”, Vērgales pagastā, 1,79 ha platībā. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Martā 8 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 7 ģimenēm – maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 11 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 3 personām piešķirts 
pabalsts veselības aprūpei, 3 ģimenēm – pabalsts bērna piedzimšanai, 2 personām piešķirts asisten-
ta pakalpojums.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Labklājības ministrija reko-

mendē visām pašvaldībām līdz 2020. gada 14. aprīlim ierobežot klientu apkalpošanu klātienē, izvēr-
tējot izņēmumu situācijas.

Rekomendējam, ka klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos un krī-
zes situācijās. Aicinām izvērtēt iespēju pieņemt iesniegumu attālināti:

1) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
2) iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
3) kur iespējams, e-pastā vai telefoniski;
4) vai nodrošinot iespēju iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā.
Atceramies, ka visi strādājam ārkārtas apstākļos, līdz ar to aicinām būt elastīgiem lēmu-

mu pieņemšanā un paturēt prātā, ka šajā situācijā var gadīties izlaist kādu soli no ierastā.
Ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības Sociālajā dienestā vēr-
šas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašval-
dības Sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību 
attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa 
noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā. Papīra izziņas nevienam nav 
jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 30.04.2020. Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārst-
niecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama. Atbilstoši “Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības 
likuma” 35. panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu 
krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta 
pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. Saskaņā ar 
2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” ir  
papildināts ar  pārejas noteikumu 37. punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludinā-
ta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 
2020. gada 31. maijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteikto, kas tiek izmaksāts 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabine-
ta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu izsludi-
nātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 
Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (perso-
na) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas 
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, 
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – 
pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā 
saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienā-
kumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Piemēram, Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt 

aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts, 
rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai. Gatavojot 
lēmuma saturu par pabalstu (piešķirt, nepiešķirt, kādā apmērā), jāvadās pēc līdzšinējām vadlīnijām un 
principiem, kas ir sociālās palīdzības regulējumā, lai, vadoties no likumā noteiktās ievirzes konkrēta-
jam pabalstam, pieņemtu taisnīgāko un atbilstošāko lēmumu konkrētas personas situācijā. 

Ņemot vērā valdības aicinājumu iedzīvotājiem izmantot iespēju lūgt pašvaldības Sociālā dienesta 
(SD) palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku, aicinām izmantot telefonisko vai 
elektronisko komunikāciju, pieņemot lēmumu un izsniedzot izziņas iepriekš minēto MK noteikumu 
ietvaros.

Veselības ministrija ir informējusi, ka ģimenes ārsti informēs SD par tiem iedzīvotājiem, kuriem 
ir noteikta darba nespēja vai karantīnas stāvoklis saistībā ar Covid-19 saslimšanu un trūkst pārtikas. 
SD, pamatojoties uz ģimenes ārsta sniegto informāciju, var sazināties ar konkrēto personu, par kuru 
sniegta informācija, telefoniski precizēt situāciju, datus, papildu informāciju un vienoties par pārtikas 
pakas piegādi. SD, pamatojoties uz iegūto informāciju, pieņem lēmumu par personas (ģimenes) no-
nākšanu krīzes situācijā un sagatavo atbilstošo izziņu, tajā norādot personu skaitu. Lēmums par krī-
zes situāciju ir jāpieņem maksimāli ātri – vienas darba dienas laikā pēc personas sniegtā pieteikuma.

SD telefoniski sazinās ar pieteikumu sniegušo krīzes situācijā nonākušo personu un paziņo tai 
izdotās izziņas datumu, numuru un  norādīto personu skaitu. Vienlaikus SD piedāvā personai izvē-
lēties atbalsta sniegšanas vietu (adresi), kurā personas pārstāvis (radinieks, kaimiņš, paziņa vai kur-
jers (pašvaldības civilās aizsardzības komisijas noteikta persona)) visērtāk var saņemt pārtikas preču 
komplektus. SD vērš personas uzmanību, ka personas pārstāvis nogādā pārtikas preču komplektus 
līdz mājsaimniecības durvīm, izvairoties no kontakta ar pašu personu. Gadījumā, ja personai (ģimenei) 
nav iespēja vienoties par pārstāvi, SD izvērtē citas pārtikas preču komplektu piegādes iespējas.

Pašvaldības SD telefoniski sazinās ar personas izvēlēto pārtikas atbalsta sniegšanas vietu un tās 
atbildīgajam darbiniekam paziņo izdotās izziņas datumu, numuru un izziņā norādīto personu skaitu, 
paskaidrojot, ka šie dati izmantojami pārtikas preču komplektu izsniegšanai pret parakstu krīzes situ-
ācijā nonākušās personas vai pašvaldības norīkotam pārstāvim.

 
Par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ārkārtas situāciju, iedzīvotāji aicināti telefoniski sazināties 

ar Sociālā dienesta darbiniekiem.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Lai ierobežotu Covid19 izplatību, no 16. marta līdz 14. aprīlim (vai līdz nā-
kamajam rīkojumam) Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot 
maksimālu piesardzību un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Pāvilostas novada 
pašvaldību un tās iestādes. 

IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, darbība tiek nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā izmantot iespēju saņemt pakalpoju-
mus  un kārtot lietas attālināti, sazinoties:

telefoniski ar pašvaldības administrāciju (66954834) un 
Vērgales pārvaldi (63490836),
e-pastā: dome@pavilosta.lv, 
izmantojot www.pavilosta.lv iespēju “Uzdot jautājumu!”.

SOCIĀLAIS DIENESTS (Pāvilostā, Sakas pagastā un Vērgales pagastā)
Par Sociālā dienesta pakalpojumiem lūgums sazināties ar vadītāju pa tālr. 

63484560 vai mob. tālr. 26148827.
KASES
Maksājumus Pāvilostas novada pašvaldības un Vērgales pagasta pārvaldes 

kasēs varēs veikt, tomēr lūdzam pēc iespējas izmantot norēķinus ar internet-
bankas starpniecību vai ar bankas kartēm, atturoties izmantot skaidru naudu.

BŪVVALDE
Pāvilostas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pie-

teikt elektroniski www.bis.gov.lv. Citu jautājumu gadījumā sazināties pa tālr. 
28017731.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu pieejamību lūgums sazināties ar 

vadītāju pa tālr. 66954834.
BĀRIŅTIESA
Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību lūgums sazināties ar vadītāju pa 

tālr. 29470226.
MUZEJI, TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Apmeklētāju pieņemšanu klātienē pārtrauc Pāvilostas novadpētniecības 

muzejs, Vērgales pagasta muzejs, Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centrs, senlietu krātuve “Jūras māja”.

BIBLIOTĒKAS
Novada bibliotēku apmeklētājiem pirms iestādes apmeklējuma sazināties 

telefoniski, informējot par apmeklējumu. Iestādes darbinieks informēs par grā-
matu saņemšanas un izsniegšanas kārtību.

SPORTS, KULTŪRAS IESTĀDES
Atcelti VISI sporta pasākumi, nodarbības un sacensības, visi publiskie pa-

sākumi, nodarbības un kolektīvu mēģinājumi. Pie kultūras iestādēm ir izvieto-
ta informācija, kā sazināties ar konkrēto iestādi.

SKOLAS
Atbilstoši Ministru kabineta izdotajam rīkojumam klātienes mācības pilnī-

bā pārtrauktas arī visās Pāvilostas novada vispārējās izglītības iestādēs. Pēc 
skolēnu brīvdienām (16.–22. marts) visās skolās noteikta karantīna, kuras lai-
kā mācības notiks attālināti. Centralizētie valsts pārbaudījumi tiek pārcelti uz 
maiju. Plašāk par centralizētajiem eksāmeniem var uzzināt Valsts izglītības 
satura centra mājaslapā (papildināts ar valdības lēmumu 14.03.2020.).

Vecākiem galvenais saziņas avots ar skolu un pedagogiem ir e-klase.lv. Tā-
pat pie izglītības iestādēm ir izvietota informācija, kā sazināties ar konkrēto 
izglītības iestādi.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Atbilstoši 12. marta Ministru kabineta lēmumam bērnudārzi turpina strā-

dāt, bet, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir 
jāiesniedz bērnudārzā rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav ap-
meklējuši Covid19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid19 
saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt 
bērna pieskatīšanu.

Tāpat tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievir-
zes un interešu izglītības programmu mācības – treniņi, sacensības un mēģi-
nājumi.

Plašāku informāciju par iespējām sazināties ar jums vajadzīgajiem pašval-
dības darbiniekiem un speciālistiem meklējiet Pāvilostas novada pašvaldības 
mājaslapā www.pavilosta.lv, sadaļā “Kontakti”, vai zvanot uz Pāvilostas novada 
pašvaldības administrāciju pa tālr. 66954834.
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Pagājušajā gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Kurzemē reģistrēja 313 kū-
las ugunsgrēkus, kas ir par 19% vairāk nekā 2018. gadā, kad kūlas ugunsgrēku skaits bija 253. Šajos 
ugunsgrēkos Kurzemē izdega 162 hektāri teritorijas, kas ir vairāk nekā 35% pieaugums, salīdzinot ar 
2018. gadu. Kurzemē reģistrēti vismazāk kūlas ugunsgrēki un vismazākās izdegušās platības no visiem 
Latvijas reģioniem. 

“Kūlas ugunsgrēku sezonas sākums, skaits un norise lielā mērā ir atkarīga no laikapstākļiem. 
Sausos un agros pavasaros kūlas ugunsgrēku ir daudz, tie ir plaši un postoši. Tāda situācija bija arī 
pagājušajā gadā, kad ilgstošā sausuma ietekmē kūlas ugunsgrēki norisinājās lielās platībās, iznīcināja 
ēkas, automašīnas un izraisīja arī daudzus meža ugunsgrēkus. No 2014. gada kūlas ugunsgrēku skaits 
Kurzemē ir diezgan nemainīgs, un visticamāk, ka šī nelielā mainīgā daļa ir laikapstākļu nevis cilvēku 
ieradumu maiņas ietekmēta. Kamēr daļa cilvēku nemainīs savus ieradumus un strauji nesamazinā-
sies nesakopto teritoriju platības, katru pavasari ievērojamus dienesta resursus veltīsim cīņai ar kūlas 
ugunsgrēkiem,” skaidro VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieks kapteinis Andis Au-
ziņš. 

Visvairāk kūlas ugunsgrēku (70) reģistrēti Liepājas pilsētā, tālāk seko Kuldīgas novads ar 54 
ugunsgrēkiem un Ventspils novads ar 37, bet Talsu novadā – 33 ugunsgrēki. Savukārt Mērsraga un 
Rojas novados aizvadītajā gadā netika reģistrēti kūlas ugunsgrēki.  

Aizvadītajā gadā kūlas ugunsgrēku skaits pieauga astoņās no Kurzemes administratīvajām teritori-
jām, turklāt Grobiņas, Saldus un Ventspils novados kūlas ugunsgrēku skaits pieauga par 50% un vairāk. 
Nozīmīgs kūlas ugunsgrēku skaita samazinājums nebija nevienā no pilsētām un novadiem. 

Kopējā kūlas ugunsgrēku platība bija 162 hektāri, no tiem visvairāk teritorijas jeb 30 hektāri izdega 
Brocēnu novadā, 23 hektāri – Kuldīgas novadā un 18 hektāri – Priekules novadā. 

2019. gadā Latvijā reģistrēti 2900 kūlas ugunsgrēki, no kuriem 2769 gadījumos dega tikai sausā 
zāle, bet 131 reizi kūlas degšanas dēļ ir degušas arī ēkas un cietuši cilvēki. Salīdzinot ar 2018. gadu, 
kad reģistrēti 2152 kūlas ugunsgrēki, pagājušajā gadā kūlas ugunsgrēku skaits palielinājies par 35%. 
Kūlas dedzināšanas dēļ 2019. gadā izdega 3253 hektāri Latvijas teritorijas, kas ir par 61% vairāk nekā 
2018. gadā, kad izdega 2018 hektāri Latvijas teritorijas.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma rīcība. Kūlas dedzi-
nāšanas dēļ tiek izpostītas plašas teritorijas, meži, cilvēku īpašums, kā arī var tikt apdraudēta 
cilvēku veselība un dzīvība!

Aizvadītajā gadā Kurzemē 
dzēsti 313 kūlas ugunsgrēki

Ir iesācies astronomiskais pavasaris, kaut gan sezonai raksturīgais netikums – kūlas dedzi-
nāšana – Latvijā norisinās jau no 16. janvāra, kad tika reģistrēts pirmais šā gada kūlas uguns-
grēks, kur Rīgā pērnā zāle dega 100 m2 platībā. Šobrīd valstī reģistrēti jau 75 kūlas ugunsgrēki, 
un aizvadīto dienu statistika liecina, ka pērnās zāles ugunsgrēku skaits strauji pieaug. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka ilgākā periodā Latvijā gaidāms 
sauss laiks, kas varētu veicināt kūlas ugunsgrēku izplatīšanos, tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Kūlas dedzināšana 
apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai!

PĒRN PALIELINĀJIES KŪLAS UGUNSGRĒKU SKAITS UN TO RADĪTO POSTĪJUMU APMĒRS!
2019. gadā valstī reģistrēti 2900 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 35% vairāk nekā 2018. gadā. Pērn 

palielinājies ne tikai kūlas ugunsgrēku skaits, bet arī to rezultātā radīto postījumu apmērs (neskaitot 
nodarīto kaitējumu videi) – iznīcinātas 130 ēkas/būves un cieta 11 cilvēki, kas abos gadījumos ir aug-
stākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā. 

Kūlas dedzināšanas dēļ pērn izdega 3253 hektāri Latvijas zemes, kas ir par 61% vairāk nekā 
2018. gadā, kad izdega nesakoptās teritorijas 2018 hektāru platībā. 

VUGD pieredze liecina, ka pavasarī daži iedzīvotāji mēdz apkopt īpašumu, aizdedzinot neapkoptās 
platības ļaunprātīgi. Arī bērni vai pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzina pērno zāli, bet liela daļa no 
kūlas ugunsgrēkiem izceļas nepieskatītu ugunskuru vai nevērīgi izmestu izsmēķu dēļ. 

TIKAI DIVOS NOVADOS PĒRN NEBIJA NEVIENA KŪLAS UGUNSGRĒKA
Pērnās zāles dedzināšana ir visas Latvijas problēma, tomēr ik gadu ir novadi, kuros nav reģistrēts 

neviens kūlas ugunsgrēks! Pērn gan tikai divos novados – Mērsraga un Rojas novadā – netika reģis-
trēts neviens kūlas ugunsgrēks. Turpretī visvairāk kūlas ugunsgrēku reģistrēts Daugavpils novadā – 
180, Rēzeknes novadā – 125 un Dobeles novadā – 98 pērnās zāles ugunsgrēki.

Salīdzinot republikas pilsētu statistiku, 2019. gadā visvairāk kūlas ugunsgrēku bija Daugavpilī – 
268, Rīgā – 176 un Jēkabpilī – 119. Jāpiebilst, ka Rīgā, salīdzinot ar 2018. gadu, kad tika reģistrēti 232 
kūlas ugunsgrēki, pērn to skaits tomēr ir sarucis. Arī Ventspilī un Jūrmalā vērojama pērās zāles uguns-
grēku skaita samazināšanās, bet vismazāk kūlas ugunsgrēku (16) bija Valmierā.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS DEGŠANU?
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6. punktā 

noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var 
novest pie ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla, iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī 
– jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot 
no degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle un nebūs iespējama 
tās degšana. 

Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan pašvaldības sais-
tošajos noteikumos nosakot pienākumu un nosacījumus teritorijas sakopšanai, kā arī kontrolējot šo 
nosacījumu izpildi. Ja visas pašvaldības iesaistītos un noteiktu šīs minimālās zemes apsaimniekošanas 
un uzturēšanas prasības, kā arī tās kontrolētu, tiktu novērsta kūlas veidošanās un ugunsgrēku izcel-
šanās iespējamība.

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz vienoto ār-

kārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta 

KŪLAS UGUNSGRĒKU STATISTIKA KURZEMES REĢIONĀ

Novads
Kūlas ugunsgrēku skaits Platība 2019. gadā, 

m22013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liepāja 186 101 72 81 90 57 70 71665

Ventspils 49 19 28 38 30 21 19 87750

Aizputes nov. 19 7 5 12 9 8 6 43230

Alsungas nov. 8 2 2 1 4 2 1 200

Brocēnu nov. 13 20 16 15 17 9 12 300745

Dundagas nov. 1 5 7 5 2 3 3 1426

Durbes nov. 2 2 2 0 1 3 7 45600

Grobiņas nov. 15 10 5 2 11 6 13 120680

Kuldīgas nov. 59 55 58 80 62 50 54 239575

Mērsraga nov. 1 0 0 0 1 2 0 0

Nīcas nov. 26 10 14 7 16 7 7 15220

Pāvilostas nov. 6 4 6 2 2 1 1 15000

Priekules nov. 9 11 4 9 10 11 20 180550

Rojas nov. 3 4 2 1 2 3 0 0

Rucavas nov. 0 1 0 0 2 1 1 30000

Saldus nov. 11 11 12 19 15 11 22 132265

Skrundas nov. 16 22 8 14 10 7 6 14450

Talsu nov. 46 51 51 69 34 34 33 150419

Vaiņodes nov. 0 3 1 1 3 2 1 2000

Ventspils nov. 48 28 17 26 26 15 37 169287

Kopā: 518 366 310 382 347 253 313 1620062

Plašākai informācijai: 
Viktorija Gribuste, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas 

nodaļas vecākā inspektore, tālrunis 29468106, viktorija.gribuste@vugd.gov.lv

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, un jāatbild uz 
dispečera jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi 
varētu laikus ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā platībā un apdraud tuvumā 
esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?
Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, tad sākot-

nēji ieteicams objektīvi izvērtēt situāciju un pārliecināties, vai dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja 
dzīvību un veselību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst ar ūdeni, smiltīm vai arī izmantojot koku zarus, pie-
mēram, egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt liesmas apdzēst, mīdot ar kājām, jo apavu zole var neizturēt 
uguns radīto karstumu, turklāt var aizdegties apģērbs. 

Dzēšot liesmas vai glābjoties no tām, ir jāatrodas izdegušajā pusē, aptuveni 1–2 metru attālumā 
no liesmām, jo gadījumā, ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu, cilvēks būs mazāk apdraudēts. Izvērtējiet 
situāciju un neriskējiet! Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav droša, iedzīvotājam, lai neapdrau-
dētu savu dzīvību un veselību, ir jāpārtrauc liesmu dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji glābēji drošā vietā. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas “Ugunsdrošības noteikumu” 

prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi:
atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179. panta ceturtajai daļai par kūlas 

dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 280 līdz 700 eiro;
atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un 

zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 
700  eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro; 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteiku-
mi” 21. punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā 
nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai, 
VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 
līdz 1400 eiro.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts 
Eiropas Savienības platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana 112, lai izsauktu uguns-
dzēsējus glābējus. Savukārt, ja redzat personu, kas dedzina pērno zāli, ir jāziņo Valsts policijai, zvanot 
110.

VUGD aicina iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi un savus īpašumus bez kūlas dedzinā-
šanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, nekavējoties zvanīt VUGD uz vienoto 
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

Plašākai informācijai: Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa,
tālrunis 67075871, 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv
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6. martā Vērgales PII “Kastanītis” 
visu grupiņu audzēkņi kopā ar audzi-
nātājām ar lielu nepacietību gaidīja 
ciemos savus vecvecākus.

Jauko tikšanos atklāja iestādes vadītā-
ja, veltot dzejas rindas un mīļus vārdus vi-
siem vecvecākiem. Tālāk pasākumu vadī-
ja muzikālā audzinātāja. Katras grupiņas 
audzēkņi bija sagatavojuši priekšnesumu 
saviem vecvecākiem. Sirsnīgā un mīļā 
gaisotnē bērni dziedāja dziesmas, dejoja 
un skaitīja dzejolīšus, bet pēc tam ar pašu 
gatavotām dāvaniņām sveica vecvecākus 
un, klēpī sēžot, samīļoja tos. Atnākušie 
vecvecāki ar lielu interesi aplūkoja sav-
dabīgo izstādi – vecvecāku bērnības foto. 
Interesanti bija plašajā klāstā atrast tieši 
savu seno dienu foto!

Vita Braže

Vecvecāku rīts Vērgales bērnudārzā
Foto: V. Braže

Jau sesto gadu Latvija ir pie-
vienojusies starptautiskai inicia-
tīvai, kuras mērķis ir lūgties un 
atbalstīt bāreņus. 3. novembrī 
Latvijas kristīgās draudzes tiek 
aicinātas atzīmēt Bāreņu svētdie-
nu, lūdzoties gan par bērniem, 
kas dzīvo bērnunamos, gan arī 
par cilvēkiem, kas viņus adop-
tē, kļūst par audžuģimenēm vai 
mentoriem šiem bērniem.

Pāvilostā 3. novembrī katrā no 
draudzēm tika domāts un lūgts 
par tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ 
atrodas valsts aprūpē.

Arī mēs četru draudžu sastā-
vā – Pāvilostas baptistu draudze, 
Sakas baptistu draudze, Pāvilos-
tasSakas Vasarsvētku un Liepā-
jas Sionas draudze – pie apmē-
ram līdzīga līdzekļu īpatsvara 
esam saziedojuši kopā 580 EUR! 
Tā ir mūsu iespēju mērogos liela 
summa – sirsnīgs paldies jums 

visiem!
Vēl mūsu draudžu dāvanai 

savu personīgo daļu 760 EUR ap-
mērā ienes viena ģimene (kura 
vēlas palikt anonīma), tā kā mūsu 
kopīgais ieguldījums invalīdu bēr-
nu namam ir 1340 EUR. Tas nav 
nosacīti – šis cilvēks ar šo savu 
ziedojumu gribēja pievienoties 
tieši mūsu kopīgajam draudžu 
mērķim.

Atgādināšu, ka filiālē “Liepā-
ja” tiek sniegta sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija  bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, bērniem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, 
kā arī pilngadīgām personām ar 
smagiem un ļoti smagiem garīga 
rakstura traucējumiem.

Valsts svētku nedēļā tikām 
aicināti piedalīties darbiniekiem 
veltītajā pasākumā, kura laikā 
no bērnu nama darbinieku puses  

mums kā pateicības zīme bija uz-
dāvināta skaista balta Alpu vijolī-
te. Mēs bijām teikuši, ka paldies 
vārdu nedrīkstam piesavināties 
tikai savai draudzei, bet nodosim 
to visiem jums – kā sirdssiltu 
sveicienu par atbalstu, mīlestību, 
rūpēm, lūgšanām.

Gribu personīgi pateikties 
čaklajām adītājām, kuras ziedo-
ja savu laiku, lai sarūpētu zeķes 
mūsu atbalstāmajiem.

Paldies ikvienam pāvilostnie-
kam, kurš ielicis artavu no sava 
mazumiņa šo bērnu vajadzībām. 
Viņi tiešām to spēj novērtēt, prie-
cājas par katru jaunumu un savās 
emocijās to neslēpj.

Labklājības ministre Ramona 
Petraviča 4. martā valsts soci-
ālās aprūpes centra “Rīga” filiālē 
“Ezerkrasti”, klātesot sociālajiem 
partneriem, brīvprātīgā darba 
veicējiem un vairākiem desmi-

tiem uzņēmēju, atklāja Labestības 
gadu.

Labklājības ministrija, sadar-
bojoties ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru un sociālajiem partne-
riem, šogad visos valsts reģio-
nos rīkos īpašu labestības akciju 
– kustību Latvijas sabiedrības 
dažādu paaudžu tuvināšanai un 
saliedēšanai. Akcijai plānoti trīs 
tematiskie posmi, kas būs veltīti 
senioru tālākizglītībai, senioru un 
jauniešu paaudzes tuvināšanai, 
sadarbībai, savstarpējai zināšanu, 
prasmju un pieredzes apmaiņai. 
Par pasākuma patronesēm kļuvu-
šas uzņēmēja Ilze Jurkāne, modes 
māksliniece Elita Patmalniece un 
žurnāliste Velta Puriņa.

Labestības gada atklāšanas 
pasākumā labklājības ministre 
īpaši pateicās un pasniedza pa-
teicības rakstus vairāk nekā 70 
Latvijas uzņēmējiem, kuri pērnā 

gada beigās veikuši ziedojumus 
vai kā citādi palīdzējuši valsts 
sociālās aprūpes centru darba un 
iemītnieku dzīves kvalitātes uzla-
bošanai.

Pateicības raksts tika nodots 
arī mūsu rokās, un gribam atgā-
dināt, ka šis paldies no Labklājī-
bas ministrijas puses ir pateicība 
jums ikvienam. Tiem, kuri nesav-
tīgi ziedojuši finanses, laiku un 
ieguldījuši šajā kalpošanā daļu no 
sevis.

Ja vēlies pievienoties mūsu 
komandai, atbalstīt un darboties – 
mīļi aicināti!

“Dvēsele, kas bagātīgi svētī ci-
tus, taps stiprināta, un, kas bagā-
tīgi veldzē citus, arī pats kļūs vel-
dzēts.” Sal. pam. 11:25

 
Sanita Grigorjeva, 
Bāreņu svētdienas 

koordinatore Pāvilostā

Par labdarību pateicību saņem arī Pāvilostas baptistu draudze
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Lai gan nupat saņemta ne vi-
sai iepriecinoša vēsts no Izglītības 
un zinātnes ministrijas par XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku lielkoncerta “Sau-
le vija zelta rotu” pārcelšanu uz 
2021. gada jūliju, tomēr Kurzemes 
pusē deju skate notika 6. martā 
Liepājas Olimpiskajā centrā, kurā 
piedalījās 32 Liepājas pilsētas un 
Liepājas reģiona novadu bērnu un 
jauniešu deju kolektīvi. 

Pāvilostas novadu deju ska-
tē Liepājā pārstāvēja Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama 1.–4. kla-
šu un 5.–9. klašu deju kolektīvi, 
vadītāji Daiga Cābele un Einārs 
Vārsbergs, kā arī Vērgales pamat-
skolas 1.–4. klašu un 5.–9. klašu 
deju kolektīvi, vadītāja Sigita Frei-
mane.

Skatē deju kolektīvi dejoja 
divas dejas no atbilstošās grupas 
deju lielkoncerta repertuāra – vie-
nu izlozes un vienu izvēles deju. 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
1.–4. klašu deju kolektīvs un Vēr-
gales pamatskolas 1.–4. klašu 
deju kolektīvs žūrijai un skatī-
tājiem atrādīja deju “Zaļā pļavā” 
(Baibas Šteinas horeogrāfija) un 
deju “Latviešu pāru deju svīta” 
(Indras Filipsones horeogrāfija). 
Savukārt Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama 5.–9. klašu deju ko-
lektīvs un Vērgales pamatskolas 
5.–9. klašu deju kolektīvs dejoja 
tautas dejas “Sanākat lieli, mazi” 
(Daces Adviljones horeogrāfi-
ja) un “Sacensību danči” (Artas 
Melnalksnes horeogrāfija).

Dejotāju sniegumu vērtē-
ja dejas mākslas eksperti, deju 
svētku virsvadītāji un horeogrāfi: 
vērtēšanas komisijas priekšsēdē-
tājs – Jānis Purviņš, horeogrāfs, 
lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 
virsvadītājs, Laureātu koncerta 
mākslinieciskais vadītājs; vērtē-
šanas komisijas locekļi:

Dagmāra Bārbale, horeogrā-
fe, lielkoncerta “Saule vija zelta 
rotu” virsvadītāja un horeogrāfe 
inscenētāja, deju skolas “Dzirnas” 
pedagoģe;

Iluta Mistre, horeogrāfe, liel-
koncerta “Saule vija zelta rotu” 
virsvadītāja, Lielvārdes deju ko-
lektīva “Pūpolītis” vadītāja;

Zanda Mūrniece, horeogrāfe, 
Valsts izglītības satura centra ve-
cākā referente, lielkoncerta “Sau-
le vija zelta rotu” virsvadītāja, 
Dziesmu un deju svētku padomes 
locekle;

Inga Pulmane, horeogrāfe, 
lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 
mākslinieciskās vadītājas asisten-
te un virsvadītāja, deju ansambļa 
“Teiksmiņa” vadītāja. 

Lai sagatavotu dejas un tās at-
rādītu skates žūrijai, kolektīvu va-
dītāji un dejotāji ieguldījuši lielu 
darbu, tāpēc ar lielu nepacietību 
tika gaidīti skates rezultāti. Pirms 
rezultātu paziņošanas un diplomu 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama 1.–4. klašu deju kolektīvs un vadītāji Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs. Foto: E. Tetere 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama 5.–9. klašu deju kolektīvs. Foto: E. Vārsbergs

Pāvilostas novada mazie dejotāji aizvada deju skati

pasniegšanas žūrija izteica prieku 
un gandarījumu par visiem kolek-
tīviem, par skaistajiem un sakop-
tajiem tērpiem, par smaidīgajiem 
bērniem, par kolektīvu vadītāju 
un arī bērnu vecāku lielo ieguldī-
to darbu, kas ļoti labi atspoguļojas 
mazajos dejotājos. Kā arī žūrija 
īpaši paslavēja dažus no deju ko-
lektīviem, to vidū arī Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama 1.–4. klašu 
deju kolektīvu un 5.–9. klašu deju 
kolektīvu.

Starp pieciem deju kolektī-

viem savā grupā Pāvilostas pil-
sētas kultūras nama 1.–4. klašu 
deju kolektīvs ierindojās pirmajā 
vietā un ar 43,3 punktiem ieguva 
I pakāpes diplomu, bet Vērgales 
pamatskolas 1.–4. klašu deju ko-
lektīvs šajā grupā ierindojās otra-
jā vietā un ar 38 punktiem ieguva 
II pakāpes diplomu.

Savukārt starp četriem kolek-
tīviem savā grupā Pāvilostas pil-
sētas kultūras nama 5.–9. klašu 
deju kolektīvs ierindojās pirmajā 
vietā un ar 44,5 punktiem ieguva 

I pakāpes diplomu, līdz augstākās 
pakāpes diplomam pietrūka vien 
0,5 punkti, bet kolektīva dejotāji 
un vadītāji ir pateicīgi žūrijai par 
augsto novērtējumu. Savukārt 
Vērgales pamatskolas 5.–9. klašu 
deju kolektīvs šajā grupā ar 34,5 
punktiem ieguva III pakāpes dip-
lomu un ierindojās ceturtajā vietā.

To, vai mūsu novada mazie 
dejotāji šogad tiks uz dziesmu un 
deju svētkiem Rīgā, uzzināsim 
vien šā gada 12. maijā, kad svēt-
ku mājaslapā www.nacgavilet.lv 

un Valsts izglītības satura centra 
mājaslapā visc.gov.lv tiks publicēti 
galīgie rezultāti.

Ar nepacietību gaidām rezul-
tātus un turam īkšķus par mū-
sējiem, lai arī Pāvilostas novada 
mazie dejotāji kuplinātu svētku 
gājiena rindas Rīgā un būtu dzies-
mu un deju svētku lielkoncerta 
“Saule vija zelta rotu” dalībnieku 
vidū “Daugavas” stadionā.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Virssvara un aptaukošanās 
izplatība bērniem un pusau-
džiem vecumā no pieciem līdz 
19 gadiem dramatiski pieaugusi. 
Statistikas rādītāji ir nepielū-
dzami – pēc Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) datiem, 
1975. gadā tikai 4% bērnu bija 
virssvars, taču 2016. gadā jau 
18%. Aptaukošanās izplatība bēr-
nu un pusaudžu vidū augusi no 
1% 1975. gadā līdz 8% meiteņu un 
9% zēnu 2016. gadā.

PVO aptaukošanos definējusi 
kā pārmērīgu tauku uzkrāšanos 
organismā, kas kaitīgi ietekmē 
cilvēka veselību, palielina slimī-
bu risku un maina cilvēka fizis-
ko, psiholoģisko un sociālo lab-
klājību.

Neraugoties uz ģenētisku 
predispozīciju, aptaukošanās ir 
dzīvesveida slimība. Tikai 1–2% 
bērnu aptaukošanās ir saistīta ar 
ģenētiskām un endokrīnām sli-
mībām. Tātad 98% gadījumu virs-
svara un aptaukošanās iemesls 
bērniem ir nesabalansēts uzturs 
un mazkustīgums.

Uzturs cilvēka dzīvē nozīmē 
daudz vairāk par līdzekli, kas 
ļauj izdzīvot. Uzturs, protams, 
nodrošina organismu ar nepie-
ciešamām uzturvielām, bet tās 
ir arī nozīmīga cilvēces paradu-
mu un kultūras sastāvdaļa. Visā 
pasaulē viesmīlības izpausme ir 
aicināt pie galda un viesus garšī-
gi pacienāt, arī nevieni svētki ne-
paiet bez garšīgas maltītes. Nav 
retums, ka bērnam vismīļākie un 
visskaistākie brīži asociējas ar 
svētku galdu un kopā būšanu ar 
vecākiem. Bērnu lutināšana arī 
saistās ar uzturu, nereti bērns 
tiek pacienāts ar kaut ko garšīgu 
un ne jau vienmēr veselīgu.

Neapšaubāmi ēšana ir viena 
no dzīves baudām, taču ir slikti, 
ja ēšanas nozīme tiek pārspīlē-
ta un tā sāk apdraudēt veselību. 
Bērni nāk pasaulē bez sliktiem 
ēšanas paradumiem, viņi nezi-
na, kā garšo kartupeļu čipsi, un 
raud ne jau tāpēc, ka grib šoko-
lādi vai cepumu. Ne jau bērns ir 
vainīgs, ja nepareizi ēd, ja ir apa-
ļīgs. Diemžēl vecāki ne vienmēr 
to saprot. Tāpēc aicinu ikvienu 
vecāku pārdomāt un īstenot bēr-
na ikdienas paradumos mazas 
izmaiņas, lai pasargātu no aptau-
košanās un veselības problēmām 
nākotnē. Bērna ēšanas paradumi 

veidojas ģimenē, ne jau bērnu-
dārzos, skolās vai sabiedriskās 
ēdināšanas vietās.

Nevajadzētu priecāties par 
bērna apaļīgumu, bet gan laikus 
pievērst tam uzmanību un cen-
sties to mazināt, jo aptaukošanās 
ir hroniska slimība, kas negatīvi 
ietekmē cilvēka veselību un ap-
draud dzīves kvalitāti un dzīvil-
dzi.

Izpratne par to, kāds ir nor-
māls svars, sabiedrībā gadu gaitā 
mainās, tāpēc vecāki nereti nepa-
reizi novērtē bērna svaru. Īpaši 
tas raksturīgi lauku reģionu ie-
dzīvotājiem un vecvecākiem. Par 
kritiskiem periodiem liekā svara 
attīstībai uzskata laiku no trešā 
grūtniecības trimestra līdz bēr-
na divu gadu vecumam un pus-
audžu vecumu – šis periods ļoti 
svarīgs ir meitenēm.

Ārsti bērna augšanu novēr-
tē svara un auguma līknēs. Arī 
ķermeņa masas indeksu bērniem 
vērtē līknēs atbilstoši bērna ve-
cumam un dzimumam.

Jau agrīnā vecumā liekais 
svars rada gan sociālas, gan vese-
lības problēmas:

l sociālas – bērni jau sešu 
gadu vecumā mēdz nedraudzē-
ties, izolēt bērnus ar lieko svaru,

l ortopēdiskas problēmas – 
veidojas plakanā pēda, ceļa locī-
tavu un mugurkaula deformācijas 
utt.,

l paaugstināts asinsspiediens 
– raksturīgas periodiskas vai 
pastāvīgas galvassāpes, redzes 
traucējumi, koncentrācijas spēju 
pasliktināšanās bērniem utt.,

l aknu bojājums – bīstama 
tauku uzkrāšanās aknās, kas nā-
kotnē var izraisīt aknu cirozi,

l paaugstināts holesterīna lī-
menis – negatīvi ietekmē sirds un 
asinsvadu sistēmas veselību un 
paaugstina agrīnas nāves risku,

l cukura vielmaiņas traucē-
jumi – sākumā veidojas insulīna 
rezistence, kad insulīna funkcija 
pazemināt cukuru asinīs kļūst 
nepilnvērtīga, tad cukura līmenis 
paaugstinās un veidojas cukura 
tolerances traucējumi, vēlāk var 
attīstīties 2. tipa cukura diabēts.

Bērnam ar lieko svaru vei-
dojas apburtais loks – liekais 
svars veicina mazkustīgumu un 
negribēšanu kustēties, palielina 
vientulības sajūtu un skumjas. 
Bērns meklē mierinājumu un 

Liekais svars bērniem: kas vainīgs – 
gēni, vielmaiņa vai tomēr ikdienas paradumi?

atrod to ēdot, kas atkal veicina 
svara pieaugumu. Vecākiem jā-
cenšas šo apburto loku pārraut, 
ja nepieciešams, padomu var lūgt 
ārstam, bet galvenā loma tomēr 
būs ģimenei. Naivi būtu cerēt, ka 
sešgadīgs bērns labprātīgi atteik-
sies no našķiem, lai izvairītos no 
saslimšanas ar cukura diabētu 
pēc 20 gadiem. Vecākiem pacie-
tīgi jāveido jauni un pareizi uztu-
ra paradumi, ja bērnam jau sešu 
gadu vecumā ir liekais svars. 
Pakāpeniski jāpārdomā ēdien-
reižu skaits, uzkodu un našķu 
daudzums un, protams, ikdienas 
fiziskās aktivitātes. Bērna lieko 
svaru samazināt ir grūti, no ve-
cākiem šis process prasa milzīgu 
pacietību, izturību un pašdiscip-
līnu. Tāpēc svarīga ir agrīna ap-
taukošanās profilakse.

Visas sievietes ir neskaitā-
mas reizes dzirdējušas ārstu 
aicinājumus nopietni gatavoties 
grūtniecībai – pirms ģimenes 
pieauguma plānošanas salabot 
zobus, apmeklēt ginekologu, 
veikt asins analīzes, trīs mēne-
šus pirms plānotās grūtniecības 
sākt lietot folijskābi, atmest smē-
ķēšanu, pārdomāt uztura para-
dumus un, ja ir liekais svars, to 
samazināt.

Grūtniecības laikā it īpaši jā-
pievērš uzmanība savai veselībai. 
Noteikti jāatmet smēķēšana! Ja 
līdz šim neesi īpaši domājusi par 
savu veselību, tad tagad rūpējies 
gaidāmā bērniņa dēļ. Straujš 
svara pieaugums nav vēlams, 
pievērs uzmanību ēšanai un ik-
dienas fiziskām aktivitātēm – ie-

teicamas ir pastaigas, nodarbības 
peldbaseinā, grūtnieču vingroju-
mi.

Pēc bērniņa piedzimšanas 
iesaka mazuli barot ar krūti vis-
maz līdz sešu mēnešu vecumam. 
Mātes piens un barošana ar krūti 
veido pirmos ēšanas ieradumus 
bērnam, jo zīšana prasa piepūli 
un veicina nesteidzīgu ēšanas 
ritmu, iepazīstina ar dažādām 
garšām, jo piena garša atkarīga 
no mammas uztura, nodrošina 
visas bērna vajadzības, stimulē 
imunitāti, nodrošina pilnvērtī-
gu gremošanas trakta funkciju 
utt. Ne visām sievietēm krūts 
barošana uzreiz izdodas, tāpēc 
jaunajai māmiņai jāsniedz viss 
iespējamais atbalsts. Ja tomēr 
kādu iemeslu dēļ krūts barošana 
nav iespējama, jācenšas nodro-
šināt jaunajai māmiņai mieru, 
lai veidotos emocionāla saikne 
ar bērniņu, barojot zīdainīti ar 
mākslīgo maisījumu.

No sešiem mēnešiem ietei-
cams sākt piebarošanu. Visla-
bāk sākt ar dārzeņiem. Galvenā 
rekomendācija mammai būtu 
– saglabāt pacietību un mieru. 
Katram bērnam var būt kādas 
ēšanas problēmas, kas spēj no-
biedēt vai izsist no līdzsvara arī 
pieredzējušu un pārliecinātu 
mammu. Viens bērns var spļaut 
laukā visu, kas tiek mutē, cits ēd 
ļoti maz, trešais vispār muti ne-
ver ciet, vēl kāds neskatīsies uz 
dārzeņiem, ko tikko ieteicu. Bet 
tāpēc nevajadzētu nolaist rokas. 
Jāturpina piedāvāt un dažādot 
bērna ēdienkarti.

Nesteidzies radināt bērnu pie 
nevajadzīgiem pārtikas industri-
jas izgudrojumiem. Maza bērna 
uzturā nevajag iekļaut saldinātus 
piena produktus – jogurtu, pienu 
ar garšu, biezpiena sieriņus utt. 
–, cepumus, saldās nūjiņas, ga-
letes, saldas putriņas, sulas utt. 
Noteikti pienāks laiks, kad bērns 
pagaršos arī šos produktus, bet 
būtu svarīgi nesākt tos piedāvāt 
agrīni.

Jāatceras, ka visiem bērniem 
garšo veselīgs ēdiens, kamēr 
viņi nav iepazinuši nevajadzīgu 
produktu garšu. Pārtikas ražotā-
ji zina – lai bērns ēstu, vajadzīgi 
trīs priekšnosacījumi: pievilcīgs, 
interesants produkta izskats (krā-
sains, ar multiplikācijas filmu 
varoņiem uz iepakojuma u.tml.), 
patīkama smarža un garša.

Gatavo bērniem radoši, lai 
veicinātu pareizu ēšanas kultū-
ru, ēdiet visi pie galda, neatstāj 
bērnu vienu, nesteidzini un izglī-
to par uzturā nevajadzīgiem un 
nevēlamiem produktiem. Nesa-
ki, ka konkrēto produktu neļauj 
ēst daktere, bet gan māci, ka tas 
satur daudz cukura vai sāls, kas 
slikti ietekmēs labsajūtu, veselī-
bu, un tāpēc to nevajadzētu ēst 
katru dienu vai vairākas reizes 
nedēļā. Tava izpratne un atbalsts, 
mainot vai veidojot bērna ēšanas 
paradumus, ir svarīgākais!

Raksta autore: 
Jurgita Gailite, Bērnu 

klīniskās universitātes slimnīcas 
pediatre, bērnu endokrinoloģe

Raksta avots: www.arsts.lv
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Pāvilostas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000059438)
aicina pieteikties uz vakanci – SĒTNIEKS

(profesijas kods 9613 01)

Amata pienākumu apraksts.
l Regulāri no zaļās zonas, ietvēm, brauktuves un mazajām atkritumu tvertnēm savākt atkritumus.
l Uzturēt kārtībā gājēju celiņu un zaļo zonu.
l Ziemas mēnešos regulāri attīrīt ietves no sniega un nokaisīt ar smiltīm.
l Ziņot izpilddirektoram par konstatētiem (afišu stabu, atkritumu urnu, u.c.) bojājumiem.
l Veikt citus līdzīga satura uzdevumus pēc izpilddirektora rīkojuma.
Darba laiks: nepilna laika  darba nedēļa 26 stundas pie summētās darba laika uzskaites.
Darba alga: 323,00 EUR.
Pieteikties Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu nosūtīt 

uz e-pastu dome@pavilosta.lv.
Pieteikšanās termiņš – līdz 14. aprīlim.

 
Pāvilostas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000059438)

 aicina pieteikties uz vakanci – 
PĀVILOSTAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA 

JAUNATNES DARBINIEKS/-CE
Prasības kandidātiem.
l Prasme plānot un īstenot praktiskus pasākumus ar mērķi veicināt jauniešu dzīves 
 kvalitātes uzlabošanos.
l Organizēt aktivitātes jauniešiem, lai neformālās izglītības ceļā viņi iegūtu dzīvei 
 nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences.
l Pārzināt un izmantot inovatīvas metodes darbā ar jauniešiem.
l Vēlama pieredze darbā ar jaunatni, uz jauniešiem vērstu aktivitāšu un programmu īstenošanā. 
l Prasme orientēties neformālās izglītības iespēju, karjeras veidošanas un 
 sociālā darba jomās.
l Augsta motivācija darbam ar jauniešiem, radošums, teicamas komunikācijas prasmes,
 noturība stresa situācijās.
l Svešvalodu zināšanas.
l Pedagoģiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.
Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties, sazinoties ar  Pāvilostas nova-

da pašvaldības kancelejas vadītāju pa tālr. 63498261 vai pa e-pastu dome@pavilosta.lv.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 330,00 EUR mēnesī.
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas 

vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi dome@pavilosta.lv vai pa pastu – Pāvilostas 
novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466.

Pieteikšanās termiņš – līdz 24. aprīlim.
 

Pāvilostas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000059438)
aicina pieteikties uz vakancēm –

SEZONAS STRĀDNIEKI (profesijas kods 9613 04) 

Pāvilostas novada Baltijas jūras pludmales un piegulošās teritorijas sakopšanai. Darbs veicams 
Saraiķu, Ziemupes, Akmensraga, Pāvilostas un Ulmales pludmalēs no 2020. gada 1. maija līdz 31. 
augustam.

Darba laiks: nepilna laika  darba nedēļa 20 stundas pie summētās darba laika uzskaites.
Darba alga: 215,00 EUR.
Pieteikties Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu nosūtīt 

uz e-pastu dome@pavilosta.lv.
Pieteikšanās termiņš – līdz 24. aprīlim.

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAIRĀKAS VAKANCES

APRĪLĪ
Ceturtdienā, 9. aprīlī, 
pašvaldībai un VPVKAC 
plkst. 8.00–15.00, 
Vērgales pagasta pārvaldei 
no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 12.30 līdz 16.00.

No 10. līdz 13. aprīlim 
IESTĀDES SLĒGTAS!

Ceturtdienā, 30. aprīlī, 
pašvaldībai un VPVKAC 
plkst. 8.00–15.00, 
Vērgales pagasta pārvaldei 
no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 12.30 līdz 16.00.

MAIJĀ
No 1. līdz 4. maijam 
IESTĀDES SLĒGTAS!

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, 
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDES UN VPVKAC

DARBA LAIKS APRĪLĪ UN MAIJA SVĒTKOS

Zīmējums: Adelīna Brūkle, 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 2. klase.

Informējam iedzīvotājus, ka no 1. maija diennakts dežūras uz vietas Pāvilostas Sociālajā un 
veselības centrā, Lejas ielā 10, atsāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) 
brigāde.

NMPD atgādina: lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tāl-
runi 113. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā 
punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta 
arī citur. Šādos gadījumos 113 dispečercentrā uz izsaukumu nekavējoties tiek nosūtīta cita tuvākā 
brīvā brigāde.

 Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vienkāršākās veselības 
situācijās – šādos gadījumos arī turpmāk jāvēršas pie ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē. 

Ja cilvēks guvis nelielu traumu, ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra, iesnas, kakla sāpes 
u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienās jāsazinās ar savu ģimenes ārsta praksi vai jā-
vēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību sniedz dežūrārsti un 
mediķi steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Ja nepieciešams mediķa padoms, tad pēc ģime-
nes ārsta darba laika vakaros (plkst. 17.00–8.00) un brīvdienās (visu diennakti) vienmēr var zvanīt uz 
ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir 
apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir 
dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, uguns-
grēks u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas 
var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams 
sniegt nekavējoties un neatliekami.

UZMANĪBU!

SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” informē, ka, sākot no 2020. gada 1. maija, 
tiek paaugstināta maksa par viena kubikmetra dzeramā aukstā ūdens sagatavošanu un 
piegādi, kā arī par kanalizācijas novadīšanu un attīrīšanu.

Pakalpojumu tarifi pēdējo reizi tika celti 2015. gada 1. septembrī, šajā laikā ir augušas 
izmaksas un pakalpojumu saņēmēju veiktie maksājumi vairs nesedz pakalpojumu snieg-
šanas izmaksas. Jaunās pakalpojumu cenas.

Pakalpojums Cena bez PVN PVN 21% Cena ar PVN

Ūdens piegāde 1m3 0,86 0,18 1,04

Kanalizācija 1m3 1,04 0,22 1,26

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē ikmēneša izdevumus, ir ūdens patēriņš. 
Mēs regulāri mazgājam traukus, veļu, kā arī paši izmantojam dušu, vannu un ar dzeramo 
ūdeni laistām arī dārzus. Neapzinoties, cik izmaksā glāze auksta, tīra dzeramā ūdens un 
cik līdzekļu un enerģijas jāpatērē, lai to aizgādātu līdz jūsu mājoklim. 

Klientu ērtībām esam apkopojuši dažus ieteikumus ūdens patēriņa samazināšanai.
• Ieteicams uzraudzīt un cieši noslēgt pilošus krānus, kā arī pilošu dušu. Tie ne-

manot patērē ļoti daudz ūdens – diennaktī tie var būt līdz pat 90 litriem. Pat caur lēni 
pilošiem krāniem var aizplūst no 5 līdz 10 litriem ūdens dienā!

• Viena no vienkāršākajām darbībām, ko ikdienā veikt, lai netērētu vairāk ūdens 

Paziņojums par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifa izmaiņām
nekā vajadzīgs, ir krāna vai dušas noslēgšana posmā, kad tiek tīrīti zobi vai veikta zie-
pēšanās dušā. Ūdens tiek izmantots, tikai lai samitrinātu un noskalotu zobu birsti vai 
ķermeni.

• Mazgājot drēbes, vajadzētu veļas mašīnas tvertnē ievietot atbilstošu daudzumu ap-
ģērba. Ievietojot lielākā tilpnē tikai vienu kreklu vai bikses, velti tiek tērēts ūdens, elek-
trība un mazgājamie līdzekļi. Savukārt mazākā tilpumā, ievietojot pārlieku daudz veļas, 
tā neizmazgāsies tik efektīvi. Īpaši ekonomiskas veļas mašīnas patērē pat līdz 40% mazāk 
ūdens un līdz 50% mazāk elektroenerģijas nekā vecāki modeļi.

• Dzeramais ūdens ir visnotaļ dārgs, lai to izmantotu dārza laistīšanai. Tāpēc aici-
nām tur, kur tas iespējams, izvēlēties citas alternatīvas – blakus esošas ūdenstilpnes, 
akas, spices, jo tas ir izdevīgāk ne tikai finansiāli, bet arī no dabas resursu taupības 
viedokļa.

• Pievieno mājas notekcaurulei mucu un izmanto savākto ūdeni, lai aplaistītu dārzu, 
nomazgātu automašīnu vai mājas logus. Lietus ūdens ir ļoti vērtīgs – neiznieko to!

• Dārzu laistīšana ar šļūteni var iztērēt līdz pat 1000 litru ūdens stundas laikā. Augu 
laistīšana agri no rīta vai vēlu pēcpusdienā samazinās iztvaikošanu, un arī tas ļaus ie-
taupīt ūdeni.

Nav noslēpums, ka daudzviet pasaulē sarūk dzeramā ūdens resursi, neskatoties uz 
to, ka Latvijā vēl arvien ir bagātīgi ūdens krājumi, tie ir jātaupa arī mums. Būsim atbildīgi 
un saudzīgi pret dabu un tās resursiem!
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UZŅĒMĒJU KONTAKTU 
AKTUALIZĒŠANA 

Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar LLKC konsultanti 
Santu ANSONI ir uzsākusi Pāvilostas novada mājaslapas uzņē-
mējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt un uz-
labot Pāvilostas novada mājaslapas uzņēmējdarbības sada-
ļu un arī lauku attīstības konsultantam būtu precīzi Pāvilostas 
novada uzņēmēju kontakti, lūgums sava uzņēmuma darbības 
virziena aprakstu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoat-
tēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu 
santa.ansone@llkc.lv.

Kā sarunāties ar bērniem  
par koronavīrusu?

Vai jūs esat vecāki, aizbildnis vai cits bērna dzī-
vē nozīmīgs pieaugušais, kurš uztraucas par šī brīža 
vīrusa pandēmiju? Tādos brīžos kā šis svarīgākais, 
ko varat darīt, ir palīdzēt bērnam justies pēc iespējas 
drošāk un mierīgāk, kā arī stiprināt viņa sajūtu par 
to, ka arī šādos gadījumos kontrole nepazūd. Lai to 
panāktu, nepieciešams noskaidrot, ko bērns jau zina 
un kas viņam ir vajadzīgs. 

Esiet atsaucīgs un vērīgs
Visticamāk, ka vairums bērnu jau zina par koro-

navīrusu, un lielāko daļu bērnu ietekmēs pārmaiņas, 
kas jau sākušas notikt, piemēram:  

bērni redz pieaugušo bažas un koncentrēšanos 
uz pandēmiju;

notiek pārmaiņas bērna ikdienas dzīvē – izmai-
ņas skolu un bērnudārzu darbībā, kā arī atceltas bēr-
nam nozīmīgas ballītes un ciemošanās;

nemitīgi tiek rādītas ziņu reportāžas, kurās re-
dzami pilnīgi tukši pārtikas preču veikali, cilvēki, 
kuri valkā sejas maskas, kā arī regulāri tiek runāts 
par statistiku – saslimušo un mirušo cilvēku skaitu.  

Daudzi bērni sāk saprast, ka vīruss ir kaut kas 
neredzams, kā arī iemācās, ka neviens īsti nezina, 
kā tieši vīruss inficē cilvēkus. Daži bērni teiks, ka ir 
nobijušies, savukārt citi savas bailes un bažas var iz-
rādīt arī daudzos citos veidos, piemēram, pēkšņi izrā-
dot spēcīgu trauksmi par lietām, par kurām iepriekš 
bērns neuztraucās. Tāpat bērni var pēkšņi sākt izvai-
rīties vai pilnībā atteikties no dažādām aktivitātēm 
vai, izjūtot lielāku vajadzību pēc kontroles, padarīt 
savu uzvedību kontrolējošāku, piemēram, vēloties 
zināt, kur katru mirkli ir katrs ģimenes loceklis. Da-
žiem bērniem var būt grūti aizmigt vai arī viņi var 
nevēlēties gulēt vieni paši. Kamēr daži bērni risina 
savas raizes, uzdodot daudz jautājumu, citi izvēlas 
jautājumus neuzdot – vecākiem jāreaģē uz sava bēr-
na vajadzībām un jāpalīdz atrast līdzsvars – ir bērni, 
kam palīdz iespēja runāt un saņemt atbildes uz sa-
viem jautājumiem, savukārt citiem bērniem atbilsto-
šāks atbalsta veids būtu ļaut kādu brīdi nedomāt par 
to, kas viņus satrauc. 

Neatstājiet bērnus vienus  
ar viņu jautājumiem

Ir svarīgi atcerēties, ka bērniem ir grūti izvērtēt 
visu informāciju, kas tiek sniegta, – viņiem var ras-
ties jautājumi par to, vai vīruss patiešām ir tik bīs-
tams, vai tā tikai šķiet, jo cilvēki no tā baidās. Šādos 
gadījumos pieaugušajiem ir jāpalīdz bērniem izprast 
situāciju – bērnus nedrīkst atstāt ar neatbildētiem 
jautājumiem, kā arī nevajadzētu ļaut viņiem bez pie-
augušā klātbūtnes apspriest radušos situāciju, jo kat-
ra bērna izpratne un zināmais var atšķirties, tādējādi 
radot nepareizas informācijas, kā arī nepamatotas 
panikas izplatību. 

Ne visi bērni izjūt  
spēcīgu satraukumu par vīrusu 

Katrs bērns ir atšķirīgs, un to, kā viņš reaģē uz 
šādiem notikumiem, ietekmē dažādi faktori, piemē-
ram, vecums, tas, kā viņš jūtas šobrīd, kopējā šī brī-
ža situācija ģimenē, kā arī izmaiņas, kas notikušas 
ģimenes un bērna dzīvē konkrētās situācijas iespai-
dā. Arī pagātnes pieredzei ir būtiska nozīme bērna 
attieksmē pret notiekošo, piemēram, iepriekšēja pie-
redze, saskaroties ar kādu slimību un saslimstot. Bēr-
niem, kuri arī pirms pandēmijas bieži juta trauksmi 
un uztraukumu, bailes no koronavīrusa var kalpot kā 
jau esošo trauksmi spēcīgi pastiprinošs faktors. 

Miers, drošība un robežas
Lai palīdzētu bērnam justies drošam un mierī-

gam, kā arī lai palīdzētu nostiprināt zināmu kontro-
les sajūtu, vispirms ir jānoskaidro, ko jūsu bērns jau 
zina un kas viņam ir vajadzīgs. Uzdodiet konkrētu 
jautājumu: ko tu par to domā? Ja bērns ir satraukts, 
uzziniet, par ko konkrēti bērns uztraucas. Vai ir bai-
les inficēties pašam? Vai, ka varētu saslimt vectēvs, 
vecmāmiņa vai citi ģimenes locekļi? Ka varētu pie-
trūkt pārtikas? Parādiet bērnam, ka esat pieejams un 
varat runāt par tematiem, kas ir sarežģīti un grūti 
arī tad, ja jums nav atbildes uz visiem jautājumiem.

Ir svarīgi atcerēties, ka dažkārt var būt nepie-
ciešams noteikt robežas, runājot par koronavīrusu. 
Neviens nejūtas labi, domājot par to, kas mūs biedē. 
Bērna nepārtrauktie jautājumi, it īpaši ja tie atkār-
tojas un jau iepriekš ir pārrunāti, var būt veids, kā 
bērns cenšas gūt drošības sajūtu un pārliecību, ka 
situācija ir kontrolējama, bet tas var radīt arī pilnīgi 
pretēju efektu – bērns nejūt atvieglojumu, bet arvien 
vairāk sāk raizēties par notiekošo. Ja bērnam ir grū-
tības novirzīt uzmanību no domām, kas viņu satrauc, 
atbildiet uz viņa jautājumiem, bet nosakiet robežas 
un nepārrunājiet vienu un to pašu tematu neskaitā-
mas reizes. 

Informēt un atvieglot raizes
Sniedziet bērnam nepieciešamo informāciju bez 

pārmērīgām un nevajadzīgām detaļām. Atbildiet uz 
jautājumiem godīgi, bet nestāstiet vairāk, nekā vi-
ņiem jāzina. Ja neesat sekojis līdzi pēdējā laika aktua-
litātēm un faktiem, mēģiniet atrast bērniem draudzī-
gus ziņu raidījumus vai videoklipus un pārrunājiet 
tos kopā ar savu bērnu. Izskaidrojiet informāciju bēr-
nam saprotamā un piemērotā veidā. Izskaidrojiet, ka 
koronavīruss tiek nemitīgi atspoguļots ziņās ne tikai 
tāpēc, ka ir bīstams, bet arī tāpēc, ka informācija par 
to, kā to apturēt un sevi pasargāt, ir svarīga mums 
visiem. Paskaidrojiet bērniem iemeslus, kāpēc ir 
svarīgi atcelt braucienus un pasākumus, kāpēc tiek 
slēgtas skolas, darbavietas utt.

Bērnam ir svarīgi dzirdēt, ka pieaugušie uzņe-
mas atbildību. Pasakiet, ka jūs būsiet atbildīgs par 
bērna informēšanu par svarīgām izmaiņām – bēr-
nam nav jāraizējas, ka pašam būs jāmeklē jaunākā 
informācija par notiekošo. 

Pārmērīgi neizrādīt savas raizes
Ir svarīgi neapgrūtināt bērnu ar savām rūpēm, kā 

arī nevajag pieņemt, ka bērns notiekošo situāciju vēr-
tē tieši tāpat kā vecāki. Tas, kas rada bažas pieaugu-
šajam, ne vienmēr rada tādas pašas bažas bērniem. 
Ja jūtaties noraizējies, aprunājieties ar citu pieaugu-
šo bez bērna klātbūtnes. 

Radīt cerību
Pastāsti bērnam par visiem pieejamajiem līdzek-

ļiem, kas palīdz izārstēt vīrusu, par aktīvo darbu, 
kas visā pasaulē šobrīd tiek fokusēts uz vakcīnas 
izstrādi, kā arī to, ka cilvēkiem, kas ir inficējušies, 
tiek sniegta palīdzība. Izstāstiet bērnam, ka vairums 
cilvēku atveseļojas un atkal kļūst pilnīgi veseli.

Uzturēt ierasto dienas ritmu
Centieties nodrošināt bērnam pēc iespējas zinā-

māku un ierastāku dzīves un dienas ritmu. Palīdziet 
viņam pievērst uzmanību arī kaut kam citam, ne ti-
kai ziņām par Covid19. Iedrošiniet un veiciniet bērna 
iespējas nodarboties ar aktivitātēm, kas arī iepriekš 
bija viņa dzīves būtiska sastāvdaļa. Izslēdziet ziņas, 
nolieciet telefonus, runājiet un dariet kopā lietas, kas 
nekādā veidā nav saistītas ar vīrusu.

BĀRIŅTIESAS INFORMĀCIJA

Ja konstatē bērnu atstāšanu, nepietiekamu uzraudzību vai aprūpi vai ir ziņas par pieaugušu 
personu, kurai nepieciešama palīdzība, lūdzu ziņot Pāvilostas novada bāriņtiesai, zvanot pa telefonu 
63484565 vai 29470226, kā arī rakstot e-pastā barintiesa@pavilosta.lv.

Lai arī iecerētā dalība lie-
lajā tūkstoš delegātu Eiropas 
Urologu asociācijas ikgadējā 
kongresā no 20. līdz 24. mar-
tam Amsterdamā, Nīderlandē, 
sakarā ar koronavīrusa slimī-
bas uzliesmojumu bija jāat-
liek, tomēr attālināti vīriešu 
un viņu tuvinieku konsultēša-
nas darbs turpinās. 

Esam piedalījušies gan Eiro-
pas līmeņa organizācijas “Europa 
Uomo” (“Eiropas vīrietis”) 3000 
pacientu plašajā dzīves kvalitātes 
aptaujā, prostatas slimības pa-
cientu rokasgrāmatas atvēršanā, 
gan “Latvijas Radio 1” raidījumā 
“Kā labāk dzīvot”, kā arī citos 
pasākumos, sarežģītāko novadu 
vīriešu slimības gadījumu konsul-
tēšanā, palīdzībā ārstniecībā Stra-
diņa un Austrumu slimnīcās Rīgā.

 Izdevumā “Latvijas Pensio-
nārs” vairākiem desmitiem tūk-
stošu lasītāju izskaidrots, kam 
jāpievērš uzmanība veselībai da-
žādos vecumos, tāpat nozīmīgi, 
ka viens no mūsējiem, trīsdes-
mitgadīgais Ervīns Poika, dalījies 
ar savu dzīvesstāstu un atvese-

PALDIES MEDIĶIEM!

ļošanās ceļu žurnāla “Veselība” 
janvāra numurā. Viņš savā darba 
dzīvē paralēli dārznieka lietām 
ir arī viens no ātrās palīdzības 
šoferīšiem, ikdienā braucot uz 
izsaukumiem, arī pie cilvēkiem 
ar vīrusa slimības simptomiem. 
Paldies par drosmi!

Šajās nedēļās mūsu pateicī-
ba un atbalsts gan visiem me-
diķiem, gan medicīnas atbalsta 
personālam, kuri ikdienā ir cīņas 
ar vīrusa slimību “pirmajās fron-
tes līnijās”.

Ēriks Mikelšteins, biedrība 
“Dažādas paaudzes par dzīvi”

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam 
Parka ielā 29, Pāvilostā, apstiprināšanu

Pāvilostas novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu 
(prot. Nr.4, 20.§) “Par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu zemes 
vienības sadalīšanai īpašumā Parka iela 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Pāvilostas novada pašvaldī-
bā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, un interneta 
vietnē www.pavilosta.lv.
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31. martā valdība atbalstīja 
Zemkopības ministrijas izstrādātos 
Ministru kabineta (MK) noteiku-
mus “Noteikumi par samazinātās 
akcīzes nodokļa likmes piemēro-
šanu zvejniecībā izmantojamai dī-
zeļdegvielai”. Jaunie noteikumi no-
saka kārtību, kādā izmantošanai 
kuģos zvejniecībā iekšējos ūdeņos 
un piekrastes ūdeņos piemēro sa-
mazināto likmi dīzeļdegvielai (šo-
brīd 15% no akcīzes nodokļa stan-
dartlikmes dīzeļdegvielai jeb 62,10 
eiro par 1000 litriem), tās patēriņa 
limitus kalendārajā gadā, patēriņa 
limitu piešķiršanas, iegādes un ad-
ministrēšanas kārtību, kā arī kārtī-
bu, kādā atmaksā akcīzes nodokli 
par dīzeļdegvielu, kura izmantota 
kuģos zvejniecībai piekrastes ūde-
ņos.

Noteikumi paredz tiem pie-
krastes ūdeņu zvejniekiem, kam 
šobrīd nav iespēju iegādāties ostu 
teritorijās dīzeļdegvielu ar akcīzes 
nodokļa atbrīvojumu, nodrošināt 
iespēju iegādāties dīzeļdegvielu ar 
samazinātu akcīzes nodokļa likmi 
degvielas uzpildes stacijās vai arī 
no komersanta, kuram ir speciāla 
atļauja (licence), apstiprināta no-
liktavas turētājai darbībai ar naftas 
produktiem, vai speciāla atļauja 
(licence) degvielas vairumtirdznie-
cībai, paredzot samaksātās akcīzes 
nodokļa likmes atmaksu.

Noteikumi paredz arī iekšējo 
ūdeņu zvejniekiem nodrošināt ie-
spēju iegādāties dīzeļdegvielu ar 
samazinātu akcīzes nodokļa likmi 
degvielas uzpildes stacijās vai arī 
no komersanta, kuram ir speciāla 
atļauja (licence), apstiprināta no-
liktavas turētājai darbībai ar naftas 
produktiem, vai speciāla atļauja 
(licence) degvielas vairumtirdznie-

cībai, jo saskaņā ar valsts atbalsta 
nosacījumiem nav iespējams no-
teikt pilnīgu atbrīvojumu no akcī-
zes nodokļa.

Noteikumi paredz, ka tiesības 
iegādāties dīzeļdegvielu ar sama-
zinātu akcīzes nodokli tiks pie-
šķirtas tikai tādam zvejniekam, 
kas ir saņēmis atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā un 
ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumu un rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas 
līguma protokolu ar pašvaldību 
par zveju Baltijas jūras, Rīgas 
jūras līča piekrastes ūdeņos vai 
iekšējos ūdeņos un marķētu dī-
zeļdegvielu izmanto kuģos zvejai 
iekšējos vai piekrastes ūdeņos. 
Turklāt noteikumos noteikts, ka 
tiesības iegādāties dīzeļdegvielu 
ar samazinātu akcīzes nodokli ne-
piešķir, ja zvejnieks ir iegādājies 
dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa 
atbrīvojumu.

Noteikumos noteikts, ka ie-
sniegums zvejniekam, kas vēlas 
iegādāties dīzeļdegvielu ar sama-
zinātu akcīzes nodokļa likmi, jā-
iesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā 
gada 1. februārim.

Minimālās iesniegumā norādā-
mās prasības ir noteiktas noteiku-
mu projekta 1. pielikumā. Lauku 
atbalsta dienests (LAD) līdz kārtē-
jā gada 1. martam izvērtē zvejnie-
ku iesniegtos iesniegumus, tajos 
norādītās informācijas atbilstību 
noteikumos noteiktajām prasībām, 
aprēķina marķētās dīzeļdegvielas 
kopējo daudzumu kalendārajam 
gadam saskaņā ar noteikumu pro-
jekta 2. pielikumā noteiktajiem 
marķētās dīzeļdegvielas limitiem 
un pieņem lēmumu par marķētās 
dīzeļdegvielas daudzuma piešķir-

šanu vai lēmumu nepiešķirt tiesī-
bas iegādāties marķēto dīzeļdeg-
vielu.

Noteikumi nosaka, ka akcīzes 
nodokli piekrastes zvejniekiem 
atmaksā Valsts ieņēmumu die-
nests (VID), ņemot vērā LAD vie-
notajā datubāzē esošo informāciju 
par konkrētajā kalendārajā gadā 
piekrastes zvejniekam realizēto 
marķētās dīzeļdegvielas daudzu-
mu, līdz nākamā gada 1. aprīlim 
zvejnieka bankas kontā ieskaitot 
zvejniekam kalendārā gada laikā 
samaksāto likumā “Par akcīzes no-
dokli” noteikto likmi.

Noteikts, ka LAD izlases veidā 
pārbauda vismaz piecus procentus 
zvejnieku, kam piešķirtas tiesības 
iegādāties marķētu dīzeļdegvielu 
ar samazinātu akcīzes nodokļa lik-
mi, un ka marķētās dīzeļdegvielas 
apriti uzrauga un kontrolē VID.

Tā kā noteikumi stāsies spēkā 
2020. gada 1. maijā un iesniegums 
zvejniekam, kas vēlas iegādāties 
dīzeļdegvielu ar samazinātu akcī-
zes nodokļa likmi, 2020. gadā jāie-
sniedz ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam, 
LAD lēmumu par marķētās dīzeļ-
degvielas daudzuma piešķiršanu 
vai lēmumu nepiešķirt tiesības 
iegādāties marķēto dīzeļdegvielu 
pieņems līdz 2020. gada 1. jūli-
jam. Marķētās dīzeļdegvielas dau-
dzums 2020. gadā tiks aprēķināts 
nevis par pilnu kalendāro gadu, 
bet gan proporcionāli par mēne-
šiem no noteikumu spēkā stāšanās 
brīža, tas ir, no 2020. gada maija 
līdz decembrim.

MK “Noteikumi par samazinā-
tās akcīzes nodokļa likmes piemē-
rošanu zvejniecībā izmantojamai 
dīzeļdegvielai” stāsies spēkā 2020. 
gada 1. maijā.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: lai piedalītos 
ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktor-
tehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai 
apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītā-
ja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaid-
ras naudas maksājumu.

Uzziņām tālruņi 29437351, 20000450 vai www.vtua.gov.lv.

Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 06.05 10.30 Dzintaru ielā 73 Pāvilostā

Vērgale 14.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 14.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 14.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 21.05. 10.30 Pie Pagastmājas

Traktortehnikas ikgadējās 
valsts tehniskās apskates laiki 

un vietas Pāvilostas novadā

Labas ziņas zvejniekiem

31. martā valdība apstiprinā-
ja Zemkopības ministrijas saga-
tavotos Ministru kabineta (MK) 
noteikumus “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Kompensācijas 
shēma par nozvejas zaudējumiem, 
kurus radījuši aizsargājamie zīdī-
tāji””. Noteikumi nosaka kārtību, 
kā tiks sniegts finansiāls atbalsts 
piekrastes zvejniekiem, lai segtu 
aizsargājamo zīdītāju (roņu) radī-
tos zaudējumus to zvejas rīkiem un 
nozvejai.

Pasākumā publisko finansēju-
mu varēs saņemt juridiskas un fizis-
kas personas, kuras nodarbojas ar 
komerciālo zveju Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 
(turpmāk – atbalsta pretendents) un 

kurām kalendārajā gadā, par kuru 
tiek kompensēti roņu radītie zau-
dējumi, kā arī projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienā ir zvejas atļauja 
(licence).

Publiskā finansējuma apmērs 
katram atbalsta pretendentam būs 
atkarīgs no konkrēto zivju sugu, 
kuras ietekmē roņi (akmeņplekste, 
sīga, zandarts, asaris, lucītis, men-
ca, vimba, plaudis, lasis, taimiņš, 
salaka, reņģe, vējzivs, apaļais jū-
ras grundulis un plekste), nozve-
jas apjoma tajā kalendārajā gadā, 
par kuru tas pretendē uz publisko 
finansējumu, uz ko tiek attiecināts 
MK noteikumos noteiktais zivju 
vērtības koeficients un roņu radīto 
zaudējumu koeficients.

Lai pieteiktos uz publisko finan-

sējumu, atbalsta pretendentiem būs 
Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz 
projekta iesniegums un atbalsta pre-
tendenta deklarācija.

MK noteikumi “Valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Kompensācijas 
shēma par nozvejas zaudējumiem, 
kurus radījuši aizsargājamie zīdī-
tāji”” stāsies spēkā pēc to publicē-
šanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja,

tālrunis 67027070, mob. 
26534104, epasts 

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Turpmāk arī zvejnieki zvejas kuģiem varēs iegādāties 
dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi

Piekrastes zvejniekiem 
kompensēs roņu radītos zaudējumus
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Lepojamies ar 12. klases skolnieka Mihaēla DOROŅINA sasniegu-
miem valsts krievu valodas olimpiādē, kurā ieguva 2. vietu, tikai par 
vienu punktu atpaliekot no 1. vietas. Mihaēls startēja to skolēnu gru-
pā, kuriem ir saskare ar krievu valodu ikdienā.  Paldies par ieguldīto 
darbu skolotājai Ludmilai Vasiļčikai!

Mainoties situācijai valstī, kad tiek atcelti visi masu pasākumi, 
atceltas klātienē arī valsts mācību priekšmetu olimpiādes. 31. martā 
attālināti Mihaēls Doroņins piedalījās valsts fizikas olimpiādē, bet 3. 
aprīlī aizstāvēja savu zinātniski pētniecisko darbu.

Par attālināto mācīšanos
Šī gada 23. martā visā valstī tika uzsāktas mācības attālināti. 

Skolēnu brīvlaikā Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības 
satura centrs un Skola2030 pedagogi izstrādāja metodiskos ieteiku-
mus – vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attā-
linātu mācību īstenošanai ārkārtējās situācijas laikā. Arī mūsu skola 
ir izstrādājusi attālinātās mācīšanās kārtību, ar kuru var iepazīties 
skolas mājaslapā un eklasē.

Lai šajos krīzes apstākļos varētu labāk apgūt mācību vielu, Pāvilos-
tas vidusskola visiem skolēniem iegādājusies portāla www.uzdevumi.lv 
licences, kas ļauj piekļūt arī uzdevumu pareizam atrisinājumam un 
atbildei.

Skolēnu brīvlaikā pedagogi aktīvi strādāja pie dažādu materiālu 
veidošanas, elektronisko materiālu piemeklēšanas attiecīgajos mācību 
priekšmetos, iepazinās ar dažādām mācību platformām, dalījās pie-
redzē, kā arī katrs klases audzinātājs apzināja savus skolēnus par in-
terneta pieejamību un tehnisko nodrošinājumu. Skola piedāvā iespēju 
uz laiku paņemt skolas datoru, ja kādam rodas vajadzība, bet līdz šim 
neviens nav atsaucies. Šis ir sarežģīts laiks, kad jaunajiem apstākļiem 
jāpielāgojas gan skolotājiem, gan skolēniem, gan arī vecākiem. Šobrīd 
mācāmies visi kopā, tas prasa lielāku apņēmību, izturību, prasmi plā-
not, savstarpēju sadarbību, sniedzot atgriezenisko saiti. Liela slodze ir 
uz vecāku pleciem, īpaši sākumskolā. Paldies visiem, kas pret šo si-
tuāciju izturas ar izpratni, tikai kopīgiem spēkiem mēs varam sasniegt 
mērķi. Neviens nezinām, kā situācija mainīsies, bet ļoti jācer, ka netiks 
atņemts vasaras brīvlaiks, tāpēc aicinu skolēnus pret uzdotajiem dar-
biem attiekties apzinīgi – ievērot saziņas laikus ar skolotājiem, nebai-
dīties jautāt, sadarboties ar klasesbiedriem, savlaicīgi iesniegt darbus, 
sekot līdzi skolotāju norādēm saziņas vietnēs. Neaizmirstiet katru die-
nu ieiet eklasē! Plānojiet laiku pastaigām un sportam svaigā gaisā, bet 
nepulcējieties baros!

Lai mums visiem stipra veselība un izturība pārvarēt šo grūto laika 
posmu!                                                                             

 Direktores vietniece Aina Jakovļeva

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Grobiņas Mūzikas un māks-
las skolā 28. februārī notika jaun-
rades sadraudzības pēcpusdiena 
par tēmu “Pilsēta”.

Mūzikas skolu audzēkņi no 
Nīcas, Vaiņodes, Priekules, Lie-
pājas un Grobiņas atskaņoja 
pašsacerētas kompozīcijas ins-
trumentālajiem ansambļiem un 
solo. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 
Laila Anna Horna ar skaņdarbu 
akordeonam “Pilsētas svētki”.

Dalībniekiem meistarklasi 
sniedza komponiste M. Gribin-
ščika, atraktīvi iesaistot bērnus 
komponēšanā. Jaunradei ir svarī-
ga loma radošuma attīstīšanā, tā 
pilnveido arī muzicēšanas pras-
mes.

Aicinām bērnus izpaust savu 
talantu kompozīcijās un piedalī-
ties nākamajos konkursos!

Skolotāja Antra Ķikute

Pāvilostas mūziķi koncertē Grobiņā

Katru gadu “Junior Achieve-
ment Latvija (JAL)” rīko divus 
valsts mēroga skolēnu mācību uz-
ņēmumu (SMU) gadatirgus “Cits 
bazārs” tirdzniecības centrā “Do-
mina Shopping” Rīgā.

 Šogad 7. martā tirgū piedalījās 

arī divi SMU no Pāvilostas skolas: 
“StellePērle”, kurā darbojas Paula 
Niedoliņa, Ramona Tīna Rolmane 
un Samanta Ozola, darinot pērļo-
tas rokassprādzes, un uzņēmums 
“Viecis”, kurā darbojas Viesturs 
Ralfs Kurčanovs un Emīls Kurča-

Pāvilostas vidusskolas SMU “Citā bazārā”

parādīt sevi, nedaudz patirgoties. 
Mūsu skolēni bija labā līmenī, 
vajag tikai atmest kautrību, būt 
drošākiem. 

Jaunieši ar gūto pieredzi ir ļoti 
apmierināti. Katrs no dalībnie-
kiem saskatīja kaut ko sev īpašu.

“Šāds pasākums ir ļoti labs un 
noderīgs skolēniem, mēs varam 
tuvāk iepazīt, kā darbojas bizness. 
Iepazīstam naudas vērtību, sapro-
tam, kā ar to rīkoties. Svarīgs ir pie-
nākumu sadalījums, jo SMU mēs 
esam komanda. Ir jābūt komandas 
darbam, ja tā nebūs, tad nebūs arī 
biznesa.” (Ramona Tīna)

“Bija ļoti interesanti, bet grū-
ti orientēties milzīgajā teritorijā. 
Tirdzniecības vietas atradās pārāk 
tuvu viena otrai. Labs pasākums, 
kurā ir jāatgriežas.” (Samanta)

“Man šis bija pieredzes bagāts 
pasākums, es labprāt piedalītos arī 
nākamgad. Lai gan peļņa nebija 
liela, tas tik un tā bija forši un in-
teresanti. Iepazīstoties ar citu SMU 
sortimentu, konstatēju, ka mēs izga-

tavojam atšķirīgas rotas.” (Paula)
“Man patika, ka citi stāstīja par 

saviem produktiem. Varēja aplūkot 
jauniešu izgatavotas un izdomātas 
lietas. Man nepatika uzstāties uz 
skatuves, jo nekad to nebiju darī-
jis. Cerēju pārdot vairāk preces, bet 
vienalga es gribētu arī nākamreiz 
piedalīties.”  (Viesturs Ralfs)

“Man patika tirdzniecības 
centrs, patika strādāt kopā ar brā-
li. Cerēju pārdot vairāk, bet nekas. 
Pasākums bija mazliet par ilgu. 
Bija patīkama stresa sajūta, saru-
nājoties ar žūriju un pircējiem.” 
(Emīls)

Šoreiz balvas neieguvām, bet 
tā bija vērtīga pieredze nākotnei. 

Paldies skolēniem par izturī-
bu un viņu vecākiem par atbalstu, 
sapratni un līdzdalību, skolotājam 
Andrim par palīdzību vizītkaršu 
izgatavošanā un šoferītim Ego-
nam par pacietību.

            
Skolotāja Ārija Paipa, 
SMU pulciņa vadītāja

novs, mājas apstākļos apdrukājot 
kokvilnas un linu T kreklus un 
iepirkumu maisiņus. 

Lai kļūtu par pasākuma dalīb-
nieku, vajadzēja ļoti precīzi aiz-
pildīt pieteikuma anketas, jo pēc 
tām notika dalībnieku atlase. Tika 
uzaicināti 270 mācību uzņēmumi, 
jo tieši tik daudz  tirdzniecības 
vietas bija pieejamas. Tad sākās 
gatavošanās. Vajadzēja pārskatīt 
preces, atlasīt vai papildināt to 
klāstu, izgatavot vizītkartes, ce-
not, izvēlēties iesaiņojumu, vieno-
ties par stendu noformējumu un 
sagatavot vienu minūti garu SMU 
prezentāciju – Business Pitch jeb 
Lifta runu. Gadatirgus vienlaicīgi 
ir arī konkurss.

Tirgus diena bija ļoti gara. Iz-
braucām sešos un mājās pārbrau-
cām desmitos vakarā.  Pa vidu – 
stendu iekārtošana, uztraukums 
par žūrijas jautājumiem, iespēja 
redzēt valstī pazīstamus uzņēmēj-
darbības jomas cilvēkus, apskatīt 
citu SMU veikumu, iepazīties un 

Foto: Ā. PaipaKolāža: A. Paipa
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PĀVILOSTĀ
LAI PIEMINAM UN 
ATCERAMIES

PĀVILOSTAS NOVADĀ PIEMIN 
REPRESIJĀS CIETUŠOS

Pāvilostas pilsētas rokdar-
bu pulciņš “Spundiņš” katru 
gadu piedalās labdarības pasā-
kumos, ar saviem rokdarbiem 
apdāvinot vecos ļaudis pansio-
nātos Pāvilostā un Jūrkalnē, kā 
arī bērnus invalīdus Liepājā.

Pagājušā gada nogalē rokdarb-
nieces aizveda pašu adītas zeķes, 
cimdus un vēl citus adījumus uz 
Grobiņas sociālās aprūpes centru 
“Iļģi”. Un šogad februāra beigās 
saņēmām no “Iļģu” pansionāta 
filiāles vadītājas Gitas Dižgalves 
un labklājības ministres Ramonas 
Petravičas ielūgumu uz 4. marta 
Labestības gada atklāšanas pasā-
kumu valsts sociālās aprūpes cen-
tra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”.

Labestības pasākums bija ļoti 
jauks, sirsnības un mīlestības 
pilns. Tā laikā notika arī kon-
certs, kurā piedalījās cilvēki ar 
īpašām vajadzībām no dažādiem 
Latvijas reģioniem.

Ar ziediem un Pateicības raks-
tiem tika sveiktas labdarības bied-
rības no visas Latvijas – Latgales, 
Vidzemes, Zemgales un Kurze-
mes. Arī Pāvilostas pilsētas rok-
darbu pulciņš “Spundiņš” saņēma 
Pateicības rakstu un ziedus.

Pāvilostas rokdarbnieces no Labklājības 
ministres saņem Pateicības rakstu

Grobiņas sociālās aprūpes centra “Iļģi” vadītāja Gita 
Dižgalve (vidū) un Pāvilostas pilsētas rokdarbu pulciņa 
“Spundiņš” dalībnieces

“Spundiņa” dalībnieki atzīst, 
ka tā ir laba sajūta, ja esi ticis 
novērtēts, jo tas ir brīvprātīgais 
darbs, kas ar prieku tiek iegul-
dīts līdzcilvēku vajadzībām.

Pāvilostas pilsētas rokdar-
bu pulciņš noteikti arī nākotnē 

turpinās savu darbību, adot un 
dāvinot rokdarbus tiem, kam tas 
patiešām nepieciešams.

 
Pāvilostas pilsētas rokdarbu 
pulciņa “Spundiņš” vadītāja

Biruta Jemberga

6. martā Vērgales pagasta 
muzeja izstāžu zālē ikviens tika 
aicināts uz tikšanos dzejā un 
mūzikā “…laiks sveķainus gadus 
plēš” kopā ar Aivaru Gravu, Ojā-
ru Drulli un Ivetu Vanagu.

Pasākuma laikā Aivara lasī-
jumā izskanēja dzeja par visda-
žādākajām tēmām. Dzeja tapusi 
gan pirms vairākiem gadiem, gan 
arī samērā nesen. Savukārt Ojārs 
izpildīja dziesmas ar Aivara sace-
rēto dzeju, bet Iveta uz ekrāna rā-
dīja fotogrāfijas no Dainas Vītolas 
kolekcijas.

Pasākuma laikā katrs klausī-
tājs saņēma piemiņai grāmatiņu, 
kurā Ojārs Drulle apkopojis Ai
vara Gravas dzeju, pēc kuras vei-
dojis savu muzikālo pavadījumu 
dziesmām. Pasākuma apmeklē-
tāji ar interesi klausījās dzeju un 
dziedāja līdzi dziesmām.

Vita Braže

Tikšanās dzejā un mūzikā
Foto: V. Grindule

BEZDARBNIEKU SKAITS PĀVILOSTAS NOVADĀ UZ 29.02.2020. 

Bezdarbnieka deklarētā 
dzīves vieta (novads, 
pilsēta, pagasts)

Bezdarb-
nieku 
skaits

no tiem

sievietes invalīdi

jaunieši 
vecumā no 
15 līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb-
nieki

personas 
pēc ieslodzī-
juma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinājuma

pirmspensi-
jas vecuma 
bezdarbnieki

Pāvilosta 27 10 3 3 1  1 5

Sakas pagasts 12 4 1  2   3

Vērgales pagasts 45 24 2  12  2 10

Pāvilostas novads kopā 84 38 6 3 15 0 3 18

Mūsu novadā, pēc Sociālā 
dienesta sniegtajām ziņām, dzīvo 
trīspadsmit represētas personas. 
Tai skaitā Sakas pagastā un Pāvi-
lostā – septiņas. 

Pielikumā varat iepazīties ar 
Latvijas Valsts arhīva apkopotajiem 
datiem par 1949. gada 25. martā iz-
sūtītajiem Pāvilostas, Sakas pagasta 
un Ulmales pagasta iedzīvotājiem. 
(Pielikumu skatīt www.pavilosta.lv.)

Viņu piemiņai un atcerei 25. 
martā no novada pašvaldības tika 
nolikti ziedi pie represēto piemiņas 
akmens Pāvilostā.

Pāvilostas kultūras nama vadī-
tājas  p. i. 

Marita Horna

VĒRGALĒ 
25. martā visā Latvijā tika atzī-

mēta Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena. Uz atceres pasāku-
mu šajā dienā Vērgales kapos bija 
aicināts ikviens, kurš vēlējās nolikt 
ziedus, aizdegt sveces un pieminēt 
represijās cietušos, bet šogad tas 
notika neparastāk. Pulcēšanās aizlie-
guma dēļ kopīgs piemiņas pasākums 
Vērgales kapsētā nenotika, bet Vēr-
gales kultūras nama vadītāja Velga 
Freimane aicināja ikvienu sev vēlamā 
laikā kapsētā pie piemiņas akmens 
iedegt svecīti vai nolikt ziedus. Pēc 
Velgas novērojumiem, kad pati bija 
devusies iedegt piemiņas sveci un 
nolikt ziedus kapsētā, pie piemiņas 
akmens bija salikti ziedi un iedegtas 
sveces. Cilvēki atceras un piemin!

Marita Kurčanova

ZIEMUPĒ
PIEMIŅAS BRĪDIS 
PIE GAIŠĀ SKUMJU AKMENS

Kā katru gadu, tā arī šogad pie 
Gaišā skumju akmens Ziemupē 
aizdedzām sveces un nolikām pa-
vasara ziedu pušķīšus, pūpoliņus. 
Šopavasar bez īpaši organizēta pa-
sākuma, bet tas netraucēja mums 
padomāt par izvesto likteņiem, par 
viņu nepiepildītajiem sapņiem. Die-
nu iepriekš laikrakstā “Kurzemes 
Vārds” tika publicēts Ziemupes 
meitenes Irmas Hausmanes Sibīri-
jas stāsts – skaudrs un nežēlīgs. 17 
gadus veca meitene kā valsts no-
ziedzniece tika aizvesta uz Omskas 
apgabalu, lai pēc astoņiem gadiem 
mājās atgrieztos kā sieviete, kura 
tur ar viltu izprecināta, kuras mazais 
dēliņš pēc dzemdībām nomira aiz 
slēgtām durvīm jaunās māmiņas ro-
kās, mediķu palīdzību nesagaidījis…

Daina ar Daigu mūsu šās dienas 
sajūtas izdziedāja. Paldies viņām. 
Skanēja mūsu tautas dziesmas un 
viena no visskaistākajām dziesmām 
pasaulē, stāsta, ka indiāņu tautas 
dziesma, kura arī ir kļuvusi par lat-
viešu tautas spēka dziesmu  –

Pacel skatu uz austošo Sauli
Pacel skatu un zini – ir vērts!
Lai dārd tavu skrienošo 
sirdspukstu auļi un
Lai dzīvo viss, kas tev svēts!

Daina Vītola
 

Kaut arī šī brīža situācija valstī 
liedz cilvēku pulcēšanos un pasā-
kumu rīkošanu, tas neliedz mums 
katram atcerēties un pieminēt 
mūsu zemes vēsturē tik nozīmīgo 
un skumjo dienu – 1949. gada 25. 
martu, kad padomju okupācijas 
vara veica otro Latvijas iedzīvo-
tāju masu izsūtīšanu. Īstenojot 
Baltijas iedzīvotāju deportācijas 
operāciju “Krasta banga” (Priboj), 
vienas nakts laikā savu ceļu uz 
specnometinājuma vietām Sibī-
rijā bija spiesti uzsākt aptuveni 
42 tūkstoši cilvēku, tai skaitā 
10 tūkstoši bērnu. Deportācija 
bija pilnībā vērsta pret zemniecī-
bu, lai gan ne visi deportētie bija 
zemnieki.

Pēc Otrā pasaules kara bei-
gām, kad Latvijā uz palikšanu ie-
nāca “atbrīvotāji”, mūsu zemē tika 
atšķirta jauna represiju un pastā-
vīgu baiļu lappuse – latviešu izglī-
totākās un uzņēmīgākās sabiedrī-
bas daļas un latviešu zemniecības 
tradīciju iznīcināšana. Viens no 
būtiskiem elementiem bija “ku-
laku kā šķiras likvidācija”. 1949. 
gada deportāciju nolūks bija sa-
lauzt pretestību kolektivizācijai. 
Kopumā tas arī izdevās, turklāt ar 
uzviju. Laika posmā no 1949. gada 
27. marta līdz 6. aprīlim Latvijā 
organizēja 1740 jaunu kolhozu. 
Mūsdienu Latvijas vēsturnieki ko-
lektivizāciju raksturo kā vissmagā-
ko satricinājumu, ko Latvijas lauki 
pārdzīvoja 20. gadsimtā un kas iz-
raisīja milzīgas sociālās, demogrā-
fiskās un tikumiskās pārmaiņas.

Ne visi, kuri piedzīvoja izsūtī-
juma šausmas un pazemojumus, 
atgriezās savā dzimtenē. Bet tie, 
kuriem bija tā laime atgriezties, 
atmiņās daloties, saka, ka izdzīvot 
svešajā un skarbajā vidē viņiem 
palīdzējusi latviešu spīts, dziesma 
un neremdināmās ilgas pēc savas 
zemes. Tā, kā to dzejā izsaka vie-
na no izsūtītajām Daina Freiverte: 

Aust diena pār Urāliem 
gurda kā strazds
Pēc skrējiena tāla pār jūru.
Mirdz sudraba gaismā mans 
dzimtenes krasts
Caur svešzemes nakti šo sūru.

Tur tālu pie Daugavas ābeles zied.
Man liekas, ka bites san viņās.
Kā gribētos celties, projām tur skriet
Manas dzimtenes ziedošās lejās.

Birst ābeles ziedi un asaras līst
Pār mātes un līgavas vaigiem.
Pa Krievzemes tundrām 
nu latvieši klīst,
Zem austrumu varmāku spaidiem.

Bet vaidi un asaras – asinīs kļūs
Par spēku, kas naidnieku dragās.
Tad brīva un laimīga Latvija būs
Pats Dievs tai šo brīvību sargās.
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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 maija izdevumam 
jāiesniedz līdz 28. aprīlim. 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” tipogrāfijā. 
Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

AIVARS LĀCIS  
(18.07.1957.–22.03.2020.)

BIRUTA PRIEDE 
(04.12.1944.–17.03.2020.)

Izsakām līdzjūtību!

Būs vai nebūs – 
tāds ir jautājums!

Uz šo jautājumu es nevaru atbildēt, jo nezinu. Bet ir paredzēts, ka svēt-
dien, 3. maijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00 Vērgales centrā būs SVĒTKU 
TIRGUS. Pēdējos gadus tas ir tiešām bijis kupli apmeklēts gan no tirgotā-
ju, gan pircēju puses. Janvāra beigās jau pieteicās pirmie tirgotāji. Šogad 
par muzikālo pusi gādās grupa “Lustīgais blumīzers”. Vai būs šajā datumā 
tirgus, nevaru pateikt, bet domāsim labas domas, un varbūt mums visiem 
kopā izdosies. Lūdzu arī vietējos tirgotājus pieteikt savu dalību tirdziņam. 
Sekojiet līdzi informācijai par situāciju valstī, jaunākās ziņas Pāvilostas 
mājaslapā un afišās. Tirgotāji! Pieteikšanās telefona numurs nemainīgs – 
29189223 (Velga).

INFORMĀCIJA PAR 
PĀVILOSTAS 

PILSĒTAS SVĒTKIEM
Sakarā ar neparedzamo 
ārkārtas situāciju valstī 

informācija par 
pilsētas svētkiem tiks 

publicēta maija numurā.

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
No 1. aprīļa Pāvilostas novada pašvaldība ir noslēgusi jaunu 
sadarbības līgumu ar zvērinātu advokātu Edgaru Štālu. 

Kontaktinformācija pa tālruni 29187278, 
e-pasta adrese edgarabirojs@gmail.com.

Aprīlī klātienes bezmaksas juridiskā konsultācija 
novada iedzīvotājiem nenotiks.

Lūgums sekot turpmākai informācijai www.pavilosta.lv 
un novada avīzes maija numurā.

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
                               (A. Gļauda)

Izsakām līdzjūtību Lidijai LĀCEI 
un visiem viņas piederīgajiem,

 VĪRU, TĒTI, OPĪTI 
pēdējā gaitā pavadot!

Pāvilostas vidusskolas kolektīvs

Saņem, labā zemes māte, 
Vienu sirmu māmulīti, 
Apsedz viņu silti, silti 
Savām smilšu villainēm.

Skumju brīdī domās esam kopā ar 
Ludmilu VASIĻČIKU 

un visiem viņas piederīgajiem, 
MĀMIŅU, VECMĀMIŅU, 

VECVECMĀMIŅU 
Aizsaulē aizvadot!

Pāvilostas vidusskolas kolektīvs

LĪDZJŪTĪBAS

Paldies Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektoram Alfrēdam Magonem, 
pašvaldības labiekārtošanas nodaļas 
vīriem, īpaši Guntim Arājam, un 
pašvaldības policijai par mana suņa 
atrašanu un izglābšanu.

Gunta Raibarte

PATEICĪBA

APTIEKAI MAINĀS 
DARBA LAIKS

Vēlamies informēt, 
ka sakarā ar ārkārtas 

situāciju valstī, 
sākot ar šī gada 25. martu, 
uz nenoteiktu laiku mainās 

Pāvilostas aptiekas darba laiks.

Konkursa “Latvijas būvniecī-
bas Gada balva 2019” gala ceremo-
nija norisinājās 10. martā kultūras 
pilī “Ziemeļblāzma”, klātesot valsts 
un pašvaldību pārstāvjiem, uzņē-
mumu vadītājiem, arhitektiem un 
nekustamo īpašumu attīstītājiem.

Tas ir lielākais būvju izvērtēša-
nas konkurss Latvijā, kuram tika 
iesniegti kopskaitā 162 pieteikumi 
10 nominācijās. Piedalījās arī ār-
zemju objekti, kuru tapšanā iesais-
tīti Latvijas pilsoņi – būvniecības 
speciālisti.

Nominācijā “Inženierbūve 
– pārbūve” 2. vietu ieguva Pā-

vilostas ostas Ziemeļu un Dien-
vidu molu pagarināšanas pro-
jekts (pasūtītājs: Pāvilostas ostas 
pārvalde, projekts: inženieru 
birojs “Kurbada tilti”, būvnieks: 
“Kauno tiltai”, būvuzraudzība: 
“Isliena V”).

Balvu saņemt bija ieradušies 
(no kreisās): Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons, “Kauno tiltai” būvdarbu 
vadītājs Mareks Živula, tehniskā 
projekta autors Jānis Rāzna, Pāvil-
ostas ostas pārvaldnieks Ronalds 
Griškēvičs un Būvinženieru savienī-
bas pārstāvji.

Pāvilostas moli saņem 
“Latvijas būvniecības 
Gada balvu 2019”

Citādas Lieldienas
Mums katram ir sava pava-

sara izjūta, un tā atnākšana ne 
vienmēr saistīta ar kalendārā 
minēto datumu. Tuvojas Liel-
dienas. Šogad tās būs jāsagaida 
citādi. Lieldienu tradīcijas lie-
lākoties saistītas ar darbošanos 
brīvā dabā. Labākās Lieldienu 
ieražas ir tās, kas ģimenē nodo-
tas no paaudzes paaudzē. Pienā-
cis laiks likt lietā sakrātās sīpolu 
mizas un citus dabas materiālus. 
Mūsu senči esot Lieldienās podus 
dauzījuši, jo bija ticējums – jo 
vairāk lausku no viena sitiena, 
jo bagātāks būs gads. Tāpēc, lai 

netrūkst šogad radošās izdomas 
jūsu ģimenēs! Lai paši spējam 
celt acis uz augšu un samanīt, ka 
rītiem ir pavisam cita krāsa nekā 
agrāk. Lai uzsmaidām dzīvei un 
sev! Lai mīļi šie svētki jūsmājās! 
Katra jauna diena lai dāvā prie-
ku, kas ļautu apgalvot – dzīve ir 
lieliska! Visi kopā mēs izturēsim 
šo pārmaiņu laiku un varbūt šo-
reiz Lieldienās būsim katrs savās 
mājās. Saulainas un gaišas Liel-
dienas!

Velga Freimane,
Vērgales kultūras nama 

vadītāja

P. 9.00–15.00 
O. 9.00 –15.00 
T. 9.00–15.00 
C. 12.00–18.00 
P. 9.00–15.00 
S. 10.00–15.00 
Sv. Slēgts

2020. gada martā 
Pāvilostas novadā 

REĢISTRĒTA 1 LAULĪBA.
Sveicam ģimeni!

REĢISTRĒTI JAUNDZIMUŠIE – 
1 puika Vērgales pagastā 
un 1 meitene Pāvilostā.

Sveicam ģimeni!

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO


