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Šogad mazliet citāds un neierastāks izlaidumu 
laiks notiks arī Pāvilostas vidusskolā. 
Bez svinīgās ceremonijas Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā un daudzu sveicēju klātbūtnes 
Pāvilostas vidusskolu šajā 2019./2020. mācību 
gadā  absolvēs 17 skolēni no 9. klases – 
Elīna FREIDENFELDE, Justīne JĒKABSONE, 
Luīze Paula GULBE, Elizabete KIRIČENKO, 
Marta KRONBERGA, Markuss LAZUKINS, 
Oksana MAĶEDONSKA, Dāvids MUIŽNIEKS, 
Pauls PRIEDOLIŅŠ, Paula Valentīna RAČE, 
Evita SKUDRA, Andris ŠTOKMANIS, Elvita 
UZARE, Jānis ŪDRIŅŠ, Sāra Jasmīna VEZJUKA, 
Mikus VĪGANTS un Daniels ZUNDMANIS.

Savukārt Pāvilostas vidusskolas 12. klasi 
šogad absolvēs Mihaēls DOROŅINS un 
Kristers Mārtiņš GIRGENSONS.

Vēlam skolas absolventiem ar apņēmību 
un neatlaidību tā pa īstam sākt cīņu par 
saviem sapņiem, meklēt dzīvē mērķi, to atrast 
un nekad nepadoties!

Direktores vietniece Aina Jakovļeva

Pāvilostas vidusskolas absolventi

Ir jauna vasara, un atkal jūnijs klāt,
Pilns jāņuzāļu piebirušām pļavām.
Tas atnesis mums sen jau sāktus vārdus –
Ar Līgo dainām, dziesmām skanīgām.
Skaņas savīsies kā lapas ozolzaros,
Acīs mirdzēs svētku dzirkstelīte.
Dziesmās, dejās līdzi mirdzēs
Jāņu nakts dvēselīte.
                                        (Ārija Āre)

2020. gada 22. jūnija darba dienu, kas iekrīt pirmdienā starp svētdienu, 
21. jūniju, un svētku dienu, 23. jūniju, no valsts budžeta finansējamās valsts 
pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz 
piektdienai, ir pārcelta uz sestdienu, 13. jūniju. 

Darba laiks Līgo svētkos!
Pāvilostas novada pašvaldībai, 
Sakas KAC, VPVKAC un 
Vērgales pagasta pārvaldei

Sestdienā, 13. jūnijā
pašvaldībai un VPVKAC 
no plkst. 8.00 līdz 15.00, 
Vērgales pagasta pārvaldei 
no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 12.30 līdz 16.00.

No 22. līdz 24. jūnijam 
IESTĀDES SLĒGTAS.

PRIECĪGUS SVĒTKUS!

Foto: M. Kurčanova

PRIECĪGUS 
VASARAS 

SAULGRIEŽUS 
un skaistu līgošanu!
Pāvilostas novada pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti: Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS (attālināti), Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs 
ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki: Pāvilostas novada 
pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības gal-
venā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita KURČANOVA, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VIT-
RUPS un Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. Sēdi protokolē-
ja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 23 darba 
kārtības punkti.

Dome nolēma
â Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada pārskatu.
â Uzdot iepirkumu speciālistei veikt iepirkumu par Vērgales kultūras nama 

tualešu remonta darbiem. Finanšu līdzekļus 4000 EUR apmērā nolēma rast Vēr-
gales kultūras nama budžetā. Piešķirt iztrūkstošos finanšu līdzekļus Vērgales 
kultūras nama tualešu remontam atbilstoši saņemtajiem iepirkuma piedāvāju-
miem. Finansējums rodams no neizlietotajiem finanšu līdzekļiem, kas tika pare-
dzēti mūzikas un mākslas festivālam “Zaļais stars”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. pantu, deputāts Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Atbalstīt 
ūdensvada atzara izbūvi Ziemupes ciemā 1600 m garumā, ar pieslēgumiem vismaz 12 
mājsaimniecībām. Finansējumu rast no pašvaldības budžeta sadaļas “Dabas resursu no-
doklis”, ieguldot finansējumu SIA “Vērgales komunālā saimniecība” pamatkapitālā.

â Atzīt par bezcerīgiem debitoru parādiem šaubīgos un nedrošos debitoru 
parādus, saskaņā ar 2000. gada 24. oktobra cesijas līgumu starp maksātnespējī-
go likvidējamo akciju sabiedrību “Pāvilosta” un Pāvilostas pilsētas domi. Nolēma 
norakstīt no pašvaldības budžeta bilances bezcerīgos debitoru parādus 5301,74 
EUR apmērā.

â Pārcelt Pāvilostas ostas pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000392079, nekus-
tamiem īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksājumu ter-
miņu uz 30.12.2020.

â Piedzīt no privātpersonas parādu par nekustamo īpašumu Ziemupē, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra nr. 64960010496, par kopējo summu 
263,96 eiro apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama arī soda 
nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 28.05.2020.

â Apstiprināt nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas no-
vads, kadastra numurs 6413 002 0169, izsoles rezultātus par labu vienai privāt-
personai par nosolīto pirkuma maksu 29 636,80 EUR. Nolēma slēgt nekustamā 
īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra numurs 6413 
002 0169, pirkuma līgumu ar privātpersonu, kurai uzdeva parakstīt nekustamā 
īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra numurs 6413 
002 0169, pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri Lieni Vo-
lenbergu noteica par atbildīgo par lēmuma izpildi.

â Apstiprināt nekustamā īpašuma Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, ka-
dastra numurs 6413 002 0146, izsoles rezultātus vienai privātpersonai par nosolīto 
pirkuma maksu 21 470,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma Avotu iela 2, Pāvi-
losta, Pāvilostas novads, kadastra numurs 6413 002 0146, pirkuma līgumu ar privāt-
personu, kurai uzdeva parakstīt nekustamā īpašuma Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads, kadastra numurs 6413 002 0146, pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā 
no lēmuma pieņemšanas brīža. Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijas sekretāri Lieni Volenbergu noteica par atbildīgo par lēmuma izpildi.

â Veikt tiesību pārgrozīšanu zemesgrāmatā no Vērgales pagasta pašvaldības 
vārda uz Pāvilostas novada pašvaldības vārdu. Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda:

l dzīvokli “Ploce 15”-1, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 001) 376/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 376/5048 zemes domājamās daļas; 

l dzīvokli “Ploce 15”-2, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 002) 549/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 549/5048 zemes domājamās daļas; 

l dzīvokli “Ploce 15”-3, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 003) 522/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 522/5048 zemes domājamās daļas; 

l dzīvokli “Ploce 15”-5, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 005) 172/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 172/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-6, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 006) 559/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 559/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 007) 368/5048 domājamās da-
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ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 368/5048 zemes domājamās daļas;
l dzīvokli “Ploce 15”-8, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 

grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 008) 556/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 556/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-9, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 001) 359/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 359/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-10, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 010) 545/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 545/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-11, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 011) 384/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 384/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-12, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 012) 201/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 201/5048 zemes domājamās daļas;

l dzīvokli “Ploce 15”-13, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (telpas 
grupas kadastra apzīmējums 6496 006 0035 001 013) 457/5048 domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un no 457/5048 zemes domājamās daļas. 

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri Lieni 
Volenbergu noteica par atbildīgo par lēmuma izpildi.

â Atteikt nodot nomā vienai privātpersonai nekustamā īpašuma “Odiņi”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra nr. 64960060054, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 64960060022, platībā 7,65 ha ar izpirkuma tiesībām. 
Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Odiņi”, Vērgales pagasts, Pā-
vilostas novads, kadastra nr. 64960060054, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 64960060022 platībā 7,65 ha, t.sk. zemes lietošanas veidu 
eksplikācija – 6,09 ha aizņem lauksaimniecības zeme. 0,81 ha meži, zem ūdens 
atrodas 0,46 ha un citas zemes 0,08 ha. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sa-
gatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu, kur jānorāda kā 
apgrūtinājums zemes nomas līgumi, kas nav reģistrēti zemesgrāmatā un spē-
kā līdz 27.03.2024. Uzdeva pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā 
organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Jautājumā “Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdinā-
šanai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā” dome nolēma atbalstu nodroši-
nāt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanai par periodu (darba 
dienām), kurās pirmsskolas izglītības iestāde netika apmeklēta, individuāli ap-
rēķinot to katram audzēknim. Atbalsta apmēru vienam PII audzēknim nolēma 
paredzēt 1,00 EUR apmērā par vienu darba dienu, laika posmā no 13.03.2020. 
līdz 12.05.2020. Nolēma ņemt vērā izmaksāto palīdzību maznodrošināto, trūcīgo 
un daudzbērnu ģimeņu PII audzēkņiem. Līdzekļi atbalsta finansēšanai rodami 
izglītības iestāžu (ēdināšanai paredzētie izdevumi) budžetos. Nolēma atbalstu 
brīvpusdienu nodrošināšanai organizēt pārtikas karšu veidā. Nolēma slēgt līgu-
mu ar SIA “Kalniņkalni” par pārtikas karšu atprečošanu. Par atbildīgo personu 
norīkoja Sociālā dienesta vadītāju Ildzi Agitu Balodi.

â Apstiprināt attīstības stratēģijas dokumentus Pāvilostas novada Pāvilostas 
bibliotēkai, Sakas bibliotēkai, Vērgales bibliotēkai, Saraiķu bibliotēkai un Ziem-
upes bibliotēkai.

â Uzņemt dzīvokļa  rindā  divas personas kā personas, kuras ar dzīvojamo  
platību nodrošināmas vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales  pagasta  pārvaldes  
lietvedei  A. Sprudzānei reģistrēt personas dzīvokļu rindā.

â Piešķirt uz 3 gadiem vienai personai dzīvokļa īres tiesības dzīvoklim Plo-
cē, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva Sociālajam dienestam slēgt līgu-
mu ar SIA “Vērgales komunālā saimniecība” par komunālajiem maksājumiem. 
Nolēma atbrīvot personu no nekustamā īpašuma nodokļa, īres maksas un zemes 
nomas maksas par dzīvokli Plocē, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kamēr 
persona iegūst izglītību un tai nav pastāvīgu un regulāru ienākumu.

â Uz 5 gadiem iznomāt vienai personai nekustamo īpašumu “Stallīši”, Vēr-
gale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, Nr.4. un Nr.6. Zemes nomas maksu 
gadā noteica 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nomu par kūtiņu 0,10 eiro par m2 mēnesī plus 
PVN. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. Uzdeva slēgt nedzīvojamo 
telpu nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes.

â Piekrist nekustamā īpašuma “Kundziņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 
kadastra nr. 6486 015 0135, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  6486 015 0135, un atdalīto zemes vienību pievienot nekustamajam 
īpašumam “Laši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 64860150136 piešķirt nosaukumu “Kundziņi”, Sakas pagasts, Pāvil-
ostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 015 0136 
platībā 7,9 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. Zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 64860150136 platībā 12,7 ha saglabāja nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība. NĪLM kods 0101.

â Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Parka iela 14A, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 002 
0178 sadalīšanai. Nolēma saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:
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Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas plānojumam 

64130020248 0,4263
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosauku-
mu un adresi Parka 
iela 14A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, 
LV-3466 

0501
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pie-
skaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa

64130020249 0,1663
(vairāk vai 
mazāk)

piešķirt nosaukumu 
un adresi Dzelzceļa 
iela 52, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, 
LV-3466 

0501 dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pie-
skaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa

â Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ganības”, Sakas pagas-
tā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0112 sadalīša-
nai. 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 

64860040127 9,33
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu 
“Ganības”, Sakas pa-
gasts, Pāvilostas novads

0101 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64860040126 5,00
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai
piešķirt nosaukumu 
“Vērdiņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads 

0101 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

â Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ēcenieki”, Ulmalē, Sa-
kas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 002 0056 
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 

64860020208 13,7
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu 
“Ēcenieki”, Sakas pa-
gasts, Pāvilostas novads

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64860020209 10,7
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu “Purva 
Laimas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads 

0201 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

â Domes sēdē notika diskusija par nekustamā īpašuma E. Šneidera laukums 11, Pā-
vilosta, Pāvilostas novads, nomu un sadarbību ar pašvaldību Amatu mājas izveidē.

â Grozīt Pāvilostas novada TIC darba laiku periodā no 01.06.2020. līdz 31.08.2020., 
nosakot to šādu: P–Pk 7.30–19.00; S–Sv 7.30–16.00.

â Izdarīt šādus precizējumus Pāvilostas novada domes 2020. gada 27. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr.2 “Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību”:

 1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Pat pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu un 

4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 51.punktu”;

 2. izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Šo saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 norādītajās vietās ikviens var nogādāt ūdens 

transportlīdzekli (ūdens motociklu, motorlaivu, laivu u.c.) līdz ūdenim, nolaišanai un izcel-
šanai. Pēc nepieciešamā aprīkojuma atvešanas vai aizvešanas transportlīdzekli aizliegts 
novietot pludmalē.”;

 3. svītrot saistošo noteikumu 11.punktu;
 4. izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:
 “20. Noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības policija. Administratīvo pārkāpumu proce-

su veic pašvaldības policija.”
5. Dome nolēma nepiekrist VARAM atzinuma 2., 3. un 6. punktā izteiktiem iebildumiem.
â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrāci-

jas un iestāžu darbu.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 16. jūnijā Pāvilostas novada pašval-

dībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 25. jūnijā Ziemupes senlietu krātuvē 

“Jūras māja”.
Informāciju apkopoja 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pašvaldība maijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Laipnieki”, Sakas pagastā, 3,14 ha platībā;
l “Krievkalni”, Vērgales pagastā, 1,1 ha platībā;
l Tirgus iela 8, Pāvilostā, 949 m2 platībā;
l Mežvidi Nr. E-7, Sakas pagastā, 0,06 ha platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

NOTIKUMI 
2020. gada maijā

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS MAIJĀ VEIKTIE DARBI

â Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem turpinās reidi pa novada teritoriju ar 
mērķi pārbaudīt ārkārtas situācijas noteiktos ierobežojumus. Pāvilostā fiksēts gadījums 
par distancēšanās nosacījumu neievērošanu. Personai tika aizrādīts un izteikts brīdinā-
jums par administratīvās atbildības iestāšanos.

â Sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli par automašīnas novietošanu 
Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Katrs vadītājs sodīts ar 30 eiro naudas sodu.

â Policija saņēma informāciju, ka autostāvvietā Kalnu ielā, Pāvilostā, sabojāta auto-
mašīna. Noskaidroti apstākļi, informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

â Sadarbībā ar Pāvilostas novada bāriņtiesu Pāvilostā pārbaudīta kāda ģimene par 
bērna sadzīves apstākļu ievērošanu un aprūpi. Pārkāpumi netika konstatēti.

â Vērgales pagasta Plocē kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības dienestu tika atvērtas kāda dzīvokļa durvis. Dzīvoklī 
atrasta mirusi sieviete.

â Dzintaru ielā, Pāvilostā, automašīna ietriecās ceļa zīmē. Vadītājs atradās alkohola 
reibumā. Persona tika nodota Valsts policijai.

â Lejas ielā, Pāvilostā, tika atbrīvots kaķis, kas bija ieslēgts svešā īpašumā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Pašvaldība saņēma iesniegumu no zivju 
pārstrādes uzņēmuma SIA “Nord Star Fisher” 
par astoņpadsmit koku ciršanu pie Dzintaru 
ielas 4, lai izbūvētu jaunu žogu. Tikai divi 
no kokiem atrodas īpašumā Dzintaru iela 4, 
viens koks atrodas uz pašvaldībai piederoša 
īpašuma, pārējie piecpadsmit atrodas valstij 
piederošā īpašumā uz Dzintaru ielas. 

Sabiedriskajā apspriedē, kuru 26. mai-
jā Pāvilostas pilsētas kultūras namā rīkoja 
pašvaldība un uz kuru bija pulcējušies maz-
liet vairāk nekā 10 cilvēku, līdz galam tika 
nolemts, ka zāģēt neļaus četrus bērzus pre-
tī Piecdesmitgades parkam un divas kļavas. 
Lielākā daļa vienprātīgi atzina, ka būtu jānozāģē viena baltā apse, kas sasvērusies uz īpašu-
ma un Dzintaru ielas pusi.

Par pārējiem kokiem – sešiem baltajiem vītoliem, vienu sēru vītolu un diviem bērziem – 
sabiedriskās apspriedes dalībnieku domas dalījās. Daļa uzsvēra, ka koki jau sasvērušies uz 
īpašuma pusi, ir veci un savu laiku nokalpojuši, tāpēc arī būtu jānozāģē un vietā jāstāda jauni. 
Daļa bija pret šo koku nozāģēšanu un jaunu koku stādīšanu, jo jaunie koki, lai cik kompakti 
būtu izvēlēti, nākotnē traucētu. 

Ņemot vērā krasās viedokļu atšķirības, tika nolemts pagaidīt, līdz uzņēmums SIA “Nord 
Star Fisher” izstrādās un iesniegs paskaidrojuma rakstu būvvaldei par jauna žoga izbūvi un 
atliks “sarkano” līniju, pa kuru žogam būtu jāiet. Kad uzņēmums izdarīs iepriekš minēto, tiks 
lemts tālāk, kuri koki traucēs žoga būvniecībai, kurus būtu vērts atstāt un izkopt, vai arī, kā 
minēja daļa iedzīvotāju sabiedriskajā apspriedē, izņemt visu līniju no Tūrisma informācijas 
centra līdz sarga būdiņai, izņemot vienu kļavu, un iestādīt jaunus, kompaktus kokus. 

Pēc sabiedriskās apspriedes tika nolemts, ka desmit darba dienu laikā (līdz 09.06.2020.) 
iedzīvotāji, kuri nevarēja apmeklēt sabiedrisko apspriedi, un tie, kuri bija ieradušies, bet vēlējās 
izteikt savu redzējumu, varēja iesūtīt pašvaldībai savus rakstiskos priekšlikumus par šiem ko-
kiem. Pēc priekšlikumu saņemšanas noteikti veiksim papildu elektronisko aptauju Pāvilostas 
novada mājaslapā www.pavilosta.lv, tāpēc lūdzam sekot līdzi informācijai mājaslapā!

Ainavu arhitekte Anda Uzare

Par sabiedrisko apspriedi 26. maijā

Foto: M. Kurčanova
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  APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes
27.02.2020. sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 4., 9.§)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA 27. FEBRUĀRA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 

“Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību”
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 2. punktu un 4. punktu, 

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350
 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 51. punktu  
                                                               

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. Pāvilostas novada pludmales un Pāvilostas pilsētas peldvietas zonu sadalījumu 

(Pielikums Nr.1), to izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā, uzturoties 
pludmalē;

1.2.  kārtību, kādā tiek iznomāta Baltijas jūras piekrastes sauszemes daļa (turpmāk 
– pludmale) Pāvilostas novadā un noteikta nomas maksa par pludmales nogabala 
izmantošanu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. pludmales nogabals – nomas vajadzībām nodalīta jūras krasta sauszemes daļa 

starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija;
2.2. aktīvās atpūtas zona – paredzēta bumbas, badmintona un citu pludmalei 

piemērotu spēļu spēlēšanai. Šajā zonā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi, sezonas 
objekti un īpaši aprīkotas sporta zonas (trenažieru aprīkojums, volejbola, futbola 
laukumi, tribīnes, laukumi sporta spēļu spēlēšanai un citām sporta aktivitātēm). Aktīvās 
atpūtas zonās pēc attiecīgas Pāvilostas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, 
vasaras koncerti, sporta sacensības un citas aktivitātes un pasākumi);

2.3. mierīgās atpūtas zona – paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties 
un/vai atpūsties kopā ar bērniem. Šajā zonā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi, 
sezonas objekti. Mierīgās atpūtas zonās pēc attiecīgas Pašvaldības atļaujas saņemšanas 
pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana;

2.4. mierīgās atpūtas zona nūdistiem – paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas 
sauļoties un peldēties kaili; 

2.5. gājēju koridors – teritorija pretī ielām un nobrauktuvēm uz peldvietu 6 metrus 
no ielas ass, 6 metrus uz abām pusēm no nobrauktuves (noejas) malas. Šī zona paredzēta 
apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē. Tajā netiek izvietoti sezonas 
objekti;

2.6. jūras kajaki un SUP dēļi – nemotorizēts peldlīdzeklis, kas konstruktīvi 
paredzēts atpūtai uz ūdens un nesasniedz normatīvajos aktos noteikto izmēru, lai to 
varētu kvalificēt kā atpūtas kuģi. Jūras kajakiem un SUP dēļiem jābūt aprīkotiem ar 
glābšanas līdzekļiem – glābšanas vestēm, kuru skaits atbilst cilvēku skaitam peldlīdzeklī, 
un glābšanas riņķi;

2.7.  kaitbords – ūdens sporta veids, kurā sportists ar pūķa palīdzību virzās pa 
ūdeni uz speciāli veidota dēļa;

2.8. vindsērfings – ūdens sporta veids, kurā izmanto vējdēli ar buru, kura izmanto 
vēja spēku;

2.9. sezona – šo Noteikumu izpratnē kalendārā gada laika periods, kas iedalīts 
pavasara/vasaras sezonā – laika periods gadā no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim; 

2.10. sezonas objekti – āra kafejnīcas un citas būves pakalpojumu sniegšanai 
(inventāra noma, terases, nojumes, paviljoni, tirdzniecības kioski, sausās tualetes 
kabīnes, pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamās pirtis) un sporta laukumu aprīkojums – 
viegli uzstādāmas konstrukcijas vai objekti, kas paredzēti lietošanai konkrētā sezonā, 
ievērojot noteikto pludmales zonējumu.

3. Pludmales izmantošana un tajās atļautās darbības ir atkarīgas no pludmalē 
noteiktās zonas atbilstoši šo saistošo noteikumu Pielikumam Nr.1.

II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē

4. Nobrauktuves, kas ir norādītas šo noteikumu Pielikumā Nr.1, var tikt izmantotas 
piebraukšanai, lai pievestu nepieciešamo aprīkojumu sezonas objektu novietošanai un 
peldlīdzekļus (jūras kajaki, zvejai), kuru izmantošana atļauta aiz peldēšanai paredzētās 
ūdens teritorijas robežas. 

5. Pludmalē nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu (motorlaivu, 
kuteru, kuģu, ūdens motociklu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas dienestu 
transportlīdzekļus, valsts un pašvaldības organizētajai kontrolei un apsaimniekošanai 
paredzētos transportlīdzekļus, kā arī nemotorizēti peldlīdzekļi aktīvai atpūtai, zvejai, 
kuri izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās atbilstoši šo saistošo noteikumu 
Pielikumam Nr.1.

6. Šo saistošo noteikumu Pielikumā Nr.1 norādītajās vietās ikviens var nogādāt 
ūdens transportlīdzekli (ūdens motociklu, motorlaivu, laivu u.c.) līdz ūdenim, nolaišanai 
un izcelšanai. Pēc nepieciešamā aprīkojuma atvešanas vai aizvešanas transportlīdzekli 
aizliegts novietot pludmalē.

7. Ar ūdenssporta veidiem (kaitbordu un vindsērfingu) atļauts nodarboties šādās, 
speciāli tam paredzētās vietās:

7.1.  ar kaitbordu no Lielā akmens 900 metrus Ventspils virzienā;
7.2.  ar vindsērfingu no Ziemeļu mola līdz Vītolu ielas gājēju koridoram un no Lejas 

ielas gājēju koridora līdz Kalna ielas gājēju koridoram.
8. Pludmalē pēc publiska pasākuma rīkošanas pasākumu organizatoram 

nekavējoties jāsakārto teritorija.
9. Tādus apsaimniekošanas darbus kā atkritumu izvešana un tualešu 

apsaimniekošana atļauts veikt tikai laikā no 24.00 līdz 10.00, izņēmuma gadījumos – 
apsaimniekotājs darbus var veikt, saskaņojot ar Pašvaldību visu diennakti.

10.  Āra kafejnīcās, bāros, paviljonos, kioskos un citos tirdzniecības objektos 
aizliegts izmantot vienreiz lietojamos plastmasas traukus, kā arī plīstošos stikla traukus.

III. Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība un nomas maksas noteikšana

11. Pludmales nogabalu iznomāšana notiek saskaņā ar Pašvaldības lēmumu par 
nogabalu nodošanu nomai, rīkojot nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu (pludmales) iznomāšanu.

12. Ja tiek iznomāts pludmales nogabals, nomniekam ir jānodrošina, ka tauvas 
josla netiek ierobežota un pludmale ir brīvi pieejama kultūrvēsturiskās ainavas un dabas 
objektu apskatei un rekreācijai.

13. Pludmales nogabalus nevar iznomāt vienlaikus vairākiem mērķiem, ja tie ir 
pretrunā cits citam, vai to dēļ varētu pasliktināties jūras vides un ūdens ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, ūdens bioloģisko resursu stāvoklis, samazināties bioloģiskā 
daudzveidība, radīts kaitējums cilvēku drošībai un veselībai. 

14. Pludmales nogabalu var iznomāt uz laiku, kas nepārsniedz 12 gadus. Maksimālo 
nomas līguma termiņu nevar pagarināt. 

15. Pludmales minimālo nomas maksu nosaka lēmumā par nomā nododamajiem 
pludmales nogabaliem, ņemot vērā iznomāšanas mērķi. Minimālā nomas maksa par 
pludmales nogabala nomu nevar būt mazāka par 40 eiro mēnesī.

16. Pludmales nogabala nomas maksa vai izsoles sākumcena tiek noteikta pludmales 
nogabala 40% platībai (bet ne mazāk kā 100 m2) 1,5% apmērā no zemes iespējamās 
kadastrālās vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu 
apbūve, un pludmales nogabala 60% platībai 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

17. Pašvaldība nomas līgumā (Pielikums Nr.2) ir tiesīga paredzēt nomas maksas 
samazinājumu periodam līdz 5 gadiem, bet ne vairāk par 50% no noteiktās nomas 
summas papildus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, ja nomnieks:

17.1. veic būtiskus ieguldījumus apkārtējās infrastruktūras uzlabošanā un pludmales 
teritorijas labiekārtošanā;

17.2. veic krasta stiprināšanas un citus preterozijas pasākumus.
18.  Ja Pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par nomā nododamajiem pludmales 

nogabaliem, bet ir saņemts ierosinājums par pludmales daļas nomu, Pašvaldība izvērtē 
ierosinājumu un pieņem lēmumu par pludmales nogabala nodošanu nomai vai atteikumu 
pludmales nogabala nodošanai nomā. Ja tiek pieņemts lēmums par pludmales nogabala 
nodošanu nomai, tad turpmākā iznomāšana notiek, ievērojot normatīvo aktu prasības par 
neapbūvēto zemesgabalu (pludmales) iznomāšanu un šo saistošo noteikumu prasības.

IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un to kontrole

19. Par šo saistošo noteikumu 5.–11. punktā noteikto prasību neievērošanu – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 eiro, bet juridiskajām 
personām līdz 1400 eiro.

20. Noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības policija. Administratīvo pārkāpumu 
procesu veic pašvaldības policija.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pēc Pāvilostas novada domes saņemtā iedzīvotāju iesnieguma par automašīnu pie-
plūdumu vasaras/tūrisma sezonā Pāvilostā un neorganizēti novietotajām automašīnām 
ielu malās, kā arī lai pašvaldība varētu nodrošināt operatīvo transportlīdzekļu nokļuvi 
Pāvilostas pludmalē pa tam paredzētajām nobrauktuvēm, maijā Attīstības, lauksaim-
niecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteja lēma 
uzdot Pāvilostas novada pašvaldībai uz vasaras sezonu Pāvilostā, Dzintaru ielas galā 
(posmā no ostas pārvaldes līdz muzejam), ielas malu abās pusēs un Tirgus ielā (posmā 
no Brīvības ielas līdz Smilšu ielai) ielas malas vienā pusē izvietot 326. zīmi “APSTĀTIES 
AIZLIEGTS” (transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt) – atbilstoši ceļu satiksmes 
noteikumiem, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju drošību, transportlīdzekļu 
kustības drošību un novērstu neorganizēto (haotisko) transportlīdzekļu novietošanu.

Lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus būt vērīgiem un ievērot šos ceļu satik-
smes noteikumus!
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Bijušais armijas tornis
(SKATU TORNIS)

Darba laiks no 23.05. līdz 31.08.
P–Pk 10.00–19.00
S, Sv 10.00–16.00

Par jebkuru citu apmeklējuma laiku sazināties ar Pāvilostas novada TIC,
+371 29121894; +371 63498229.

Torņa darba laiks var mainīties – par to ziņosim “Facebook” 
(konts – Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs).
TIC darba laiks: P–Pk 7.30–19:30, S, Sv 7.30–16.00.

Ievēro pašpiesardzību un 2 m distanci no pārējiem apmeklētājiem.
Lūdzam apmeklētājiem pirms un pēc torņa apmeklējuma dezinficēt rokas. 
Torņa margas un citas virsmas pēc katra apmeklētāja netiek dezinficētas.
Tornī vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki.
Drīzumā tiks veikti apkārtnes sakārtošanas darbi. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Apmeklējot skatu torni, automašīnu novietojiet Jūras ielas stāvlaukumā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 

27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2
“Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka dome ir 
tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāp-
šanu, ja tas nav paredzēts likumos par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā 
arī par republikas pilsētas vai novada īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu 
aizsardzību un uzturēšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu pie publiskajiem ūdeņiem pieder jūras piekras-
tes josla, kā arī šī panta pielikumā uzskaitītie ezeri un upes. Saskaņā ar Civillikuma 
1104. pantu publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, jūras piekraste pieder valstij līdz tai 
vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.
Atbilstoši “Zemes pārvaldības likuma” 15. panta otrajai daļai vietējā pašvaldība ir 
valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, 
kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un 
iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā 
ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.
“Zemes pārvaldības likuma” 13. panta pirmās daļas 10. punktā ir noteikts, ka 
Ministru kabinets izdod noteikumus par jūras piekrastes joslas un iekšzemes pub-
lisko ūdeņu nomu, kaut atbilstoši “Zemes pārvaldības likuma” Pārejas noteikumu 
5. punkta 4) apakšpunktam noteikumiem bija jābūt izdotiem līdz 2018. gada 31. 
decembrim, noteikumi joprojām nav pieņemti. Līdz ar to joprojām arī pludmales 
iznomāšana ir iespējama tikai saskaņa ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteiku-
mi” normām.
Lai pašvaldība varētu lietderīgāk un efektīvāk veikt Pāvilostas pilsētas pludma-
les uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību 
pašvaldības teritorijā, ir nepieciešams veikt pludmales nogabalu nodošanu nomā 
rekreācijas un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uz-
turēšanu, nosakot peldvietu zonu sadalījumu un to izmantošanas kārtību. Saistošie 
noteikumi nosaka Pāvilostas novadā esošo pludmaļu izmantošanas prasības, kas 
jāievēro un jāņem vērā, uzturoties pludmalē.
Saistošajos noteikumos ir paredzēts sadalīt Pāvilostas novada pludmali zonās (ak-
tīvās atpūtas zona, mierīgās atpūtas zona un neitrālā zona), lai nodrošinātu dažādu 
iedzīvotāju grupu vajadzības un uzturētu sabiedrisko kārtību pludmalē.
Saistošajos noteikumos ir noteikta pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība un 
nomas maksas noteikšanas kārtība, kā arī papildus nosacījumi nomas maksas 
samazināšanai.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Tiek paredzēti ieņēmumi pašvaldības budžeta no pludmales nogabalu iznomāšanas.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, kā arī 
personai, kurai noslēgts pludmales nogabalu nomas līgums ar pašvaldību.
Uzņēmējiem būs iespējas iznomāt pludmales nogabalus rekreācijas un sabiedrisko 
pakalpojumu sezonas objektu izvietošanai.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Lai iznomātu pludmales nogabalu, privātpersonām ir jāiesniedz pieteikums pašval-
dībai par piedalīšanos nomas tiesību izsolē.
Sezonas objekta izvietošanai pludmalē jāizstrādā un jāsaskaņo būvniecības doku-
mentācija atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Par saistošo noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir 
pilnvarotas pašvaldības policijas un būvvaldes amatpersonas. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Saistošo noteikumu pielikumus skatīt www.pavilosta.lv, sadaļā “Saistošie noteikumi”.

Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Pretgaisa aizsar-
dzības divizions no 1. jūnija līdz 20. jūnijam organizē mā-
cības “Tobruq Arrows 2020/Baltic Zenith 2020” Nīcas nova-
da poligonā “Jūrmalciems” un Pāvilostas novada Vērgales 
pagasta poligonā “Šķēde”. Kaujas šaušana pa gaisa mēr-
ķiem ar Pretgaisa aizsardzības ieročiem notiks no 8. jūnija 
līdz 12. jūnijam.

Minētās mācības ietekmēs gaisa un jūras satiksmi, kār-
tību regulēs izstrādātā un apstiprinātā instrukcija starp NBS 

Gaisa spēkiem un Latvijas Gaisa satiksmi par procedūrām un atbildības sfērām šau-
šanas laikā poligonā “Jūrmalciems”. Latvijas Jūras administrācija jau ir informēta 
un neiebilst par kaujas šaušanu poligonā. Minētā institūcija izdos šo informāciju 
“Paziņojumā jūrniekiem”.

Pulkvedis Viesturs Masulis

PAR MILITĀRAJĀM MĀCĪBĀM

Par Pāvilostas novada attīstības 
programmas 2020.–2026. gadam un vides 

pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2020. gada 30. aprīļa domes lēmumu Nr.7, 
ir apstiprināta Pāvilostas novada attīstības programma 2020.–2026. ga-
dam un vides pārskats. Attīstības programmas izstrāde ir veikta, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu. Ar  attīstības pro-
grammu un vides pārskatu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “Plānošanas dokumenti” un “Domes paziņojumi”.
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Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam” īstenošanai
1. Vispārīga informācija
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu  Zivsaimniecības rīcības programmas 2014.–

2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 29. maija līdz 29. jūnijam.
7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 801 235,44 EUR.
M3/R1 – atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)  finansējums: 300 000,00  EUR.
M3/R2 – atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 501 235,44  EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”,
Krasta  iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430.
Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, + 371 26595623, info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.lrpartneriba.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 
Projektu iesniegumu iespējams iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un “Elektronisko dokumentu likuma” 

noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

1. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R1 EJZF
Rīcības nosaukums Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
Mērķis Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību “Liepājas rajona partnerības” teritorijā. 

Kārtai piešķirtais 
finansējums

300 000, 00 EUR

Maksimālā attiecinā-
mo izmaksu summa 
vienam projektam

100 000 EUR projektiem, kuros vismaz 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas ir būvniecībai,
50 000 EUR pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

30 %  lielajiem uzņēmumiem un zvejas kuģu dzinēja nomaiņai,
70 %  inovatīvam projektam,
80 %  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem,
50 % pārējiem projektiem.

Rīcības nosaukums 
un aktivitāšu apraksts

1. aktivitāte. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan 
ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. 
Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas 
kritērijiem.
2. aktivitāte. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 
nozarēs – darbību dažādošana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē 
un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. 
Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – 
mārketings.

Projektu īstenošanas 
teritorija

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

2. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R2 EJZF
Rīcības nosaukums Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Mērķis Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā. 

Kārtai piešķirtais 
finansējums

 501 235,44  EUR

Maksimālā attiecinā-
mo izmaksu summa 
vienam projektam

250 000 EUR pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem,
100 000 EUR būvniecības projektiem,
50 000 EUR pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

30 %  lielajiem uzņēmumiem un zvejas kuģu dzinēja nomaiņai,
50 %  pārējiem projektiem,
80 %  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem,
85 %  sabiedriskā labuma projektiem.

Rīcības nosaukums 
un aktivitāšu apraksts

1.aktivitāte. Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izman-
tošanu.
Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti. 
Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem. 
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde. 
2. aktivitāte. Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē. 
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

Projektu īstenošanas 
teritorija

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lai mazinātu Covid-19 krīzes 
negatīvo ietekmi, šogad lauksaimnie-
kiem ir pieejams bezprocentu īster-
miņa aizdevums no vienotā platības 
maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad 
tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no 
vienotā platības maksājuma, ko sa-
ņems lauksaimnieks par VPM pieteik-
tajiem platības hektāriem. Iesniegu-
mu īstermiņa aizdevuma saņemšanai 
lauksaimnieki var iesniegt no 2020. 
gada 21. maija līdz 15. augustam 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā.

Īstermiņa aizdevums tiek aprēķi-
nāts no vienotā platības maksājuma 
avansa apmēra, ņemot vērā šādus 
nosacījumus:

1) īstermiņa aizdevuma minimālā 
summa – 700 eiro;

2) atbalsta likme noteikta 40 eiro 
par vienotajam platības maksājumam 
pieteikto hektāru;

3) saskaņotā valsts atbalsta īster-
miņa aizdevuma maksimālā summa – 
100 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. 
gada 31. decembrim piešķirs lauk-
saimniekiem kā de minimis atbalstu 
vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu 
atbilstoši Eiropas Komisijas lēmu-
mam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos 
fiskālajos gados piešķirtā de minimis 
atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 
25 000 eiro.

Lauksaimnieks var pretendēt uz 
īstermiņa aizdevumu:

1) ja 2020. gadā ir pieteicies vie-
notajam platības maksājumam;

2) ja pretendē uz aizdevumu kā 
de minimis atbalstu, ir sagatavojis 
un apstiprinājis uzskaites veidlapu 
par saņemto de minimis atbalstu, to 
var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS);

3) ja pretendē uz aizdevumu kā 
saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs 
īstermiņa aizdevuma iesniegumā pa-
mato, kā Covid-19 izplatība negatīvi 
ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko 
darbību (pamatojums jābalsta vismaz 
uz vienu no šiem kritērijiem):

– atbilstoši operatīvajiem finanšu 
datiem 2020. gada martā, aprīlī, mai-
jā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam ap-
grozījums samazinājies vismaz par 20 
procentiem, salīdzinot ar 2019. gada 
attiecīgo periodu;

– atbilstoši operatīvajiem finanšu 
datiem 2020. gada pirmajos piecos 
mēnešos lauksaimniekam likviditātes 
rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 
2019. gada finanšu datiem.

Plašāka informācija pieejama 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē “Ārkārtas at-
balsts Covid-19”. Informāciju var sa-
ņemt, zvanot uz dienesta klientu ap-
kalpošanas tālruni 67095000. 

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību daļa,

tālrunis 67027884, e-pasts: 
prese@lad.gov.lv

Var saņemt 
īstermiņa 
aizdevumu no 
vienotā platības 
maksājuma



2020. gada jūnijs   7  www.pavilosta.lv

Pašvaldībai jautājumus uzdevusi Pāvilostas iedzīvotāja Marita Horna.
Daži jautājumi iedzīvotāju informēšanas sakarā:
1)  vai nebūtu lietderīgi avīzē pirms domes ziņām ielikt paskaidrojumu par to, kāpēc 

deputāti pieņem lēmumus, kas skar citu novadu, piemēram, Priekules, Nīcas, Aizputes paš-
valdības? Līdz šim tādas informācijas nav bijis;

2) vai pašvaldība informatīvajā izdevumā nevarētu nopublicēt informāciju par iespējām 
iegūt elektronisko parakstu un informāciju par to, kā tas atvieglotu turpmāko dzīvi un sa-
raksti ar institūcijām?

Atbildi sniedz pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Mūrniece:
1) Atbildot uz pirmo jautājumu, informējam, ka, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta otro daļu, kas nosaka, ka, “līdz stājas spē-
kā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā 
pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējī-
gai novada attīstībai, ir tiesības: […] atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1% no pašvaldības pa-
matlīdzekļu vērtības”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
iekšējiem noteikumiem, kas paredz, ka šāda veida atzinums jāsaņem arī no visām 
jaunveidojamā novada pašvaldībām. 

Tātad pašvaldībai ir pienākums sniegt atzinumu par ikvienu atsavināšanas darījumu, 
kas atbilst šim normatīvajam regulējumam jaunveidojamā novada pašvaldībām.

2) Atbilde uz otro jautājumu par elektroniskā paraksta iegūšanu.
Kas ir eParaksts, un kādas ir tā priekšrocības
– eParaksts ir personas pašrocīgs paraksts elektroniskiem dokumentiem, kā arī rīks, 

kas ļauj apliecināt savu identitāti digitālajā  vidē.  Ar eParakstu parakstītam dokumen-
tam ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam.

– eParaksts ir vienīgais rīks, kas nodrošina dokumentu parakstīšanu digitālajā vidē 
veidā, kas saistošs ne tikai tā lietotājam, bet jebkurai trešajai pusei, kā arī vienīgais, kas 
nodrošina tā lietotāja identitātes apliecināšanu digitālajā vidē tā, kā to klātienē nodrošina 
personu apliecinošs dokuments.

– eParaksts pieejams vairākos nesējos, un personas atbilstoši saviem ikdienas para-
dumiem un nepieciešamībai var izvēlēties sev ērtāko nesēju.

– eParaksts ir pieejams ikvienai Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētai 
personai jau no 14 gadu vecuma.  Lai sāktu lietot eParakstu, personai jāizvēlas sev pie-
mērotākais eParaksta nesējs.

Privātpersonām pieejami trīs eParaksta risinājumi.
l  eParaksts eID
Lai lietotu eParakstu eID kartē, personai ir jāiegūst eID karte, kuru izsniedz Pilsonī-

bas un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā vai pārstāvniecībā ārzemēs. 
eParaksts eID nodrošina iespēju gan apliecināt identitāti, gan parakstīt dokumentus ar 
drošu elektronisko parakstu.

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ
l  eParaksts mobile
eParaksts mobile ir mobilā lietotne, kas nodrošina gan identitātes apliecināšanu in-

terneta vietnēs un informācijas sistēmās, gan arī iespēju parakstīt dokumentus portālā 
eParaksts.lv un citviet. eParaksts mobile ir bez maksas pieejams viedtālruņu ar “Android” 
un IOS operētājsistēmām lietotājiem!

l  eParakstsLV
Mobilā lietotne eParakstsLV nodrošina dokumentu parakstīšanu viedierīcē ar drošu 

elektronisku parakstu, kā arī jau parakstītu dokumentu pārbaudi. eParakstsLV bez mak-
sas ir pieejams kā iOS, tā “Android” operētājsistēmu viedtālruņiem.

Informācija no www.eparaksts.lv.

Atbalstu eParaksta lietošanas uzsākšanai varat saņemt arī Pāvilostas novada VPVKAC:
ä Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 (konsultante Arita 

Mūrniece),
ä Vērgales pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas 

nov., LV-3463 (konsultante Anita Sprudzāne).
Tālr. 66954834,

 e-pasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv

Maijā 2 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, 1 ģimenei – 
dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, samaksājot slimnīcas rēķinu, 
1 ģimenei – pabalsts bērna piedzimšanai. 

Pamatojoties uz situāciju, kad valstī noteiktā ārkārtas situācija no 12. maija tika pagarināta 
līdz 9. jūnijam, visiem iedzīvotājiem, kuriem statuss beidzies šajā periodā, tas pagarināts līdz 
2020. gada 31. jūlijam. 

Atvaļinājumi:
veļas mazgātāja Irēna JAUNSKUNGA no 08.06.2020. līdz 21.06.2020.;
veļas mazgātāja Nadežda FJODOROVA no 12.06.2020. līdz 29.06.2020.;
Sociālā dienesta vadītāja Ildze BALODE no 04.06.2020. līdz 14.06.2020.;
sociālā darbiniece Inese VĪDNERE no 15.06.2020. līdz 30.06.2020.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Pāvilostas novada pašvaldības Pāvilostas pilsētas kultūras nams

 izsludina pretendentu pieteikšanos
 SKOLĒNU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU VADĪTĀJA/S AMATAM. 

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

Prasības pretendentiem:
n atbilstoša izglītība tiks uzskatīta par prioritāti;
n ieteicama pieredze darbā ar deju kolektīviem;
n iemaņas darbā ar datoru (MS Office).

Galvenie amata pienākumi:
n organizēt deju kolektīvu mēģinājumus;
n nodrošināt deju kolektīvu darbību kā nepārtrauktu procesu; 
n rūpēties par deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi;
n nodrošināt deju kolektīvu piedalīšanos skatēs, konkursos, 
 kopmēģinājumos, festivālos un deju svētkos;
n nodrošināt deju kolektīvu piedalīšanos Pāvilostas novada un  
 valsts mēroga kultūras norisēs;
n iespēju robežās organizēt deju kolektīvu koncertdarbību;
n pilnveidot savu profesionalitāti.

Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (24 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 466,00 EUR mēnesī.

CV, motivācijas vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi 
“Pāvilostas pilsētas kultūras nama skolēnu deju kolektīva vadītāja/s vakancei” aicinām 
sūtīt elektroniski (e-pasta adrese silva.varsberga@pavilosta.lv), līdz 2020. gada 1. jūlijam. 
Tālrunis uzziņām 29366112, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga.

AICINA VECĀKUS PIETEIKT BĒRNUS “DZINTARIŅĀ”
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš” aicina vecākus līdz 

2020. gada 30. jūnijam klātienē iesniegt dokumentus par bērna uzņemšanu pirmsskolas 
iestādē ar 2020. gada 1. septembri.

2015. gadā dzimušo bērnu pieteikšana ir obligāta, jo šajā gadā dzimušajiem bērniem 
sākās obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Lai bērnu pieteiktu iestādē, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, uzrādot vecāka perso-
nu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 2020. gada 31. augustam jāsagatavo bērna medicīnas karte iesniegšanai iestādē.
Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Uzņem arī bērnus no kaimiņu no-

vadiem. 
Tālrunis informācijai 63498275 vai 26194974.

Vadītāja Monta Pētermane
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22. maijā Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolu ab-
solvēja 4 audzēknes –  Sindija RUSIŅA, Ilze MELDE-
RE, Džeina ŠERVINCKA un Gundega MATISONE. 

Sakarā ar ierobežojumiem valstī skola spēja gādāt 
par drošību un svinīguma sajūtu absolventu ģimenēm, 
skolotājiem un pašiem absolventiem, sadalot izlaidu-
mu divos atsevišķos laikos. 

Mūsu absolventi var būt lepni un priecīgi, jo ir ap-
guvuši vērtīgas iemaņas mākslas pasaulē. Lai arī kādu 
profesiju nākotnē viņi izvēlētos, mīlestība pret mākslu 
nekad nezudīs. Šo neizsmeļamo mīlestību mūsu ab-
solventos ir ielikušas skolotājas – Inita Zingnika un 
Antra Mazika. Par ko arī izsakām milzīgu paldies jau-
no mākslinieku attīstībā. 

Skolas direktore Inga Šnore

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas izlaidums

Foto: L. Spjute

Ulmales kapi pēc valsts re-
ģionālā autoceļa P111 Ventspils 
(Leči)–Grobiņa remonta zaudēja 
galveno skaņas un vizuālo noro-
bežojumu no autoceļa – parastās 
priedes un lapegles. Pašlaik ka-
pos dzirdami visi autoceļa trokš-
ņi. Apgrūtinošākie brīži ir bēru 
laikā, kad bēru pavadītājam ir 
vai nu jāpārtrauc runa, vai to 
nedzird vispār. Turklāt kapi ir 
pēdējā cilvēku atdusas vieta, tā-
pēc tiem vajadzētu būt klusiem.

Aprunājoties ar daļu no Ulma-
les vietējiem iedzīvotājiem, kopā 
tika secināts, ka vajadzētu kaut ko 
darīt lietas labā. Kā par laimi, Pā-
vilostas novada pašvaldība izsludi-
nāja kultūras un izglītības projek-
tu finansēšanas konkursu. Atlika 
vien izdomāt, ko kopīgi vislabāk 
būtu iestādīt, un uzrakstīt pamato-
tu projekta pieteikumu.

Ulmales kapi atrodas meža ie-
lokā, un meža tuvums diktē, kādus 
augus būtu nepieciešams izvēlē-
ties robežstādījumiem – viegli kop-
jamus, “negaršīgus”, mūžzaļus. 
Papildus izpētot Vācijas un Polijas 
piemērus, tika secināts, ka vispie-
mērotākie augi ir mūžzaļie rodo-
dendri. Pavisam robežstādījumiem 
būtu nepieciešami 18 mūžzaļie 
rododendri, kas izaugot sasniegtu 
2–3 m augstumu, taču, lai panāk-
tu ātrāku efektu, šopavasar tika 
izlemts stādīt tikai septiņus lielāka 
izmēra rododendrus, kas ziedētu 
jau šā gada jūnijā. 

Lielā stādīšanas talka gan izpa-

lika, ņemot vērā ārkārtas situāciju 
valstī. Stādīt rododendrus palīdzēja 
divas Ulmales patriotes Velta Bar-
sukova un Māra Uzare. Skaistā un 
saulainā ceturtdienā, 14. maijā, trīs 
mūžzaļie rododendri ‘Nova Zem-
bla’ un četri mūžzaļie rododendri 
‘Catawbiense Album’ tika iestādīti 
kā Ulmales kapu robežstādījumi. Šī 
raksta tapšanas laikā tikai nedaudz 
bija pavērušies rododendru ziedi, 
tāpēc bildē redzam pusplaukušu 
šķirnes ‘Nova Zembla’ rododendru 
pumpuru. Visticamāk, ka rododen-
dri ar savu ziedēšanu priecēs pat 
līdz Jāņiem, jo pavasaris šogad ir 
auksts un viss ir vēlāk, bet ilgāk.

Paldies jāsaka Pāvilostas nova-
da pašvaldībai, kas atbalstīja ideju 
un tās realizāciju. Paldies arī Ivetai 
Ozolai par skaisto stādu atlasīšanu 
un atvešanu no LU Rododendru se-
lekcijas un izmēģinājuma audzēta-
vas “Babīte”, un, protams, paldies 
Veltai un Mārai par stādīšanu. Nā-
košgad noteikti turpināsim projek-
tu tālāk!

Vēl vēlos pieminēt, ka pava-
sarim ļoti atbilstoša dziesma ir 
Jurjānu Andreja patriotiskā vīru 
kora dziesma “Nevis slinkojot un 
pūstot”. Kad dažreiz jau sāk apnikt 
kāds no pavasara darbiem, lai kāds 
tas arī būtu: zāles pļaušana, sēša-
na, stādīšana vai vienkārši augu 
apliešana, ir jāievelk plaušās gaiss 
un jānodzied: “Nevis slinkojot un 
pūstot, tautu labā godā ceļ.”

Ainavu arhitekte Anda Uzare

Rododendru robežstādījumi 
Ulmales kapos

Mūžzaļā rododendru šķirne ‘Nova Zembla’ plaukst.

Velta un Māra stādīšanas procesā.

Tava veiksme – esi tu pats
Savu dienu zeltītā rotā,
Jo uz cerību kāpnēm stāv
Dzīve, īsti vēl nedzīvotā.
Tava  veiksme – esi tu pats,
Tiecies augšup, 
Pie zvaigznēm ir droši:
Pat ja atgriezīs zemes gūsts,
Tavi spārni vienmēr būs spoži.
Labu ceļa vēju jums, absolventi!
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Pāvilostas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādē “Dzinta-
riņš” 29. maijā noslēdzās dīvai-
nais mācību gads. Šī diena bija 
paredzēta kā sešgadīgo bērnu 
grupas izlaiduma diena, taču 
šogad ārkārtas situācija valstī 
ieviesusi savas korekcijas. Ir 
skumji, jo kopā ar bērniem nav 
vecāku, nav viesu. Taču ir gaviļ-
nieku satrauktie un priecīgie 
smiekli, ir ziedi un dāvanas. 

Lai arī no 13. maija bērniem 
bija dota iespēja atkal apmeklēt 
pirmsskolas iestādi klātienē, tikai 
daži vecāki no sešgadīgo bērnu 
grupas izmantoja šo iespēju. Tā-
pēc arī uz skolotāju organizēto 
pārsteiguma brīdi saviem audzēk-
ņiem 29. maijā visi nav ieradušies. 
Pulcēšanās ierobežojumu dēļ uz 
pasākumu aicināti tikai bērni bez 
vecākiem. Mums milzīgs prieks 
par atkalredzēšanos! 

Kā jau katru gadu, arī šogad 
bērniem par piemiņu no iestādes 
dāvinām albumiņu un ceram, ka 
pirmsskolas iestāde viņiem paliks 
labās atmiņās, jo tik daudz raibu jo 
raibu notikumu piedzīvots. Dāvanā 
bērni saņēma arī grāmatiņu, kuras 
dzejoļu un ilustrāciju autori ir paši 
bērni. Prieks, ka skolotājām Evijai 
un Ligitai, sadarbojoties ar bērnu 
vecākiem un bērniem, izdevās pa-
veikt šo darbiņu. Turklāt pašu bēr-
nu sadzejotie dzejoļi ar skolotājas 
Evijas gādību arī piedalījās biedrī-
bas “Ascendum” un Latvijas Bērnu 
un jaunatnes literatūras padomes 
izsludinātajā dzejoļu konkursā 

“Dzintariņš” sūta sveicienus!

“Garā pupa 2020”. Jēkaba Tetera 
dzejolis “Lielais sapnis” ir iekļu-
vis otrajā kārtā starp 155 citiem 
Latvijas mazo dzejotāju dzejoļiem. 
Lepojamies un ceram, ka Jēkaba 
dzejolis nokļūs dzejas gadagrāma-
tā “Garā pupa 2020”.   

Mācību gada noslēgumā attā-
linātās mācīšanās dēļ bērni sko-
lotāju uzdotos uzdevumus pildīja 
tikai tik, cik pašiem patika vai 
vecāki lika, tāpēc arī skolas gaitas 
būs jāuzsāk ar patstāvīgi apgū-
tām zināšanām, jo pedagogiem šo 

procesu nebija iespējas ietekmēt. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” pedagogu un darbi-
nieku vārdā novēlu, lai zināšanas 
ir pietiekamas veiksmīgam mācī-
bu darbam un “baltos plankumus” 
izdodas aizpildīt ar radošām ide-
jām un neapturamu vēlmi tiekties 
pēc zināšanām. Vecākiem novēlam 
izturību un prieku darboties kopā 
ar saviem bērniem, jo šogad, uzsā-
kot skolas gaitas, viņiem vecāku 
atbalsts būs nepieciešams vairāk 
nekā citkārt. Kā arī sakām paldies 

vecākiem par atbalstu un sadarbī-
bu vairāku gadu garumā!

Vissirsnīgākos sveicienus sū-
tām pirmsskolas izglītības iestā-
des absolventiem, kuri 2020. gada 
1. septembrī uzsāks skolas gaitas 
1. klasē! Sveicam: Mārtiņu Blau-
bārdi, Zani Grīnblati, Augustu 
Ipatovu, Henriju Krēsliņu, San-
tu Meņģi, Nikiju Ozolu, Anci 
Karolīnu Putniņu, Saniju Rači, 
Kārli Štrālu, Jēkabu Teteri un 
Danielu Tilibu.

Sveicienus sūtām arī Karīnai 

Ezītei, kura pavisam nesen pame-
ta mūsu iestādi, lai skolas gaitas 
uzsāktu citā pilsētā un citā skolā, 
taču ilgus gadus bija ļoti aktīva 
“Dzintariņa” audzēkne!

Informējam, ka pirmsskolas iz-
glītības iestāde “Dzintariņš” šogad 
strādās visu vasaru un arī pašval-
dības transports bērniem, kuriem 
tas nepieciešams, tiks nodrošināts 
visas vasaras garumā

Lai visiem skaista un saulaina 
vasara!

Vadītāja Monta Pētermane

Foto: M. Kurčanova

Kopā saņēmām darbiņus no 27 bērniem un vie-
nu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas kopdar-
bu. Paldies ikvienam par ieguldīto darbu! Katrs dar-
biņš bija pilns ar mīlestību, izdomu, un izvēlēties 
labāko mums bija ļoti grūti, pat neiespējami. Nolē-
mām, ka katru dalībnieku iepriecināsim ar pateicī-
bas rakstu un dāvaniņu no TIC. Darbus iespējams 
aplūkot www.facebook.com/PavilostasTIC/ galerijā. 

Iespējams, ka pavisam drīz kāds no bērnu un 
jauniešu darbiem rotās Pāvilostas suvenīrus, atklāt-
nītes vai būs nodrukāts tūrisma bukletā.

Vēlreiz sakām paldies visiem par dalību  un 
reizē atgādinām, ka vēl joprojām ir atklāts foto un 
video konkurss, kur gaidām iesūtītas burvīgas Pā-
vilostas novadu raksturojošas fotogrāfijas un neaiz-
mirstamus video.

Radošais konkurss bērniem un jauniešiem
“Mana♥Pāvilostā“ NOSLĒDZIES!

PII “Dzintariņš” Taurenīšu grupas kopdarbs. Ance Matisone (12 gadi)

Keita Pastare (13 gadi)
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Šogad Pāvilostas sabiedriskās 
darbinieces, Goda pāvilostnieces 
Dzidras Grimstas balvu par augstu 
zināšanu apguves līmeni saņem 
Mihaēls DOROŅINS. Mācoties 
Pāvilostas vidusskolā, Mihaēls 
Doroņins spējis savas daudzveidī-
gās zināšanas pierādīt reģionālā 
un valsts līmenī. 10. klases laikā 
ieguvis otro vietu Aizputes, Al-
sungas, Durbes, Grobiņas, Nīcas, 
Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 
Vaiņodes novadu apvienības krie-
vu valodas olimpiādē un pirmo 
vietu fizikas 68. olimpiādes otrajā 
posmā. Mācoties 11. klasē, veik-
smīgi pārstāvējis Pāvilostu valsts 
līmenī ar pirmo vietu ekonomikas 
valsts 20. olimpiādes otrajā kārtā 
un otro vietu bioloģijas valsts 41. 
olimpiādes otrajā kārtā. Savukārt 
12. klase jaunajam izcilniekam bi-
jusi īpaši veiksmīga: pirmā vieta 
valsts otrā posma krievu valodas 
olimpiādē, otrā vieta valsts krievu 
valodas olimpiādē, pirmā vieta 
valsts vēstures olimpiādē, pirmā 
vieta fizikas 70. olimpiādes otrajā 
posmā, trešā vieta valsts otrā pos-
ma latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē, pirmā pakāpe Kurze-
mes reģiona 11. skolēnu zinātnis-
kās pētniecības darbu konferencē 
humanitāro zinātņu nozarē, trešā 
pakāpe Latvijas skolēnu 44. zināt-
niskās pētniecības darbu konfe-
rencē.

Plašu interesi ir izraisījusi 
arī Mihaēla Doroņina izveidotā 
fizikas apguvei veltītā vietne “MD 
Production - Education”. Radošais 
jaunietis par to pastāsta: “Karantī-
na un piespiedu attālinātā apmā-
cība daudziem bija pārsteigums. 
Radās doma, ka video par fiziku 
varētu palīdzēt gan skolēniem, 
kuriem grūti saprast vielu bez 
skolotāja palīdzības, gan arī sko-
lotājiem, kuri šos video varētu 
izmantot apmācībai. Pagaidām 
negribu neko solīt. Ja būs iespē-
ja, turpināšu veidot video arī par 
citām fizikas tēmām nākamajam 
mācību gadam jau mierīgākā gai-
sotnē. Šobrīd jau esošo materiālu 
ir viegli atrast, iesitot google.lv, 
YouTube vai Facebook meklētajā 
“MD Production - Education””.

Guna Grimsta-Heniņa

Dzidras Grimstas balvu saņem 
izcilnieks mācībās

Kā jau zināms, visā valstī 
no 12. marta tika izsludināta 
ārkārtas situācija, kas ikviena 
dzīvē ienesa virkni dažādu iz-
maiņu un korekciju. Šī situā-
cija radikāli mainīja arī skolu 
un skolēnu dzīvi. No 23. marta 
ārkārtas situācijas dēļ skolēnu 
un skolotāju darbs notika attā-
lināti. Arī Vērgales pamatskolā. 

Nenoliedzami ikvienam sko-
lēnam un skolotājam tas bija jau-
nums, tika iegūta jauna pieredze, 
dažiem sagādāja zināmas grūtī-
bas, bet kopumā mācību darbs 
veiksmīgi turpinājās. Kopumā 
raugoties uz esošo situāciju, sko-
lotāji atzina, ka skolēni strādāju-
ši apzinīgi. Darbs notika dažādās 
vietnēs – uzdevumi.lv, soma.lv un 
e-klase, kā arī izmantojot ZOOM 
programmu. Šo programmu 
vairāk izmantoja klasēs, kurās 
mācās vairāk nekā 10 skolēnu. 
Savukārt klasēs, kur mācās ma-
zāks skolēnu skaits, bieži mācību 
process norisinājās Skype vietnē. 
Vērgales pamatskolas direktora 
vietniece Anda Blūmane atzīst, 
ka mācību norise attālināti patie-

sībā ir liels izaicinājums ne vien  
skolēniem un skolotājiem, bet 
arī vecākiem. Ikdienā skolā ar 
bērniem strādā skolotājs, taču šo-
brīd situācija ir sarežģītāka. Bie-
ži ar uzdoto bērnam palīdz tikt 
galā vecāki. Daudzās ģimenēs 
nākas iegādāties jaunus datorus 
un telefonus, lai tiktu galā ar mā-
cību vielu. Savukārt skolēniem 
šis laiks ir devis lielu lēcienu uz 
priekšu, darbojoties ar tehnoloģi-
jām. Ja agrāk datorā un telefonā 
bērni mēdza skatīties tikai inte-
resantās lietas, tad tagad virtuā-
lajā vidē tiek meklēta lietderīga 
un noderīga informācija. Dau-
dziem skolēniem ir uzlabojušās 
sekmes mācībās, tiek iesniegti 
kvalitatīvi, pārdomāti un rūpīgi 
izpildīti darbi. 

Vērgales pamatskolas direk-
tors Gints Juriks stāsta, ka šis 
laiks skolā tiek izmantots lietde-
rīgi, lai gan skolēni skolu neap-
meklē, rosība skolā nav rimusi. 
Tehniskie darbinieki veic da-
žādus sakopšanas darbus. Tiek 
uzpostas skolas telpas, kurām 
ikdienas steigā nav bijis laika 

pievērst tik lielu uzmanību, kā 
gribētos, skolas apkārtne tiek 
sakopta. Agrāk nekā citus ga-
dus skolā sākušies remontdar-
bi. Tika veikts jumta remonts 
un nomainīti 80 jumta dakstiņi. 
Vislielākās pārvērtības šobrīd 
piedzīvo Vērgales pamatskolas 
fizikas kabinets, kurš nebija 
remontēts vairākus gadu desmi-
tus. Pēc remonta kabinetā būs 
ekrāns un citas jaunas ierīces 
fizikas mācību stundu pilnvērtī-
gai norisei. 

Skolas bibliotēkā tiek intensī-
vi strādāts pie jauno grāmatu un 
burtnīcu iepirkuma. Bet nākama-
jā mācību gadā ar 2020. gada 1. 
septembri arī Vērgales pamatsko-
lā 1., 4. un 7. klasē skolēni sāks 
mācīties pēc jaunas metodes, kas 
nozīmē, ka notiks pakāpeniskas 
pārmaiņas saturā un pieejā. 

Vērgales pamatskolas skolo-
tāji visiem skolēniem un vecā-
kiem vēl veiksmi un izturību arī 
turpmāk un cer uz drīzu tikšanos 
1. septembrī Vērgales pamatskolā!  

Vita Braže 

Vērgales pamatskolā 
darbs neapstājas

Foto: V. Braže

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus 2020./2021. mācību gadā 

profesionālās ievirzes izglītības programmās:
no 7 gadu vecuma – klavierspēle, vijoles spēle,
no 8–9 gadu vecuma – vizuāli plastiskā māksla,
no 8–9 gadu vecuma – akordeona spēle, ģitāras spēle, trompetes spēle.

Konsultācijas – 31. augustā plkst. 17.00 (mūzikas un mākslas nodaļā). 
Uzņemšana – 2. septembrī plkst. 17.00 (mūzikas un mākslas nodaļā).

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

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 
Pāvilostas MM skolas mūzikas nodaļā 
darbadienās no plkst. 14.00 līdz 17.00,
Vērgales pagasta pārvaldē darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Uzziņu tālrunis 63498253 (mūzika), 63498435 (māksla), 
26334556 (direktore).

Nāc pievienojies!
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Pāvilostas seniori sestdien, 16. maijā, piedalījās Latvijas Lielajā talkā un sakopa teritoriju Pāvilos-
tā no Meža ielas līdz Priežu ielai (teritoriju ap kapsētu).

Lielā talka aizvadīta 
arī Pāvilostas novadā

Talka Vērgales pagastā

Nu jau desmit gadus Pāvil-
ostas novadpētniecības muzeja 
darbinieki katru pavasari uzkopj 
kapavietu un, noliekot ziedus, 
piemin lietuviešu krasta sardzes 
karavīrus, kuri pirms 75 gadiem 
tika sodīti ar nāvi par viņu snieg-
to palīdzību saviem  kaimiņiem 
– latviešu bēgļiem ar laivu doties 
uz Zviedriju.

Dodoties uz mājām gar mež-
malu, savācām  dabai nedraudzī-
gus  gružus  un atradām groziņu 
ar “ziemas krājuma” burciņām.

Muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova

Muzeja darbinieces sakopj kapavietu

Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE ziņo, ka kopumā šajā Latvijas talkā 
16. maijā Pāvilostas novadā savākti vairāk nekā 70 gružu maisi. 

Izpilddirektors saka lielu paldies ikvienam, kas talkā piedalījās, bet īpašu pateicību vēlas teikt Sandrai 
STEPIŅAI par pašiniciatīvu, vairākkārt sakopjot piegružotās teritorijas Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā.

Ja laikapstākļi būs labvēlīgi un valdības noteiktie ierobežojumi to pieļaus, Pāvilostas novada izpilddirek-
tors aicina ikvienu novada iedzīvotāju un viesi dalībai Pasaules talkā 19. septembrī! 

Vērgales pagastā Lielās tal-
kas dienā norisinājās dažādas 
ar apkārtnes sakopšanu saistītas 
aktivitātes, ievērojot mūsu valstī 
noteiktos ierobežojumus ārkār-
tas situācijas dēļ, lielāku uzsva-
ru liekot uz individuālo talkoša-

nu. Vērgalē tika sakopts muižas 
parks, centra dīķa apkārtne, bet 
pie Vērgales akmeņa zīmes iestā-
dīti divi Kanādas sarkanlapu ozo-
li. Vairākās vietās sakopta jūras 
piekraste Ziemupē un Saraiķos 
un kāpu zona pie upju ietekām. 

Saraiķos tika sakopta bibliotēkas 
apkārtne, ravētas puķu dobes 
un piekārtots malkas laukums. 
Savukārt Ploces ciema apkārtnē 
bērni pieaugušo vadībā lasīja 
gružus. 

Vita Braže

Sākoties valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, Pāvilostas novada 
Tūrisma informācijas centra durvis apmeklētājiem bija slēgtas līdz 12. 
maijam. 

Tūrisma centrs ar apmeklētājiem strādāja attālināti, sniedzot infor-
māciju pa tālruni un caur e-pastu vai sociālajiem tīkliem, bet tā bija tikai 
neliela daļiņa no visa, ko šajos divos mēnešos aiz slēgtām durvīm esam 
izdarījušas.

Citkārt atliktie darbi beidzot bija paveicami. Mūsu ikdiena aizritēja, 
sakopjot TIC apkārtni, ierīkojot jaunas puķu dobes un nokrāsojot tūris-
ma centra fasādi, veicot ģenerāltīrīšanu un pārkārtošanos iekštelpās. 
Šobrīd ikviens apmeklētājs, ienākot pie mums, var izbaudīt vēl nebiju-
šu plašumu. Esam centušās atbrīvot telpas, lai apmeklētājiem nebūtu 
jādrūzmējas un būtu brīvāka kustība. Esam ieviesušas vairākus risinā-
jumus, lai pasargātu sevi šajā trauksmainajā laikā.

Esam pārskatījušas un rediģējušas informāciju mājaslapā, Liepājas 
kolēģiem palīdzējuši ar informācijas sagatavošanu jaunajai tūrisma lapai. 
Ar reģiona kolēģiem aizvadījuši tiešsaistes sapulci, un iesākts darbs pie 
maršrutu izstrādes pa novadiem ar populārākiem apskates objektiem. 

Mūsu sociālo kontu uzturēšana ir nemitīgs darbs arī ārpus darba 
laika. Mūsu Instagram konta (@visit_pavilosta) sakārtošanā esam pavir-
zījušās uz priekšu un esam iekļāvušas informāciju arī ar kontaktiem 
no tūrisma uzņēmējiem – nakšņošanā, ēdināšanā un apskates objektos. 
Vēl tikai palicis sagatavot un ievietot informāciju par atpūtas piedāvāju-
miem. Uzsākts darbs pie informācijas ievadīšanas Google maps.

Liela interese šobrīd ir no žurnālistiem. Gatavojam publikācijas – 
veidojot aprakstus un piedāvājot mūsu resursos esošos fotomateriālus 
dažādiem interneta portāliem.

No aprīļa vidus līdz maija vidum mūsu izziņotais radošais konkurss 
bērniem un jauniešiem par mīļāko vietu Pāvilostā guva lielu atsaucību. 
Mūsu plānos ir šovasar sagatavot vēl kādu aktivitāti, bet par to noteikti 
ziņosim. Sekojiet informācijai.

Tāpat esam apsekojušas un sakopušas Māras svētnīcu, Pinnu upur-
akmeni, laivošanas vietas novadā un populārākās izejas pie jūras (Viļņu, 
Vītolu, Kalna, Jūras un Dzintaru ielās), arī teritoriju pie bijušā armijas 
torņa Dienvidu pludmalē un Upesmuižas parkā akmens kāpnes. Atjau-
noti marķējumi Jūrtakai.

Kopā ar pašvaldības izpilddirektoru un labiekārtošanas darbinie-
kiem nopostīto koka laipu galos ir uzstādītas kāpnes, lai vieglāk nokāp-
tu pludmalē.  Drīzumā ceram, ka sakopsim arī robežsargu skatu torņa 
apkārtni, taču tur mums nepieciešama palīdzība ar smago tehniku, tādēļ 
nākas pagaidīt, kad tā atbrīvosies.

Šobrīd varam novērot, ka mūsu sabiedrība jau ir mainījusies, un 
tagad, kad TIC durvis atkal ir atvērtas apmeklētājiem, vairāk pienāk 
zvani, sociālo kontu un mājaslapas www.pavilosta.lv tūrisma sadaļas 
apmeklējums ir pieaudzis. Cilvēki izvēlas informāciju iegūt attālināti, 
un mums atliek sagatavot to, lai apmeklētājs viegli to varētu sameklēt. 
Pagaidām apmeklētāju ir maz un nevaram arī  apgalvot, ka ārzemnieki 
ir sākuši braukt. Pie TIC esam ierīkojuši kastīti ar tūrisma materiāliem, 
kur pieejami visi kontakti, karte un nepieciešamā informācija ceļotājiem. 
Ceram, ka drīzumā mums izdosies šo bukletu kastīti izveidot lielāku, jo 
novērojām, ka tā ir ļoti praktiska un cilvēki to labprāt izmanto. Joprojām 
uz centra durvīm ir iespēja noskenēt QR kodu, lai piekļūtu Pāvilostas 
novada tūrisma interneta lapai. Prieks, ka ar jaukāka laika iestāšanos 
nedēļas nogalēs atsāka darboties daļa no vietējām kafejnīcām. 
Brīvdienās varam novērot lielu apmeklētāju pieplūdumu pilsētā un īpaši 
jaunatklātajā promenādē. Šobrīd ir arī aktīvākais laiks, kad uz Pāvilostu 
dodas vēja zivju makšķernieki.

Šī vasara tūrismā solās būt citāda nekā iepriekšējās, taču ļoti ceram, 
ka šī situācija nebūs par iemeslu, lai vietējie uzņēmēji būtu spiesti slēgt 
savus uzņēmumus.

Noslēgumā esam sagatavojuši ieteikumus TIC apmeklētājiem:

â pirms un pēc TIC, WC apmeklējuma 
 IZMANTO dezinfekcijas līdzekli;
â ievēro 2 m distanci no pārējiem;
â TIC var vienlaikus atrasties ne vairāk kā 4 cilvēki;
â AICINĀM uzgaidīt autobusu ārpus TIC telpām;
â AICINĀM izvērtēt savu apmeklējumu pie mums, 
 ja jūties slims – NEIENĀC;
â OBLIGĀTI lietot vienreizlietojamos cimdus, aizskarot bukletus;
â suvenīrus jautā mums;
â norēķināties pie mums var tikai ar SKAIDRU NAUDU.

Pāvilostas novada TIC kolektīvs

Tūrisma informācijas centra 
darbība šajā pavasarī
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 Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas lasīšanas veicināšanas prog-
ramma “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija” (BJVŽ) turpina aktīvu 
darbību un aicina iesaistīties grā-
matu lasīšanā un vērtēšanā. Kolek-
cija, ko izraudzījusi profesionāla 
žūrija, ir interesanta un sola lasī-
tājiem daudz pārsteigumu, izziņas 
prieka un emocionālu mirkļu. Nāc 
uz Pāvilostas bibliotēku un uzzini, 
kāda tā ir!

“Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2020” lasītāji var ķerties 
pie darba un vērtēt grāmatu ko-

lekciju piecās vecuma kategorijās: 
5+, 9+, 11+, 15+ un bērnu vecāki. 
Tomēr, lai vecuma skala nav iero-
bežojums lasīt grāmatas arī agrāk 
vai lasīt citai vecumgrupai ieteik-
tās grāmatas. 

Lasītveicināšanas programma 
BJVŽ ir Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centra iniciatīva. Tās mērķis ir 
veicināt lasītprasmi un interesi 
par grāmatām, vienot lasītājus un 
rosināt diskusijas par grāmatām, 
sekmēt augstvērtīgas oriģināllite-
ratūras izplatību. Grāmatu kolekci-

jā iekļaujot dažādu žanru darbus, 
prozu un dzeju, latviešu un ārzem-
ju rakstnieku darbus, lai kolekcija 
būtu gan izzinoša, gan arī izklaidē-
joša.

Programmas dalībniekiem līdz 
2021. gada janvāra beigām ir jāiz-
lasa sešas grāmatas un jāaizpilda 
elektronisko grāmatu vērtēšanas 
anketa, ja tas izdarīts, par piedalī-
šanos saņem balviņu, savukārt aiz-
pildīto anketu rezultāti tiek apko-
poti LNB Bērnu literatūras centrā. 
Nāc un piedalies! 

 Mairita Vītola

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA IR KLĀT!

Piektdien, 12. jūnijā, plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātris viesosies klātienē “Kurzemes radio” ar lugas 
“Apsolītā zeme Kurzemē” lasījumu. Visi tie, kuri ar savu klātbūtni 
atbalsta un apmeklē mūsu iestudējumus klātienē, šoreiz aicināti mūs 
noklausīties radio uzvedumā. Īpaši uzrunājam tos, kuri neredzēja mūsu 
iestudējumu 2018. gada novembrī, kad Pāvilostā viesojās mūsu draugi no 
Baltinavas un šo izrādi izspēlējām kopā ar viņiem. 

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

Pāvilostas amatierteātra režisore Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris 
piedalīsies radio lasījumā

Sakarā ar valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju, lai ierobežotu 
Covid-19 izplatību, ar 12. mar-
tu apmeklētāju pieņemšanu 
klātienē pārtrauca muzeji, arī 
Vērgales pagasta muzejs. Taču, 
neskatoties uz to, darbs muzejā 
turpinājās, izņemot laiku, kad 
darbinieki izmantoja ikgadējo 
atvaļinājumu. Šajā laikā tika 
veikti muzeja ikdienas darbi, 

bet paralēli tiem tika gatavota 
ekspozīcija par Vērgales muižu, 
tās darbības laiku no 18. gad-
simta līdz pat mūsdienām. Tādēļ 
Vērgales pagasta muzeja dar-
binieces aicina ikvienu, kuram 
ir jebkāda informācija, atmiņu 
stāsti, pieraksti vai materiāli par 
Vērgales muižu, dalīties ar to, lai 
pilnveidotu ekspozīciju. 

Joprojām muzeja darbinieces 

aicina iedzīvotājus būt atsaucī-
giem un papildināt muzeja krāju-
mus ar dažādām muzejam node-
rīgām senlietām. Paldies visiem 
tiem, kuri jau atsaukušies šim 
aicinājumam, jo muzejs ir jau sa-
ņēmis dažādus vērtīgus priekš-
metus – dokumentus, āmurus, 
slēpes, cimdus, grāmatas, darba-
rīkus un citas senlietas. 

Vērgales muzejā joprojām ir 

Vērgales muzejā darbi turpinās

Foto: V. Braže

iespēja piedalīties Latvijas simt-
gades grīdas celiņa aušanā, kur 
aicināts ikviens, lai kārtu pa 
kārtai noaustu plānotos 10 met-
rus. Šis grīdas celiņš arī paliks 
muzejā kā vēsturisks eksponāts. 
Daudzi Vērgales pagasta iedzīvo-
tāji šo iespēju ir jau izmantojuši. 
Sevišķi aktīvi aušanas procesā 
ir Vērgales pamatskolas skolēni, 
no kuriem daži šo iespēju iz-
mantojuši jau vairākkārt. 

Šajā gadā nenotiks iepriekš 
plānotais, ikgadējais pasākums 
“Muzeju nakts”, kas varbūt notiks 
rudenī vai tiks pārcelts uz nā-

kamo gadu! Pašreiz muzejā tiek 
veikta ģenerāltīrīšana, lai pievērs-
tu vairāk uzmanības tam, kam ik-
dienas steigā nav bijis laika. 

Vērgales muzeja izstāžu 
zālē atkal var turpināt apska-
tīt Marinas Raubēnas darbu 
izstādi. Savukārt otrajā stāvā 
apskatāmas senās Vasarsvēt-
ku kartītes. Taču muzeja darbi-
nieces aicina cilvēkus būt atbil-
dīgiem, apmeklējot muzeju, un 
ievērot visus drošības pasāku-
mus saistībā ar Covid-19! 

Vita Braže

14. maijā bija  īpašs noti-
kums visiem tiem skolēniem, 
kuri piedalās Nacionālajā ska-
ļās lasīšanas sacensībā – no-
tika Liepājas reģiona skaļās 
lasīšanas konkurss. Šis laiks ir 
ieviesis savas korekcijas, tādēļ 
konkurss šoreiz notika virtuā-
lā formā. Konkursa dalībnieki 
bija iesūtījuši  sava lasījuma 
video rullīšus, kurus attālinā-
ti noklausījās un izvērtēja žū-
rija. 

Pavisam tika iesūtīti 13 video, 
to skaitā Pāvilostas vidusskolas 
un Pāvilostas bibliotēkas dalīb-
nieces Elzas Eleonoras Zariņas 
video, kurš ir skatāms www.pa-
vilosta.lv sadaļā “Aizvadītie noti-
kumi”. 

Elza Eleonora saņēma atzinī-
bu par veiksmīgu piedalīšanos 
Nacionālā skaļās lasīšanas čem-
pionāta Liepājas reģiona attālinā-
tajā finālā.

Pasākuma organizētājas ko-
mentārs: “Man pašai ļoti patika 
video. Ja būtu balva par to, tad 
noteikti tas pienāktos jūsu meite-
nei. Žūrija novērtēja arī meitenes 

dabiskumu, atraktivitāti un ska-
nīgo balsi. Katrā ziņā, viņas lasī-
jums un video ļoti iespiedās atmi-
ņā. Paldies par radošo pieeju!” 

Nacionālās skaļās lasīšanas 
sacensības notiek jau trešo gadu 
visā Latvijā – konkurss 11–12 
gadus veciem 5. un 6. klašu 
skolēniem, kura rezultātā tiek 
noskaidrots lasīšanas čempions. 
Konkurss notiek trīs posmos – 
sacensība skolā vai vietējā biblio-
tēkā, reģionālais fināls un valsts 
fināls Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā. Skaļās lasīšanas sacen-
sības mērķis ir pilnveidot bērnu 
prasmes izvēlēties piemērotu un 
interesantu literatūru skaļai lasī-
šanai, sekmēt interesi par lasīša-
nu un grāmatām, saliedēt bērnus 
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, 
kā arī veicināt lasītprieku.

Par labāko žūrija atzina 
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. 
vidusskolas 6.b klases skolnieka 
Toma Mičuļa lasīto fragmentu no 
Gerharda Holca-Baumerta  grā-
matas “Alfons Trīcvaidziņš”. 

 Mairita Vītola

Vērtē skaļās lasīšanas 
konkursa dalībniekus

Uzziņai! No 15. maija līdz 
19. jūnijam piektdienu vakaros no 
plkst. 18.00 līdz 19.00 “Kurzemes 
radio” ēterā ir startējis jauns raidī-
jums – Kurzemes un Zemgales ama-
tierteātru  salidojums radio skatuvē 
“Zelta smilga”, kurā bez Vārmes un 
Kuldīgas amatierteātriem, Liepājas 
Tautas teātra, K. Valdemāra  Talsu 
teātra, Ā. Alunāna Jelgavas teātra 
piedalīties uzaicināts arī Pāvilostas 
amatierteātris. Jau izskanējušos, 
bet nenoklausītos iestudējumus 
varat meklēt un noklausīties “Kur-
zemes radio” mājaslapā http://
kurzemesradio.lv/k/audio-arhivs/
zelta-smilga/.
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1. klase
Uvis Aizstrauts
Jūlija Adriana Akerfelde
Krista Beķere
Sabīne Birzniece
Ainards Jaunzems
Daniels Kazbuķis
Marta Kurme

2. klase
Valters Aploks
Adriāna Loreta Bādere
Daniels Brēdiķis
Madars Dimants
Adrians Dolgijs
Pēteris Mizēns
Gabriela Štakona

3. klase
Dominiks Jēkabs Priede
Ralfs Gūtmanis
Marta Amēlija Akerfelde
Laura Vanaga
Matīss Rinalds Tomaševskis

4. klase
Augusts Akerfelds
Edvards Akerfelds
Arians Jaunzems
Ance Libķena

5. klase
Rinalds Gulbis
Ralfs Helmšteins
Ance Matisone
Madara Mizēna
Matīss Sprudzāns
Intars Voitkevičs
Anastasija Smirnova

6. klase
Madara Brēdiķe
Paula Loreta Brēdiķe
Marta Vītoliņa

7. klase
Gundega Matisone
Reinis Vītoliņš
Mārtiņš Lagzdiņš
Roberts Indriekus
Arnita Aploka

8. klase
Džeina Šervincka
Amanda Trofimova

9. klase
  Miks Kalējs

Katru gadu, noslēdzot kārtējo mācību gadu, Vērgales pamatskolā tiek sveikti tie skolēni, kuri mācījušies 
labi un teicami. Ārkārtas situācijas dēļ mācību gada noslēguma pasākums šogad skolā nenotiek, bet skolo-
tāji ir izvirzījuši no katras klases pašus labākos. 

2019./2020. mācību gadā labi un teicami mācījās:

â Ralfs HELMŠTEINS (5. klase) – 8,54 balles; 
â Ance MATISONE (5. klase) – 9,18 balles; 
â Madara MIZĒNA (5. klase) – 9,00 balles; 
â Intars VOITKEVIČS (5. klase) – 9,09 balles; 
â Madara BRĒDIĶE (6. klase) – 9,28 balles; 
â Paula Loreta BRĒDIĶE (6. klase) – 9,14 balles; 
â Gundega MATISONE (7. klase) – 8,53 balles;
â Reinis VĪTOLIŅŠ (7. klase) – 8,73 balles; 
â Miks KALĒJS (9. klase) – 8,5 balles.

Mācību gada noslēgums 
Vērgales pamatskolā

Savukārt “Cerību balvu” šogad saņem 
deviņi Vērgales pamatskolas skolēni:

Markuss Lazukins (9. kl.) 
piedalījās starpnovadu vēstures 
olimpiādē un ieguva atzinību, 
piedalījās Aizputes novada or-
ganizētajā matemātikas un fizi-
kas konkursā 8.–9. klasēm, un 
komanda ieguva 1. vietu.

Elīna Freidenfelde (9. kl.) 
piedalījās starpnovadu vēstures 
olimpiādē un ieguva atzinību.

Mihaēls Doroņins (12. kl.) 
piedalījās starpnovadu vēstures 
olimpiādē un ieguva 1. vietu, 
2. posma krievu valodas (sveš-
valodas) olimpiādē 10.–12. kla-
sēm B grupā un ieguva 1.vietu, 
starpnovadu fizikas olimpiādē 
10.–12. klasēm un ieguva 1.vie-
tu, starpnovadu latviešu valodas 
olimpiādē 12. klašu grupā un ie-
guva 3. vietu. Valsts krievu va-
lodas olimpiādē 12.klašu grupā 
ieguva 2. vietu, ZPD (zinātnis-
ki pētniecisko darbu) lasījumos 
Kurzemes reģionā ieguva 1. vie-
tu. Valsts ZPD lasījumos ieguva 
3. pakāpes diplomu.

Jūlija Šeiko (5. kl.) pieda-
lījās starpnovadu matemātikas 
olimpiādē 5.–8. klasēm un iegu-
va 3. vietu.

Gusts Brūklis (8. kl.) pie-
dalījās Aizputes novada organi-
zētajā matemātikas un fizikas 
konkursā 8.–9. klasēm, un ko-
manda ieguva 1. vietu. 

Kristiāns Roberts Gert-
sons (8. kl.) piedalījās Aizpu-
tes novada organizētajā mate-
mātikas un fizikas konkursā 
8.–9. klasēm, un komanda iegu-
va 1. vietu. 

Elizabete Kiričenko (9. 
kl.) piedalījās Aizputes novada 
organizētajā matemātikas un 
fizikas konkursā 8.–9. klasēm, 
un komanda ieguva 1. vietu

Elza Eleonora Zariņa (5. 
kl.) piedalījās Liepājas reģiona 
Skaļās lasīšanas konkursā un 
ieguva atzinību.

Madars Bērznieks (7. kl.) 
piedalījās starpnovadu 7. klašu 
angļu valodas olimpiādē un ie-
guva 2. vietu.

Skolotāji, kuri gatavoja 
olimpiādēm: I. Ozoliņa, A. Kaže, 
Ā. Paipa, L. Vasiļčika, S. Ansone, 
I. Reņķe, A. Paipa un M. Rolma-
ne.

Informāciju sagatavoja 
A. Jakovļeva 

2019./2020. m. g. olimpiāžu 
uzvarētāji Pāvilostas vidusskolā

Mācību gadu esam noslēguši ar labiem rezultātiem, jo visi skolēni ir 
pārcelti uz nākamo klasi, nevienam nav noteikti papildu mācību pasā-
kumi vasarā. Pēdējie mēneši nebija viegli ne skolēniem, ne skolotājiem, 
ne vecākiem. Kopīgi sadarbojoties, esam sasnieguši labus rezultātus, ti-
kai žēl, ka šogad izpaliek kopīgā svinīgā skolas noslēguma diena. 

“Cerību balvu” Pāvilostas vidusskolā 2019./2020. 
mācību gadā saņem
Klase  Vārds, uzvārds Vidējā balle
5. Jūlija Šeiko 9,1
6. Petra Perella Griškēviča 9,36
6. Marija  Elizabete Muižniece 8,93
6. Gerda Lācīte 8,79
7. Gabriela Vagotiņa-Vagule 9,2
9. Elīna Freidenfelde 9,25
9. Luīze Paula Gulbe 8,56
9. Elizabete Kiričenko 9,38
9. Markuss Lazukins 9,00
9. Dāvids Muižnieks 8,50
9. Elvita Uzare 8,88
12. Mihaēls Doroņins 9,73

Pāvilostas vidusskolas 
“Cerību balvas” nominanti

Sākumskolā ar augstiem mācību sasniegumiem 
mācību gadu beidza:

l Emīlija Siliņa, 1.klase,
l Marta Rozīte, 1. klase,
l Gustavs Vagotiņš-Vagulis, 1. klase,
l Gregors Vagotiņš-Vagulis, 2. klase,
l Uģis Edvards Muižnieks, 2. klase,
l Heidi Blaubārde, 2. klase,
l Monta Tumpele, 3. klase,
l Anna Vanaga, 3. klase,
l Roberts Vērnieks, 4. klase,
l Gerhards Vagotiņš-Vagulis, 4. klase,
l Līva Zamarīte, 4. klase.

KĀ IZPLATĀS JAUNAIS KORONAVĪRUSS, 
KAS IZRAISA SASLIMŠANU 

AR COVID-19?

Informāciju sagatavoja 
V. Braže
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Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības 
veids

Būvniecības ieceres 
veids

BIS-BL-128979-408 0,4kV GVL T42323 Z-2
demontāža

“Dālijas”, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

Būvniecība Paziņojums par
būvniecību energoapgā-
des objektam

BIS-BL-130308-409 Patvaļīgas būvniecības radīto seku 
novēršana

“Vasarnieki 5”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

Patvaļīga 
būvniecība

Būvvaldes lēmums par 
robežu pārkārtošanu

BIS-BL-130418-428 Saimniecības ēkas būvniecība Klusā iela 9, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-131638-412 Pilsētvides sakārtošana un
publiskas vides objekts –
pulksteņa būvniecība

Dzintaru iela 33,
Pāvilosta, Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-131714-410 Dzīvojamās mājas, garāžas un 
lauku virtuves būvniecība

“Ziedi”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-133607-415 Ēkas fasāžu vienkāršotā
atjaunošana

Sakas iela 4, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā

Būvniecība Apliecinājuma karte

BIS-BL-134425-416 Dzīvojamās ēkas konservācija “Līvas”, Ulmale, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-136754-423 Teritorijas labiekārtojums Dzintaru iela 2A, 2B un 2C, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-137791-426 Saimniecības ēkas, pagraba,
pirts, siltumnīcas būvniecība

“Luntes”, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-138332-417 Pakomāta novietošana Dzintaru iela 69,
Pāvilosta, Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-139998-419 Iebrauktuves pārbūve Parka iela 3, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-140577-420 Elektroapgādes pieslēguma 
būvniecība

Parka iela 29, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-140873-422 Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 2A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-141112-421 Vasarnīcas būvniecība “Alksnāji”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-145791-430 Fasādes vienkāršotā atjaunošana Ernesta Šneidera laukums
11, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-146296-437 Saules fotosintēzes paneļu sistē-
mas novietošana

“Līči”, Sakas pagasts, Pāvi-
lostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-147500-431 Ēku demontāža Brīvības iela 34 un 34A, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-149259-440 Saimniecības ēkas būvniecība “Bruži”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-149404-439 Siltumnīcas būvniecība “Bruži”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-149374-441 Šķūnis dārza inventāra
novietošanai būvniecība

“Bruži”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-215555-432 Dzīvojamās mājas nesošās
ārsienas atsegšana tehniskās 
apsekošanas veikšanai

Viļņu iela 11, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

Paziņojums par 
piespiedu
nojaukšanu

BIS-BL-223371-443 Vienkāršota fasādes atjaunošana Vītolu iela 1, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads

Būvniecība Apliecinājuma karte

BIS-BL-224219-438 Dzīvojamās mājas būvniecība, 
dzīvojamās mājas (001) un kūts
(003) pārbūve ar lietošanas veida 
maiņu, šķūņa (002) un saimniecī-
bas ēkas (005) nojaukšana

“Bruži”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Būvprojekts

BIS-BL-224332-442 Sadalnes pārvietošana (TN
30AT00-04/TN-8097)

Vītolu iela 2, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

Apzīmējumi:
BIS - Būvniecības informācijas sistēma
BL – Būvniecības lieta

Pāvilostas novada būvvaldē 
2020. gada februāra, marta, aprīļa 

būvniecības lietas

AICINA DARBĀ
Mūsu saulainākajā Latvijas 
mazpilsētā Pāvilostā 
2020. gadā durvis vērs 4*** 
viesnīca “Otto Hotel & Sun”. 

50 m no Baltijas jūras pludmales, mazpilsētas vēsturiskajā centrā 
līdzās jahtu ostai “Otto” iederēsies Pāvilostas bezrūpīgajā, dabiskajā 
noskaņā. Viesnīca ar jumta terasi, no kuras redzams apvārsnis, 
ļaus baudīt vēlākos saulrietus Latvijā, savukārt “Otto Sun SPA” 
centrs ar peldbaseinu un helioterapijas lampām īpaši aicinās viesus 
gada tumšajos mēnešos baudīt veselīgu un dabisku  
saules gaismas starojumu.

Viesus laipni uzņems neliela un saliedēta komanda, kas strādās 
ciešā saskarsmē ar viesnīcas īpašniekiem un pāvilostniekiem.

Ja esi ieinteresēts/-a pievienoties mūsu servisa orientētajai 
komandai vai vēlies uzzināt sīkāk par šādām vakancēm:

– pavārs;
– pavāra palīgs;
– viesmīlis/bārmenis;
– saimniecības darbinieks;
– numuriņu uzkopējs;
– reģistratūras darbinieks;
– spa terapeits,

sazinies ar mums, sūtot e-pastu uz anita@ottohotel.lv 
vai arī zvanot uz 29111606.

Lai gan šogad daudzi skolēni patstāvīgi mājās uzturējās 
kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas saistībā ar Covid-19 
vīrusu, iestājoties vasarai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests aicina vecākus pārrunāt ar bērniem būtiskus jautā-
jumus par drošību, lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un 
tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm. 

Lielāko daļu no negadījumiem ir iespējams novērst, 
ja esam apdomīgi un piesardzīgi.

BĒRNA DROŠĪBA VASARĀ!
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Uzņem foto un video 
laikā no 2019. gada 1. oktobra 

līdz 2020. gada 30. septembrim. 
Aizpildi anketu un iesūti foto vai video uz 

tic@pavilosta.lv.
Sīkāka informācija un nolikums 

www.pavilosta.lv.

PAŠVALDĪBAS VAKANCE

Vērgales PII “Kastanītis” aicina darbā 
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU un SKOLOTĀJU PALĪGU 

darbam vasarā – jūlijā, augustā.
CV lūgums sūtīt liena.ernstsone@pavilosta.lv.
Tālrunis informācijai 63490847, 26125791.

Lai braukšanai ar divriteni, kas ir veselīga, lēta un mobila alternatīva ie-
rastajiem iekšdedzes dzinēja darbināmiem transportlīdzekļiem, būtu foršā-
ka “garša”, jau septīto gadu pēc kārtas Liepājas pusē tiek rīkots pasākums 
– “Liepājas velovasara”. Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi: www.velo-
redele.lv un “Facebook”, un “Instagram” kontos. Dalība ir vienkārša. Visa 
informācija ir pieejama velo-redele.lv, kur jāveic 3 vienkāršas darbības:

l jāaizpilda dalībnieka anketa,
l jāreģistrējas “Endomondo” aplikācijā un jāpievienojas 
 izaicinājumam (challange) “Liepājas velovasara 2020”,
l jāizlasa nolikums un jābrauc ar divriteni.

Aicinām pieteikties un reģistrēties pasākumam ikvienu neatkarīgi no 
tā, cik daudz vai maz izmanto divriteni. Jo pasākums neuzliek pienākumus 
kaut kur noteikti būt, tik vien kā pirms brauciena jānospiež divas podziņas 
viedtālrunī. Ļoti vienkārši. Toties motivējošās balvas – lieliskas. 

“LIEPĀJAS VELOVASARA 2020”
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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 jūlija izdevumam jāiesniedz līdz 29. jūnijam.
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

ALMA JAUNBĒRZA 
(13.12.1938.–15.05.2020.)

Vērgales pagastā

ALDONA IEVA VITRUPE  
(05.11.1932.–13.05.2020.) 

Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

l Pāvilostas bibliotēkā un Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu 
zālē apskatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā izstā-
de “RADOŠS IESKATS MAZO MĀKSLINIEKU DARBOS”. Izstādē ap-
skatāmi gan diplomandu noslēguma darbi, gan audzēkņu valsts konkur-
sa darbi scenogrāfijā. Arī neliels ieskats vēsturē.

l Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē no 7. jūnija līdz 
7. jūlijam skatāma Anitras Bērziņas darbu izstāde “PĀVILOSTA”. 
Autore stāsta: “Kopš sāku  strādāt  pie gleznas Pāvilostas pilsētas svēt-
kiem, ir ieviesušās dzīvē korekcijas. Septiņus metrus garā bilde saruka 
uz sešiem metriem, audekla vietā nācās izmantot senos linu galdautus, 
kas svētku tēmai ļoti piestāv. Tagad katras gleznas noskaņu diktē galdau-
ta musturs un auduma atmiņa par dzīrēm. Bet izstādes nosaukums kļu-
va garāks “Pāvils+osta=LOVE”. Es jau pirms tam mīlēju Pāvilostu, bet nu 
to zinu droši, jūtas ir stabilas. Viss, kas ir atainots gleznās, ir noskatīts 
no brīvdienu dzīves ainiņām, gan neveiksmīga kutera izbraukšana lie-
dagā pagājušo vasaru,  gan tā stumšana atpakaļ jūrā, laiski vasarnieki, 
karstums, vētras, miglas, bākas, bites un dzīve Vulgaris. Pamatā viss ir 
uzgleznots ar prieku.”

VĒRGALĒ 

l Vērgales kultūras namā apskatāma Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas 1. klases audzēkņu RA-
DOŠO DARBU IZSTĀDE.

SAKĀ

l Sakas bibliotēkā līdz 30. jūnijam apskatāma fotogrāfiju izstāde 
“PASTAIGA GAR JŪRU”.

â Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs 
un arhitekts Jānis GRUNDBERGS 
no 13. līdz 29. jūnijam būs atvaļinājumā.

â Vērgales pagasta pārvaldes 
lietvede Anita SPRUDZĀNE būs 
atvaļinājumā no 6. līdz 19. jūlijam. 

â Pāvilostas novada pašvaldības 
galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE 
no 6. līdz 19. jūlijam būs atvaļinājumā. 

â Pāvilostas novada pašvaldības 
zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE 
būs atvaļinājumā no 6. līdz 19. jūlijam.

ATVAĻINĀJUMI
2020. gada maijā Pāvilostas novadā 

REĢISTRĒTAS 6 LAULĪBAS, 
KĀ ARĪ 1 MEITENE VĒRGALES PAGASTĀ.

SVEICAM ĢIMENES!

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

INFORMĒJAM
No 1. jūnija līdz 31. augustam 
tiek mainīts Pāvilostas novada 
TIC darba laiks: 

P–Pk 7.30–19.00,
S–Sv 7.30–16.00.

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Atsaucoties Liepājas Neredzīgo biedrības lūgumam, no 2020. 

gada 26. maija maršruta Nr.5124 Liepāja–Vērgale un Nr.6908 Lie-
pāja–Ziemupe autobusi brauks saskaņā ar vasaras sezonas kustī-
bas sarakstu, apstājoties pie Liepājas Neredzīgo biedrības sociālās 
rehabilitācijas un izziņas centra “Dvēseles veldzes dārzs” pieturā 
“Laivenieki”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedris-
kā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem 
izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pār-
kāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā dien-
nakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere, 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 19. jūnijā 
plkst. 11.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 
Vērgales pagasta pārvaldē – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
pa tālr. 63490836.

Zemu, zemu jau saulīte, 
Ar rociņu nesasniegt;
Tālu, tālu jau māmiņa, 
Ar vārdiņu nesasaukt.

Izsakām Sandrai GRUNTMANEI 
mūsu visdziļāko līdzjūtību, 
MĀMIŅU mūžībā pavadot!

Pāvilostas sieviešu kora 
“Sīga” dalībnieces

LĪDZJŪTĪBA

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
30. JŪNIJĀ

Pāvilostas novads, Vērgale, pie Vērgales Veselības centra 10.00–17.00

IZMEKLĒJUMI

MAMOGRĀFIJA
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS.
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR.
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR.

3D KRŪŠU ULTRASONOGRĀFIJA
• Maksas pakalpojums 20,00 EUR.

PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT  IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU
Tālrunis 25431313.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD Veselības grupa

ZINĀŠANAI

â Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu 
centrs vasaras mēnešos (jūnijs – 
augusts) BŪS SLĒGTS. Tā darbību plānots 
atsākt septembrī. Lūgums sekot līdzi in-
formācijai www.pavilosta.lv un nākamajos 
avīzes numuros. 

â Vērgales Veselības centra kontakt-
tālrunis ir 62603296. Lūgums turpmāk 
saziņai izmantot šo telefona numuru.

â Atvaļinājuma laikā no 20. jūlija līdz 
14. augustam Dr. JURA KRAĢA ģimenes 
ārsta prakse būs slēgta. Pāvilostā, Vese-
lības un sociālajā centrā (Lejas ielā 10), 
ģimenes ārstu aizvietos daktere A. Kalniņa.

Kempings 
“Pāvilosta Marina” 

aicina darbā 
mājiņu tīrītāju. 

Tālrunis 29409848.


