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Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir beigusies un no 10. jūnija ierobežojumi ir  samazināti – ir atļauts pulcēties lielākam 
cilvēku skaitam –, arī turpmāk jāievēro vairāki drošības pamatprincipi. 

Jūnijā valdības sēdē tika apstiprināti MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” grozījumi, kur precizēti pulcēšanās nosacījumi publiskos pasākumos.

No šā gada 1. līdz 31. augustam:
â ārtelpās ir atļauts pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai tiek nodrošināta 4 m2 liela 

platība; 
â pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā ir noteikts šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits: 

– vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk, 
– 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2;

â kultūras pasākumus joprojām atļauts organizēt laikā no plkst. 6.30 līdz 24.00, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas 
pasākumus, kuri var ilgt līdz plkst. 2.00.

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka Pāvilostas novada domes deputāti saskaņā ar iepriekš minēto par Covid-19 iz-
platību un valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, nosakot par prioritāti iedzīvotāju drošību un veselību, lēma, ka no 
1. līdz 31. augustam (vai līdz nākamajam rīkojumam) TIEK ATĻAUTA pasākumu norise Pāvilostas novadā, ievērojot 
visus valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pasākuma organizators ir atbildīgs par MK noteikumu Nr.360 “Epidemiolo-
ģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu pasākuma norises brīdī.

Pāvilostas novada pašvaldība neatbild par privāti organizētiem pasākumiem Pāvilostas novadā.
Sekojiet līdzi informācijai www.pavilosta.lv un citos pašvaldības saziņas kanālos!

Lietainā 24. jūlija pievakarē ar Maijas Kalniņas dzejas 
rindām “Viens mazs no visa liela” un sirsnīgiem pateicī-
bas vārdiem absolventiem, pedagogiem un vecākiem tika 
aizvadīts pēdējais Pāvilostas vidusskolas izlaidums, kurā 
izsniegti atestāti par vispārējās vidējās izglītības iegūša-
nu Pāvilostas vidusskolā. 

Milzīgs gandarījums un prieks par absolventiem Kris-
teru Mārtiņu GIRGENSONU un Mihaēlu DOROŅINU! 
Paldies par kopā piedzīvoto, izdzīvoto, pārdzīvoto trīs 
gadu garumā. 

Jūlijs ir ražas laiks ne tikai lauksaimniekiem, bet arī 
absolventiem, ieskatoties izsniegtajos sertifikātos un ap-
zinoties, ka noteicošā loma uzņemšanai augstskolā un bu-
džeta vietas iegūšanai būs nevis skolas nosaukumam, bet 
iegūtajiem rezultātiem eksāmenos. 

Turot rokās Ministru prezidenta pateicības rakstu par 
izciliem un teicamiem sasniegumiem mācībās, medaļu 
par valsts mērogā izcīnīto otro vietu krievu valodas olimpi-
ādē, esot vienam no 342 simtgades stipendijas ieguvējiem 
Latvijā, kā arī saņemot Valsts izglītības un satura centra 
III pakāpes diplomu Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pēt-
niecības darbu konferencē mūzikas un mākslas nozarē, 
iejūtoties skolotāja lomā un safilmējot atbalsta materiālu 
fizikas un ķīmijas skolotājiem un skolēniem, ir labi pa-
darīta darba sajūta gan Mihaēlam Doroņinam, gan viņa 
pedagogiem. 

Esam pateicīgi Pāvilostas novada domei par finansiālu 
atbalstu trīs gadu garumā. 

Lai sastrādātais ir kā laba un sātīga ceļamaize, ejot pa-
saulē, mācoties un mākot izturēt!

Klases audzinātāja Ilze Ozoliņa

Absolvē Pāvilostas vidusskolu

PAR PASĀKUMIEM VASARĀ NOVADĀ PIRMĀ SKOLAS DIENA 
PĀVILOSTAS NOVADA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTAS PAMATSKOLĀ
1. septembrī plkst. 9.00 pulcēšanās klasēs 
un tikšanās ar klases audzinātāju

VĒRGALES PAMATSKOLĀ
1. septembrī plkst. 10.00 skolas zālē

PĀVILOSTAS PIRMSSKOLĀ “DZINTARIŅŠ”
1. septembrī plkst. 10.30 pirmsskolas telpās

VĒRGALES PIRMSSKOLĀ “KASTANĪTIS”
1. septembrī plkst. 9.00 pirmsskolas telpās

PĀVILOSTAS MŪZIKAS un MĀKSLAS SKOLĀ
2. septembrī plkst. 12.30 mākslas nodaļā 
(E. Šneidera laukumā 2)

*Sekojiet līdzi informācijai arī mājaslapā www.pavilosta.lv!

Foto: Aleksandrs Protopovičs
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības 
darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes 
lietvede Anita SPRUDZĀNE. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIE-
CE. Sēdē tika izskatīti 27 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â piešķirt finansējumu 1000,00 EUR apmērā jūras jahtu regates rīkošanai Pāvilostā, 

finansējumu rodot Pāvilostas novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijā “Līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem”.

â piešķirt papildu finansējumu Vērgales pagasta PII “Kastanītis” pirmsskolas skolotāja 
un pirmsskolas izglītības metodiķa likmes papildus finansēšanai, t.sk. darba devēja veikta-
jām VSAOI. Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas 
un štatu saraksta Vērgales pagasta PII “Kastanītis” sadaļu. PII “Kastanītis” vadītājai uzdeva 
slēgt atbilstošas vienošanās ar darbiniekiem.

â atļaut slēgt Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Kastanītis” no 2020. gada 
24. līdz 31. augustam, nodrošinot iespēju izglītojamiem apmeklēt PII “Dzintariņš” vai citu 
pirmsskolas izglītības iestādi, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

â atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Odiņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 6496 006 0054, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 
64960060022) ar kopējo platību 7,65 ha, t.sk. meža zemes  ar mežaudzi 0,81 ha platībā. Ap-
stiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 21 591 EUR; izsoles solis 
– 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsa-
vināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Gadījumā, ja tiek 
rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašuma izsole, tā notiek saskaņā ar šī lēmuma apstiprināta-
jiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas 
maksu. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lē-
mumā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Vasarnieki 23”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960010507, kas sastāv no zemesgabala 0,2642 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 64960010507). Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašu-
ma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināša-
nas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu.

â atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Inti”, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, kadastra Nr. 64960080076, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 
64960080076) ar kopējo platību 1 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmēju-
mu 64960080076001. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 
11 191 EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Noteica, ka nekus-
tamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc 
izsoles). Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašuma izsole, tā notiek saskaņā 
ar šī lēmuma apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles 
soli un izsoles reģistrācijas maksu. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iz-
nomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030164, kas sastāv no zemes vienības 10,3 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 64960030164). Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekus-
tamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtī-
bā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu.

â veikt šādus grozījumus Pāvilostas novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumā 
(prot. 7., 10.§; turpmāk tekstā – Lēmums). Nolēma izdarīt grozījumus un papildināt Lēmuma 
3.2. punkta tabulu un izteikt to šādā redakcijā:

Nr. p.k. Pakalpojuma nosaukums Maksa, t.sk. PVN 
(EUR)

1. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā vai Vērgales 
pagasta pārvaldē 51,00

2. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija Pāvilostas novadpētniecības muzejā, 
senlietu krātuvē “Jūras māja” vai Pāvilostas pilsētas kultūras namā 66,00

3. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā 
piemērotā vietā 136,00

4. Kāzu jubileju un citu ģimenes svētku ceremoniju sagatavošana un vadīšana 70,00

Precizēt Lēmuma 3.3. punktu un izteikt to šāda redakcijā:
“Personām (vienam vai abiem laulājamiem), kuru dzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novada 

administratīvajā teritorijā ilgāk par 12 mēnešiem no iesnieguma saņemšanas brīža, noteikt 50 % 
atlaidi minētajiem maksas pakalpojumiem.”

Papildināja Lēmuma 3.5. punktu un izteica to šādā redakcijā:
“Par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju Pāvilostas novadpētniecības muzejā, senlietu 

krātuvē “Jūras māja” vai Pāvilostas pilsētas kultūras namā 15,00 EUR ieskaitīt attiecīgās iestā-
des budžetā.”

Lēmuma grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. augustu.
â apstiprināt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos, 

izsakot Noteikumu 3.13. punktu šādā redakcijā: “Darbiniekiem ir tiesības izmantot īslaicīgu 
prombūtni ne ilgāk par 3 stundām dienā un ne biežāk kā 2 reizes mēnesī, lai veiktu veselības 
pārbaudi, nokārtotu nepieciešamās darbības citās iestādēs, ja tas nav iespējams ārpus darba 
laika vai izmantojot elektroniskos kanālus, kā arī ja ierašanās darbavietā nav iespējama nepār-
varamas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ.  Pirms paredzamās īslaicīgās 
prombūtnes darbinieks sniedz informāciju par prombūtnes sākuma un beigu laiku, kā arī iemes-
lu un parakstās prombūtnes uzskaites žurnālā. Žurnāls glabājas pie katras iestādes vadītāja un 
pašvaldības administrācijā pie kancelejas vadītājas.” Nolēma noteikumus nosūtīt visām Pāvil
ostas novada pašvaldības iestādēm un administrācijas darbiniekiem. Par atbildīgajām per-
sonām par Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu pašvaldības 
iestādēs noteica katras iestādes vadītāju, iestāžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem 
pašvaldības izpilddirektoru vai domes priekšsēdētāju. Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldī-
bas darba kārtības noteikumos stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri un ir saistoši visiem 
Pāvilostas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.

â veikt Komisijas sastāva aktualizēšanu, nosūtot pieprasījumu šādām institūcijām pār-
stāvja deleģēšanai darbam Komisijā: Lauku atbalsta dienests; Valsts meža dienests; biedrība 
“Zemnieku saeima”; Meža īpašnieku apvienība; Latvijas mednieku savienība.

â slēgt nomas līgumu ar biedrību “VV Foundation” par nekustamā īpašuma E. Šneidera 
laukums 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomu uz 12 gadiem no līguma parakstīšanas brīža. 
Noteica nomas maksu 296,33 EUR, kopā ar PVN 358,56 EUR mēnesī. Papildus noteiktajai no-
mas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. Atsevišķi no nomas maksas nom-
niekam jāveic maksa par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, maksa par patērēto 
elektroenerģiju un nomnieks maksā pusi (otru pusei sedz pašvaldība) no apkures izmaksām 
apkures periodā pēc pašvaldības piestādīta rēķina. Noteica, ka par lēmuma izpildi atbildīgs ir 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likuma” pārejas noteikumu 20. punktu, dome nolēma lūgt Dienvidkurzemes nova-
da finanšu komisiju sniegt pozitīvu lēmumu par nekustamā īpašuma E. Šneidera laukums 11, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomas līguma noslēgšanu.

â iznomāt līdz 2021. gada 1. augustam biedrībai “Izdzīvošanas skola”, reģistrāci-
jas Nr. 50008267391, nekustamo īpašumu Meža iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, (ka-
dastra Nr. 64130060077) 0,8971 ha platībā un sešas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 
64130060077001, 64130060077005, 64130060077008, 64130060077009, 64130060077010 
un 64130060077012. Noteica nekustamā īpašuma Meža iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64130060077, nomas maksu atbilstoši neatkarīgā vērtētāja noteiktajai nomas 
maksai 564,00 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli. Atsevišķi no nomas maksas nomniekam jāveic maksa par saņemtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem un patērēto elektroenerģiju. Noteica, ka par lēmuma izpildi ir 
atbildīgs pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Pamatojoties uz “Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 20. punktu, dome nolēma lūgt Dienvidkur-
zemes novada finanšu komisiju izsniegt pozitīvu lēmumu par nekustamā īpašuma Meža iela 
7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomas līguma noslēgšanu.

â atļaut apvienot nekustamos īpašumus “Medūzas”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, un “Jūras ķēniņi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, neizstrādājot ze-
mes ierīcības projektu. Nolēma piešķirt apvienotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu 
un adresi “Rondas”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva pēc nekustamo 
īpašumu apvienošanās aktualizēt datus NĪVKIS un dzēst ierakstus par nekustamajiem īpašu-
miem “Medūzas”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, un “Jūras ķēniņi”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Atļāva 
apvienot nekustamos īpašumus Dzintaru iela 93, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64130020037, Dzintaru iela 87b, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020140, 
Dzintaru iela 87a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020099, un Dzintaru iela 
87c, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64135020140, neizstrādājot zemes ierīcības 
projektu. Apvienotajam nekustamajam īpašumam (zemesgabalam un uz tā esošajām ēkām 
un būvēm) piešķīra adresi Dzintaru iela 87c, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva pēc ne-
kustamo īpašumu apvienošanās aktualizēt datus NĪVKIS un dzēst ierakstus par nekustama-
jiem īpašumiem: Dzintaru iela 93, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020037, 
Dzintaru iela 87b, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020140, Dzintaru iela 87a, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020099. 

â piekrist nekustamā īpašuma “Pārslas”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64960050215, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64960050139, un atdalītajai zemes vienībai dzēst adresi “Pārslas”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, un piešķirt nosaukumu “Lejas Pērles”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilos-
tas novads. Atdalītajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 64960050139) 1,1 ha platībā 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Zemes vienībai (kadastra apzīmējums 64960050215) 
1,0 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â noteikt detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai 
jaunas apbūves izvietošanai nekustamo īpašumu Akmeņu iela 4 (kadastra Nr. 64130060013) 
un Akmeņu iela 6 (kadastra Nr. 64130060016), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vie-
nībās (kadastra apzīmējums 64130060013) 1,1169 ha platībā un (kadastra apzīmējums 
64130060016) 1,0864 ha platībā. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijas plānoju-
ma detalizēšanai un konkretizēšanai jaunas apbūves izvietošanai nekustamā īpašuma Akme-
ņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 64130060013.  Detālplānojuma ierosinātājs ir AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas 
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Nr. 42103047949, valdes priekšsēdētājs. Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētāju 
apstiprināja ierosinātāju AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas Nr. 42103047949. Par de-
tālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru 
Alfrēdu Magoni. Par detālplānojuma izstrādātāju un grafiskās daļas izstrādātāju apstiprināt 
SIA “V projekts”, reģistrācijas Nr. 42102010421, projektu vadītāju arhitektu Uldi Vecvaga-
ru (LAS sertifikāts Nr. 100166). Piešķīra piekļuves tiesības detālplānojuma izstrādātājam 
un grafiskās daļas izstrādātājam SIA “V projekts” projektu vadītājam Uldim Vecvagaram 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) detālplānojuma izstrādei un 
institūciju sadarbībai nepieciešamajā apjomā Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, pēc līguma par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēg-
šanas. Apstiprināja detālplānojuma teritoriju – īpašumu Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6 ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64130060013 un 64130060016. Apstiprināja darba 
uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Nolēma slēgt līgumu ar detālplānojuma ierosinātājiem, 
detālplānojuma izstrādātāju un grafiskās daļas izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un 
finansēšanas kārtību, nosakot, ka detālplānojuma izstrādes izdevumus finansē ierosinātāji, 
izstrādi veic un organizē detālplānojuma izstrādātājs un grafiskās daļas izstrādātājs.

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rieģe”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960040399 sadalīšanai. Nolē-
ma saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietoša-
nas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha)

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960040450 4,30
(vairāk 
vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkām 
64960040036001, 64960040036002
64960040036003, 64960040036004
64960040036005, 64960040036006
64960040036007
saglabāt nosaukumu un adresi “Rieģe”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960040449 54,77
(vairāk 
vai 
mazāk)

Zemes vienībai
piešķirt nosaukumu “Rieģes kalns”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960040448 11,70
(vairāk 
vai 
mazāk

Zemes vienībai
piešķirt nosaukumu “Rieģes meži”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

0201 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

Lai nodrošinātu piekļuvi zemes vienībai, kadastra apzīmējums 64960040448, nosau-
kums “Rieģes meži”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, tās īpašniekam ar zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 6496 004 0449, nosaukums “Rieģes kalns”, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, īpašnieku jāslēdz vienošanās par reālservitūta nodibināšanu un tas jāreģistrē 
zemesgrāmatā. 

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Laši”, Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860150140 sadalīšanai. Nolēma 
saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas 
mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha)

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64860150277 3,76
(vairāk 
vai 
mazāk)

Piešķirt nosaukumu “Laši”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466 0201

Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64860150278 10,21
(vairāk 
vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem
64860150140001, 64860150140002,
64860150140003, 64860150140004,
64860150140005, 64860150140006,
64860150140007, 64860150140008,
64860150140009
piešķirt nosaukumu un adresi “Jaunās 
Matildes”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0201 
– 3,25 
ha

0101 
– 6,96 
ha

Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Nolēma likvidēt adresi “Laši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV3466.
â noteikt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas – funkcio-

nālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņai īpašuma Austru-
mu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64130020169) zemes vienībai (kadastra 
apzīmējums 64130020169) 0,5233 ha platībā, kā teritorijas plānojuma grozījumus. Nolēma 
uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmanto-
šanas – funkcionālā zonējuma – maiņai no Publiskās apbūves teritorijas (P1) uz Mazstāvu 
dzīvojamās mājas apbūves teritoriju (DzM) atbilstoši darba uzdevumam (Pielikums Nr. 2).  
Lokālplānojuma ierosinātājs ir privātpersona. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Par lokālplānojuma 
izstrādātāju apstiprināja SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr. 40003404474, juridiskā 
adrese Rūpniecības iela 32b2, Rīga, LV1045, plānošanas dokumenta un grafiskās daļas iz-
strādātājiem Ivo Narbutu un Airu Veinbergu. Piešķīra piekļuves tiesības Ivo Narbutam un Ai-

rai Veinbergai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) lokālplānojuma 
izstrādei īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 64130020169, pēc līguma noslēgšanas starp pašvaldību, lokālplānojuma iero-
sinātāju un lokālplānojuma izstrādātāju par izstrādes un finansēšanas kārtību. Apstiprināja 
lokālpānojuma teritoriju – īpašuma Austrumu iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
64130020169.  Apstiprināja darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādāšanai. Pašvaldībai uzde-
va slēgt līgumu ar lokālplānojuma ierosinātāju un izstrādātāju par lokālplānojuma izstrādes 
un finansēšanas kārtību, nosakot, ka lokālplānojuma izstrādes izdevumus finansē ierosinā-
tājs, izstrādi veic un organizē lokālplānojuma izstrādātāji.

â noteikt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas – funk-
cionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņai īpašuma 
“Kāpsmilgas”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64860010003), zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 64860010003, daļai ar plānoto (atļauto) izmantošanu – funk-
cionālo zonējumu Publiskās apbūves teritorija (P1), kā teritorijas plānojuma grozījumus. 
Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) 
izmantošanas – funkcionālā zonējuma – maiņai no Publiskās apbūves teritorijas (P1) uz 
Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija, jūras krasta 2. rinda (DzS2), atbilstoši darba uz-
devumam (Pielikums Nr. 2).  Lokālplānojuma ierosinātājs ir privātpersona. Par lokālplāno-
juma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu 
Magoni. Par lokālplānojuma izstrādātāju apstiprināja SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas 
Nr. 40003404474, juridiskā adrese Rūpniecības iela 32b2, Rīga, LV1045, plānošanas doku-
menta un grafiskās daļas izstrādātājiem Ivo Narbutu un Laini Šilderi. Piešķīra piekļuves tie-
sības Ivo Narbutam un Lainei Šilderei Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai 
(TAPIS) lokālplānojuma izstrādei īpašuma “Kāpsmilgas”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienība, kadastra apzīmējums 64860010003, pēc līguma noslēgšanas starp 
pašvaldību, lokālplānojuma ierosinātāju un lokālplānojuma izstrādātāju par izstrādes un fi-
nansēšanas kārtību. Apstiprināja lokālpānojuma teritoriju – īpašuma “Kāpsmilgas” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 64860010003.  Apstiprināja darba uzdevumu lokālplānoju-
ma izstrādei. Pašvaldībai uzdeva slēgt līgumu ar lokālplānojuma ierosinātāju un izstrādātāju 
par lokālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka lokālplānojuma izstrādes 
izdevumus finansē ierosinātājs, izstrādi veic un organizē lokālplānojuma izstrādātāji.

â piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010478 un uz tās esošai dzīvo-
jamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 64960010478001 adresi: “Kroņkalni”, Ziemupe, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads, LV3463.

â piešķirt nosaukumu un adresi Parka iela 29, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466, 
zemes vienībai (kadastra apzīmējums 64130020245) 0,2257 ha platībā.

â piešķirt nosaukumu un adresi Parka iela 33, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466, 
zemes vienībai (kadastra apzīmējums 64130020246) 0,2359 ha platībā.

â piešķirt nosaukumu un adresi Parka iela 35, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466, 
zemes vienībai (kadastra apzīmējums 64130020247) 0,4284 ha platībā.

â nodot bez atlīdzības privātpersonas īpašumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sel-
gas”, Ziemupā, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, dzīvoklim Nr.6 (telpu grupas kadastra 
apzīmējums 64960010206001006) piekrītošās 1/8 domājamās daļas no ēkām piesaistītām 
zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 64960010206 un 64960010219) ar kopējo platību 
0,6263 ha. Nolēma pilnvarot domes priekšsēdētāju U. Kristapsonu slēgt vienošanos ar privāt-
personu par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Uzdeva pašvaldības 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lietvedei sagatavot vienošanos par zemes 
domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

â uzņemt privātpersonu dzīvokļu rindā kā personu, kura ar dzīvojamo telpu (platību) 
nodrošināma pirmām kārtām. Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt 
personu dzīvokļu rindā.

â pagarināt uz 5 gadiem (līdz 2025. gada 29. jūlijam) ar privātpersonu dzīvokļa īres 
līgumu Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva personai slēgt apsaimniekošanas līgumu 
ar SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un īres  līgumu pie Vērgales pagasta  pārvaldes  
lietvedes.

â atteikt piešķirt papildus dzīvokļa īres tiesības privātpersonai, jo konstatēts, ka perso-
nai jau ir noslēgts dzīvokļa īres līgums par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īres tiesībām.

â atbrīvot ar lēmuma pieņemšanas brīdi no Pāvilostas ostas valdes locekles amata Mada-
ru Ambrēnu. Nolēma lūgt Ekonomikas ministriju deleģēt pārstāvi Pāvilostas ostas valdē. Uz-
deva Pāvilostas ostas pārvaldniekam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pie-
ņemšanas brīža sniegt ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
valsts amatpersonu sastāvā.

â anulēt privātpersonas deklarēto dzīvesvietu adresē Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības lietve-
dei Lienei Volenbergai Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
ir anulētas.

â veikt nekustamā īpašuma “Sudrabi”2, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 
(telpu grupas kadastra apzīmējums 64960040368001002), zemes (kadastra apzīmējums 
64960040368) 684/10658 domājamo daļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada 
pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma “Sudrabi”2, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, atsavināšanu nolēma lemt pēc minētā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.

â Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja ziņojumu par administrācijas un ies-
tāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 20. augustā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 27. augustā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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Pāvilostas novada būvvaldē jūnija būvniecības lietas
Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības 

veids
Būvniecības ieceres 
veids

BIS-
BL-245016-494

Viesu māja Smilšu iela 6, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-
BL-241858-484

Jumta seguma 
maiņa

“Sakas stacija”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads

Atjaunošana Apliecinājuma karte

BIS-
BL-241818-486

Dzīvojamā ēka Dzintaru iela 40, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Pārbūve Būvprojekts

BIS-
BL-241540-482

Reklāmas un 
karoga masti

Dzintaru iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Izvietošana Paskaidrojuma raksts

BIS-
BL-241338-487

Atpūtas ēka “Laivenieki”, Ziemupe, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-
BL-240015-483

Vasaras atpūtas 
mājas

“Ķērpji”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novadā

Būvniecība Būvprojekts

Apzīmējumi: BIS – Būvniecības informācijas sistēma, BL – Būvniecības lieta

Par Latvijas vides fonda atbalstītu projektu 
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana”, Nr. 1-08/2/2020
Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi kārtējo atbalstu no Latvijas vides 

aizsardzības fonda projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktsiko aktivitāšu 
realizēšana”,  Nr. 108/2/2020.                   

Projekta uzdevumi: 
1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes posmu Pāvilostas novada teritorijā, no 

kāpām un liedaga regulāri savācot atkritumus, tai skaitā lielgabarīta.
2. Utilizēt riepas un beigtos dzīvniekus, kas regulāri tiek izskaloti jūras krastā.
3. Izbūvēt nobrauktuvi Ziemupes auto stāvlaukuma pludmalei.
Kopējās projekta izmaksas – 15 248,00 EUR.
Realizējot projektu, visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtība Baltijas 

jūras piekrastē Pāvilostas novada teritorijā. No 15. maija pieņemti darbā pieci sezonas 
strādnieki, kas regulāri apstaigā savu piekrastes posmu un savāc atkritumus, līdz ar 
to piekraste pastāvīgi tiek uzraudzīta un sakopta. Netiek piesārņota apkārtējā vide, tā 
ir arī vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Tiek savākti lielgabarīta atkritumi 
un auto riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki. Šī gada projektā paredzēts 
izbūvēt nobrauktuvi Ziemupes auto stāvvietā Vērgales pagastā.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

NOTIKUMI 
2020. gada jūlijā

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA JŪLIJĀ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Sakas pagasta Rīvas ciemā bija izcēlies sadzīves rakstura konflikts. Ierodoties 
pašvaldības policijai, konflikts jau bija atrisināts. Abām pusēm pretenziju vienai pret 
otru nebija.

â Par automašīnu novietošanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā mutiski 
brīdināti pieci autovadītāji. 

â Sastādīti seši administratīvā pārkāpuma protokolipaziņojumi par automašīnu 
novietošanu aizlieguma zīmes darbības zonā. Kopējā naudas sodu summa – 240 EUR.

â Ziemupes iedzīvotāji ziņoja, ka Ziemupē skan skaļa mūzika, kas traucē iedzīvo-
tāju naktsmieru. Ierodoties Ziemupē, skaļa mūzika netika konstatēta. Tika noskaid-
rots, ka viesu mājā “Stellas” notiek svinības un mūzika skanējusi tur. Pašvaldības 
policija ar pasākuma organizatoru veica pārrunas un brīdināja par administratīvās 
atbildības iestāšanos, ja turpināsies naktsmiera traucēšana. 

â Divos gadījumos tika saņemta informācija par zālē gulošu cilvēku alkohola 
reibumā. Veicot informācijas pārbaudi, cilvēki netika atrasti.

â Pārbaudīta informācija par autovadītāja iespējamo atrašanos alkohola reibu-
mā. Vadītāja izelpā alkohols netika konstatēts.

â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka Sakas pagastā, netālu no neapdzī-
votām mājām “Mednieki”, meža stigā atrodas zilas krāsas automašīna “VW Golf” bez 
numurzīmēm un bez TA uzlīmes. Ierodoties norādītajā vietā, tika konstatēts, ka tur 
tiešām atrodas ziņojumā aprakstītā automašīna. Paziņots Valsts policijai (VP). Pēc 
auto apskates VP darbinieki nolēma to nogādāt Valsts policijā.

 â Atrasts mobilais telefons, kuru kāds bija atstājis Jūras ielas stāvlaukuma tu-
aletē. Telefona īpašnieks atradās, un telefons tika atdots īpašniekam.

â Tika saņemta informācija, ka Jūrkalnes veikalā atrodas autovadītājs alkohola 
reibumā, kurš pārvietojas ar automašīnu. Personas dzīvesvieta ir Sakas pagasta Rī-
vas ciems. Valsts policija lūdza aizturēt autovadītāju ceļā uz Rīvu. Patrulējot uz ceļa 
V1186 un Rīvā, norādīto automašīnu konstatēt neizdevās. 

â Pāvilostā notika ģimenes svinības, kurās skanēja skaļa mūzika, kas traucēja 
iedzīvotāju naktsmieru. Pašvaldības policija ar mājas īpašnieku veica pārrunas un 
brīdināja par administratīvās atbildības iestāšanos, ja turpināsies naktsmiera trau-
cēšana. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūlijā 1 ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 personai – maznodrošinātās ģimenes 

statuss, 1 personai – dzīvokļa pabalsts, 1 daudzbērnu ģimenei piešķirti psihologa pakalpojumi, 
2 personām pārtraukti asistenta pakalpojumi. 

ATGĀDINĀJUMS
No 1. augusta ir jāatjauno iepriekš pagarinātie statusi, kā arī jāsaņem jaunas izziņas. Taču 

jāņem vērā, ka visām ģimenēm (personām) statusa un izziņu termiņš beidzas vienlaikus. Tas no-
zīmē – lai saņemtu jaunu izziņu, kas nepieciešama, apmeklējot ārstniecības personas, aptiekas 
u.c., visiem klientiem augustā būtu jāierodas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāizpilda dek-
larācija. Šāds cilvēku pieplūdums vienā mēnesī radītu gan klientu neapmierinātību, gan Sociālā 
dienesta pārslodzi. Tāpat šādā situācijā nebūtu iespējams nodrošināt nepieciešamos drošības 
pasākumus, tai skaitā distances ievērošanu, telpu dezinfekciju u.c. Tādēļ Sociālais dienests no-
lēma klientu plūsmu organizēt plānveidīgi, kā arī lūdz klientus ar darbiniekiem sazināties telefo-
niski, pirms ierasties klātienē Sociālajā dienestā. 

Tālruņi saziņai:
Vizma Alseika – 26818992, 63490836;
Inese Vīdnere – 22012032, 63453073;
Ildze Balode – 63484560.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība jūlijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Rītiņi”, Sakas pagastā – 0,52 ha;
l Cīruļu iela 7a, Pāvilostā – 10342 m2;
l “Mežvidi”, zemesgabals Nr. A-5, Sakas pagastā – 0,06 ha;
l “Rožbirzes”, Vērgales pagastā – 3,4 ha;
l “Skarbas”, Vērgales pagastā – 1 ha.

Pāvilostas novada pašvaldība 2020. gada 11. septembrī Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, rīko publisko izsoli ar augšupejošu soli 500,00 EUR šādiem nekusta-
majiem īpašumiem. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Plkst. Adrese Kadastra 
numurs

Platība Izsoles 
sākumce-
na (EUR)

Nodroši-
nājums
(EUR)

Izsoles 
reģistrācijas 
maksa (EUR)

9.00 “Odiņi”, 
Vērgales 
pagasts, 
Pāvilostas 
novads

64960060054 Zeme 7,65 ha, 
tai skaitā meža 
zeme 0,81 ha 
(mežaudze)

21 591,00 2159,10 50,00

9.30 “Inti”, 
Vērgales 
pagasts, 
Pāvilostas 
novads

64960080076 Sastāv no 
zemesgabala 1 
ha platībā, uz 
kura atrodas 
dzīvojamā māja

11 191,00 1119,10 50,00

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

jiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pāvilostas novada pašvaldībā, 
to var izdarīt arī pa pastu, sūtot uz adresi: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
LV3466, vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz epastu 
dome@pavilosta.lv, līdz 2020. gada 9. septembrim plkst. 13.00. 

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

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no iz-
solāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašvaldī-
bas, reģistrācijas Nr. 90000059438, AS “Swedbank” norēķinu kontā 
LV32HABA0001402037066, kods HABALV22.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
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Šovasar, kad ir apgrūtināta ceļošana ārpus Latvijas, Pāvilostas pilsētā un novadā 
ir vērojams izteikti lielāks tūristu un viesu pieplūdums. Tas veicinājis arī atkritumu 
daudzuma palielināšanos pilsētā. Pāvilostas novada pašvaldība vērš uzmanību uz šo 
situāciju un aicina viesu māju īpašniekus un ikvienu novada iedzīvotāju izvērtēt, vai 
vasaras mēnešos nav nepieciešams palielināt atkritumu tvertņu tilpumu un bie-
žāk izvest īpašumā esošās atkritumu tvertnes, jo nereti ir novērojams, ka viesu mājās 
dzīvojošie cilvēki un citi atpūtnieki, kam Pāvilostā pieder vasaras mājas, atkritumus 
izmet pilsētas atkritumu tvertnēs, kas šādam nolūkam nav paredzētas. 

Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors informē, ka šogad nav plānots iz-
vietot papildu atkritumu tvertnes pilsētā un novadā. To darīs tikai pasākuma “Senās 
uguns nakts” laikā 29. augustā un citos lielos, publiskos pasākumos. Bet septembrī 
pašvaldības policija veiks pārbaudes reidus viesu mājās un citos īpašumos, lai pār-
liecinātos, vai tiek ievēroti atkritumu savākšanas nosacījumi un ir izvietotas atkritu-
mu tvertnes.

Tāpat pašvaldības izpilddirektors vēlreiz atgādina, ka Pāvilostā un novadā iedzī-
votājiem ir iespēja atkritumus šķirot. Viesu māju īpašnieki un citi atpūtnieki tiek 
aicināti izmantot šo iespēju un šķirotos atkritumus nogādāt: 

l Vērgalē, pie katlu mājas 
 (stikls; papīra, plastmasas, metāla iepakojums);
l Ziemupē, pie tautas nama 
 (papīra, plastmasas, metāla iepakojums);
l Saraiķos, pie bibliotēkas 
 (papīra, plastmasas, metāla iepakojums);
l Sakā, “Pagasta mājas” pagalmā 
 (stikls; papīra, plastmasas, metāla iepakojums);
l Pāvilostā, pagalmā Dzintaru ielā 73 
 (stikls; papīra, plastmasas, metāla iepakojums);
l Daudzdzīvokļu mājas pagalmā Dzintaru ielā 97, Pāvilostā 
 (stikls, papīra, plastmasas, metāla iepakojums).

Pirms atkritumu izmešanas iedzīvotājiem lūgums iepazīties ar informāciju uz 
konteineriem par atkritumu šķirošanu attiecīgajās kategorijās un IEVĒROT TO! At-
gādinām iedzīvotājiem, ka siltumnīcas stiklus izmest stiklam paredzētā konteinerā 
aizliegts!

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS 
PAR ATKRITUMU VĀKŠANU

Pāvilostas novada dome izsludina pieteikšanos 
uz Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieka amatu

Aicinām pieteikties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 
(nepilna slodze – 0,5) amatu personas:

– kas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
– kas sasniegušas 30 gadu vecumu;
– kam ir II līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, 
 medicīnas vai tiesību zinātnē vai nozarei atbilstoša profesionālā izglītība 
 (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta);
– kas prot valsts valodu augstākajā līmenī;
– kam ir nevainojama reputācija.
Obligātas datorprasmes labā lietotāja līmenī.

Ar pilnu amata aprakstu var iepazīties pie pašvaldības kancelejas vadītājas.

Darba laiks: 
nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 319,00 EUR mēnesī.

Pieteikumu, pievienojot CV, izglītību un prasmes apliecinošu dokumentu kopijas, 
iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, LV3466, līdz 18. 
augustam plkst. 16.00 personīgi vai sūtot elektroniski uz dome@pavilosta.lv (paraks-
tītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu, lai pasta sūtījums tiktu saņemts līdz 
18.08.2020. plkst. 16.00. Papildu informācija pa tālruni 63498261.

Informējam, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku dome ievēlē uz pieciem gadiem.

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS, Dzintaru iela 47, Pāvilosta 

2020. gada 11. augustā plkst. 10.00
(aptuvenais ilgums 3 stundas)

Seminārā apskatāmās tēmas:
l KAILGLIEMEŽU IESPĒJAMIE KAITĒJUMI.
l KAILGLIEMEŽU VISU VEIDU IEROBEŽOJOŠIE PASĀKUMI.

Pieredzē un zināšanās dalīsies: 
MĀRIS NARVILS (LLKC augkopības speciālists).

Piedalīsies arī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.
Informatīvais seminārs ir BEZ MAKSAS un notiek Valsts Lauku tīkla ietvaros. 

Lūdzam iepriekš pieteikties.

Pieteikties un papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar 
LLKC Liepājas nodaļas lauku attīstības konsultanti Santu Ansoni 

(tālr. 29362137, e-pasts: santa.ansone@llkc.lv). 

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, 
audio un videoierakstu veikšana.

KAILGLIEMEŽU IZPLATĪBAS 
IEROBEŽOŠANAS IESPĒJAS

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Liepājas birojs sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldības atbalstu 

piedāvā informatīvo semināru
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PĀVILOSTAS TENISA KORTOS
Plkst. 10.00 tenisa turnīrs – 
Pāvilostas čempionāta 3. noslēguma posms (Aldis 29230995).

PIE TIC
Plkst. 11.30 pulcēšanās Sakas upes regatei “Pāvilostas asaka” 
(reģistrēšanās “Pāvilostas asakai” līdz 24. augustam pa tālr. 29121894).

DURBES UN TEBRAS SATEKA
Plkst. 12.00–13.30 “Pāvilostas asaka” 
(laivošana no Durbes un Tebras satekas vietas līdz Pāvilostas promenādei).

OSTAS TERITORIJĀ
No plkst. 13.00 labvēlīgos laika apstākļos vizināšanās ar kuģīšiem. 
Būs iespēja apskatīt Sakas upes gleznainās ainavas un jūras dzidros, 
sāļos ūdeņus (informācija par kuģīšiem ostas teritorijā).

JŪRMALĀ AIZ JŪRAKMENS UZ STRANTES PUSI
No plkst. 17.00 “Akmens stāsti” – akmens līdzsvara veidoti krāvumi 
“Stone Balance”. Aicināts iesaistīties jebkurš interesents (~2h).

PĀVILOSTAS PROMENĀDĒ
No plkst. 13.00 amatnieku un mājražotāju tirgus ar dažādiem gardumiem 
un skaistumlietām no vietējiem un tuvējiem amatniekiem un mājražotājiem.
Lielie, mīkstie multiplikāciju tēli, piepūšamās atrakcijas.
Tumsai iestājoties, jahtu gaismu iedegšana – “Ieslēdzam gaismas!” 
(promenāde iegūs jaunas krāsas).

SENĀS UGUNS NAKTS PASĀKUMU PROGRAMMA
UZ MUZEJA SKATUVES
Plkst. 13.40 Sakas upes regates dalībnieku apbalvošana.
Plkst. 14.00 jautro, aizmāršīgo pirātu medības ar uzdevumiem, kā arī burbuļi, 
sausais ledus un iespēja pagaršot mākoņus.
Plkst. 14.40 muzikāls sveiciens, uzstājas Jānis Narkevics (ģitāra) un Edgars 
Jānis Kārkliņš (saksofons).
Plkst. 15.10 putu ballīte bērniem un sirdī jaunajiem.
Plkst. 19.00 džeza grupas “Lucky Hunter” koncerts.
Plkst. 22.00–24.00 muzikāls sveiciens no grupas “Piemare”.
 
KALNA IELAS STĀVLAUKUMĀ
“Wonderland” vasaras kafejnīcā gatavo Havjers Garsija.
Plkst. 15.00 ūdenssporta veidu inventāra un aksesuāru prezentācijas, tirdznie-
cība un mainīšanās, sporta priekšnesumi.
Plkst. 16.30 grupa “Oranžās brīvdienas” un Reinis Jaunais.
Plkst. 17.00 grupa “Lady Krii & Dj Krii”.
Plkst. 17.00 skeita čempis.

PLUDMALĒ PIE MUZEJA
Plkst. 20.30 ugunsskulptūra-performance “Vakara zvaigzne’’, 
grupas “Pusle Effect” muzikāls pavadījums.

Sliktos laika apstākļos daļa koncertu var tikt atcelti vai pārcelti 
uz iekštelpām, ievērojot apmeklētāju skaita ierobežojumus. 

Sekojiet līdzi informācijai Pāvilostas TIC Facebook lapā un www.pavilosta.lv! 
Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību 

un ievērot 2 metru distanci!

Pasākumu atbalsta Pāvilostas novada pašvaldība, Pāvilodstas sērferi, “SpinOut”, kempings “Wonderland”, 
kafejnīca “Laiva”, viesnīca “Vēju paradīze”, bārs “Walters un Grapa”, Havjers Garsija.
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Lai gan Pāvilostas novada 
dome lēma šogad atcelt Zvejnie-
ku svētku svinības, tomēr ne-
dēļas nogalē un īpaši sestdienā, 
11. jūlijā, kad citviet Latvijas 
piekrastes pilsētās atzīmēja Jū-
ras svētkus, arī Pāvilostā bija sa-
braukuši šim klusajam laikam 
neierasti daudz viesu, kas tradi-

cionāli ik gadu Zvejnieku svēt-
kus grib svinēt tieši pie mums.

Spītējot tās dienas brāzmaina-
jam vējam un lai kaut mazliet pā-
vilostniekiem un pilsētas viesiem 
radītu svētku sajūtu, Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadī-
tāja Irina Kurčanova pie muzeja 
jaunizveidotajā atpūtas laukumā 

ar skatuvīti noorganizēja nelielu 
svētku koncertu ar pašmāju jau-
najiem talantiem – pāvilostnieci 
Kati Štokmani un sacenieku Arti 
Arāju.

Koncerta salīdzinoši lielais 
apmeklētāju skaits tikai vēlreiz 
pierādīja to, ka pāvilostniekiem 
nekādi vēji nav šķērslis, lai baudī-

Ar koncertu atzīmē Zvejnieku svētkus

tu Zvejnieku svētkus. Arī pilsētas 
viesi, kas gadu no gada viesojas Pā-
vilostā, ir pieraduši pie īpašajiem 
laikapstākļiem. Bet tie koncerta 
baudītāji, kam nedaudz sala, ļāvās 
jautrām dejām.

Jaunie muzikanti Kate un Artis 
vairāk nekā stundu svētku svinē-
tājus priecēja ar tautā iemīļotām, 
līdzi dziedamām un ļoti melodis-
kām dziesmām. Daļa koncerta 
apmeklētāju atzina, ka dažreiz ne-
maz nevajag grupas ar “lielu” vār-
du, galvenais ir emocijas, ko raisa 
muzikanti, un pašu vēlme svinēt 
svētkus.

Zvejnieku dienai par godu Pā-
vilostas novada domes priekšsē-

dētājs Uldis Kristapsons Pāvilos-
tas kapsētā pie piemiņas akmens 
“Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru 
kaps jūras dzelmē” nolika baltas 
lilijas, pieminot tos Pāvilostas zvej-
niekus, kuri, darot savu smago 
ikdienas darbu, no zvejas mājās 
vairs neatgriezās.

Ar cerību, ka drīz mums izdo-
sies apkarot koronavīrusu un at-
griezties ierastajā ikdienas ritmā, 
gaidīsim nākamo gadu un vasaru, 
kad atkal varēsim ar plašu vērienu 
atzīmēt Zvejnieku svētkus Pāvilos-
tā!

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova

2019. gada 5. novembrī Lie-
pājas Latviešu biedrības namā 
tika atklāta fotogrāfu grupas 
“Liepājas pozitīvs” kopīgi vei-
dotā fotoizstāde “Mans”. Foto-
grupā šobrīd darbojas 65 foto-
mīļi, taču izstādē var apskatīt 
32 drosmīgāko un aktīvāko 
dalībnieku darbus, tai skaitā 
grupas veidotāja Jāņa Vecbrāļa 
fotodarbus. 

Izstāde jau pabijusi Aizputē, 
Kazdangā un pēc Ziemupes ceļos 
uz Cīravu. Nosaukums “Mans” 
izvēlēts tāpēc, ka iekļauj ļoti 
plašu un tajā pašā laikā ļoti per-
sonīgu skatījumu uz apkārt eso-

šo: mans sapnis, mans prieks, 
mans nams, mans mirklis, mans 
tēvs, mans kadrs, mans mīļums, 
mans bērns, mans darbs un vēl, 
un vēl.

Apvienība “Liepājas pozitīvs” 
pastāv jau piekto gadu, un šī ir 
otrā kopīgā izstāde. Pirmā ar no-
saukumu “Kaleidoskops” tika at-
klāta pagājušā gada pavasarī un 
gada laikā bija apskatāma vēl čet-
rās vietās Latvijā. Tagad top darbi 
izstādei “Portreti”, ko paredzēts 
decembrī atklāt Latviešu biedrī-
bas namā Liepājā.

Neraugoties uz to, ka grupā 
darbojas gan pieredzējuši vairā-

Ziemupes senlietu krātuvē “Jūras māja” 
fotoizstāde “Mans” skatāma līdz 29. augustam

ku izstāžu dalībnieki un konkur-
su laureāti, gan iesācēji, visus 
vieno patiesa interese par foto-
grāfiju, vēlme pilnveidoties un 

attīstīt savas prasmes. Ikdienā 
tam noder grupas iekšējie kon-
kursi, kopīgi foto izbraukumi un 
semināri, bet izstāde ir kā gada 

noslēgums, kad labāko var parā-
dīt arī pārējiem.

Simona Stalidzāne un 
Daina Vītola

Foto: M. Kurčanova
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PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

2019./2020. mācību gadā savu darbību beidza 
Pāvilostas vidusskola.  Ar jauno 2020./2021. mā-
cību gadu skola savas durvis vērs nu jau kā Pāvil-
ostas pamatskola, turpinot nodrošināt kvalitatīvu 
pamatizglītības ieguvi un 1., 4. un 7. klasē uzsākot 
īstenot jauno pamatizglītības standartu.

Ņemot vērā Covid19 izplatību, Izglītības un zi-
nātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs 
izstrādāja trīs modeļus (A, B, C) mācību darba or-
ganizēšanai nākamajā mācību gadā (no 1. septem-
bra). Ja epidemioloģiskā situācija valstī būs līdzīga 
kā šobrīd, mācības visās izglītības iestādēs Latvijā 
no 1. septembra varētu notikt pēc A modeļa – klā-
tienē. 

Ikdienā pastiprināti katram vecākam jāseko 
līdzi bērna veselības stāvoklim un jāatgādina par 
higiēnas un distancēšanās ievērošanu, kur vien tas 
iespējams.

Lai visiem (izglītojamiem, pedagogiem, ve-
cākiem) veiksmīgs, radošs, uz daudzpusīgu sa-
darbību vērsts jaunais mācību gads!

Pāvilostas vidusskolas direktore 
Marita Rolmane

2020./2021. mācību gada sākums
Pāvilostas pamatskolā 1. septembrī pulksten 9

• Atbilstošās klašu telpās skolēnus gaidīs
 klases audzinātājas.
• Pie skolas ieejām un gaiteņos 
 ievērosim distancēšanos.

Informācija par mācību gada sākumu var būtiski 
mainīties. Augusta pēdējās dienās tā būs atrodama 

skolas mājaslapā un e-klasē.

AVOTS: IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Tieši pirms desmit ga-
diem, 2010. gada 19. jūlijā 
LR Uzņēmumu reģistrā tika 
ierakstīta biedrība “Pāvilos-
tas kultūrvēsturiskais vides 
centrs”. Dibināšanas sapulce 
notika jau maijā, kad septiņas 
ieinteresētas personas sapul-
cējās, lai kopīgi vienotos par 
topošās biedrības aktivitātēm. 
Visus šos gadus esam darbo-
jušās, konsekventi realizējot 
biedrības statūtos ierakstītos 
mērķus – Pāvilostas un tās ap-
kārtnes dabas un kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšana 
un popularizēšana, vides un 
iedzīvotāju interešu aizsardzī-
ba.

Jubileju reizēs parasti atska-
tāmies uz padarīto. Ar gandarī-
jumu varam teikt, ka paveikts 
ir daudz, ņemot vērā to, ka dar-
bojamies bez atalgojuma. Tiesa 
gan, daļu mūsu ideju un projek-
tu finansiāli atbalstījusi Pāvilos-
tas novada pašvaldība, par ko tai 
esam pateicīgi. Ar 10% līdzfinan-
sējumu tā atbalstīja 2011. gadā 
realizēto projektu “Laivu ceļš 
Sakas upē”, kurā uzstādījām 
trīs piestātnes Sakas upē – pie 
Upesmuižas pils kāpnēm, skolas 
peldvietā Stadiona ielā un pie til-
ta Simtgades parkā.  Tās labprāt 
izmanto gan makšķernieki, gan 
peldētāji, gan laivotāji. 

Pēc garām sarunām ar paš-
valdību guvām atbalstu vin-
grošanas inventāra iegādei un 
nodarbību uzsākšanai jaunajā 
veselības centrā, kas uz brīvprā-
tības principiem darbojās vairāk 
nekā piecus gadus.

2010. gadā biedrība uzsāka 
tradīciju decembrī rīkot Ziemas-
svētku tirdziņu. Pirmos gadus 
tie notika tirgus laukumā ar 
ugunskuru, cienājām apmek-
lētājus ar pelēkajiem zirņiem, 
siltu tēju un karstvīnu, notika 
izbraucieni zirga kamanās. Ne-
pastāvīgo laika apstākļu dēļ 
tagad tie notiek Pāvilostas kul-
tūras namā, bet vēl joprojām ir 
iecienīti un apmeklēti. 

2011. gadā biedrība nāca kla-
jā ar ideju svinēt Pāvilostas vār-
da dienu, kas ir 29. jūnijā, kad 
vārda dienu svin Pauls, Pēteris, 
Pāvils (kā zināms, Pāvilosta sā-
kotnēji ieguva vārdu Paulhafe-
na, par godu Kurzemes guber-
natoram un pilsētas plānojuma 
autoram Paulam Lilienfeldam). 
Vairākus gadus tie bija tuvākas 
un tālākas apkārtnes bērnu ie-
cienīti svētki ar grāmatu, vēs-
tures un dabas izzināšanu, ielu 
gājieniem. Svētku atzīmēšanā 
iesaistījām arī Pāvilostas ev. lut. 
draudzi, kas nes Pētera Pāvila 
vārdu un šajā dienā rīko dievkal-
pojumus un dārza svētkus.

2012. gadā biedrība pilsētā 
izvietoja vairākas ziedu laivas, 
stādus tām izaudzējām pašas. 
Tā paša gada rudenī novadā sa-
rīkojām NVO saietu, lai iepazītos 
un apjaustu katras organizācijas 
iespējas un veicinātu turpmāko 
sadarbību. 

Vēl varētu uzskaitīt daudz 
citu aktivitāšu, kas saistītas ar 
Pāvilostas pelēkās kāpas ap-
saimniekošanas talkām (arī in-
formācijas stendu izvietošana 
Vides aizsardzības fonda atbal-
stītā projektā), koku kopšanas 
un aizsargāšanas aktivitātēm 
ielu apstādījumos un parkos, 
Pāvilostas vēsturiskās apbūves 
saglabāšanas līkločiem, iedzī-
votāju iesaistīšanu dzīves vides 
veidošanā, piedaloties pašval-
dības lēmumu pieņemšanā, ne-
skaitāmu izstāžu, labdarības 
un jubilejas pasākumu organi-
zēšanu (P. Arājas veselības uz-
labošanai, “Mēs esam dzimuši 
Pāvilostas slimnīcā”, “Pāvilostas 
pelēkajai kāpai – 5” u.c.).

2018. gadā, startējot LR Kul-
tūras ministrijas finansētā pro-
jektu konkursā “Iesaisties Kur-
zemē!”, ieguvām līdzekļus, lai 
realizētu ieceri par kopīgu izrādi 
ar Baltinavas amatierteātri pēc 
Vitālija Sandera darba “Dīvainā 
dzīve” motīviem, ko daudzi no-
vadnieki apmeklēja un guva ne 

tikai estētisku baudījumu, bet 
arī zināšanas par vēsturiskajiem 
notikumiem Sakas pagasta Grī-
ņos pagājušajā gadsimtā. 

Jubilejas reizēs cilvēki paras-
ti saņem dāvanas. Mēs dāvanas 
negaidām, bet dāvinām paši. Pa-
gājušajā gadā, iesaistot pilsētas 
sakopšanā iedzīvotājus un sko-
lēnus un saudzīgi izturoties pret 
vēsturiskajiem stādījumiem, sa-
kopām jūrmalas kāpas Brīvības 
un Viļņu ielas izejās uz jūru. 
Šogad pavasarī izzāģējām un iz-
kopām Brīvības ielas un E. Šnei
dera laukuma apstādījumos 
augošo koku vainagus. Zinošu 
speciālistu vadībā to var darīt 
ikviens, kuram rūp pilsētas zaļā 
rota. Ja kāds no iedzīvotājiem iz-
rādīs interesi un būs gatavs pie-
dalīties, būsim priecīgi!

Vasarā neapšaubāmi cen-
trālais biedrības rīkotais pasā-
kums ir Ielu svētki, ko rīkojam 
no 2012. gada. Pirmie notika 
pirmajā Pāvilostas ielā – Vītolu 
ielā, bet toreiz tos vēl nesau-
cām par svētkiem. Redzot, cik 
liela ir cilvēku interese un cik 
kupli tie ir apmeklēti, sākām 
tos dēvēt par svētkiem. Svētki 
rosina cilvēkus satikties, runā-
ties citam ar citu, darboties un 
pašizpausties, izzināt vēstu-
riskos notikumus un vienkārši 
bez lieka skaļuma pabūt kopā 

un priecāties par to, kādi esam 
un ko spējam. Pa šiem gadiem 
svētku sajūtās iejutušies Viļņu, 
Tirgus, Brīvības, Dzintaru ielas 
(pilsētas vēsturiskajā daļā) un 
E. Šneidera laukuma iedzīvotā-
ji. Šogad pienākusi kārta Lejas 
ielai. 22. augustā pulksten 14 
pulcēsimies Lejas ielas sākumā 
pie Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama un dosimies izzinoši iz-
klaidējošā pastaigā pa pagaidām 
vēl neatklāto Lejas ielu. Pieva-
karē kultūras nama pakājē ar 
savu muzikālo brīvdabas izrādi 
“Mucenieks un Muceniece” klāt-
esošos priecēs Sabiles amatier-
teātris. Gaidīti, kā vienmēr, visi 
– gan lieli, gan mazi, gan pilsē-
tas iedzīvotāji, gan viesi. Svētku 
laikā dalībnieku drošībai būs 
slēgta satiksme Lejas ielā un da-
ļēji arī Brīvības ielas posmā, kas 
krustojas ar Lejas ielu. Lūgums 
apmeklētājiem ievērot drošības 
pasākumus saistībā ar Covid19 
izplatību. Uz tikšanos Lejas ielā!

UZZIŅAI. Biedrība ir brīv-
prātīga personu apvienība, 
kas nodibināta, lai sasniegtu 
statūtos noteikto mērķi, kam 
nav peļņas gūšanas rakstura.

Biedrības “Pāvilostas kultūr-
vēsturiskais vides centrs”

vadītāja Marita Horna

Biedrībai “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” – 10
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APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes

27.11.2018. sēdes protokolu Nr. 14, 38.§.
PRECIZĒTI 

Ar Pāvilostas novada domes 
25.06.2020. sēdes protokolu Nr. 9., 12.§.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2018. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10

“Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Pāvilostas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas”

Izdoti, pamatojoties uz 
“Vispārējā izglītības likuma” 26. panta 1.daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi nosaka kārtību pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai un atskai-

tīšanai Pāvilostas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā 
– Izglītības iestāde). 

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no viena gada līdz septiņu gadu 
vecumam. Pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas iestādē sākas kār-
tējā gada 1. septembrī.

3. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā 
gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

4. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā 
pirmsskolas izglītības iestādē.

II. BĒRNU REĢISTĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
5. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Izglītības iestādēs, bērnu nodrošināšanu ar vietu 

Izglītības iestādēs nodrošina Iestādes Vadītājs (turpmāk tekstā – Vadītājs). 
6. Uz vietu Izglītības iestādē var pretendēt bērns no viena gada līdz pamatizglītības 

programmas uzsākšanai. 
7. Vecākiem, personām, kas realizē bērna aizgādnību (turpmāk – bērna likumiskais 

pārstāvis) ir tiesības mainīt Izglītības iestādi, maiņu saskaņojot ar Vadītāju. 
8. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērns sāk, līdzko viņu uzņem Izglītī-

bas iestādē.
9. Izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājumā un kār-

tējā remonta laikā pārtraukt pedagoģisko procesu līdz trīs mēnešiem, nodrošinot vietu 
citā Izglītības iestādē novadā. 

10. Izglītības iestādes slēgšanas gadījumā vasaras mēnešos pašvaldība nodrošina 
bērnu nokļūšanu uz citu Izglītības iestādi novadā. 

11. Izglītības iestādes vadītājs pedagoģiskā procesa pārtraukšanu saskaņo ar Pāvil
ostas novada domi.

12. Pieteikumu uzskaiti bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē veic un visas uzņem-
šanas un atskaitīšanas darbības pārrauga Vadītājs vai Vadītāja pilnvarota persona. 

13. Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai Izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis, 
iesniedz pieteikumu (1. pielikums). Pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs 
iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu reģistrācija 
notiek visu gadu. 

14. Pieteikumu viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem aizpilda un iesniedz 
Izglītības iestādē personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko pa-
rakstu. 

15. Iesniedzot pieteikumu, reģistrācijai rindā klātienē, bērna likumiskais pārstāvis 
uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un nepieciešamī-
bas gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja pieteikumu 
iesniedz pilnvarota persona, tad uzrāda pilnvaru. 

16. Visi pieteikumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti Izglītības iestādē (2. pieli-
kums), izdarot ierakstus reģistrācijas žurnālā (turpmāk Reģistrs). 

17. Līdz vietas piešķiršanai Izglītības iestādē bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesī-
bas mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamo uzņemšanas laiku, kad bērnam 
nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības programmas apguvei, saglabājot pieteiku-
ma pirmreizējās reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu 
iesniegumu personīgi vai elektroniski. Ar šāda iesnieguma saņemšanu Vadītājs veic 
ierakstu Reģistrā. 

III. BĒRNA UZŅEMŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
18. Vadītājs laikā no 1. maija līdz 15. augustam, atbilstoši brīvo vietu skaitam Iz-

glītības iestādē kārtējā mācību gadā, saskaņā ar Reģistra datiem, izveido pretendentu 
sarakstu un informē pretendējošā bērna likumiskos pārstāvjus (izsūtot rakstveida in-
formāciju) par iespēju bērnu uzņemt Izglītības iestādē no 1. septembra, kā arī nepiecie-
šamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar Noteikumu 22. punktu. 

19. Pieteikumu (4. pielikums) ārpus kārtas uzņemšanas gadījumā izskata un lēmu-
mu pieņem Vadītājs. 

20. Ārpus kārtas Izglītības iestādē uzņem: 
 20.1. bērnus, kuru likumiskajiem pārstāvjiem Latvijas Republikas spēkā 
 esošajos normatīvajos aktos ir sociālās garantijas un tiesības iekārtot 
 bērnus Izglītības iestādē ārpus kārtas; 
 20.2. darba tiesisko attiecību laikā bērnus, kuriem kāds no vecākiem vai 
 likumiskajiem pārstāvjiem ir izglītības iestādes, kura īsteno pirmsskolas 

 izglītības programmu, darbinieks un ja bērna vai viņa likumiskā pārstāvja 
 dzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novadā. 
21. Komplektējot grupas, ar vietu Izglītības iestādē nodrošina bērnus rindas kārtī-

bā, ievērojot šādu prioritāro secību: 
 21.1. bērna dzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novadā, 
 21.2. uzņem bērnus, kuri sasnieguši 5–6 gadu vecumu,
 21.3. uzņem bērnus, kuri sasnieguši 1,5 gadu vecumu,
 21.4. Izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa 
 (aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa bērns), 
 21.5. uzņem bērnus, kuri sasnieguši 1 gada vecumu, 
 21.6. bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novadā, 
 21.7. bērna un likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Pāvilostas novadā,
 21.8. bērnu ar pašvaldības Sociālā dienesta izvērtējumu un atzinumu 
 par īpašiem ģimenes apstākļiem,
 21.9. bērnu, kura vecāki kā speciālisti nodrošina ar valsts vai pašvaldības 
 funkciju saistītu pārvaldes uzdevumu izpildi.
22. Lai bērnu uzņemtu Izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis uzrādot per-

sonu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, 15 dienu laikā no 18. pun-
ktā minētās informācijas saņemšanas (sūtījums uzskatāms par piegādātu 7. dienā pēc 
tā izsūtīšanas pa pastu ierakstītā sūtījumā) iesniedz šādus dokumentus: 

 22.1. iesniegumu (5. pielikums) bērna uzņemšanai Izglītības iestādē,
 22.2. bērna medicīnisko karti 026/u ar pielikumu 063/u (izraksts no 
 ambulatorās medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām),
 22.3. pilnvarotā persona – uzrāda pilnvaru, aizbildņi – lēmumu par 
 aizbildniecības nodibināšanu, audžuvecāki – līgumu par bērna ievietošanu 
 audžuģimenē. 
23. Reģistrētais pieteikums tiek anulēts, ja bērna likumiskais pārstāvis pēc Izglītī-

bas iestādes atgādinājuma noteiktajā termiņā Izglītības iestādē neiesniedz Noteikumu 
22. punktā minētos dokumentus vai atsauc pieteikumu (3. pielikums). Šādā gadījumā 
Izglītības iestāde informē nākamo pretendentu uz vietu. 

24. Pēc Noteikumu 22. punktā minēto dokumentu saņemšanas Izglītības iestādē 
Vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot izglītības 
programmu, kuru bērns apgūs, un reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas datu 
bāzē (VIIS) kā izglītojamo. 

25. Bērnam uzsākot apmeklēt Izglītības iestādi, Izglītības iestāde ar likumisko pār-
stāvi slēdz līgumu.

26. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nevar nodrošināt ar vietu Izglītības iestādē, Vadī-
tājs saglabā bērna reģistrācijas vietu rindā un piedāvā apmeklēt citu novada izglītības 
iestādi, kurā nav rinda.

27. Ja mācību gada laikā kādu bērnu atskaita no Izglītības iestādes, viņa vietā uz-
ņem nākamo rindā reģistrēto bērnu. 

28. Bērnam, kurš neapmeklē Izglītības iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ laika pos-
mu, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabā vietu, pamatojoties uz bērna 
likumiskā pārstāvja iesniegumu. Promesošā bērna vietā uz laiku pieņem nākamo rindā 
esošo bērnu, slēdzot vienošanos ar bērna likumisko pārstāvi. 

29. “Vispārējās izglītības likumā” noteiktajos gadījumos pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai paga-
rinātu programmas apguvi par vienu gadu, bērna likumiskais pārstāvis līdz attiecīgā 
gada 30. aprīlim Vadītājam iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzi-
numu. 

IV. BĒRNA ATSKAITĪŠANA NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
30. Bērnu atskaita no Izglītības iestādes šādos gadījumos: 
 30.1. bērns apgūst izglītības programmu citā Izglītības iestādē, 
 30.2. bērns bez attaisnojoša iemesla vienu mēnesi pēc kārtas nav apmeklējis
 Izglītības iestādi, vai trīs mēnešu periodā Izglītības iestādes apmeklēto 
 dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, 
 30.3. pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma. 
31. Par attaisnojošu iemeslu Noteikumu 30.2. apakšpunkta izpratnē ir uzskatāma: 
 31.1. bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta 
 izsniegta izziņa, 
 31.2. Izglītības iestādes darbības pārtraukums vasaras mēnešos. 
32. Pirms Noteikumu 30.2. un 30.3. apakšpunkta piemērošanas Vadītājs raks-

tiski brīdina bērna likumisko pārstāvi, dodot termiņu ne mazāku kā 1 mēnesis 
rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai par radušos situāciju. Šie minētie punkti 
tiek piemēroti, izvērtējot bērna likumiskā pārstāvja paskaidrojumus. Ja paskaidro-
jumi netiek sniegti, vadītājs ir tiesīgs atskaitīt bērnu no Iestādes. Par bērna atskai-
tīšanu Vadītājs izdod rīkojumu un 3 dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā veic 
izmaiņas VIIS. 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
33. Informācija par bērnu rindu pieejama Izglītības iestādē.
34. Vadītāja faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pāvilostas novada 

domes priekšsēdētājam 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, sūdzī-
bu iesniedzot Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
LV3466. 

35. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
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Nu jau par tradīciju kļuvis 
Pāvilostas novada bibliotēku 
darbinieku ikgadējais piere-
dzes apmaiņas brauciens. 

Šogad 28. jūlijā devāmies pie 
kolēģiem uz Auces novadu, jo Au-
ces novads ir Pāvilostas novada 
sadraudzības pašvaldība.

Pirmā pieturvieta bija Lielau-
ces bibliotēka, kur mūs sagaidīja 
bibliotēkas vadītāja Ainas kun-

dze. Cilvēks jau cienījamos ga-
dos, bet tik fantastiska, ar labu 
humora izjūtu un neizsmeļamu 
dzīvesprieku. Bibliotēka atrodas 
ļoti skaistā vietā, pie Lielauces 
ezera, vienā ēkā ar Lielauces pa-
gasta pārvaldi un kultūras namu. 
Bibliotēkā pārrunājām aktuālās 
darba tēmas. Arī Lielaucē cilvē-
kiem nelielas bažas rada novadu 
reforma.   

Tālāk mūsu ceļš veda uz Vec
auci un Auci, kur apmeklējām no-
vada ievērojamākās apskates vie-
tas un Auces novada bibliotēku. 

Diena izvērtās patiešām inte-
resanta un iespaidiem bagāta. 

Paldies šoferim Dainim un Pā-
vilostas novada pašvaldībai!

 Pāvilostas bibliotēkas 
vadītāja Mairita Vītola

Bibliotekāri smeļas pieredzi Auces novadā
Foto: D. Vītola

Sakarā ar to, ka tika konstatēta savvaļas cūkas saslimša-
na ar Āfrikas cūku mēri (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2020. gada 3. augus-
ta testēšanas pārskats Nr. DZ-2020-V-54080.01) Ventspils 
novada Jūrkalnes pagastā, pamatojoties uz “Veterinārmedicī-
nas likuma” 30. pantu, Ministru kabineta 2004. gada 17. feb-
ruāra noteikumu Nr.83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un 
draudu novēršanas kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 
65. punktu, X nodaļu, Eiropas Komisijas lēmumu 2003/422/
EK, ar ko apstiprina Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrā-
matu, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors M. 
Balodis noteicis:

1. Āfrikas cūku mēra (turpmāk tekstā – ĀCM) savvaļas cūku ka-
rantīnas teritoriju, kurā ietilpst šāda administratīvā teritorija: Vents-
pils novada Jūrkalnes pagasts un Pāvilostas novada Sakas 
pagasts (turpmāk – karantīnas teritorija).

2. Aizliegts no novietnēm, kas atrodas karantīnas teritorijā, iz-
vest cūkas (t.sk. nebrīvē audzētas savvaļas cūkas) bez Pārtikas un 
veterinārā dienesta (turpmāk tekstā – PVD) valsts veterinārā inspek-
tora izsniegtas atļaujas.

3. Aizliegts no novietnēm, kas atrodas karantīnas teritorijā, 
izvest uz citu Latvijas teritoriju, kā arī Eiropas Savienības dalīb-
valsti un trešajām valstīm cūku spermu, olšūnas vai embrijus.

4. Aizliegts no karantīnas teritorijas izvest cūkgaļas produkciju 
(svaiga cūkgaļa, cūkgaļas izstrādājumi un produkti, kas satur cūk-
gaļu) izņemot, ja tiek izpildītas noteikumu 71.35 punktā minētās pra-
sības un uzņēmumi ir iekļauti dienesta atzīto uzņēmumu sarakstā, 
kuriem atļauts piemērot atkāpes attiecībā uz gaļas apriti cūku mēra 
skartajā teritorijā.

5. Karantīnas teritorijā esošajās cūku novietnēs:
5.1. turēt visus dzīvniekus tikai to atrašanās vietās vai izolēt citā, 

savvaļas cūkām nepieejamā vietā. Novietnē nodrošināt apstākļus, 
lai ierobežotu savvaļas cūku piekļūšanu materiāliem vai priekšme-
tiem, kuri var nonākt saskarē ar mājas cūkām;

5.2. izvietot pie novietnes ieejām un izejām ar piemērotiem 
dezinfekcijas šķīdumiem piesūcinātus paklājus;

5.3. aizliegts ienest nomedītu savvaļas cūku daļas vai to līķus, 
vai jebkādu citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infek-

cijas slimības izplatītājs;
5.4. novietot blakusproduktu savākšanas un uzglabāšanas 

tvertnes, konteinerus vai citus šim nolūkam paredzētus priekšme-
tus ar blakusproduktiem pirms to savākšanas pārstrādei novietnes 
teritorijas perifērijā, lai nodrošinātu, ka blakusproduktu savākšanas 
transports to savākšanas laikā neiebrauc novietnes teritorijā.

6. Visām personām, kuras karantīnas teritorijā ir atradušas mi-
rušas savvaļas cūkas vai to ķermeņa daļas, nekavējoties informēt 
PVD.

7. Aizliegts veikt eviscerāciju, ādas novilkšanu vai to sadalīša-
nu, kā arī paraugu noņemšanu karantīnas teritorijā nomedītajām un 
atrastajām mirušajām savvaļas cūkām bez saskaņošanas ar PVD 
uzraugošās teritoriālās struktūrvienības (turpmāk tekstā – TSV) in-
spektoru un neievērojot viņa sniegtos norādījumus.

8. Aizliegts laist pārtikas apritē galapatērētājiem un piegādāt 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem (veikali, sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi, tirgus tirdzniecības vietas) svaigu savvaļas cūku gaļu 
(t.sk. sadalītu savvaļas cūkas gaļu, maltu savvaļas cūkas gaļu, savva-
ļas cūkas gaļas izstrādājumus), kas iegūta karantīnas teritorijā.

9. Medniekiem karantīnas teritorijā:
9.1. informēt par visām nomedītajām un atrastajām mirušajām 

savvaļas cūkām PVD TSV inspektoru;
9.2. nodrošināt nomedīto savvaļas cūku ķermeņu (ādu, galvu 

un diafragmu) un blakusproduktu identificēšanu un uzglabāšanu 
līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai;

9.3. nodrošināt savvaļas cūku ķermeņu, trofeju un subproduk-
tu iznīcināšanu saskaņā ar veterinārā inspektora norādījumiem pēc 
pozitīvu ĀCM laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas;

9.4. pēc negatīvu ĀCM laboratorisko izmeklējumu rezultātu 
saņemšanas:

9.4.1. svaigu savvaļas cūku gaļu ir atļauts izmantot savā uz-
turā paredzētu produktu iegūšanai, neizvedot to no karantīnas 
teritorijas

9.4.2. savvaļas cūkas ķermeni (ar ādu, diafragmu un galvu) ir 
atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu ar PVD 
izsniegtu atļauju.

9.4.3. iegūto savvaļas cūkas liemeni ir atļauts nosūtīt ar PVD 
izsniegtu atļauju gaļas produktu iegūšanai uz atzītiem gaļas pārstrā-

des uzņēmumiem.
9.4.4. savvaļas cūkas āda, citas trofejas un pārtikā neizman-

tojamie savvaļas cūkas izcelsmes blakusprodukti ir jāiznīcina 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes (EK) regulu 
Nr.1069/2009 (21.10.2009.), kas nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un 
atceļ regulas Nr. 1774/2002 prasības.

10. Karantīnas teritorijā savvaļas cūku gaļas produktus (piemē-
ram, desas, cīsiņi, kūpinājumi, konservi, dabiski fermentēti produkti 
u.tml.) ir atļauts laist pārtikas apritē ar PVD izsniegtu atļauju, ja tiek 
izpildīti visi tālāk uzskaitītie nosacījumi:

10.1. nomedītās savvaļas cūkas ir izmeklētas uz ĀCM un ir iegū-
ti negatīvi laboratorisko izmeklējumu rezultāti;

10.2. savvaļas cūku ķermeņu apstrāde (ādas novilkšana, diaf-
ragmas izņemšana, galvas atdalīšana utt.) ir veikta saskaņā ar 
Komisijas īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES (2014. gada 9. 
oktobris) par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā 
ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ īstenošanas 
lēmuma 2014/178/ES 12. pantu atzītā medījumu apstrādes uzņē-
mumā (nodrošināta marķēšana ar rombveida veselības marķēju-
mu);

10.3. savvaļas cūkas gaļas produkti ir skaidri identificējami un 
marķēti ar rombveida identifikācijas marķējumu, un pavaddoku-
mentā ir papildus norāde, ka to izcelsme ir no ĀCM skartās teritori-
jas, un atļauts izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

11. Savvaļas cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamie blakus-
produkti (līķi, ādas, galvas, trofejas, iekšējie orgāni u.c.) jāievieto 
blakusproduktu savākšanai paredzētajos konteineros PVD norādī-
tajās vietās vai jāiznīcina, aprokot teritorijā, kurā iegūti dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti.

12. Visām personām, kurām ir bijusi saskare ar savvaļas cū-
kām, veikt higiēnas pasākumus (roku mazgāšana, apģērba maiņa, 
apavu dezinfekcija utt.).

13. Personām, kuras skar šajā rīkojumā noteiktie pienākumi, 
sadarboties un nodrošināt noteiktajās teritorijās iespēju PVD in-
spektoriem veikt uzraudzību un citus nepieciešamos pasākumus 
tūliņ pēc PVD inspektora pieprasījuma.

Sakas pagastu nosaka par Āfrikas cūku mēra skarto teritoriju

Mācību gads Mūzikas un mākslas 
skolā sākas vienlaikus ar mācībām vis-
pārizglītojošajā skolā – septembrī. Ja 
vecāki vēlas, lai bērns attīstītos vispusī-
gi, tad viņam nepieciešama arī kāda no 
radošajām izglītībām. Lai arī kādu profe-
siju vēlāk izvēlētos bērns un lai par ko 
arī kļūtu – par ārstu, datorspeciālistu vai 
celtnieku –, bērnībā apgūstot mūziku vai 
mākslu, dzīvē viņš būs dvēseliskāks, ra-
došāks, atvērtāks un gudrāks. Pie mums 
bērni var attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši 
tā izdodas atrast savu aicinājumu dzīvē, jaunus draugus, kuriem ir līdzīgas 
intereses. 

Mācības Mūzikas un mākslas skolā ir nopietns darbs, kas prasa pašdis-
ciplīnu un laiku. Skolotāju uzdevums ir audzināt izglītotus mūzikas klausītājus 
un mākslas vērotājus, arī profesionālus mūziķus un māksliniekus. Ieaudzināt 
bērnos pienākuma sajūtu un atbildību par savu darbu. Piedalīšanās dažādos 
koncertos, festivālos un konkursos attīsta audzēkņu uzstāšanās prasmes, 
skatuves pieredzi un stāju. Tā ir iespēja pašapliecināties. Regulāra koncertu 
un izstāžu apmeklēšana paplašina māksliniecisko redzesloku.

Lai iegūtu pirmās iemaņas mūzikā, aicinām vecākus pieteikt 5/6 ga-
dus vecus bērnus mūzikas sagatavošanas klasē, kur darbs notiek pēc 
individuālām programmām saskaņā ar audzēkņu spējām un vecāku 
vēlmēm.

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes iz-
glītības programmas bērniem no septiņu gadu vecuma. Mūzikas izglītības 
programmās piedāvājam individuālo apmācību mūzikas instrumenta spēlē. 
Mākslas programmas apguves pamatā ir zīmēšana, gleznošana, veidošana, 
kompozīcija. Mācību stundās “Darbs materiālā” audzēkņi darbojas ar dažā-
diem materiāliem – papīru, audumu, mālu, dzintaru. 

Nāc muzicēt un gleznot Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā!

â Pieteikšanās līdz 31. augustam, zvanot pa tālr. 26334556.
â Uzņemšanas konsultācija 31. augustā plkst. 17.00.
â Pārbaudījumi 2. septembrī plkst. 17.00. 

UZ DRĪZU TIKŠANOS!

AICINĀM IESTĀTIES 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

Skolas direktore Inga Šnore
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Vasara jau otrā pusē, un 
apmeklētāju senlietu krātuvei 
“Jūras māja” netrūkst. 10. au-
gustā būs apritējis pirmais 
darba gads. Neraugoties uz ār-
kārtējo situāciju valstī, šogad 
šeit paviesojušies jau 619 lieli 
un mazi interesenti, lielākoties 
latvieši un lietuvieši, mazāk 
igauņu. Un, jāsaka, viņi tiešām 
ar patiku klausās stāstos par 
dzīvi mūsu ciemā, novadā.

Sniegti 143 pakalpojumi 
(duša un veļas mazgāšana), ku-
rus izmanto arī tūristi. Visas dar-
bības laikā (nepilns gads) – 1419 
apmeklējumi, no kuriem 218 ir 
pakalpojumi. Vērtējot pieprasī-
jumu, liekas, ka vismaz vasaras 
mēnešos “Jūras mājai” vajadzēs 
strādāt pilnu darba laiku. 

Pie ieejas skaisti zied pavasarī 
iestādītās hortenzijas, dārza malā 
kupli zaļo jaunās eglītes. Priecā-
jamies par nupat uzstādīto jauno 
galdu, soliņiem un atkritumu ur-
nām. Iebraucēji ļoti atzinīgi vērtē 
mūsu mazā ciema sakoptību. Liels 
pārbaudījums vasarā gan ir trakie 
ceļa putekļi. Ļoti nepieciešams 
būtu asfalta segums vismaz ciema 
centrā, jo noput logi, balti paliek 
soliņi un stādījumi. 

Ziemupe ir atdzīvojusies, jo 
ar lielu jaudu šovasar darbojas 
Ziemupes muiža. Ļoti atzinīgi 
tiek vērtēts muižas jaunais res-
torāns, tāpat ceļotājiem saistoša 
ir “Kultūrbode” ar tās savdabīgo 
piedāvājumu.

Daina Vītola

“Jūras mājas” 
dzīve un darbi

PĀVILOSTAS 
TENISA ČEMPIONĀTS

 2020

Aicināti piedalīties dalībnieki, vecāki par 16 gadiem!

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

Spēļu grafiks tiks noteikts pēc sportistu pieteikšanās 
un būs pieejams sacensību norises vietā.

Organizē Pāvilostas novada pašvaldība

29. AUGUSTĀ no plkst. 10.00
PĀVILOSTAS TENISA KORTĀ

 notiks 3. posms – NOSLĒGUMS 
Pieteikties līdz 28. augustam!

Dalībniekiem pieteikties pie Pāvilostas sporta organizatora personīgi, 
nosūtot e-pastu uz aldisbarsukovs@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29230995.

11. jūlijā, kad visā Latvi-
jā tika atzīmēti Jūras svētki, 
Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja izstāžu zālē ikviens 
bija aicināts uz pāvilostnieces 
Lauras Dzērves personālizstā-
des “Zvēra ādā” atklāšanu.

Šī ir jau otrā Lauras perso-
nālizstāde, gleznojumi un tek-
stilmākslas darbi tapuši pēdējo 
divu gadu laikā. Viņas pirmo 
personālizstādi atklāja 2016. 
gada maijā, un tā bija skatāma 
Pāvilostas bibliotēkas izstāžu 
zālē. Toreiz bija aplūkojami 
Lauras studiju darbi un diplom-
darbs, tie atspoguļoja laiku, kad 
Laura vēl mācījās un vēlējās 
kļūt par mākslinieci.

Izstādes “Zvēra ādā” dar-
bos galvenokārt redzami zvēri. 
Dzīvnieku tēli izmantoti, lai at-
tēlotu cilvēka raksturu dažādos 
salīdzinājumos. Lauras otrajā 
personālizstādē jaušams māks-
linieces raksturs un īpašais 
izpausmes veids, jau nobriedis 
viedoklis un dzīves redzējums.

Sveikt Lauru ar izstādes 
atklāšanu bija ieradušies gan 
bijušie skolotāji, gan draugi un 
paziņas, arī radinieki, kas ne-
slēpa prieku par jaunās māksli-
nieces talantu un mērķtiecību. 
Klātesošajos vislielāko sajūsmu 
raisīja darbs “Dzimtas mētelis”. 
Kā smej pati Laura, “citiem ir 
dzimtas koks, bet man ir dzim-
tas mētelis”. Īpašā tekstīlijā 

Muzejā atklāj izstādi

viņa iestrādājusi savas dzimtas 
fotogrāfijas, kas pārsteidza ne 
vienu vien izstādes apmeklē-
tāju. Tur ir gan mīļas ģimenes 
fotogrāfijas, gan senas fotogrāfi-
jas no dzimtas arhīviem.

Izstādi atklāja muzeja va-
dītāja Irina Kurčanova, paužot 
prieku par sadarbību un māks-
linieces iniciatīvu izstādi atklāt 
tieši muzeja telpās un tieši Zvej-
nieku svētkos. Muzeja direk-
tore izteica vēlmi arī turpmāk 
sadarboties, jo ir skaidri no-
jaušams, ka Laurai ir vēl daudz 
ko teikt, atklājot savu īpašo 
redzējumu uz pasauli gleznās, 

tekstilizstrādājumos un citās 
mākslas formās. Un noteikti 
nākotnē pāvilostniecei būs vēl 
daudzas personālizstādes ne 
tikai Pāvilostā, bet visā Latvijā 
un arī ārpus tās. Sveicot Lauru 
ar skaistiem vasarīgiem ziediem 
un labiem vārdiem, ikviens klāt-
esošais to viņai arī vēlēja.

Lauras Dzērves personāliz-
stāde “Zvēra ādā” Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja izstāžu 
zālē būs skatāma līdz 30. sep-
tembrim.

Sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

Valsts vides dienests (VVD) 
informē, ka no 01.06.2020. 
ir izveidots Operatīvās koor-
dinācijas centrs (OKC). OKC 
ir vienots diennakts tālrunis 
26338800, kas nodrošina efektī-
vu avārijas situāciju un vienotu 
sūdzību par pārkāpumiem vides 
jomā reģistrēšanu un izskatīša-
nas pārvaldību.

Galvenais OKC uzdevums ir 
koordinēt pieteikumus par pie-
sārņojumu un vides pārkāpumu 
atrisināšanu, sekot līdzi dažādu 
tiešsaistes vides monitoringa 
iekārtu informācijai un uzrau-
dzīt, kā uzņēmumi savā saim-
nieciskajā darbībā ievēro vides 
aizsardzības prasības. Dienesta 
kompetencē ir arī lietotnes VIDES 
SOS uzturēšana un tajā ienākošo 
ziņojumu nodošana pašvaldībām 
izskatīšanai un problēmu novēr-
šanai.

Lai iedzīvotāji varētu nekavē-
joties paziņot par pārkāpumiem, 
lietotne ļauj ikvienam viedtāl-
ruņa lietotājam nofotografēt un 
informāciju par iespējamiem vi-
des pārkāpumiem iesniegt VVD 
tiešsaistē.

Ņemot vērā, ka visbiežāk ie-
dzīvotāji ziņo par vides piegru-
žošanu, kuras novēršana ir paš-
valdību kompetencē, dienests jau 
lietotnes izveides sākumā ir uz-
sācis ar tām sadarbību, pārsūtot 
saņemtos ziņojumus izskatīša-
nai. Katrai pašvaldībai ir piekļu-
ve lietotnei, kas ļauj pašvaldības 
darbiniekiem atzīmēt novērstās 
vides problēmas, piem., atkritu-
mu savākšanu.

Lai aktualizētu sadarbību 

ar pašvaldībām, OKC, uzsākot 
darbu, jūnija sākumā no elektro-
niskās pasta adreses  uz visām 
lietotnē norādītajām pašvaldību 
kontaktadresēm nosūtīja elek-
troniskā pasta ziņojumu par 
kontaktpersonu un lietotāju 
aktualizēšanu. Sakām paldies 
pašvaldībām, kuras aktīvi sadar-
bojas ar OKC, īpaši pateicamies 
Jūrmalas pilsētas domei, Olaines 
novada, Jelgavas novada, Dau-
gavpils novada pašvaldībām un 
Rīgas pilsētas pašvaldībai.

VVD sadarbībā ar vides NVO 
sektoru līdz 2021. gada septem-
brim plāno pilnveidot lietotni, at-
tīstot tās tehniskos risinājumus, 
lietojamību un atgriezenisko 
saiti ar iesniedzēju. Lai to realizē-
tu, būs nepieciešama ciešāka sa-
darbība ar pašvaldībām lietotnes 
izmantošanā. Līdz ar to lūdzam 
pašvaldības, kuras vēl nav atbil-
dējušas uz minēto elektroniskā 
pasta sūtījumu un aktualizējušas 
kontaktpersonas un lietotājus, to 
izdarīt.

Papildus informējam, ka līdz 
šim pašvaldības komunicēja ar 
dienesta reģionālajām pārval-
dēm, bet saistībā ar OKC izveidi 
darba laikā, kā arī ārpus nor-
mālā darba laika pašvaldība var 
komunicēt ar OKC, kas saņemto 
informāciju nodos tālāk attiecī-
gās reģionālās pārvaldes dežūr-
inspektoram.

Ja ir kādi jautājumi vai ne-
skaidrības saistībā ar lietotni 
vai OKC kompetenci, lūdzu 
sazināties ar OKC pa tālruni 
68206834, 26338800 vai e-pas-
tu okc@vvd.gov.lv.

Informācija par Operatīvās 
koordinācijas centru
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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 septembra izdevumam jāiesniedz 
līdz 28. augustam. Rakstus var iesūtīt e-pastā 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

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

l 21. augustā plkst. 20.00 atpūtas laukumā pie Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja ikviens aicināts uz vijoļu dueta “Violin Di-
ivas” SAULRIETA KONCERTU. Skanēs fragmenti no dzīvās performan-
ces “Daugavas meditācija”, kā arī populāru dziesmu aranžijas. Lietus 
gadījumā koncerts notiks Pāvilostas kultūras namā. Lai izjustu brīvās 
dabas burvību un baudītu jauku vakara noskaņu, aicinām uz koncertu 
līdzi ņemt pledus, sedziņas, sēžamkrēslus u.c. savai ērtībai.

l 22. augustā plkst. 14.00 biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” rīko LEJAS IELAS SVĒTKUS. Programmā: ekskursija “Ko 
stāsta Lejas ielas mājas” un iedzīvotāju sagatavotās aktivitātes; pieva-
karē Sabiles amatierteātra izrāde “Mucenieks un muceniece”. Plašāku 
informāciju par Lejas ielas svētkiem skatīt www.pavilosta.lv vai pilsē-
tas informācijas stendos. Lietus laikā izrāde notiks Pāvilostas kultūras 
namā. Laipni aicināts ikviens Pāvilostas iedzīvotājs, jo īpaši tie, kuri sa-
vulaik šeit dzīvojuši. Laipni aicināti pilsētas viesi un visi tie, kuriem tuva 
kultūrvēsture!

l 29. augustā visas dienas garumā nu jau 22. reizi norisināsies 
SENĀS UGUNS NAKTS pasākums. Vairāk informācijas 6. lpp.

l Pāvilostas tenisa kortā 29. augustā no plkst. 10.00 norisināsies 
PĀVILOSTAS TENISA ČEMPIONĀTA 3. posms (noslēgums). Vairāk 
informācijas 11. lpp.

l Pāvilostas bibliotēkā no 1. līdz 31. augustam apskatāma  infor-
matīva fotoizstāde “TOREIZ UN TAGAD” par dižkoku atbrīvošanas 
kustību un grupu (DAG-eri), ko radīja Imants Ziedonis 1974. gadā Ungur-
muižā. Izstādes veidotāja – Guna Hainovska.

l Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē līdz 30. septem-
brim skatāma pāvilostnieces Lauras Dzērves personālizstāde “ZVĒ-
RA ĀDĀ”. Izstādē aplūkojami gleznojumi un tekstilmākslas darbi, kas 
tapuši pēdējo divu gadu laikā. Darbos galvenokārt redzami zvēri. Dzīv-
nieku tēli izmantoti, lai attēlotu cilvēka raksturu dažādos salīdzinājumos. 
Atnāc un, iespējams, arī sevi varēsi personificēt ar kādu no zvēriem!

ZIEMUPĒ

l 15. augustā no plkst. 13.00 Ziemupes jūrmalā norisināsies 
atpūtas pasākums “ma-DARA”. Koncerti, tējnīca, prasmju un preču mī-
tava, daba un rāms plūdums dabā. Vairāk informācijas www.facebook.
com/pasakumsmadara. Būsim atbildīgi – ievērosim visus valstī noteik-
tos ierobežojumus!

l Ziemupes senlietu krātuvē “Jūras māja” līdz 29. augustam 
apskatāma fotogrāfu grupas “Liepājas pozitīvs” darbu izstāde 
“MANS”.

VĒRGALĒ

l Vērgales kultūras namā apskatāma fotoizstāde “DIVDESMIT 
MIRKĻI”. Četri Liepājas foto entuziasti Ilga Lasmane, Ilona Gabaliņa-Ki-
la, Normunds Kaprano un Rolands Drāznieks izveidojuši fotogrāfu grupu 
“Četri elementi” un sarūpējuši fotoizstādi “20 mirkļi”. Pirmā “Četru ele-
mentu” izstāde bija skatāma 2018. gadā, otru izstādi “Laternu stundā” 
varēja aplūkot 2019. gadā.

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

                           (N. Dzirkale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

INESEI POMERANCEI, 
brāli mūžībā pavadot!

Noriet saule vakarā, 
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa,
Baltā smilšu kalniņā.

 (Latviešu t. dz.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

SANITAI DUNKEREI, 
māmiņu mūžībā pavadot!

LĪDZJŪTĪBA

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 27. augustā 
plkst. 14.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 
Vērgales pagasta pārvaldē – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
pa tālr. 63490836.

SAKAS PAGASTĀ
16. augustā plkst. 13.00 Upsēdes kapos

VĒRGALES PAGASTĀ
16. augustā plkst. 14.00 Vērgales kapos

KAPUSVĒTKI

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

ATVAĻINĀJUMI
â Vērgales pagasta pārvaldes kasiere 
Māra ŠVĪTIŅA no 10. līdz 23. augustam.

â Kasiere Mudīte ZAMARĪTE līdz 
16. augustam (maksājumus varēs veikt 
pie galvenās grāmatvedes).

â Projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE 
no 10. līdz 23. augustam.

â Teritorijas plānotāja un lietvede 
Dace BAUMANE no 24. augusta līdz 20. 
septembrim.

â Kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE 
no 7. līdz 20. septembrim.

â Bāriņtiesas vadītāja Laila JANKOVSKA 
no 15. līdz 22. augustam. 
â Atvaļinājuma laikā no 20. jūlija līdz 
14. augustam JURA KRAĢA ģimenes ārsta 
prakse būs slēgta. Pāvilostas Veselības un 
sociālajā centrā (Lejas ielā 10) ģimenes 
ārstu aizvietos daktere A. Kalniņa. Vērgales 
Veselības centrā dakteris Kraģis pieņems 
12. augustā no plkst. 9.00 līdz 11.00.

Mums tik daudz pieder, cik mēs paši 
ar savām rokām varam nopelnīt, 
paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot,
paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.   

    (Z. Mauriņa)

Sveicam biedrību “ZIEMUPĪTE” 10 gadu
radošas un aktīvas darbības jubilejā!

Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”

2020. gada jūlijā Pāvilostas novadā 

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

REĢISTRĒTAS SEŠAS LAULĪBAS, 
kā arī PIEDZIMUSI VIENA MEITENE VĒRGALES PAGASTĀ.

SVEICAM ĢIMENES!

MŪŽĪBĀ 
Vērgales pagastā

DZINTRA JĀTNIECE 
(17.05.1939.–29.07.2020.)

Izsakām līdzjūtību!

2020./2021. mācību gada sākums
trešdien, 2. septembrī, plkst. 12.30 mākslas nodaļā 

(E. Šneidera laukumā 2, Pāvilostā)
Pēc svinīgā pasākuma mūzikas nodaļas audzēkņi ar skolotājiem

dosies uz mūzikas nodaļu (Dzintaru ielā 23, Pāvilostā).

!!! Autobuss no Vērgales pieturas aties plkst. 12.00.

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA
2. septembrī plkst. 17.00.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI: 
vecāku iesniegums, personu apliecinoši dokumenti.

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

29. augustā notiks Sakas upes regate 

“PĀVILOSTAS ASAKA”
no Tebras un Durbes satekas vietas 

līdz Pāvilostas promenādei.

GLĀBŠANAS VESTES VISIEM DALĪBNIEKIEM OBLIGĀTAS!

11.30 Pulcēšanās pie TIC, izbraukšana uz satekas vietu.
11.40 Kopīgas sportiskās aktivitātes, iesildīšanās.
12.00 Starts, maršruts ar 6 kontrolpunktiem.
13.30 Noslēgums Pāvilostas promenādē, 
regates dalībnieku apbalvošana.

Dalībnieki aicināti pieteikties līdz š. g. 24. augustam 
pa tālruni 29121894 (TIC).
Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

Dalībnieki var piedalīties ar savām laivām, 
paši rezervēt pie laivu operatoriem vai pieteikt kanoe laivu 
Tūrisma informācijas centrā.

Aicinām pieteikties 
jautrajam 

laivu braucienam!


