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Iesākoties jaunam gadam, neviens pat 
iedomāties nevarēja, ka būsim spiesti pie-
dzīvot Covid-19 pandēmijas laiku, risināt 
krīzes situācijas un ievērot distancēšanos. 
Turpat divus mēnešus esam spiesti dzīvot 
ārkārtējās situācijas apstākļos, un neviens 
nevar pateikt, kad tas viss beigsies. Šis dī-
vainais un neierastais laiks ir daudziem li-
cis mainīties, pielāgoties un mācīties. 

Bet cilvēces lielākie sasniegumi bieži 
vien ir radušies tieši krīzes, izmisuma un 
nestandarta situācijās. Tā arī šoreiz. Lai gan 
šobrīd esam spiesti savā ikdienā ievērot dis-
tancēšanos un nedaudz malā atlikt kultūras 
un sporta pasākumus, došanos ceļojumos 
vai labi pavadīt laiku draugu lokā, tomēr ne-
viens vīruss mums nevar aizliegt priecāties 
un svinēt svētkus.

Svinēt svētkus var ne tikai publiski ar pla-
šiem pasākumiem un koncertiem, bet arī pa-

visam vienkārši un ikdienišķi, tikai nedaudz 
pieliekot prieku, svētku sajūtu un mīlestību. 

Svētku diena var iesākties ar īpašām 
brokastīm pie skaisti klāta galda, ar smaidu 
un labu vārdu, ar prieku sevī, kas izstarojas 
un pārņem arī mājiniekus.

Tas, kā mēs izvēlēsimies svinēt savas 
Pāvilostas dzimšanas dienu, ir atkarīgs ti-
kai un vienīgi no mums pašiem. 

Pāvilosta ir viena no retajām mazpil-
sētām, kurai ir sava himna. Un nekas un 
neviens nevar liegt to mums dziedāt! Pāvil-
ostai ir arī savs karogs. Šoreiz vairāk nekā 
citus gadus ar lepnumu izkārsim to pie sa-
vas mājas! Pāvilosta ir dzimusi skaistākajā 
no gadalaikiem – pavasarī, kad viss plaukst 
un zied. Priecāsimies par to un rotāsim 
savu sētu!

Pāvilostai 141. jubilejā vēlamies dāvāt 
vēl vienu sakoptu un labiekārtotu vietu – 

promenādi. Bijām plānojuši svētku dienā, 
16. maijā, sanākt kopā un to skaisti atklāt, 
kopā priecāties par paveikto, taču valstī no-
teiktie ierobežojumi liedz mums to darīt. 
Tomēr vēlos aicināt pāvilostniekus un pil-
sētas viesus atlicināt laiku un nesteidzīgi 
izbaudīt pastaigu pa jauno promenādi, vē-
rojot skaistos ostas skatus.

Es novēlu pāvilostniekiem un ikvienam, 
kas Pāvilostu sauc par savām mājām, stipru 
veselību, možu garu, dzīvesprieku, uzņē-
mību un radošumu, jo Pāvilostai arī nāka-
majos gados būs vajadzīgi stipri ļaudis, kas 
cels tās labklājību un daudzinās tās vārdu 
ārpus Latvijas robežām.

Pāvilosta, daudz laimes dzimšanas die-
nā!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

Pāvilostas pilsētas kultūras nama pašdarbnieki gatavo apsveikumu Pāvilostas 
pilsētai 141. dzimšanas dienā, ko šogad svinēsim sestdien, 16. maijā.  Pilsētas 
iedzīvotājus ar uzrunu sveiks arī Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons.

Kā zināms, koronavīrusa pandēmijas dēļ pašlaik ir aizliegti visi pulcēšanās pa-
sākumi, līdz ar to svētku aktivitātes šogad izpaliks. Valstī izsludināto pulcēšanās 
ierobežojumu laikā esam apguvuši iemaņas sazināties attālināti, tāpēc arī mūsu 

sagatavotais sveiciens 16. maijā būs skatāms video versijā Pāvilostas mājaslapā 
www.pavilosta.lv un citos sociālajos tīklos – “Facebook”, “Twitter” u.c.

Paldies visiem kultūras nama kolektīvu vadītājiem par sagatavotajiem priekšne-
sumiem un īpašs paldies video meistaram Ģirtam Vagotiņam-Vagulim par ieguldī-
to darbu video apsveikuma veidošanā!

Svētku dienas pievakarē, iespējams, būs vēl kāds, kultūras nama sagatavots, 
muzikāls pārsteigums.

Video sveiciens pilsētai svētkos

Daudz laimes, Pāvilosta, dzimšanas dienā!
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2020. GADA 9. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un An dris 
ZAĻKALNS. Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē 
tika izskatīti 3 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â atbalstīt (sniegt pozitīvu atzinumu) Priekules novada pašvaldības lēmumu 

atsavināt nekustamo īpašumu “GRAMZDAS KARJERS”, Gramzdas pagastā, Prieku-
les novadā, kadastra Nr. 64580010354, izsolē ar augšupejošu soli un sākumcenu 
120 588,65 EUR.

â atbalstīt (sniegt pozitīvu atzinumu) Aizputes novada domes lēmumu atsavi-
nāt nekustamo īpašumu “Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra 
Nr. 64720040173, platība 6,47 ha, un uz zemes gabala esošo dzīvojamo māju (ka-
dastra apz. 64720040173001) un trīs palīgēkas (kadastra apz. 64720040173002, 
64720040173003 un 64720040173004) izsolē ar augšupejošu soli un sākumcenu 
60 000,00 EUR.

â apstiprināt kustamās mantas, cirsmas nekustamajā īpašumā “PAGASTA 
MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra apz. 64860090263, izsoles rezul-
tātus cirsmas izstrādei 1. kvartālā 5., 9.,12.,13., 14. un 16. nogabalā. Slēgt kustamās 
mantas, cirsmas nekustamajā īpašumā “PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64860090263, zemes vienībā ar kadastra apz. 64860090263 
1. kvartāla 5., 9.,12.,13., 14. un 16. nogabalā pirkuma līgumu ar SIA “Niedrāji MR”, 
reģ. Nr. 49201000958.

2020. GADA 30. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris 
ZAĻKALNS, kā arī Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE. 
Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 23 
darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â apstiprināt SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” un SIA “Vērgales komu-

nālā saimniecība” 2019. gada pārskatus.
â apstiprināt Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam 

gala redakciju un vides pārskata gala redakciju. Nolēma paziņojumu par Pāvilostas 
novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam gala redakcijas un vides pār-
skata gala redakcijas apstiprināšanu publicēt interneta vietnē www.pavilosta.lv un 
pašvaldības izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. Nolēma ievietot Pāvilostas novada 
pašvaldības attīstības programmu 2020.–2026. gadam un vides pārskatu teritori-
jas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un interneta vietnē www.
pavilosta.lv.

â neaprēķinot nokavējuma naudu, atlikt vienai privātpersonai nekustamā īpa-
šuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājumu 518,53 EUR, kura samaksas termiņš 
ir 31.03.2020., līdz 30.12.2020. par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā; 
otrā ceturkšņa maksājumu 518,45 EUR, kura samaksas termiņš ir 15.05.2020., 
līdz 30.12.2020. par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā; trešā ceturkšņa 
maksājumu 518,39 EUR, kura samaksas termiņš ir 17.08.2020., līdz 30.12.2020. 
par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā, un ceturtā ceturkšņa maksājumu 
518,32 EUR, kura samaksas termiņš ir 16.11.2020., līdz 30.12.2020. par nekustama-
jiem īpašumiem Pāvilostas novadā.

â neaprēķinot nokavējuma naudu, atlikt SIA “Ezernieki Agro” nekustamā īpa-
šuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājumu 1160,1 EUR, kura samaksas termiņš ir 
31.03.2020., līdz 30.12.2020. par šādiem SIA “EZERNIEKI AGRO” piederošiem ne-
kustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā – “Meldrāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā,  un “Kartupeļu pagrabs”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kā arī pašval-
dības piekritīgajai zemei “Ķenča līkums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā; otrā 
ceturkšņa maksājumu 1160,42 EUR, kura samaksas termiņš ir 15.05.2020., līdz 
30.12.2020. par šādiem SIA “EZERNIEKI AGRO” piederošiem nekustamajiem īpašu-
miem Pāvilostas novadā – “Meldrāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,  un “Kartu-
peļu pagrabs”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kā arī pašvaldības piekritīgajai ze-
mei “Ķenča līkums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā; trešā ceturkšņa maksājumu 
1160,40 EUR, kura samaksas termiņš ir 17.08.2020., līdz 30.12.2020. par šādiem 
SIA “EZERNIEKI AGRO” piederošiem nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas nova-
dā – “Meldrāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,  un “Kartupeļu pagrabs”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kā arī pašvaldības piekritīgajai zemei “Ķenča līkums”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un ceturtā ceturkšņa maksājumu 1160,34 EUR, 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES SĒDES APRĪLĪ
kura samaksas termiņš ir 16.11.2020., līdz 30.12.2020. par šādiem SIA “EZERNIE-
KI AGRO” piederošiem nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā – “Meldrāji”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un “Kartupeļu pagrabs”, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā, kā arī pašvaldības piekritīgajai zemei “Ķenča līkums”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. 

â neaprēķinot nokavējuma naudu, atlikt SIA “SABRES” nekustamā īpašu-
ma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājumu 172,52 EUR, kura samaksas termiņš ir 
31.03.2020., līdz 01.12.2020. par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā; 
otrā ceturkšņa maksājumu 172,53 EUR, kura samaksas termiņš ir 15.05.2020., 
līdz 01.12.2020. par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā; trešā ceturkšņa 
maksājumu 172,52 EUR, kura samaksas termiņš ir 17.08.2020., līdz 01.12.2020. 
par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā, un ceturtā ceturkšņa maksājumu 
172,50 EUR, kura samaksas termiņš ir 16.11.2020., līdz 01.12.2020. par nekustama-
jiem īpašumiem Pāvilostas novadā.

â neaprēķinot nokavējuma naudu, atlikt vienai privātpersonai nekustamā īpa-
šuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājumu 59,58 EUR, kura samaksas termiņš 
ir 31.03.2020., līdz 16.11.2020. par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā; 
otrā ceturkšņa maksājumu 59,52 EUR, kura samaksas termiņš ir 15.05.2020., līdz 
16.11.2020. par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā, un trešā ceturkšņa 
maksājumu 59,49  EUR, kura samaksas termiņš ir 17.08.2020., līdz 16.11.2020. par 
nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā.

â dzēst mirušai personai nekustamā īpašuma nodokli 10,09 EUR un īres un 
nomas maksu 13,71 EUR par kopējo summu 23,80 EUR par nekustamo īpašumu 
“Ploce 23”-23, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â dzēst 59 personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar piedziņas 
procesa neiespējamību vai noilguma termiņa iestāšanos. Uzdeva zemes lietus spe-
ciālistei un galvenajai grāmatvedei izslēgt no uzskaites debitoru parādus, kas uz 
30.04.2020. ir 2015,49 EUR. Sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt pašvaldības 
interneta vietnē www.pavilosta.lv lēmumā noteikto informāciju. Lēmuma izpildes 
kontroli nodrošināt Pāvilostas novada izpilddirektoram.  

â slēgt vienošanos par 05.07.2016. zemes nomas līguma Nr.139 izbeigšanu ar 
vienu privātpersonu, atlīdzinot privātpersonai izdevumus 1416,90 EUR apmērā, kas 
veikti par zemesgabala topogrāfisko uzmērīšanu, būvatļaujas saņemšanu, būvnie-
cības civiltiesisko apdrošināšanu, sertificētas arhitektes konsultāciju, kā arī izde-
vumus par juridiskās palīdzības saņemšanu jautājuma risināšanā. Līdzekļus rast 
pašvaldības budžeta pozīcijā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Privātpersonai 
līdz 2020. gada 29. maijam iesniegt pašvaldībai lēmumā norādīto vienošanās pro-
jektu.

â apstiprināt nekustamā īpašuma Akmeņu iela 4, Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr. 64130060013 izsoles rezultātus par labu AS “BALTIC INVEST LIE-
PĀJA”, reģistrācijas Nr. 42103047979, ar nosolīto pirkuma maksu 21 406,00 EUR. 
Nolēma slēgt nekustamā īpašuma Akmeņu iela 4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64130060013, pirkuma līgumu ar AS “BALTIC INVEST LIEPĀJA”, reģis-
trācijas Nr.42103047979. Uzdeva AS “BALTIC INVEST LIEPĀJA”, reģistrācijas Nr. 
42103047979, parakstīt nekustamā īpašuma Akmeņu iela 4, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64130060013, pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā no lē-
muma pieņemšanas brīža. Noteica atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri Lieni Volenbergu.

â apstiprināt nekustamā īpašuma Akmeņu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64130060075, izsoles rezultātus par labu vienai privātpersonai par no-
solīto maksu 10 370,00 EUR. Noteica 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas 
daļas. Par atlikušo pirkuma summu 9333,00 EUR nolēma uz pieciem gadiem slēgt 
ar privātpersonu nekustamā īpašuma Akmeņu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64130060075, nomaksas pirkuma līgumu. Uzdeva privātpersonai pa-
rakstīt nekustamā īpašuma Akmeņu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64130060075, nomaksas pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas brīža. Noteica atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri Lieni Volenbergu.

â nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Pāvilostas novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu “Sīmaņi”-2, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64969000082, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 37,2 m2 platībā, 379/1310 
kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apz. 64960030285001), kopīpa-
šuma domājamās daļas no būves (kadastra apz.  64960030285002) un kopīpašuma 
domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 64960030285). Nolēma pasūtīt sertifi-
cētu vērtējumu nekustamajam īpašumam “Sīmaņi”-2, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā. Nolēma nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprināt ar Pāvilostas nova-
da domes lēmumu. Uzdeva Privatizācijas komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma 
“Sīmaņi”-2, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, novērtēšanu atsavināšanai saska-
ņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. panta sesto daļu.

â nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Sīmaņi”-3, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64969000081, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 34,9 m2 platībā, 354/1310 kop-
īpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apz.  64960030285001), 354/1310 
kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apz. 64960030285002) un 
354/1310 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 64960030285). 
Nolēma pasūtīt sertificētu vērtējumu nekustamam īpašumam “Sīmaņi”-3, Vērgales 



2020. gada maijs   3  www.pavilosta.lv

pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprināt 
ar Pāvilostas novada domes lēmumu. Uzdeva Privatizācijas komisijai nodrošināt 
nekustamā īpašuma “Sīmaņi”-3, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, novērtēša-
nu atsavināšanai saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 
8. panta sesto daļu.

â nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Atvari”-13, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr.6496 900 0084, kas sastāv no dzīvokļa Nr.13 44,9 m2 platībā, 
433/12261 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apz. 64960040118001), 
433/12261 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 64960040118). 
Nolēma pasūtīt sertificētu vērtējumu nekustamam īpašumam “Atvari”-13, Vērga-
le, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
apstiprināt ar Pāvilostas novada domes lēmumu. Uzdeva Privatizācijas komisijai 
nodrošināt nekustamā īpašuma “Atvari”-13, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, novērtēšanu atsavināšanai saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma” 8. panta sesto daļu.

â apstiprināt Pāvilostas pamatskolas nolikumu, kas stājas spēkā 2020. gada 1. 
septembrī.

â apstiprināt Pāvilostas novadā bibliotēkas lietošanas noteikumus jaunā redak-
cijā Pāvilostas bibliotēkai, Sakas bibliotēkai, Ulmales bibliotēkai, Rīvas bibliotēkai, 
Vērgales bibliotēkai, Saraiķu bibliotēkai un Ziemupes bibliotēkai.

â jautājumā “Par skolēnu ēdināšanu attālinātās mācīšanās laikā” atbalstu no-
drošināt visiem skolēniem, kas izglītību apgūst Pāvilostas vidusskolā un Vērga-
les pamatskolā. Atbalstu no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 
trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm piešķirt par laika periodu 
no 15.04.2020. līdz 22.05.2020. (26 dienas). Atbalstu pārējiem skolēniem no paš-
valdības budžeta līdzekļiem piešķirt par periodu no 13.03.2020. līdz 22.05.2020. 
(42 dienas). Atbalsta apmērs vienam skolēnam – 1,00 EUR par vienu dienu laika 
posmā, kurā notikušas attālinātās mācības. Līdzekļi atbalsta finansēšanai rodami 
no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai, izglītības iestāžu (ēdi-
nāšanai paredzētie izdevumi) un Sociālā dienesta budžetā. Atbalstu brīvpusdienu 
nodrošināšanai organizēt pārtikas paku veidā un slēgt līgumu ar SIA “Kalniņkalni” 
par pārtikas paku sagatavošanu. Par atbildīgo personu nozīmēt Sociālā dienesta va-
dītāju Ildzi Agitu Balodi. Uzdeva Sociālā dienesta vadītājai, ņemot vērā pašvaldības 
uzskaites datus, organizēt un nodrošināt pārtikas paku sagatavošanu un piegādi 
ģimenēm.

â Iznomāt SIA “Cīravas ūdensdzirnavas”, reģistrācijas Nr. 42103029591, ze-
mesgabalu 1000 m2 platībā kopā ar publiskas personas būvi Kalna ielā 43, Pāvil-
ostā, Pāvilostas novadā, nosakot nomas maksu 185,25 EUR plus PVN mēnesī, no 
2020. gada 25. maija līdz 15. septembrim. Apstiprināja nekustamā īpašuma no-
mas līgumu, kas noslēdzams līdz 2020. gada 22. maijam. Papildus nomas maksai 
nomnieks (SIA “Cīravas ūdensdzirnavas”, reģistrācijas Nr. 42103029591) maksā 
nekustamā īpašuma nodokli pēc izsniegtā maksāšanas paziņojuma. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi – izpilddirektors Alfrēds Magone.

â pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem un katra deputāta vērtējumu katram 
pretendentam, nolēma apstiprināt ideju konkursa pieteikumu “Nekustamā īpašu-
ma Meža iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, apsaimniekošana un attīstīšana” vēr-
tēšanas rezultātus:

Vērtētājs
Maksimālais punktu 
skaits (bez papildu 
punktiem) 

Individuālais 
vērtējums
(K. Videniece)

Individuālais vērtējums
(biedrība 
“Izdzīvošanas skola”)

Ralfs Jenerts 16 12 16

Uldis Kristapsons 16 14 11

Aldis Barsukovs 16 15 12

Vita Cielava 16 13 16

Ārija Paipa 16 11 13

Gints Juriks 16 11 10

Gatis Brēdiķis 16 13 14

Elmārs Šēns 16 8 12

Andris Zaļkalns 16 9 14

Kopā: 144 106 118

Pēc nomas maksas vērtējuma saņemšanas dome nolēma slēgt nomas līgumu 
ar biedrība “Izdzīvošanas skola” par nekustamā īpašuma Meža iela 7, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā.

â slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar vienu privātpersonu par nekus-
tamo īpašumu “Upinieki”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Noteica 
nekustamā īpašuma nomas līguma termiņu – 10 gadi. Noteica nomas maksu par 
dzīvojamo ēku mēnesī – 0,06 EUR par 1m2. Noteica nomas maksu par zemi gadā – 
1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā plus PVN.

â iznomāt līdz 2025. gada 29. aprīlim vienai privātpersonai zemesgabala Sakas 
iela 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130050031, daļu 160 m2 platī-
bā. Noteica zemesgabala Sakas iela 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64130050031, daļas 160 m2 platībā nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības 
nodokli. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes.

â iznomāt līdz 2025. gada 29. aprīlim vienai privātpersonai zemesgabala Sa-
kas iela 8a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130050024, daļu 2300 m2 

platībā. Noteica zemesgabala Sakas iela 8a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64130050024, daļas 2300 m2 platībā nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās 
vērtības nodokli. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes.

â iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai nedzīvojamās telpas “Stallīši” 
Nr.3, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes nomas maksu gadā notei-
ca 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 īpa-
šuma nodokli maksā nomnieks. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pie ze-
mes lietu speciālistes. Uzdeva pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijai līdz 01.12.2020. nodrošināt īpašuma “Stallīši”, Vērgalē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, iznomāto nedzīvojamo telpu (kūtiņu) nomas maksas apmēra no-
teikšanu, piesaistot neatkarīgu vērtētāju; informēt īpašuma “Stallīši”, Vērgalē, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā, nomniekus par pašvaldības veiktajām darbībām 
šī lēmuma izpildē un par nomnieku pienākumu apmaksāt neatkarīga vērtētāja pa-
kalpojumu; brīdināt rakstiski iznomātājus vienu mēnesi pirms nomas maksas pa-
lielināšanas vai samazināšanas pēc neatkarīgā vērtētāja noteiktās nomas maksas. 

â pagarināt uz 5 gadiem vienai privātpersonai dzīvokļa “Sudrabi”-15, Vērgalē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, īres tiesības. Dzīvokļa īres līgums jāparaksta 
viena mēneša laikā pie Vērgales pagasta pārvaldes lietvedes A. Sprudzānes.

â piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējums 64860120095002, kas atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960020095, adresi: “Lejas Saļiena”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads.

â piekrist nekustamā īpašuma “Ladiņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64860090006, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apz. 
64860090007, un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Mežastrazdi”, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860090007 platībā 6,88 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090006 platībā 10,11 ha saglabāja nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â atbalstīt (sniegt pozitīvu atzinumu) Nīcas novada domes lēmumu atsavināt 
nekustamo īpašumu “Bārtas mežs”, kadastra Nr. 64780110156, platība 9,88 ha, iz-
solē ar augšupejošu soli un sākumcenu 102 100,00 EUR.

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Dienvidu ielas 5, Pāvilostā, 
Pāvil ostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060047 platībā 
0,2404 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Vētras ielas 11, Pāvilostā, Pāvil-
ostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060071 platībā 0,7414 
ha no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, NĪLM kods 0908, uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Rīvas karjera”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860040122 platībā 
14,12 ha no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1001, uz zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Mežāķīši”, Sakas pagastā, Pāvil-
ostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860130059 platībā 0,1000 ha 
no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Noteikt, ka nekustamajam 
īpašumam “Mežāķīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 64860130059 platībā 3,08 ha zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Priežāķīši”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860130064 platībā 
0,1000 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Noteikt, 
ka nekustamajam īpašumam “Priežāķīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860130064 platībā 3,10 ha zemes lietošanas 
mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201. 

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Smilšāķīši”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860130066 platībā 
0,1000 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Noteikt, 
ka nekustamajam īpašumam “Smilšāķīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860130066 platībā 3,12 ha zemes lietošanas 
mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par adminis-
trācijas un iestāžu darbu.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 21. maijā Pāvilostas novada pašvaldībā.

Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 28. maijā Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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NOTIKUMI 
2020. gada aprīlī

Pāvilostas novada pašvaldības policija aprīlī veica šādus darbus:
â Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem veikti vairāki reidi pa novada teritoriju 

ar mērķi pārbaudīt, vai tiek ievēroti ārkārtējā situācijā noteiktie ierobežojumi. Pārkāpumi 
netika fiksēti. 

â Apmeklētas trīs personas, kurām ir jāievēro pašizolācijas noteikumi. Ierašanās 
brīdī personas atradās tām noteiktajās vietās.

â Pāvilostā piecām personām izteikts brīdinājums par distancēšanās neievērošanu.
â Pāvilostā viena kompānija neievēroja ārkārtējās situācijas noteikumus. Visas per-

sonas tika brīdinātas par administratīvo atbildību. Personu dati nodoti Valsts policijai.
â Pāvilostā pie Dienvidu mola iedzīvotāji pamanīja iesprūdušu roni. Iedzīvotājiem 

izdevās to atbrīvot saviem spēkiem.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, traktoram apstrādājot zemi, tika atrasts sprādzienbīstams 

priekšmets. Teritorija tika ierobežota, un informācija nodota Valsts policijai, kā arī tika 
sagaidīti sapieri.

â Sakas pagastā seši jaunieši, iespējams, alkohola reibumā, pārvietojās ar automašī-
nu. Pat to tika informēta Valsts policija.

â No Valsts policijas tika saņemta informācija, ka Sakas pagastā no mājām izgājis 
un nav atgriezies astoņus gadus vecs zēns. Veicot informācijas pārbaudi, tika konstatēts, 
ka zēns jau ir atradies.

Aleksandrs Urtāns, Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 

Aprīlī 4 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts atsevišķas situācijas risinā-
šanai, 9 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 
1 ģimenei – pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, 2 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 1 personai segti apbedīšanas izdevumi. 

Visiem iedzīvotājiem, kuriem statuss beidzies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laikā, statuss pagarināts līdz 30. jūnijam. 

Visiem iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības saņemt pārtikas un higiēnas pakas, Sarka-
nais Krusts sola piešķirt arī dezinfekcijas līdzekļus.

Informācija vecākiem
Meklējot risinājumu par pusdienu naudas pārskaitīšanu, Sociālā dienesta darbinieki 

aprīlī lūdza 1.–4. klašu vecākus paziņot savus konta numurus ar domu par pusdienu 
naudas pārskaitīšanu. 23. aprīļa domes komitejas laikā tika saņemta Izglītības un zināt-
nes ministrijas informatīvā vēstule par brīvpusdienu apmaksu ārkārtējās situācijas laikā, 
kurā bija norādīts, ka piemērotākais ēdiena nodrošinājuma veids ir pārtikas pakas bērna 
ģimenei. Šajā ārkārtējās situācijas laikā ļoti bieži mainās dažādi rīkojumi un Ministru ka-
bineta noteikumi, tādēļ lūgums iedzīvotājam saglabāt mieru un uztvert visu ar sapratni, 
jo risinājumi tiek meklēti un tiks arī atrasti.

Iedzīvotāji jautā
KAS IR KRĪZES SITUĀCIJA?
Par krīzes situāciju šī likuma izpratnē uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu” 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no savas gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un kurai ir nepiecie-
šama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Mērķis ir sniegt maksimāli ātru atbalstu ģi-
menei Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai cīnītos ar Covid-19 pandēmiju. 
Pabalsts piešķirams, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

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

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm vai šobrīd jebkuras ci-
tas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, trans-
portam u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Lai Sociālais dienests pieņemtu lēmumu, cilvēkiem jāiesniedz pierādījumi, kas aplie-

cina atbilstību kādam kritērijam.
 Par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ārkārtējo situāciju, iedzīvotāji aicināti telefo-

niski sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, līdz 2020. gada 9. jūnijam (vai līdz nākamajam rīko-
jumam) Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību 
un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Pāvilostas novada pašvaldību un tās iestādes.  IES-
TĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, tā tiek nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā izmantot iespēju 
SAŅEMT PAKALPOJUMUS UN KĀRTOT LIETAS ATTĀLINĀTI, sazinoties:

l TELEFONISKI ar pašvaldības administrāciju (66954834) 
 un Vērgales pārvaldi (63490836),
l E-PASTĀ dome@pavilosta.lv, 
l izmantojot WWW.PAVILOSTA.LV iespēju “Uzdot jautājumu!”. 

Sociālais dienests (Pāvilostā, Sakas pagastā un Vērgales pagastā)
Par sociālā dienesta pakalpojumiem lūgums sazināties ar Sociālā dienesta vadītāju  

pa tālr. 63484560 vai 26148827.

Kases
Maksājumus Pāvilostas novada pašvaldības un Vērgales pagasta pārvaldes kasēs var 

veikt, tomēr lūdzam pēc iespējas veikt norēķinus internetbankā vai ar bankas kartēm, atturo-
ties no skaidras naudas izmantošanas.

Būvvalde
Pāvilostas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pieteikt elektroniski  

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

Dzimtsarakstu nodaļa
Par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu pieejamību lūgums sazināties ar nodaļas vadī-

tāju pa tālr. 66954834.

Bāriņtiesa
Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību lūgums sazināties ar bāriņtiesas vadītāju  

pa tālr. 29470226.

Tūrisma informācijas centrs
Apmeklētājus atsāks pieņemt no 13. maija.

Muzeji, bibliotēkas
Par iestāžu pieejamību apmeklētājiem lūgums sekot līdz www.pavilosta.lv

Kultūras iestādes
Atcelti VISI pasākumi, nodarbības, visi publiskie pasākumi, nodarbības un kolektīvu mē-

ģinājumi. Pie kultūras iestādēm ir izvietota informācija, kā sazināties ar  konkrēto  iestādi.

Sports
Tenisa korts tiks atvērts no 13. maija, bet bez inventāra nomas. Āra treniņi atsāksies no 

13. maija.

Skolas
Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam, klātienes mācības pilnībā pārtrauktas visās Pā-

vilostas novada vispārējās izglītības iestādēs.  Pēc skolēnu brīvdienām (16.–22. marts) visās 
skolās noteikta karantīna, kuras laikā mācības notiek attālināti. Plašāk par centralizētajiem 
eksāmeniem var uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā (papildināts ar valdības lē-
mumu 14.03.2020.).

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

Pirmsskolas izglītības iestādes
Atbilstoši 12. marta Ministru kabineta lēmumam, bērnudārzi turpina strādāt, bet, lai ap-

meklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem vienu reizi nedēļā jāiesniedz bērnudārzā 
rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai 
teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem 
nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Tāpat ir pārtraukts kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmu mācību darbs – nenotiek treniņi, sacensības un mēģinājumi.

 Plašāku informāciju par iespējām sazināties ar jums vajadzīgajiem pašvaldības darbinie-
kiem un speciālistiem meklējiet Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, sa-
daļā “Kontakti”, vai zvanot  Pāvilostas novada pašvaldības administrācijai pa tālr. 66954834.

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI!

Pašvaldība aprīlī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Lauciņi”, Sakas pagastā – 3,04 ha;
l Brīvības iela 31, Pāvilostā – 1284 m2;
l No īpašuma “Ladiņi” atdalīta zemes vienība, Sakas pagastā – 6,88 ha;
l “Gobas”, Sakas pagastā – 86,74 ha;
l Dzintaru iela 95a, Pāvilostā – ēkas un būves;
l “Rieti”, Sakas pagastā – 2,228 ha.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
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Valsts meža dienests ar 2020. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr.65 visā valsts teritorijā, sā-
kot ar 24. aprīli, nosaka meža ugunsnedrošo laikposmu, pamatojoties uz 2016. gada 
19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laika perioda ie-
stāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Meža īpašniekiem jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvotas no sagāztiem 
kokiem un krūmiem un nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām 
būtu iespējams pa tiem brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem pēc meža ugunsgrēka 
likvidācijas ir pienākums savā mežā uzraudzīt ugunsgrēka vietu.

A. Krēsliņš, Valsts meža dienesta ģenerāldirektors

Par ugunsnedrošā 
laikaposma izsludināšanu

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

Pakalpojumu tarifi pēdējo reizi tika celti 2015. gada 1. septembrī. Šajā laikā ir augu-
šas izmaksas, un pakalpojumu saņēmēju maksājumi vairs nesedz pakalpojumu sniegša-
nas izmaksas. 

JAUNĀS PAKALPOJUMU CENAS

Pakalpojums Cena bez PVN PVN 21% Cena ar PVN

Ūdens piegāde 1m3  0,86 0,18 1,04

Kanalizācija 1m3 1,04 0,22 1,26

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

Klientu ērtībām esam apkopojuši dažus ieteikumus ūdens patēriņa samazinā-
šanai:

• Ieteicams uzraudzīt un cieši noslēgt pilošus krānus, kā arī pilošu dušu. Tie ne-
manot patērē ļoti daudz ūdens – diennaktī tie var būt pat 90 litri. Arī pa lēni pilošiem 
krāniem var aizplūst 5–10 litri ūdens dienā.

• Viena no vienkāršākajām darbībām, ko ikdienā veikt, lai netērētu vairāk ūdens 
nekā vajadzīgs, ir krāna vai dušas noslēgšana, kad tiek tīrīti zobi vai veikta ziepēšanās 
dušā. Ūdeni izmanto, tikai lai samitrinātu un noskalotu zobu birsti vai ķermeni.

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

 • Dzeramais ūdens ir salīdzinoši dārgs, lai to izmantotu dārza laistīšanai. Tāpēc 
aicinām tur, kur tas iespējams, izvēlēties alternatīvas – blakus esošas ūdenstilpes, akas, 
spices. Tas ir izdevīgāk ne tikai finansiāli, bet arī no dabas resursu taupības viedokļa.

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

 • Dārzu laistot ar šļūteni, var iztērēt līdz pat 1000 litru ūdens stundas laikā. Augu 
laistīšana agri no rīta vai vēlu pēcpusdienā samazina iztvaikošanu, un arī tas ļauj ietaupīt 
ūdeni.

PAZIŅOJUMS PAR AUKSTĀ ŪDENS 
UN KANALIZĀCIJAS TARIFA IZMAIŅĀM

UZMANĪBU!
 Informējam iedzīvotājus, ka NO 1. MAIJA DIENNAKTS DEŽŪRAS UZ VIETAS PĀ-

VILOSTAS SOCIĀLAJĀ UN VESELĪBAS CENTRĀ LEJAS IELĀ 10 ATSĀK NEATLIE-
KAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA BRIGĀDE.

NMPD atgādina –  lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas 
tālruni 113. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas 
uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, 
brigāde var būt pārdislocēta citur. Šādos gadījumos zvanu 113 dispečercentrs uz izsauku-
mu nekavējoties nosūta citu tuvāko brīvo brigādi.

Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vien-
kāršu veselības problēmu gadījumos – ar šādiem jautājumiem arī turpmāk jāvēršas pie 
ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē.

Ja cilvēks guvis nelielu traumu, ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra, iesnas, 
kakla sāpes u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienās jāsazinās ar savu ģi-
menes ārstu vai jāvēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika 
palīdzību sniedz dežūrārsti un mediķi steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Ja 
nepieciešams mediķa padoms pēc ģimenes ārsta darba laika, tad vakarā vai naktī (no 
plkst. 17.00 līdz 8.00) un brīvdienās (visu diennakti) var zvanīt uz ģimenes ārstu konsul-
tatīvo tālruni 66016001.

NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība 
un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cil-
vēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes 
negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt 
par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā 
situācijā, kad ir ap0draudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties.

No 11. maija Pāvilostas pilsētā gar Dzintaru ielas malu notiks optiskā kabeļa ie-
rīkošana, ko pasūtījis Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Lūgums iedzīvotajiem 
neaiztikt un nepārvietot iezīmētās vietas kabeļa rakšanai. Jautājumu gadījumā lūgums 
zvanīt darbu organizatoram pa tel. 29402880. 

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS!
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Ņemot vērā pašreizējo 
situāciju Latvijā un visā pa-
saulē, kā arī paaugstinātas 
drošības un sociālās distan-
cēšanās apstākļus, Lielā talka 
šogad tiek organizēta, lielāku 
uzsvaru liekot uz individuālo 
talkošanu. Kā jau iepriekš 
tika ziņots, talka norisināsies 
16. maijā, taču visus talkotā-
jus aicinām izvēlēties pašiem 
piemērotāko un pašreizējos 
apstākļos pieļaujamo talkoša-
nas formātu. 

Arī šogad Lielās talkas moto 
ir “Mēs piederam nākotnei – Lat-
vija pieder nākotnei!”, bet šogad 
šim sauklim ir arī papildu vēstī-
jums: “Sakop savu sētu, tava sēta 
– Latvija”. Tā mērķis ir veicināt 
izpratni, ka mums jārūpējas par 
savu sētu un pagalmu, kas veido 
valsti kopumā, jo visa Latvija ir 
mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad 
aicinām vairāk pievērsties savas 
apkārtnes sakārtošanai, ievēro-
jot visus sociālās distancēšanās 
noteikumus un izvēloties kādu 
no šiem formātiem: 

SOLO talkas: talkojiet vien-
atnē, pastaigājoties pa mežu vai 
gar jūru, sakopjot savas mājas 
apkārtni;

DUO talkas: talkojiet divatā. 
Ja esat vienas mājsaimniecī-
bas pārstāvji, tad talkojiet droši 
kopā, ja esat draugi vai paziņas, 
ievērojiet vismaz divu metru dis-
tanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet 
visa ģimene kopā, bet ievērojiet, 
ka jums jābūt vienas mājsaim-
niecības pārstāvjiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās talkas 
vadītāja: “Esmu gandarīta, ka, 
neraugoties uz sarežģītajiem ap-
stākļiem, mēs tomēr spējam tur-
pināt gadiem ilgo tradīciju un arī 
šogad aicinām cilvēkus uz Lielo 
talku. Uzsvars tomēr tiek likts uz 
individuālām talkām, lai cilvēki 
varētu justies droši, neapdrau-

Lielā talka, kā jau plānots, norisināsies 16. maijā

dētu sevi un citus. Mūsu pienā-
kums ir būt veseliem, pietiekami 
daudz laika pavadīt svaigā gaisā, 
kā arī saglabāt tīru un zaļu Latvi-
ju nākamajām paaudzēm. Būsim 
piesardzīgi un atbildīgi, bet ne-
zaudēsim optimismu. Lielā talka 
notiks 16. maijā, ievērojot visus 
tā brīža piesardzības noteiku-
mus, ja tādi joprojām būs aktuāli. 
Bet gatavosimies arī talkot kopā 
ar visu pasauli 19. septembrī Pa-
saules talkā!”

Tas, ka lielākoties cilvēki tal-
kos pa pāriem, ar ģimeni vai in-
dividuāli, nozīmē, ka būs vairāk 
talkas pieteikumu. Tāpēc visus 
talkotājus aicinām atzīmēt savas 
talkošanas vietas interaktīvajā 
kartē, kuru atradīsiet Lielās tal-
kas mājaslapā https://talkas.lv/
pieteikt-talku/, kurā šogad ir no-
tikušas izmaiņas:

- labiekārtošanas talkas 
var pieteikt ikviens talkotājs 
neatkarīgi no tā, vai talkošana 
notiek privātajā vai publiskajā 
sektorā. Tās var būt talkas, ku-
ras notiek uz privātas zemes un 
kurām nav vajadzīgs saskaņo-
jums ar pašvaldību, un kurās 
atkritumus, ja tādi ir radušies, 
aizved paši rīkotāji; 

- uzkopšanas talkas ir 
tās, kuras notiek publiskās te-
ritorijās un kurām ir nepiecie-
šams pašvaldības saskaņojums, 
lai saņemtu bezmaksas maisus, 
un kurās tiek nodrošināta savāk-
to atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai 
uzkopšanas talkas vietas atzī-

mēšanu kartē cilvēks saņems 
pieeju savam talkas profilam, 
kas ļaus dalīties ar informāciju 
par konkrēto talkošanas vietu 
sociālajos tīklos. Tas arī koor-
dinatoriem ļaus labāk apzināt 
talkošanas vietas un potenciālo 
talkotāju skaitu.

Savukārt, ja 16. maijā jop-
rojām būs jāievēro valstī no-
teiktie piesardzības pasākumi, 
ievērosim tos! Cilvēkiem, kuri 
izvēlēsies talkot, būs iespējams 

pieteikties bezmaksas talkas at-
kritumu maisu saņemšanai savā 
pašvaldībā, tur informēs arī par 
atkritumu savākšanas vietām 
un iespējām. Tāpat kā pagāju-
šajā gadā, maisi būs divās krā-
sās – balti un zili. Zilie maisi ir 
paredzēti visādiem plastmasas 
atkritumiem, kuri vēlāk nonāks 
otrreizējā pārstrādē, bet baltie 
maisi – pārējiem atkritumiem.

Esiet veseli, uzturiet možu 
garu, rūpējieties par sevi un 

saviem tuvākajiem, kā arī iztu-
rieties atbildīgi pret citiem cil-
vēkiem. 

Uz tikšanos visā Latvijā 
16. maijā un uz tikšanos 19. sep-
tembrī Latvijā un visā pasaulē!

Vairāk informācijas 
www.talkas.lv. 

Jana Kralliša,
sabiedrisko attiecību 

konsultante,
tālr. 26462844, e-pasts 

jana.krallisa@onecom-latvia.com

INFORMĒJAM!
Pāvilostas novadā par 
bezmaksas maisiem atkritumu 
savākšanai talkas dienā lūgums 
zvanīt un jautāt pašvaldības 
izpilddirektoram Alfrēdam 
Magonem (tālr. 26405900).

7. aprīlī valdība apstiprinā-
ja Zemkopības ministrijas sa-
gatavotos grozījumus Ministru 
kabineta (MK) trīs noteikumos 
– par rūpniecisko zveju iekšējos 
ūdeņos, par rūpniecisko zveju 
teritoriālajos ūdeņos un eko-
nomiskās zonas ūdeņos, kā arī 
par zvejas tiesību izmantošanu 
privātajos ūdeņos. Grozījumi 
paredz pašvaldībām tiesības 
izsniegt zvejniekiem zvejas at-
ļauju (licenci), kā arī zvejas žur-
nālu (gadījumos, kad zvejas dati 
netiek reģistrēti elektroniski) 
zvejas veikšanai iekšējos ūde-
ņos (tostarp privātos ūdeņos) un 
jūras piekrastē.

Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldības
zvejas limiti un zvejas atļaujas 
(licences)). Tas dos visām zvejas 
kontroles un pārvaldības institū-
cijām (Valsts vides dienests, Da-
bas aizsardzības pārvalde, Zem-
kopības ministrija, pašvaldības) 
tiešu pieeju sistēmā glabājamai 
informācijai par visām Latvijas 
ūdeņos veicamām likumīgām 
zvejas darbībām un novērsīs 
iepriekšējo ar papīra dokumen-
tu apriti saistīto administratīvo 
slogu. 

Grozījumi MK noteikumos 
“Grozījumi Ministru kabineta 
2007. gada 2. maija noteikumos 
Nr.295 “Noteikumi par rūpnie-
cisko zveju iekšējos ūdeņos””, 

“Grozījumi Ministru kabineta 
2007. gada 2. maija noteikumos 
Nr.296 “Noteikumi par rūpnie-
cisko zveju teritoriālajos ūdeņos 
un ekonomiskās zonas ūdeņos”” 
un “Grozījumi Ministru kabine-
ta 2016. gada 13. decembra no-
teikumos Nr.790 “Noteikumi par 
zvejas tiesību izmantošanu pri-
vātajos ūdeņos”” stāsies spēkā 
2020. gada 1. jūlijā.

Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja,
tālrunis 67027070, 
26534104, e-pasts 

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Tāpat grozījumi paredz pra-
sību zvejniekiem, kas zvejo jū-
ras piekrastē, nozvejas datus 
ievadīt elektroniski Latvijas 
zivsaimniecības integrētā zvejas 
un kontroles sistēmā (LZIKIS) 
un kārtību, kā rīkoties, ja tas 
tehnisku iemeslu dēļ nav iespē-
jams. Tam gan ir paredzēts pār-
ejas periods – komerczvejā līdz 
2021. gada 1. janvārim, pašpatē-
riņa zvejā līdz 2023. gada 1. jan-
vārim. Zvejnieki savas ērtības la-
bad jau līdz šiem datumiem, lai 
nebūtu katru mēnesi jāiesniedz 
zvejas žurnāli pašvaldībā papīra 
formātā, to varēs darīt elektro-
niski. Savukārt iekšējo ūdeņu 

zvejā zvejniekiem būs dota iz-
vēle – lietot elektronisko zvejas 
datu reģistrāciju vai žurnālu 
papīra formātā. Šādi noteikumu 
normas veidotas tāpēc, lai zvej-
nieki, darbojoties praksē, paši 
saprastu elektroniskās sistēmas 
lietošanas priekšrocības.

Lai visi ar zvejas pārvaldību 
saistītie dati būtu pieejami vien-
kopus, pašvaldības LZIKIS ieva-
dīs un varēs tieši no sistēmas 
izdrukāt visus nepieciešamos 
dokumentus, kas saistīti ar rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas 
izmantošanu (nomas līgumi ar 
zvejniekiem, ikgadējie nomas 
līgumu protokoli, kuros norādīti 
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Brīvlaikā bērniem ir ne ti-
kai vairāk laika, bet nereti viņi 
arī nonāk jaunos apstākļos, kas 
rosina izmēģināt daudz līdz šim 
nepieredzētu lietu. Lai vasaru 
bērni pavadītu droši un bez trau-
mām, sniedzam ieskatu par to, 
kas jāpārrunā ar bērniem, kuri 
brīvlaiku pavadīs laukos, un kas 
jāņem vērā pilsētniekiem.

 
Brīvlaiks ir skaistu emociju 

laiks, tāpēc ir svarīgi ievērot dro-
šību gan rotaļu laukumos, gan 
pludmalēs, gan piemājas dārzos. 
Lielāko daļu negadījumu ir iespē-
jams novērst, ja esam apdomīgi un 
piesardzīgi.

Drošība, pārvietojoties 
ar velosipēdu

Ja laukā spoži spīd saule, bēr-
nam gribēsies izbraukt ar velosi-
pēdu, skrituļslidām, skrituļdēli vai 
skrejriteni. Tas ir ļoti labi, tikai jā-
raugās, lai viņš zinātu, ka jānodroši-
nās ar nepieciešamo aizsarginventā-
ru – ķiveri, ceļu, elkoņu un plaukstu 
aizsargiem, kā arī atstarotājiem. Ja 
bērnam patīk pārvietoties ar velo-
sipēdu, vēl pirms vasaras brīvlaika 
vecākiem kopā ar atvasi vajadzētu 
izbraukt iespējamos maršrutus, 
vienlaikus bērnu brīdinot, kam pie-
vērst īpašu uzmanību, lai nenotiktu 
negadījums. Iegādājoties ķiveri, jā-
raugās, lai tā labi pieguļ galvai un, 
cieši piesprādzētu, to nevar pagro-
zīt uz vienu vai otru pusi. Tāpat ar 
bērnu obligāti jāpārrunā ceļu satik-
smes noteikumi.

Rotaļu laukumi
Joprojām ir atsevišķi bērnu lau-

kumi, kuros no padomju gadiem 
vēl saglabājušās dažādas dzelzs 
konstrukcijas. Liela daļa no tām 
savu laiku jau nokalpojušas un ir 
pat bīstamas. Par to bērns būtu 
jābrīdina, vienlaikus parādot vie-
tas, kur kāpelēt ir droši. Bērnam 
jāizskaidro, ka arī no šūpolēm jā-
turas drošā atstatumā, kamēr kāds 
cits šūpojas. Un, ja bērns šūpina 
kādu citu, nedrīkst novērst skatu. 
Tāpat bērnam vajadzētu mācīt, 
ka, izmantojot slidkalniņu un šļū-
camcaurules, jāsagaida sava kārta. 
Tos drīkst izmantot tikai tad, kad 
iepriekšējais jau nobraucis.

Ceļš, dzelzceļš, 
elektrība – drošībai jā-
būt pašsaprotamai!

Kļūdas gadu no gada ir vienas 
un tās pašas: bērns, nepaskatoties 
ne pa labi, ne pa kreisi, šķērso 
ceļu. Tāpat bērni (sekojot negatī-
vam pieaugušo piemēram) nereti 
šķērso dzelzceļa līniju, neraugoties 

BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ: 
kas jāņem vērā, atpūšoties laukos un pilsētā

uz to, ka ir nolaista barjera. Tāpēc 
svarīgākais būtu ar savu piemēru 
rādīt, ka dzelzceļa sliedes var pār-
iet tikai atļautās vietās un drošos 
apstākļos, respektējot aizlieguma 
signālus. Tāpat ceļu un dzelzceļu 
tuvumā nevajadzētu klausīties mū-
ziku austiņās.

Bērni atkal un atkal jābrīdina 
par to, ka nedrīkst mēģināt iekļūt 
transformatoru būdās, kāpt uz 
elektrības vadiem, kā arī tuvoties 
teritorijām, kur redzama melna 
zibens zīme uz dzeltena fona, jo 
tā brīdina, ka teritorija ir bīstama. 
Bērnam būtu jāzina, ja ar kādu no 
draugiem gadās nelaime, tūliņ ne-
pieciešams saukt glābējus, zvanot 
uz tālruni 112.

Drošība laukos –  
dārza batuti

Pēdējos gados viens no bie-
žākajiem traumu iemesliem ir lē-
kāšana pa batutu. Diemžēl batuts 
ne vienmēr tiek pirkts komplektā 
ar aizsargtīklu, un nereti tā ir lie-
la kļūda – mēģināt ietaupīt uz 
aizsargtīkla rēķina. Ja dārzā ir ba-
tuts, bērnam jāmāca, ka uz tā at-
rasties var tikai viens cilvēks, kā 
arī nevajadzētu atļaut bērnam uz 
batuta izpildīt pārdrošus trikus un 
lēcienus. Pirms bērns sāk lēkāt pa 
batutu, svarīgi pārliecināties, vai 
viņam nav uzlikta kāda rotaslieta, 
aukla, āķi, kas var aizķerties un 
radīt papildu savainošanās risku. 
Savukārt, ja kāds lēkā pa batutu, 

zem tā nedrīkst līst apakšā, jo šādi 
viegli gūt smadzeņu satricināju-
mu. Tāpat pa batutu nedrīkst lēkāt, 
ja uz tā atrodas bumbas vai citi 
priekšmeti.

Šķūņi
Ja lauku mājās ir kāds šķūnis 

ar instrumentiem, arī tam jābūt 
aizslēgtam, lai mazs bērns viens 
nevarētu piekļūt cirvjiem, zāģiem. 
Arī zāles pļāvēju mazais drīkst lie-
tot tikai pieaugušo klātbūtnē.

Karstums
Vasarās, kad bērns lielāko die-

nas daļu pavada laukā, viņam jāzi-
na, ka dienas karstākajās stundās 
jānēsā cepurīte un gaišs, viegla 
auduma krekls vai kleita, lai āda 
neapdegtu. Tāpat pa rokai jābūt 
pudelei ar ūdeni, jo karstumā orga-
nismam ir viegli zaudēt šķidrumu.

Ūdenstilpes
Tas ir tikai normāli, ja visas 

ūdenstilpes no bērniem ir norobe-
žotas, jo, lai noslīktu, nevajag ne 
dziļu ezeru, ne strauju upi, dažkārt 
pietiek ar seklu dīķīti. Ja tāds ir 
dārzā, tam jābūt no pārējās teri-
torijas norobežotam, lai bērns bez 
pieaugušo ziņas tajā nevarētu at-
rasties. Arī peldēt bērnam jāmāca, 
izmantojot speciālo aprīkojumu – 
ūdens riņķus, aproces, kas palīdz 
noturēties virs ūdens. Bērnu vie-
nu bez pieaugušo klātbūtnes pie 
ūdenstilpēm atstāt nedrīkst! Tāpat 

bērniem jāstāsta, ka ūdenstilpēs 
lēkt no liela augstuma uz galvas 
nedrīkst un nepazīstamās ūdens-

tilpēs vai ūdenstilpēs ar spēcīgu 
straumi jābūt ļoti uzmanīgiem, jo 
nav zināms, kāda ir gultne.

Avots: www.mammamuntetiem.lv
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Grobiņas Eiropas kluba neklātie-
nes konkursā “Eiropa 2020” Pāvilostas 
vidusskolas komanda “MEDESĀ” 11 
komandu konkurencē ieguva 2. vietu. 
Komandas dalībnieki: Elīna Freiden-
felde, Marta Kronberga, Sāra Jasmīna 
Vezjuka, Luīze Paula Gulbe un Daniels 
Zundmanis.

PĀVILOSTAS VIDUS-
SKOLAS ZIŅAS

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas 

Apdzīvotā vieta Datums Laiks Vieta

Vērgale 14.05. 10.30 Mehāniskās darbnīcas Vērgalē

Ziemupe 14.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 14.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 21.05. 10.30 Pie pagastmājas

Traktortehnikas ikgadējās 
valsts tehniskās apskates laiki 

un vietas Pāvilostas novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu 
satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktorteh-
nika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai ap-
skatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA po-
lisei. Samaksu par apskati veic pie inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības sniegta-
jiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas mak-
sājumu.

Uzziņas pa tālruni 29437351 vai 20000450, kā arī www.vtua.gov.lv.

PĀVILOSTAS NOVADA UZŅĒMĒJU 
KONTAKTU AKTUALIZĒŠANA

 Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar LLKC konsultanti 
Santu Ansoni ir uzsākusi Pāvilostas novada mājaslapas uzņēmēj-
darbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Pāvil
ostas novada mājaslapas uzņēmējdarbības sadaļu un arī lauku 
attīstības konsultantam būtu precīzi Pāvilostas novada uzņēmēju 
kontakti, lūgums sava uzņēmuma darbības virzienu, tā apraks-
tu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informā-
ciju par savu uzņēmumu sūtīt uz epastu santa.ansone@llkc.lv.

PATEICĪBA

Liels paldies SIA “Zamars” īpaš-
niekam Guntaram Zamarītim par 
Pāvilostas pilsētas kultūras namam 
ziedotajiem bruģakmeņiem, ko kul-
tūras nama strādnieks Ēriks Bunka 
ieklāja pagalma ietvē, papildinot jau 
esošo  ietves daļu, lai pašdarbnie-
kiem un viesmāksliniekiem, kuri 
ierodas uz mēģinājumiem un pasā-
kumiem, nebūtu jābrien pa smiltīm. 
Paldies Guntaram par atsaucību!

Kultūras namam izgatavota arī jauna zīme, kas izvietota pie ēkas 
parādes durvīm. Oša koka dēli šim nolūkam piešķīra pašvaldība no sa-
zāģētajiem krājumiem, kas nāk no Upesmuižas parka. Paldies Pāvilostas 

Mūzikas un mākslas skolas 
skolotājai Initai  Zingnikai  
par zīmes noformējumu un 
šim darbam ziedoto brīvo lai-
ku! Vienmēr patīkami ar Tevi 
sastrādāties!

Lai arī kultūras jomā iestājies klusuma periods, iestādes labiekārto-
šanas darbi turpinās. Šajā pavasarī plānots veikt remontdarbus šķūnim 
jeb noliktavai iestādes pagalmā, kā arī uzsākts darbs pie dienvidaustru-
mu uzejas trepju margu izgatavošanas. Par to nepieciešamību atgādināja 
pilsētas seniori. Virsvadību par šiem darbiem uzņēmies izpilddirektors 
Alfrēds Magone. Tāpat ir apsolīts līdz rudenim pie šīs uzejas ierīkot ap-
gaismojumu. Ceru, ka rudenī, kad atsāksies aktīva kultūras dzīve, pasā-
kumu apmeklētājiem būs vieglāk iekļūt kultūras namā. 

Marita Horna, Pāvilostas pilsētas kultūras nama bijusī 
vadītājas pienākumu izpildītāja 

Foto: M. Horna

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.
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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!

IESTĀJEKSĀMENI NĀKAMAJAM MĀCĪBU GADAM 
NOTIKS AUGUSTA BEIGĀS

1. Audzēkņiem, kas beiguši sagatavošanas klasi, uzņemšanas eksāmeni 
vēlreiz nebūs jākārto, tiks ņemtas vērā atzīmes specialitātē.

2. Obligāts ir vecāku iesniegums http://www.pavilosta.lv/lv/izgltba/
pavilostas-muzikas-un-makslas-/uznemsana1, 
ko var nosūtīt pa pastu vai elektroniski, kā arī var ievietot 
skolas pastkastītē Dzintaru ielā 23, Pāvilostā.

3. Iesniegumus lūdzam atsūtīt līdz 22. maijam.

4. Ja audzēknis vēlas mainīt specialitāti, vecāks to min iesniegumā.

Ņemot vērā, ka no 23. mar-
ta visās Latvijas skolās mācības 
notiek attālināti, Pāvilostas Mū-
zikas un mākslas skola aicināja 
vecākus piedalīties aptaujā un at-
bildēt uz jautājumiem, kas saistī-
ti ar attālinātās mācīšanās norisi.

Apkopojot 29 vecāku snieg-
tās atbildes, secinājām, ka kopu-
mā vairāk ir to vecāku un bērnu, 
kuri ar šo mācību procesu tiek 
galā veiksmīgi. Uzdoto mājasdar-
bu nesaprata viens audzēknis, 26  
audzēkņiem tas bija saprotams, 
diviem audzēkņiem daļēji,  bet ar 
mācību materiālu netika nodroši-
nāti divi audzēkņi, trīs audzēkņi 
daļēji, bet 24 audzēkņiem mācī-
bu materiāli ir regulāri pieejami. 
Mēs turpināsim meklēt risināju-
mu!

Šī ir situācija, kuru neviens 
nevarēja paredzēt un tai laikus 
sagatavoties. Attālinātā mācīša-
nās būs jauna pieredze mums, 
skolotājiem, kā arī audzēkņiem 
un viņu vecākiem.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolā attālinātais mācību 
darbs notiek pilnā sparā – top 
daudz jaunu skaistu darbu, ku-
riem par paraugu ņemti aizrobe-
žu mākslas darbi kubisma stilā.

Mūziķi apgūst jaunus skaņdar-
bus un tos atskaņo ģimenei, sūta 
ierakstus radiem un draugiem.

Ir pagājušas četras nedēļas 
kopš ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu valstī saistībā ar Covid-19. 
Audzēkņiem un pedagogiem bija 
pēkšņi jāpielāgojas attālinātam 
mācību darbam, taču šobrīd, ska-
toties uz audzēkņu paveikto, ro-
das sajūta, ka šāda veida mācīša-
nās nav nekāds šķērslis. Paldies 
pedagogiem, audzēkņiem un, 
protams, arī vecākiem par iegul-
dīto darbu un atbalstu audzēkņu 
attālināto mācību procesā. Tā 
turpinām! Izturam šo ārkārtējās 
situācijas laiku kopā!

Inga Šnore, Mūzikas 
un mākslas skolas direktore

3. klases audzēkne 
Marija Elizabete Muižniece.

1. klases audzēkne 
Evelīna Krēsliņa. 

2. klases audzēknis kokapstrā-
dē Edvards Akerfelds, 
skolotājs Ēriks Freimanis. 

3. klases audzēkne 
Ilze Dārzniece.

3. klases audzēkne 
Nikola Pūpoliņa.

Četras nedēļas Mūzikas un mākslas skolā

Biedrība “Latvietes pūrs” 
2019. gada sākumā sagatavoja 
un iesniedza VKKF Kurzemes 
kultūras projektu konkursam 
projektu “Zīļu vainagi Kurze-
mē” un saņēma pozitīvu atbal-
stu tā realizācijai. 

Projekta mērķis bija veicināt 
Kurzemes kultūras mantojuma 
pieejamību sabiedrībai. 2019. gada 
31. decembrī projekts tika pabeigts. 

Projekta laikā tika apsekoti 
22 muzeji, senlietu krātuves, pri-
vātkolekcijas u.c. projekta reali-
zēšanai nozīmīgi objekti, kuros 
bija atrodami zīļu vainagi. Tie tika 
aprakstīti, tas ir, nomērīti, noteikts 
izmantotais auduma veids, zīļu 
(pērlīšu) izmērs. No dažādiem ra-
kursiem tika nofotografēti 119 zīļu 
vainagi, tai skaitā 103 Kurzemes 
muzejos, senlietu krātuvēs, privāt-
kolekcijās u.c. un 16 Latvijas Brīv-
dabas muzejā. 

Projekta laikā ir izveidots Kur-

ZĪĻU VAINAGI KURZEMĒ

zemes muzejos apsekoto zīļu vai-
nagu   apkopojums – kopkatalogs 
(katra vainaga apraksts, izmēri, 

fotogrāfijas u.c. noderīga infor-
mācija) un datu bāze elektronis-
kā formātā (publicēta mājaslapas 

www.latvietespurs.lv sadaļā “Zīļu 
vainagi Kurzemē” www.latvie-
tespurs.lv/zilu-vainagi-kurzeme).

Paldies visiem Kurzemes 
muzejiem un privātkolekcijām – 
Apriķu skolai-muzejam, Bārtas 
muzejam, Dunikas senlietu krātu-
vei “Sikšņi”, Kolkas lībiešu saieta 
namam, Kubalu skolai-muzejam, 
Kuldīgas novada muzejam, Latvi-
jas Lauksaimniecības muzejam, 
Liepājas Amatnieku namam, Lie-
pājas muzejam, Liepājas privāt-
kolekcijai Mazajā ielā, Mērsraga 
muzejam “Saieta nams”, Nīcas 
senlietu krātuvei, Nīcas pagasta 
Pērkones ciema seno lietu krātu-
vei “Galdnieki”, Otaņķu senlietu 
krātuvei, Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejam, J. Rozentāla 
Saldus vēstures un mākslas muze-
jam, Talsu novada muzejam, Kur-
zemes tautastērpu informācijas 
centram un Tukuma muzejam, kā 
arī Kazdangas muzejam un Lat-

P. 9.00–16.00 
O. 9.00 –16.00 
T. 9.00–16.00 
C. 12.00–18.00 
P. 9.00–16.00 
S. 10.00–15.00 
Sv. Slēgts

UZMANĪBU! 
Sākot ar 27. aprīli, 

PĀVILOSTAS APTIEKA 
strādā ierastajā darba laikā.

vijas Etnogrāfiskajam brīvdabas 
muzejam par atsaucību un pre-
timnākšanu, par labiem vārdiem 
un mūsu projekta atbalstīšanu. 

Aivita Heniņa, biedrības 
“Latvietes pūrs” dibinātāja 
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Kā izsludinātā ārkārtējā si-
tuācija valstī ietekmē Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja darbinie-
ku ikdienu? Vienā teikumā varam 
teikt – turpinām strādāt: gan klā-
tienē, gan attālināti; muzejā darba 
nekad netrūkst. 

Ceru, esat pamanījuši, ka mā-
jaslapā www.pavilosta.lv un muze-
ja Facebook.com kontā piedāvājam 
apskatīt muzeja ekspozīciju 360° 
virtuālā tūrē, kas tika izveidota 
projekta “Palanga. Pāvilosta: Ma-
ritime inspired history” (“Jūras 
iedvesmotā vēsture”) laikā. Pie 
tās intensīvi strādājām jau pirms 
Covid-19 pandēmijas. Izmantojot 
moderno tehnoloģiju iespējas, vē-
lamies muzeja krājumu padarīt 
pēc iespējas pieejamāku ikvienam 
interesentam. Protams, muzeja ap-

meklētāji, skolēni, draugi un lab-
vēļi ir tie, pēc kā ļoti ilgojamies un 
kas muzeja veiksmīgai darbībai ir 
ļoti nepieciešami.

Ikviens muzejs zina, ka galve-
nie trīs vaļi, uz ko tas balstās, ir 
krājums, pētniecība un komuni-
kācija.

Komunikācija pašlaik notiek, 
izmantojot mājaslapu un sociālās 
platformas.  Muzejs apmeklētājiem 
slēgts, bet attālināti muzeja dar-
binieki turpina konsultēt, atlasīt 
muzeja priekšmetus, atbild uz e-
pastiem un zvaniem. Pārplānojam 
izstāžu grafiku. Ceram, ka šogad 
ieplānotās izstādes notiks, tiklīdz 
muzejs būs atvērts apmeklētājiem. 
Veicam dažādus saimnieciskos 
darbus, un, rūpējoties par kolēģu 
drošību, regulāri tiek dezinficētas 

Muzejā darbs turpinās!
virsmas un rokturi.

Pētniecība un krājums pieder 
pie muzeja darba specifikas, kas 
nav mainījusies arī tagad. Pētnie-
cību var veikt gan uz vietas, gan 
attālināti, jo Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Latvijas Nacionālā 
vēstures arhīva digitālās bāzes, kā 
arī Nacionālais muzeju krājumu 
kopkatalogs piedāvā iespējas ielū-
koties savās datu bāzēs arvien vai-
rāk un vairāk. Nepieciešams tikai 
dators, interneta pieslēgums un 
pētniecības tēma.

Ar krājumu ir nepieciešams 
strādāt uz vietas muzejā, jo krāju-
ma priekšmetus uz mājām nest ne-
drīkst. Tāpēc muzeja darbiniekiem 
šis ir piemērots laiks, lai krājumu 
sakārtotu. Tiek veikta skenēšana, 
digitalizēšana, priekšmetu sīkat-
tēlu ievadīšana Nacionālā muzeju 
krājuma kopkatalogā (NMKK).

Arī šobrīd mums ir izvirzīti 
prioritārie darbi. Pašlaik – sadzī-
ves priekšmetu kolekcijas digitali-
zēšana un krājuma izpētē iegūtās 
informācijas dokumentēšana šim 
nolūkam izveidotā informācijas 
sistēmā.

Kopējais Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja priekšmetu skaits 
ir 10 341, tai skaitā: 

l sadzīves priekšmetu kolekci-
jā – 2284,

l rakstisko priekšmetu kolek-
cijā – 3961,

l fotogrāfiju kolekcijā – 3348,
l veksiloloģijas un faleristikas 

kolekcijā – 223,
l mākslas priekšmetu kolek-

cijā – 16,
l naudas un tās ekvivalentu 

kolekcijā – 447, 
l ģeoloģisko priekšmetu ko-

lekcijā – 62.
Muzeja izstāžu zāle pārtapusi 

par fotostudiju. Pirms fotografēša-
nas katrs priekšmets tiek atputek-
ļots, tad nofotografēts, piereģistrēts 
un nolikts pēc muzeja izveidotās 
topogrāfijas savā vietā.

Nākamais solis – digitālam at-
tēlam pieraksta attiecīgo uzskaites 
apzīmējumu un pievieno sistēmā. 
Aicinām arī jūs ielūkoties NMKK 
(www.nmkk.lv).

Pēc 27. aprīlī Latvijas Pašval-
dību savienībā (LPS) notikušās 
videokonferences “Par pieņem-
tajiem lēmumiem kultūras no-
zarē Covid19 izplatības iero-
bežošanā un plānoto turpmāko 
rīcību ierobežojumu mazināša-
nā” uzzinājām, ka, iespējams, 
pēc izstrādātā “Sanitārā proto-
kola” ieviešanas muzejus pēc 
12. maija varēs atvērt apmeklē-
tājiem. Pagaidām muzeja darbi-
niekiem ir daudz neskaidrību, 
kā tas notiks?

Lai mums visiem veselība un 
izturība!

 Irina Kurčanova,
 Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja vadītāja

Foto: L. Ķipste

Pāvilostas novada TIC un Pāvilostas novada pašvaldība ai-
cina bērnus un jauniešus līdz 16 gadu vecumam piedalīties ra-
došajā konkursā “Mana♥Pāvilostā”!

Zīmē, aplicē vai izmanto kādu no tev mīļajām datorprog-
rammām, veidojot darbu par savu mīļāko vietu/lietu Pāvilostā 
vai attēlojot sajūtas, ar ko tev saistās Pāvilosta!

Sūti darbus līdz 20. maijam uz e-pastu tic@pavilosta.lv un 
tiec pie suvenīru komplekta no Pāvilostas novada TIC.

Sīkāk par konkursu uzzināsiet NOLIKUMĀ, kuru atradīsiet 
Pāvilostas mājaslapā www.pavilosta.lv.

Radošais konkurss 
bērniem un jauniešiem 
“Mana♥Pāvilostā”

Laikā, kad visā valstī ir ārkārtējā situācija, kas mainījusi ikviena 
cilvēka dienas gaitas, ieradumus, darbs bibliotēkā nerimst, gaidot lai-
ku, kad tā atkal varēs vērt durvis saviem apmeklētajiem.

Šajā laikā bibliotēka gatavojas akreditācijai, tiek pārskatītas un 
sakārtotas grāmatas, periodiskie izdevumi, novadpētniecības materiā-
lu krājumi, kā arī atlasīti un norakstīti nolietotie izdevumi. Turpinās 
uzziņu sagatavošana, grāmatu izsniegšana, ievērojot drošības pasāku-
mus, kā arī tiek meklētas idejas lasītāju piesaistei, aktīvi darbojoties 
sociālajos tīklos. Bibliotēka aicina lasīt grāmatas e-grāmatu lasītavā, 
piedāvā pieeju datu bāzēm un citiem attālinātiem pakalpojumiem.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju, bibliotēkas lasītāju nepiecie-
šamības gadījumā zvanīt uz bibliotēku pa tālruni 63484566 vai 
rakstīt uz epastu mairita.vitola@pavilosta.lv, lai vienotos par 
grāmatu apmaiņu vai grāmatu piegādi mājās, protams, ievērojot 
visus drošības noteikumus.

Mairita Vītola

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS
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Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rîcîba M3/R1 EJZF

Rîcîbas nosaukums: Atbalsts zivsaimniecîbas nozares attîstîbai un uzòçmçjdarbîbas daþâdoðanai piekrastç

Mçríis: Veicinât konkurçtspçjîgas un ilgtspçjîgas Baltijas jûras piekrastes attîstîbu Liepâjas rajona 
partnerîbas teritorijâ. 

Kârtai pieðíirtais finansçjums: 300 000, 00 EUR

Maksimâlâ attiecinâmo izmaksu 
summa vienam projektam

100 000 EUR projektiem, kuros vismaz 70% no projektu attiecinâmo izmaksu summas ir 
bûvniecîbai 
50 000 EUR pârçjiem projektiem

Maksimâlâ atbalsta intensitâte 30 %  lielajiem uzòçmumiem un  zvejas kuìu dzinçja nomaiòai
70 %  inovatîvam projektam
80 %  ar piekrastes zvejniecîbu saistîtiem projektiem un kopprojektiem
50 % pârçjiem projektiem

Rîcîbas nosaukums un aktivitâðu 
apraksts: 

1. aktivitâte. Pievienotâs vçrtîbas veidoðana un inovâcijas veicinâðana visos zvejas un akvakultûras 
produktu piegâdes íçdes posmos.
Aktivitâtes ietvaros paredzçts atbalstît zivsaimniecîbas uzòçmumus VRG teritorijâ (Baltijas jûras 
piekrastç), atbalstot saimnieciskâs darbîbas uzlaboðanu gan raþoðanas procesâ, gan produkcijas 
realizçðanâ.  Îpaðs atbalsts inovatîviem projektiem. Ir iespçjams îstenot kopprojektus. 
Inovatîvs projekts: ir projekts, kuru îstenojot tiek radîti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai 
metodes un kurð atbilst SVVA stratçìijâ noteiktajiem identificçðanas kritçrijiem.
2. aktivitâte. Ekonomiskâs izaugsmes veicinâðana, darba vietu radîðanas veicinâðana, kâ arî 
zivsaimniecîbas nozarç un citâs jûras ekonomikas nozarçs – darbîbu daþâdoðana.
Aktivitâtes ietvaros atbalstâmi uzòçmçjdarbîbas projekti VRG teritorijas Baltijas jûras piekrastç, lai 
daþâdotu savu saimniecisko darbîbu zivsaimniecîbas nozarç un citâs jûras ekonomikas nozarçs. 
Galvenâs jûras ekonomikas nozares ir jûras transports, enerìija (tai skaitâ atjaunojamâ enerìija), 
tûrisms un zivsaimniecîba. Îpaðs atbalsts inovatîviem projektiem. Ir iespçjams îstenot kopprojek-
tus.
Rîcîbas ietvaros atbalstâma ir bûvniecîba un ar to saistîtâs aktivitâtes, bûvmateriâlu iegâde, terito-
rijas labiekârtoðana, pamatlîdzekïu iegâde, kopprojektiem – mârketings.

Projektu îstenoðanas teritorija Pâvilostas novads, Grobiòas novada Medzes pagasts, Nîcas novada Nîcas pagasts, Rucavas 
novada Rucavas pagasts un Liepâjas pilsçta

Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rîcîba M3/R2 EJZF

Rîcîbas nosaukums: Atbalsts vides resursu un zvejas vai jûras kultûras mantojuma saglabâðanâ

Mçríis: Veicinât konkurçtspçjîgas un ilgtspçjîgas Baltijas jûras piekrastes attîstîbu Liepâjas rajona 
partnerîbas teritorijâ. 

Kârtai pieðíirtais finansçjums:  501 235,44  EUR

Maksimâlâ attiecinâmo izmaksu 
summa vienam projektam

250 000 EUR paðvaldîbu sabiedriskâ labuma projektiem
100 000 EUR bûvniecîbas projektiem
50 000 EUR pârçjiem projektiem

Maksimâlâ atbalsta intensitâte 30 %  lielajiem uzòçmumiem un  zvejas kuìu dzinçja nomaiòai
50 %  pârçjiem projektiem
80 %  ar piekrastes zvejniecîbu saistîtiem projektiem
85 %  sabiedriskâ labuma projektiem

Rîcîbas nosaukums  
un aktivitâðu apraksts: 

1. aktivitâte. Vides resursu vairoðana vai izmantoðana, kâ arî klimata pârmaiòu mazinâðana.
Aktivitâtes  ietvaros atbalstâmi tâdi projekti, kas nepasliktina esoðo vides kvalitâti un sekmç vides 
kvalitâtes uzlaboðanu, atjaunojamo resursu ilgtspçjîgu izmantoðanu.
Infrastruktûras projekti, kas mazina vidi degradçjoðo ietekmi un antropogçno ietekmi uz piekrasti. 
Atbalstâma stacionârâ dzinçja nomaiòa uz zvejas kuìiem. 
Rîcîbas ietvaros atbalstâma ir bûvniecîba un ar to saistîtâs aktivitâtes, bûvmateriâlu iegâde, terito-
rijas labiekârtoðana, pamatlîdzekïu iegâde. 
2. aktivitâte. Zvejas vai jûras kultûras mantojuma izmantoðanas veicinâðana.
Aktivitâtes  ietvaros atbalstâmi tâdi projekti, kuri veicina kultûras mantojuma saglabâðanu vai 
veicina kultûras pieejamîbu VRG teritorijas Baltijas jûras piekrastç. 
Rîcîbas ietvaros atbalstâma ir bûvniecîba un ar to saistîtâs aktivitâtes, bûvmateriâlu iegâde, terito-
rijas labiekârtoðana, pamatlîdzekïu iegâde.

Projektu îstenoðanas teritorija Pâvilostas novads, Grobiòas novada Medzes pagasts, Nîcas novada Nîcas pagasts, Rucavas 
novada Rucavas pagasts un Liepâjas pilsçta 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

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–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

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu 
“SABIEDRĪBAS VIRZĪTĀS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2014.–2020.GADAM” īstenošanai

Projektu īstenošanas termiņi:
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 
divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
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 iesniegums 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.

PĀVILOSTĀ IZBŪVĒTA 
JAUNA PROMENĀDE

Ar ES fondu atbalstu Pāvilostā veikta nozīmīgas piekrastes pilsētas daļas – Pā-
vilostas pilsētas pretplūdu promenādes pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja iz-
būve. Jaunizveidotā infrastruktūra radīta, lai veicinātu dabas un kultūras mantoju-
ma objektu labāku sasniedzamību un ar to saistītās publiskās ārtelpas sakārtošanu.

Izbūvējot Pāvilostas pilsētas pretplūdu aizsargbūvi – promenādi pie Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja, ir sakārtota un labiekārtota piekļuve galvenajiem Pāvilostas 
tūrisma objektiem. Promenādē atjaunots vēsturiskais bruģis, ierīkota mazgabarīta laivu 
nolaišanas vieta, labiekārtota muzeja apkārtne un uzlabota muzeja pieejamība. Prome-
nāde turpmāk kalpos gan kā aizsargvalnis pret novadpētniecības muzeja vēsturisko ēku 
applūšanu, gan arī kā sakārtota infrastruktūra tūristu un atpūtnieku ērtībām piekļūšanai 
pie jūras. Izveidotā infrastruktūra ir publiska un brīvi pieejama bez maksas visiem Pāvil-
ostas apmeklētājiem.

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar blakus esošo Laivu māju un Sakas upes kras-
ta bruģi ir Pāvilostas populārākais un tūristu apmeklētākais objekts.

Ceļš uz jūru gar muzeju un Sakas upes krastu iepriekš bija klāts ar daļēju grants 
segumu, kā arī nebija labiekārtots, radot problēmas pārvietoties ar bērnu ratiņiem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Apmeklētāju kustība netika 
arī organizēta, kā rezultātā tika izbradāta trauslā kāpu zemsedze.

Nesakārtotās infrastruktūras dēļ Pāvilostas novadpētniecības muzeja pamatus ap-
draudēja arī regulāri plūdi. Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja un apkārtējā teritorijā 
nebija arī piemērotas vietas, kur amatnieki un mājražotāji varētu piedāvāt savas preces 
un pakalpojumus pilsētas viesiem.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka ir senākā mūra ēka Pāvilostā, kas celta 
1879. gadā kā loča māja un ir lieciniece Pāvilostas kā zvejnieku ciemata attīstības 
tradīcijām.

Pāvilostas promenāde ir viena no septiņiem objektiem, kas iegūst jaunu elpu Kurze-
mes kultūrvēsturisko vērtību atjaunošanas un saglabāšanas projektā “Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”. Objekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vai-
rāk nekā 700 tūkstoši eiro, no kurām ES fondu ieguldījums ir gandrīz 600 tūkst. eiro. Pro-
jektā kopā septiņos objektos tiks ieguldīti 6,7 milj. eiro, no kuriem ES fondu atbalsts ir 4,5 
milj. eiro. Projekts tiek īstenots Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes piekrastē – Liepājas 
pilsētā, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novados. Uzzini vairāk šeit: https://www.esfondi.lv

Projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” objekti:
1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Hoijeres Madāmas viesnīcas restau-

rācija un pārbūve, un Kungu kvartāla pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana;
2. Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana;
3. Baznīcas/ kultūras pieminekļa – Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes 

un torņa restaurācija;
4. Nozīmīgas piekrastes pilsētas daļas – Pāvilostas pilsētas pretplūdu promenā-

despie Pāvilostas novadpētniecības muzeja izbūve;
5. Kultūrvēsturiskās ainavas – Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošana;
6. Dabas parka “Bernāti” teritorijas labiekārtošana, taku izveide un vides objektu 

uzstādīšana;
7. Ālandes upes atpūtas kompleksa izveide, iekļaujot kultūras pieminekli – Grobiņas 

arheoloģisko ansambli, ietverot Grobiņas viduslaiku pili ar bastioniem, Skabāržkalnu un 
senpilsētu, Priediena senkapus.

Kopumā līdz 2022. gadam ar ES fondu līdzfinansējumu vairāku projektu ietvaros visā 
Latvijā paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt vairāk nekā 60 kultūras un dabas man-
tojuma objektus.

Informācija no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
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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 jūnija 
izdevumam jāiesniedz līdz 2020. gada 29. maijam. Rakstus var iesūtīt 
e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv, nodot personīgi Pāvilos-
tas 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

Mūsu saulainajā Latvijas mazpilsētā Pāvilostā 2020. gadā 
durvis vērs 4*** viesnīca «Otto Hotel & Sun». Tā atrodas 50 
m no Baltijas jūras pludmales mazpilsētas vēsturiskajā centrā 
līdzās jahtu ostai un lieliski iederēsies Pāvilostas bezrūpīgajā, 
dabiskajā noskaņā. Viesnīca ar jumta terasi, no kuras redzams 
apvārsnis, ļaus baudīt vēlākos saulrietus Latvijā, savukārt 
“Otto Hotel & Sun” spa centrs ar peldbaseinu un helioterapijas 
lampām īpaši aicinās viesus gada tumšajos mēnešos izbaudīt 
veselīgu un dabisku saules gaismas starojumu.

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

Ja esi ieinteresēts/-a pievienoties mūsu servisa 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. 

AICINA DARBĀ

2020. gada aprīlī Pāvilostas novadā 
REĢISTRĒTS 1 PUIKA 

Vērgales pagastā.

SVEICAM ĢIMENI!

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅOMŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

ANNA RAĢELE 
(11.02.1938.–08.04.2020.)

Pāvilostā

SARMĪTE CĀBELE 
(07.02.1953.–09.04.2020.)

VELTA ZENTA UDALIŠČEVA
(17.07.1933.–04.05.2020.)

Vērgales pagastā

VIKTORS ZUJEVS  
(12.05.1970.–10.04.2020.)

Izsakām līdzjūtību!

INFORMĀCIJAI
SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” informē, ka turpmāk āra aku 

skaitītāju rādījumu nolasīšana tiks veikta katru mēnesi no 27. līdz 3. datu-
mam. Līdz ar to arī rēķinu par pakalpojumu turpmāk saņemsiet katru mēne-
si, izņemot gadījumus, kad skaitītāja rādījumus nav iespējams nolasīt apgrū-
tinošas kontrolaku atvēršanas dēļ (sniegs, sals).

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Izsakām līdzjūtību kolēģei 
Samantai ŠĒLEI ar ģimeni, 

VECMĀMIŅU 
mūžībā pavadot!

Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centra kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

Tā kā gara saules diena 
Esi, mūsu māmulīt. 
Tava siltā, jaukā gaisma 
Devīgi mums ceļā krīt. 
Mīļāko no visiem paldies 
Vēlas sirds tev pasacīt.  

(A. Ķirškalne)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

SIRSNĪGI SVEIC 
MĀTES DIENĀ, 

VĒLOT SAULAINUS SVĒTKUS 
KATRĀ ĢIMENĒ!

VĒRGALES KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA INFORMĒ

No šā gada 5. maija Vērgales komunālās saimniecības norēķinu kasei 
tiek mainīts darba laiks. Turpmāk tas būs P–Pk no plkst. 8.00 līdz 12.00. 

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, lūdzam iedzīvotājus censties norēķi-
nus veikt internetbankā vai ar bankas kartēm, atturoties no skaidras naudas 
izmantojuma.

ZINĀŠANAI
Informējam, ka Pāvilostā, Dzintaru ielas 73 sētā, pie atkritumu šķiro-

šanas konteineriem ir uzstādītas novērošanas kameras. Aicinām iedzī-
votājus pirms atkritumu izmešanas iepazīties ar informāciju uz konteineriem 
par pareizu atkritumu šķirošanu attiecīgajās kategorijās un IEVĒROT TO!

PĀVILOSTAS OSTA INFORMĒ
Pāvilostas ostā, Dzintaru ielas galā (aiz muzeja),  ir izbūvēts un apmek-

lētājiem atvērts jauns mazo laivu slips. Iebrauktuve slipa teritorijā ir slēgta 
ar barjeru,  iebraukšanas kartes būs pieejamas Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrā, Dzintaru ielā 2. Maksa par vienu laivas ielaišanu un iz-
celšanu: 8,00 EUR. Lūgums sekot informācijai www.pavilosta.lv.

PAR BEZMAKSAS 
JURIDISKAJĀM 

KONSULTĀCIJĀM 
iedzīvotāji aicināti 

sekot līdzi informācijai 
www.pavilosta.lv 

vai zvanīt 
pa tel. 63498261.

Pamatojoties uz zivju pārstrādes uzņēmuma SIA “N-stars” iesniegumu 
par jauna žoga izbūvi Dzintaru ielā 4, Pāvilostā, nepieciešama sabiedriskā 
apspriešana par koku nozāģēšanu.

Pāvilostas novada pašvaldība šā gada 26. maijā plkst.17.00 Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, aicina iedzīvotājus 
uz sabiedrisko apspriešanu PAR KOKU ZĀĢĒŠANU pie zivju pārstrādes 
rūpnīcas žoga, Dzintaru ielā 4, Pāvilostā.

PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU


