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Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija 
pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, no 
26. marta līdz 6. jūnijam darbosies Cen-
trālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu 
tālrunis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 
9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 9.00 
līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst. 7.00 
līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs 
gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no 
plkst. 9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs 
noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēša-
nu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzi-
nāt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja 
citā vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais 
īpašums. Tāpat varēs uzzināt par pieteik-
šanos balsot pa pastu no ārzemēm, balso-
šanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, 
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības mazināšanai un iegūt atbildes uz 
citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautāju-
miem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas 
norisināsies sešās valstspilsētās un 35 no-
vados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas 
šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkār-
tas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt 
līdz 2025. gada vēlēšanām.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēša-
nās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalīb-
valstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri 
bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašval-
dības administratīvajā teritorijā (izņemot 
Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu die-

nas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīga-
jā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. 
Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot iespēju bal-
sot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder 
nekustamais īpašums, no 27. marta līdz 27. 
maijam jāreģistrējas balsošanai šajā vēlēša-
nu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu ie-
spējams tiešsaistē Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai klātienē 
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarē-
šanas iestādē. 

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji 
pirmo reizi varēs balsot jebkurā sava 
vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas 
dokumentu izmantojot gan pasi, gan 
personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei 
vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. 
Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji var 
noskaidrot arī Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks paš-
valdību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs iz-
mantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, 
no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, 
no plkst. 9.00 līdz  16.00;
piektdien, 4. jūnijā, 
no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir 
balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet 
kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU
DARBA LAIKS MAIJĀ

PIEKTDIEN, 30. APRĪLĪ, 
Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) 
un Sakas klientu apkalpošanas centrs strādās no plkst. 8.00 līdz 13.00, 
Vērgales pagasta pārvalde un VPVKAC (Vērgales pagasta pārvaldē) strādās
no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30.

SESTDIEN, 8. MAIJĀ, (3. maija pārceltā darba diena)
Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) 
un Sakas klientu apkalpošanas centrs strādās no plkst. 8.00 līdz 15.00, 
Vērgales pagasta pārvalde un VPVKAC (Vērgales pagasta pārvaldē) strādās
no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

No 1. līdz 4. maijam IESTĀDES SLĒGTAS!

CVK uzziņu tālrunis par pašvaldību vēlēšanām
varēs pieteikties balsošanai pa pastu no 
ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās 
iepriekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. 
Pieteikties varēs Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas 
Republikas vēstniecībās, Centrālajā 
vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo 
elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ ne-

būs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs 
iespēja pieteikties balsošanai savā atraša-
nās vietā.

Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja 

Laura Zaharova, tālr. 20237331,
laura.zaharova@cvk.lv
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25. MARTĀ ATTĀLINĀTI NOTIKA KĀRTĒJĀ 
DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalī-
jās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, 
Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbi-
nieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀ-
NE, Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE, Pāvilostas nova-
da pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās 
deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadī-
tāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 44 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â pārcelt Pāvilostas ostas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000392079) valdījumā 

esošajiem nekustamiem īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa 
maksājumu termiņu uz 30.12.2021.;

â piedzīt no privātpersonas papildus izveidojušos parādu par 1/2  piederošo nekus-
tamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860050015, par kopējo 
summu 78,39 EUR apmērā bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama arī soda nauda 
0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 25.03.2021.;

â ar 10.03.2021. izbeigt zemes nomas līgumus ar SIA “BITEX” (reģistrācijas Nr. 
42103052687) par nekustamajiem īpašumiem “Lejupes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads, un “Sulas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķinu par nekustamajiem īpašumiem “Lejupes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads un “Sulas”, Vērgales pagasts,  Pāvilostas novads;

â piešķirt papildu finansējumu 6381 EUR apmērā Pāvilostas novada Tūrisma informā-
cijas centram ēkas ārējās un iekšējās sienas remontdarbiem. Finansējums rodams Pāvilos-
tas novada pašvaldības budžetā no līdzekļiem, kas iegūti, atsavinot pašvaldības īpašumus;

âveikt Ziemupes jūrmalas stāvlaukuma kanalizācijas sakārtošanas darbus saskaņā ar 
SIA “Vērgales komunālā saimniecība” iesniegto tāmi. Līdzekļi 3525,47 EUR apmērā rodami 
pašvaldības budžeta sadaļā no finanšu līdzekļiem, kas bija paredzēti Ploces kluba piebūves 
atjaunošanai;

â nepiešķirt līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” īstenotā 
projekta “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”” interneta vietnes 
programmatūras pilnveidošanai;

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Sulas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ka-
dastra Nr. 6496 008 0086,  izsoles rezultātus par labu Vērgales pagasta Intu zemnieku 
saimniecībai “Saimes Spēks” (reģistrācijas Nr. 42101024369) par nosolīto pirkuma maksu 
13 669,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma “Sulas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, kadastra Nr. 6496 008 0086,  pirkuma līgumu ar Vērgales pagasta Intu zemnieku 
saimniecību “Saimes Spēks”; 

âuzdot privātpersonai par nekustamo īpašumu veikt avansa maksājumu 10% apmērā 
no nosacītās cenas, kas ir 1130,00 EUR, samaksājot to Pāvilostas novada pašvaldības norē-
ķinu kontā līdz 2021. gada 10. aprīlim. Nekustamā īpašuma  atlikušās summas 10 170,00 
EUR samaksu veikt piecu gadu laikā pēc sastādītā maksājuma grafika ar iespēju pilnu 
pirkuma maksu veikt ātrāk. Noteica 6% gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Strazdi”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 
nosacīto cenu 1800,00 EUR. Nolēma privātpersonai rakstveidā piedāvāt iegādāties nekusta-
mo īpašumu “Strazdi”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 009 0164;

â nodot atsavināšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pienotava”, 
Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6486 009 0267, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0267 platībā 1,34 ha un viendzīvokļu mājas ar 
kopējo platību 144,4 m2, kadastra apzīmējums 648600902670001. Apstiprināja nekustamā 
īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 13 600,00 EUR. Nolēma piedāvāt nekustamā īpašuma “Pie-
notava”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6486 009 0267, īrniekam iz-
mantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu. 

Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai;
â nodot atsavināšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dzintaru 

iela 97–7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 900 0198, kas sastāv no kop-
īpašuma domājamās daļas no zemes 418/9316 un kopīpašuma domājamās daļas no būves 
418/9316. Nolēma atskaitīt remonta izdevumus no pirkuma summas, kas ir 979,71 EUR. 
Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 9720,29 EUR. Nolēma piedāvāt ne-
kustamā īpašuma Dzintaru iela 97–7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 900 
0198, īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, nosūtot atsavinā-
šanas paziņojumu. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisijai;

â nodot atsavināšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Priežu iela 
8–11, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 900 0195, kas sastāv no kopīpašu-
ma domājamās daļas no zemes 5110/77100 un kopīpašuma domājamās daļas no būves 
5110/77100. Nolēma atskaitīt remonta izdevumus no pirkuma summas, kas ir 6910,25 
EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 7289,48 EUR. Nolēma piedā-
vāt nekustamā īpašuma Priežu iela 8–11, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 
900 0195, īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, nosūtot at-
savināšanas paziņojumu. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijai;

â atsavināt izsolē Dienvidu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 6413 
006 0113, kopējo platību 0,7350 ha,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
64130060113 platībā 0,7350 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles 
sākumcena) 20 509,00 EUR un izsoles soli 500 EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek 
atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstiprināja ne-
kustamā īpašuma Dienvidu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzde-
va Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 
1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu;

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Tīrumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 6486 004 0150, kopējo platību 14,39 ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 64860040116, platība 14,39 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu (izsoles sākumcena) 28 896,00 EUR un izsoles soli  500 EUR. Noteica, ka nekustamais 
īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Ap-
stiprināja nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteiku-
mus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr.6486 004 148, kopējo platību 14,84 ha,  kas sastāv no trīs zemes gabaliem ar ka-
dastra apzīmējumu 64860040096 platību 6,84 ha, ar kadastra apzīmējumu 64860040117 
platību 6,24 ha un ar kadastra apzīmējumu 64860040157 platību 1,76 ha. Apstiprināja 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 31 169,00 EUR un izsoles soli 500 
EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena 
mēneša laikā pēc izsoles). Apstiprināja nekustamā īpašuma “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas liku-
mā” noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu;

âatsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Puriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr.6486 004 0145 kopējo platību 2,08 ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 64860040077 platību 2,08 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu (izsoles sākumcena) 5069,00 EUR un izsoles soli 100 EUR. Noteica, ka nekustamais 
īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Ap-
stiprināja nekustamā īpašuma “Puriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteiku-
mus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

âatsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr.6486 004 0151 kopējo platību 3,51 ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 64860040211 platību 3,51 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
(izsoles sākumcena) 7669,00 EUR un izsoles soli 300 EUR. Noteica, ka nekustamais īpa-
šums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstip-
rināja nekustamā īpašuma “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteiku-
mus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

âatsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Rāceņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr.6486 004 0138 kopējo platību 5,88 ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 64860040059 platību 5,88 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu (izsoles sākumcena) 11 869,00 EUR un izsoles soli 300 EUR. Noteica, ka nekustamais 
īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Ap-
stiprināja nekustamā īpašuma “Rāceņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteiku-
mus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

âatsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Stumbri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr.6486 005 0108 kopējo platību 1,17 ha,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 64860050077 platību 1,17 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
(izsoles sākumcena) 4769,00 EUR un izsoles soli – 100 EUR. Noteica, ka nekustamais īpa-
šums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstip-
rināja nekustamā īpašuma “Stumbri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteiku-
mus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

âatsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Gobzemji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr.6486 010 0058 kopējo platību 4,61 ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 64860100017 platība 4,61 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
(izsoles sākumcena) 13 869,00 EUR un izsoles soli 300 EUR. Noteica, ka nekustamais īpa-
šums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstip-
rināja nekustamā īpašuma “Gobzemji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteiku-
mus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Celtnieku iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr.6413 002 0143 ar kopējo platību 0,1448 ha, kas sastāv zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 64130020143 platība 0,1448 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu (izsoles sākumcena) 18 569,00 EUR un izsoles soli 300 EUR. Noteica, ka nekusta-
mais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). 
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Apstiprināja nekustamā īpašuma Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, izsoles no-
teikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavi-
nāšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā 
organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu;

â atzīt par nenotikušu pirmo elektronisko izsoli Pāvilostas novada pašvaldībai piede-
rošiem nekustamajiem īpašumiem:

l “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā;
l “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā;
l “Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.
Nolēma atsavināt nekustamos īpašumus, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšup-

ejošu soli, nosakot šādu sākumcenu, soli un nodrošinājuma maksu: 
l nekustamajam īpašumam  “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā;
otrās izsoles sākumcenu – 2615,00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro);
otrās izsoles soli – 100 EUR (viens simts eiro);
otrās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no otrās izsoles sākumcenas 261,50 EUR 

(divi simti sešdesmit viens eiro un 50 centi);
l nekustamajam īpašumam “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā;
otrās izsoles sākumcenu – 4775,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci 

eiro);
otrās izsoles soli – 100 EUR (viens simts eiro);
otrās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no otrās izsoles sākumcenas 477,50 EUR (čet-

ri simti septiņdesmit septiņi eiro un 50 centi);
l nekustamajam īpašumam “Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā;
otrās izsoles sākumcenu – 7182,00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi 

eiro);
otrās izsoles soli – 100 EUR (viens simts eiro);
otrās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no otrās izsoles sākumcenas 718,20 EUR 

(septiņi simti astoņpadsmit eiro un 20 centi).
Nolēma organizēt nekustamo īpašumu  “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-

dā, “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, “Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Pāvi-
lostas novada domes 2020. gada 17. decembra lēmuma Nr.16 “Par nekustamā īpašuma 
“Zālītes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu”, “Par nekustamā īpašuma “Bramaņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un “Par nekustamā īpašu-
ma “Kupši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu”, ievērojot šo lēmumu 9.4.punktā noteikto. Uzdeva Pāvilostas novada 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai publicēt oficiālajā iz-
devumā “Latvijas Vēstnesis”, Pāvilostas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavil
osta.lv sludinājumu par nekustamo īpašumu “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, “Kupši”, Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā,  pārdošanu otrā izsolē. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai rīkot nekustamo īpašumu “Zālītes”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, “Kupši”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, otro izsoli;

â atbalstīt Salvja Petrika Pāvilostas ostas valdes locekļa amata savienošanu ar  šādiem 
amatiem: ekonomikas ministra ārštata padomnieks (LR Ekonomikas ministrija); Jūrmalas 
valdes loceklis (Jūrmalas dome); deputāta palīgs (LR Saeima); Skultes ostas valdes loceklis 
(Saulkrastu novada dome); Rojas ostas valdes loceklis (Rojas novada dome) un Mērsraga 
ostas valdes loceklis (Mērsraga novada dome);

â ar 2021. gada 1. maiju noslēgt uz 5 gadiem nomas līgumu par telpām Dzintaru iela 
71, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Nekustamā īpašuma nomas maksu par ēku noteica 0,58 
eiro par m2 mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpa-
šuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas lēmuma nomniekam slēgt 
nomas līgumu ar privātpersonu;

â iznomāt uz 5 gadiem privātpersonai “Stallīši” Nr.2, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvil-
ostas novads. Nomas maksu par kūtiņu noteica 0,13 eiro par m2 gadā plus PVN un zemes 
nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli maksā 
nomnieks. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmu-
ma nomniekam slēgt nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles, apvienojot 
visus iepriekš noslēgtos līgumus;

â slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar privātpersonu dzīvojamās mājas un pā-
rējo ēku uzturēšanai “Poriņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 64960070110 platībā 6,0 ha un “Kalna Krogs”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 64960070066 platībā 2,0 ha. Noteica, ka ze-
mes nomas termiņš ir no 25.03.2021. līdz 24.03.2031. Noteica, ka zemes nomas maksa ir 
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spē-
kā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā 
īpašuma nodokli par iznomāto zemi. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību 
finanšu komisijas lēmuma nomniekam slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumus pie ze-
mes lietu speciālistes Annas Brūkles;

â pagarināt zemes nomas noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2026. gada 
24. martam. Noteica nomas maksu 3,0% no zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 
64960070070  platībā 11,0 ha, kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, 
papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmu-
ma nomniekam slēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles;

â pagarināt zemes nomas noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2026. gada 25. 

martam. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 64130050014  
platībā 0,1719 ha, kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus nomas 
maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dien-
vidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma nomniekam slēgt 
zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles;

â pagarināt zemes nomas noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2026. gada 25. 
martam. Atteica iznomāto platību nodot atsavināšanai. Noteica nomas maksu 1,5% no ze-
mesgabala, ar kadastra apzīmējumu 64130040049  platībā 200 m2, kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo paš-
valdību finanšu komisijas lēmuma nomniekam slēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes Annas Brūkles;

â atzīt privātpersonu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risi-
nāšanā. Nolēma uzņemt privātpersonu dzīvokļu rindā Pāvilostā un Vērgalē. Kancelejas va-
dītājai Aritai Mūrniecei un Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei Anitai Sprudzānei uzdeva 
reģistrēt privātpersonu dzīvokļu rindā kā personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platību 
vispārējā kārtībā;

â apstiprināt Pāvilostas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu sarakstu, par 
kuriem organizēt nomas tiesību izsoli. Apstiprināja pludmales nogabalu nomas tiesību izso-
les noteikumus. Uzdeva pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai orga-
nizēt Pāvilostas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli un pieņemt 
lēmumu par pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Nolēma 
pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pludmales nogabalu nomas līgumus;

â rīkot nomas tiesību mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kalna iela 43, Pāvi-
losta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130010303, zemes vienības daļas  ar kadastra 
apzīmējumu 64130010303 platībā 1,0 ha. Noteica iznomātās zemes izmantošanas veidu – 
teritorijas labiekārtošana, saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto izmantošanas mērķi 
– atpūtas vietas, skatu vietas, torņi un laukumi, ugunskura vietas, publisko tualešu būves 
un autostāvvietas. Noteica, ka skatu tornis ir pieejams publiskai apskatei un to nedrīkst 
norobežot. Apstiprināja nomas tiesību izsoles noteikumus. Noteica nekustamā īpašuma 
Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130010303, zemes vienības 
daļas kadastra apzīmējums 64130010303 platībā 1,0 ha, izsoles sākumcenu nomas mak-
su mēnesim – 185,25 EUR (bez PVN). Noteica nomas līguma termiņu – 5 gadi. Papildus 
izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotas vērtības un 
nekustamā īpašuma nodokli. Apstiprināja publicējamo informāciju par nomas objektu. 
Apstiprināja zemes nomas līguma projektu. Nolēma, ka izsoli organizē Pāvilostas novada 
domes apstiprināta pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija;

â pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar
bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Noteica izveidotajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma Dzintaru 87C, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. NĪLM 
kods 1001;

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Labraga Kalte” un “Eg-
lāji”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
6486 001 0035 un 6486 001 0148 sadalīšanai. Saglabāja un piešķīra nosaukumus, adreses, 
noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība,
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLM
kods

Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64860010062 0,9331
(vairāk vai 
mazāk)

īpašumam un ēkai 64860010035003 
saglabāt nosaukumu un adresi 
“Labraga Kalte”, Ulmale, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466

0908 pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve

64860010063 0,7605
(vairāk vai 
mazāk)

īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Saulaines”, Sakas pagasts, Pāvi-
lostas novads

0908 pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve

64860010064 0,5675
(vairāk vai 
mazāk)

īpašumam saglabāt nosaukumu 
“Eglāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads

0908 pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve

64860010065 0,5675
(vairāk vai 
mazāk)

īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Zuši”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads

0908 pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve

64860010066 0,5675
(vairāk vai 
mazāk)

īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Pērlītes”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads

0908 pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve

64860010067 0,5675
(vairāk vai 
mazāk)

īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Brūklenes”, Sakas pagasts, Pāvi-
lostas novads

0908 pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve

Pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas īpašumu “Labraga Kalte”, “Eglāji”, “Saulai-
nes”, “Zuši”, “Pērlītes” un “Brūklenes” īpašniekiem jāslēdz līgums par ceļa servitūta tiesī-
bu nodibināšanu piekļuves nodrošināšanai īpašumiem “Eglāji”, “Saulaines”, “Zuši”, “Pērlī-
tes” un “Brūklenes”. Nodibinātais servitūts ir spēkā visām pusēm tikai pēc tā ierakstīšanas 
zemesgrāmatā;

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kaiju iela 1, Ziemupē, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 6496 001 0203, 
sadalīšanai. Nolēma piešķirt nosaukumus un adreses, noteikt nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķus:
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Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība,
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960010638 0,5
(vairāk vai 
mazāk)

jaunveidojamam īpašumam un 
zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
un adresi “Pilāri”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463

0601 individuālo dzīvojamo 
māju apbūve

64960010639 0,8
(vairāk vai 
mazāk)

jaunveidojamam īpašumam un ze-
mes vienībai piešķirt nosaukumu un 
adresi “Odziņas”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463

0601 individuālo dzīvojamo 
māju apbūve

64960010640 1,2
(vairāk vai 
mazāk)

jaunveidojamam īpašumam un 
zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
un adresi “Lakši”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463

0601 individuālo dzīvojamo 
māju apbūve

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vērgales Lejnieki”, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 6496 007 0087, 
sadalīšanai. Nolēma piešķirt adreses un nosaukumus, noteikt nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība,
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960070185 4,46 (vairāk 
vai mazāk)

īpašumam mainīt nosaukumu uz 
“Liepozoli”, zemes vienībai un ēkām 
ar kadastra apzīmējumiem
64960070087001
64960070087002
64960070087003
mainīt adresi uz “Liepozoli”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
LV-3463

0101 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960070186 14,30
(vairāk vai 
mazāk)

jaunveidojamam īpašumam piešķirt 
nosaukumu “Vērgales Lejnieki”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

0101 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

â apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes robežu pārkārtošanai starp nekustamo 
īpašumu “Neanderi”, “Jūrputniņi” un “Landeri”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6486 002 0243, 6486 002 0249 un 6486 002 
0058, kopīpašuma “Landeri” sadalīšanai. Nolēma saglabāt adreses un nosaukumus, noteikt 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība,
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64860020212 1,76 zemei un ēkām
64860020243001
64860020243002
saglabāt adresi un nosaukumu 
“Neanderi”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, LV-3466

0601
Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve

64860020213 1,37 zemei un ēkai
64860020249001
saglabāt adresi un nosaukumu 
“Jūrputniņi”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, LV-3466

0601 Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

Nolēma likvidēt adresi un nosaukumu “Landeri”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, LV-3466;

â nodot lokālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai īpašumam Austrumu ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra numurs 
6413 001 0169, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0169.  Lokālplānojuma 
Austrumu ielā 3, Pāvilostā, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas 
darba dienas pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas Teritorijas attīstības un plānošanas 
informācijas sistēmā. Uzdeva lokālplānojuma izstrādātājam lokālplānojuma projektu īpa-
šumam Austrumu ielā 3, Pāvilostā ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas informā-
cijas sistēmā un Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā, pamatojoties uz 2020. gada 
30. jūlijā apstiprinātā lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 5.2. un 5.4. punktiem. Ja 
lokālplānojuma publiskā apspriešana īpašumam Austrumu ielā 3, Pāvilostā, tiek uzsāk-
ta ārkārtējās situācijas laikā, tad publiskajai apspriešanai klātienē jāturpinās ne mazāk 
kā divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, tai skaitā organizējot publiskās 
apspriešanas sanāksmi. Uzdeva informāciju par lokālplānojuma Austrumu ielā 3, Pāvi-
lostā, publiskās apspriešanas uzsākšanu lokālplānojuma izstrādātājam ievietot Pāvilos-
tas novada mājaslapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 
Lokālplānojuma izstrādātājam ziņojumu par lokālplānojuma Austrumu ielā 3, Pāvilostā, 
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, to izvērtējumu un infor-
māciju par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu publicēt Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļvietnē ne vēlāk kā piecas darba 
dienas pirms pašvaldības lēmuma pieņemšanas par plānošanas dokumenta apstiprinā-
šanu, nosūtot materiālus sabiedrisko attiecību speciālistei. Lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas paziņojumam un lokālplānojuma projektam sekot Teritorijas attīstības un 

plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) daļā Dokumentu meklēšana un apskatīšana, 
līdzdalība publiskajā apspriešanā, atverot ĢeoLatvija.lv: https://tapis.gov.lv/, Pāvilostas 
novada mājaslapas daļā Domes paziņojumi: http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/domeszi
as un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”;

â izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumā, 
prot. 1., 22.§, un 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā: “6.2. Uzlikt par pienākumu Vārds, Uz
vārds līdz 2021. gada 10. augustam atbrīvot zemes vienību no tai piederošām lietām”;

â pārjaunot apbūves tiesības līgumu Nr.183, kas 2018. gada 28. jūnijā noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Aviao”, reģistrācijas Nr. 40103344665, par zemes-
gabalu Vītolu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 64130010158) platībā 623 
m2 ar SIA “OTTO HOTTEL PAVILOSTA”, reģistrācijas Nr. 4210309128. Nolēma izņemt no 
apbūves tiesību līguma Nr.183 punktus – 3.3., 4.2.6. un 5.1. Apstiprināja pārjaunojuma 
līguma projektu;

â ar 01.04.2021. samazināt privātpersonai ar otrās grupas invaliditāti  nekustamā īpa-
šuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais īpašums Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

â atbalstīt  SIA “Jāņkalni S” (reģistrācijas Nr. 42103061938) nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu termiņu pārcelšanu nekustamiem īpašumiem Pāvilostas novadā uz 
30.12.2021.;

â apstiprināt ideju atlases konkursa Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads, rezul-
tātus potenciālā nomnieka noskaidrošanai. Nolēma dalībai otrā kārtā virzīt 4 pretendentus;

â rīkot nomas tiesību mutisku izsoli – nekustamais īpašums Dzintaru iela 1C, Pāvilos-
tā, sastāv no zemes gabala, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255, daļas ar kopējo platību 
305,73 m2, un adresi – Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un Pāvilostas jauniešu 
SERF kluba ēkas, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255 005, un kopējo platību 86,6 
m2, un adresi – Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Apstiprināja nomas tiesību 
izsoles noteikumus. Noteica Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un Pāvilostas jau-
niešu SERF kluba ēkas, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255 005, un kopējo platību 86,6 
m2, un adresi – Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads, sākumcenu nomas maksu 
mēnesim – 226,25 EUR (bez PVN). Noteica nomas līguma termiņu – 5 gadi. Papildus izsolē 
nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekus-
tamā īpašuma nodokli. Nolēma, ka izsoli organizē Pāvilostas novada domes apstiprināta 
pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija;

â dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

26. MARTĀ ATTĀLINĀTI NOTIKA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Elmārs ŠĒNS,  kā arī Pāvilostas novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Neparedzētu apstākļu 
dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Andris ZAĻKALNS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada paš-
valdības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 1 darba kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â atcelt Pāvilostas novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu, prot. 4., 20.2.§.

30. MARTĀ ATTĀLINĀTI NOTIKA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalī-
jās 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 sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdi 
protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika 
izskatīts 1 darba kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â iesniegt pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-

jas “Teikas” būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai, un pēc pozitīva ministrijas lēmuma aizdevu-
ma saņemšanai no Valsts kases ar aizdevuma atmaksas termiņu 10 gadi. Līdzfinansējums 
Pāvilostas novada pašvaldības izstrādātajam projekta pieteikumam “Daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas “Teikas” būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” aizdevuma sa-
ņemšanai no Valsts kases 15% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, kas ir 148 811,97 
EUR, paredzēts Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada apstiprinātajā budžetā. Nolēma 
lēmumu iesniegt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai pozitīva atzinuma sniegša-
nai pašvaldības izstrādātā projekta pieteikuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” 
būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” iesniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai, un pēc pozitīva ministrijas lēmuma aizdevuma 
ņemšanai Valsts kasē ar aizdevuma atmaksas termiņu 10 gadi. 

Nākamās komiteju sēdes notiks 22. aprīlī attālināti.
Nākamā domes sēde plānota 29. aprīlī attālināti.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova



Aicinām jūs piedalīties Liepājas pilsētas 
un Dienvidkurzemes novada (kas 
aptver Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 
un Vaiņodes novadus) attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādē, izsakot savu viedokli 
par pašvaldības attīstības iespējām, 
problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem.

Aizpildot anketu, apvelciet atbilžu 
variantam atbilstošo ciparu vai ierakstiet 
atbildes, kur tas nepieciešams. Aptauja 
ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. 

D1. Dzimums: 

1 Vīrietis
2 Sieviete

D2. Vecums (pilni gadi): _________________

D3. Jūsu pamata dzīvesvieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsēta
2 Aizputes novadā
3 Durbes novadā
4 Grobiņas novadā
5 Nīcas novadā
6 Pāvilostas novadā
7 Priekules novadā
8 Rucavas novadā
9 Vaiņodes novadā
10 Citviet (norādiet):

D4. Jūsu pamata nodarbošanās:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Students/skolēns
2 Uzņēmējs
3 Privāta uzņēmuma darbinieks
4 Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
5 Pašnodarbināta persona
6 Pašlaik esmu bez darba
7 Esmu pensijā
8 Cita (norādiet):

D5. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsētā 
2 Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 

novadā (*aptver Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, 
Rucavas, Vaiņodes novadus)

3 Citā vietā Kurzemes reģionā
4 Rīgā
5 Citviet (norādiet):

1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar tālāk minēto jomu sakārtotību Jūsu pašvaldībā! 
(katrā rindā iespējama tikai 1 atbilde). Sniedzot vērtējumu, lūdzam domāt par ierasto situāciju, kas bija /  
būtu bez COVID-19 ierobežojumu ieviešanas.
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1. Apkārtējās vides labiekārtojums un sakoptība 1 2 3 4 9

2. Atpūtas un tūrisma infrastruktūra 1 2 3 4 9

3. Rūpes par vides kvalitāti, piesārņojuma 
mazināšana 1 2 3 4 9

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 1 2 3 4 9

5. Siltumapgādes pakalpojumi 1 2 3 4 9

6. Atkritumu savākšana/ izvešana/ šķirošana 1 2 3 4 9

7. Mājokļu kvalitāte un pieejamība 1 2 3 4 9

8. Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi 1 2 3 4 9

9. Ģimenes ārstu pakalpojumi 1 2 3 4 9

10. Speciālistu konsultācijas un pakalpojumi 
slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros 1 2 3 4 9

11. Nodarbinātības iespējas un darbavietas 1 2 3 4 9

12. Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai 1 2 3 4 9

13. Autoceļu un ielu stāvoklis 1 2 3 4 9

14. Veloceliņu infrastruktūra 1 2 3 4 9

15. Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas un apgaismojums u. tml.) 1 2 3 4 9

16. Sabiedriskā transporta pakalpojumi Liepājā 1 2 3 4 9

17. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novados 1 2 3 4 9

18. Starppilsētu un starptautiskie pārvadājumi 
(osta, autobusi, lidosta, dzelzceļš) 1 2 3 4 9

19. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

20. Vispārējās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

21. Profesionālās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

22. Augstākās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

23. Interešu jeb ārpusskolas izglītības 
pakalpojumi bērniem, jauniešiem 1 2 3 4 9

24. Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 
pakalpojumi 1 2 3 4 9

25. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 1 2 3 4 9

26. Mākslas un kultūras pasākumu daudzveidība 1 2 3 4 9

27. Izklaides un atpūtas iespējas 1 2 3 4 9

28. Bibliotēku pakalpojumi 1 2 3 4 9

29. Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma 
saglabāšana un attīstīšana 1 2 3 4 9

30. Pašvaldības pārvaldība un e-pakalpojumi 1 2 3 4 9

31. Sociālais atbalsts un sociālie pakalpojumi 1 2 3 4 9

32. Telekomunikāciju pakalpojumi (mobilie sakari, 
internets) 1 2 3 4 9

33. Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju 
labsajūtas un veselības veicināšanai 1 2 3 4 9

34. Profesionālā un amatieru sporta 
infrastruktūra un pakalpojumi 1 2 3 4 9

35. Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 1 2 3 4 9

36. Jauniešu nodarbinātības iespējas 1 2 3 4 9

Cienījamais Dienvidkurzemes novada / Liepājas pilsētas iedzīvotāj!



2. Kādi, Jūsuprāt, ir 5 steidzamākie darbi, kas 
pašvaldībai būtu jārisina? 
(norādiet ne vairāk par 5 atbildēm)

1 Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība
2 Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie 

uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.)
3 Ostu, kuģošanas, jahtu piestātņu 

infrastruktūras attīstība
4 Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība
5 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana
6 Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu 

ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana
7 Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu 

infrastruktūras uzlabošana
8 Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras 

attīstība
9 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

veicināšana
10 Bērnudārzu pieejamības veicināšana
11 Bērnu un jauniešu interešu izglītības 

piedāvājuma attīstīšana
12 Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu 

piedāvājuma attīstīšana
13 Kultūras pasākumu daudzveidības un 

pieejamības veicināšana
14 Sporta pakalpojumu un infrastruktūras 

attīstība
15 Sabiedriskā transporta pieejamības 

veicināšana
16 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana
17 Citi darbi (norādiet kādi):

3. Vai Jūs atbalstāt 8 novadu (Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, 
Vaiņodes novada) apvienošanu vienā – 
Dienvidkurzemes novadā? 
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Jā
2 Nē
3 Grūti pateikt / nav viedokļa

3a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli, kāpēc atbalstāt / 
neatbalstāt novadu apvienošanu! 

4. Lūdzu, norādiet, kurās no tālāk nosauktajām 
jomām apvienotajiem novadiem būtu lietderīgi 
stiprināt sadarbību – savā starpā vai ar Liepājas 
pilsētu! (norādiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus)

1 Apkārtējā vide
2 Komunālā saimniecība
3 Veselības aprūpe
4 Ekonomika
5 Mobilitāte
6 Izglītība
7 Drošība
8 Kultūra
9 Pārvaldība
10 Sociālā aizsardzība
11 IT un digitalizācija
12 Sports
13 Jaunatnes politika
14 Cita (norādiet):

4a. Ņemot vērā iepriekšējā jautājumā atzīmētās 
atbildes, lūdzu, mazliet detalizētāk paskaidrojiet, 
kāda veida sadarbību Jūs vēlētos redzēt stiprinām 
konkrētajās jomās starp apvienotajiem novadiem vai 
ar Liepājas pilsētu!

5. Vai Jums ir kādi ieteikumi Liepājas pilsētas 
pašvaldībai vai Dienvidkurzemes novada pašvaldībai 
darbības uzlabošanai pēc pašvaldību vēlēšanām? 
(iespējamas vairākas atbildes)

1 Jā, ir – Liepājas pilsētas pašvaldībai
2 Jā, ir – Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
3 Nav ieteikumu nevienai no pašvaldībām

5a. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir Jūsu ieteikumi, ja 
iepriekšējā jautājumā pie kādas no atbildēm  
norādījāt “jā”!

6. Vai Jūs būtu gatavs piedalīties citās aptaujās vai 
pašvaldības organizētos ar attīstības plānošanu 
saistītos pasākumos? Ja jā, lūdzu, atstājiet savu 
e-pasta adresi. 
Informējam, ka Jūsu e-pasta adrese tiks uzkrāta tikai 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes periodā, pēc 
tam tā tiks dzēsta. Jūsu personas dati netiks publiskoti vai 
kā citādi izplatīti.

E-pasts: ________________________________________

Paldies jums par izrādīto interesi un atvēlēto laiku 
aptaujas anketas aizpildīšanai! Aptaujas rezultātu 
apkopojums būs pieejams pašvaldību mājaslapās. 

Lūdzam līdz 10. maijam anketu nodot novadu domēs un 
pagastu pārvaldēs, ievietojot tur esošajās pastkastītēs.

Esi aktīvs un iesaisties Liepājas un 
Dienvidkurzemes novada plānošanā!

Izsaki savus priekšlikumus attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādei!
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM
Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli šādu nekustamo 

īpašumu atsavināšanai:
l Dienvidu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 006 0113, kas sastāv 

no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130060113, kopējo platību 0,7350 ha.
Sākumcena – 20509 euro, solis – 500 euro, nodrošinājuma maksa – 2050,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav. 
Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900;
l Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002 0143, kas sa-

stāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130020143, kopējo platību 0,1448 ha.
Sākumcena – 18569 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1856,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav. 
Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900;
l “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0148, kas sastāv 

no trīs zemesgabaliem ar kopējo platību 14,84 ha – ar kadastra apzīmējumu 64860040096, 
platību 6,84 ha, ar kadastra apzīmējumu 64860040117, platību 6,24 ha un ar kadastra apzī-
mējumu 64860040157, platību 1,76 ha.

Sākumcena – 31 169,00 euro, solis – 500 euro, nodrošinājuma maksa – 3116,90 euro, 
pirmpirkuma tiesīgo personu nav. 

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;
l “Gobzemji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 010 0058, kas sa-

stāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860100017 ar kopējo platību 4,61 ha. 
Sākumcena – 13 869,00 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1386,90 euro, 

pirmpirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;
l “Puriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0145, kas sastāv 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040077 ar kopējo platību 2,08 ha. 
Sākumcena – 5069,00 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 506,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;
l “Rāceņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0138, kas sastāv 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040059 ar kopējo platību 5,88 ha. 
Sākumcena – 11 869,00 euro, solis – 500 euro, nodrošinājuma maksa – 1186,90 euro, 

pirmpirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;
l “Stumbri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 005 0108, kas sa-

stāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860050077 ar kopējo platību 1,17 ha. 
Sākumcena – 4769,00 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 476,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;
l “Tīrumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0150, kas sastāv 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040116 ar kopējo platību 14,39 ha. 

Sākumcena – 28 869,00 euro, solis – 500 euro, nodrošinājuma maksa – 2886,90 euro, 
pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658;
l “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 004 0151, kas sa-

stāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860040211 ar kopējo platību 3,51 ha.
Sākumcena – 7669,00 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 766,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658.

Pāvilostas novada pašvaldība rīko (otrās kārtas) elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli 
šādu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

l “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 004 0236,  kas 
sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960040236  ar kopējo platību 0,6706 ha.

Sākumcena – 2615,00 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 261,50 euro, pirm-
pirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, 29183648;
l “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 003 0178,  kas 

sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960030178  ar kopējo platību 1,52 ha.
Sākumcena – 4775,00 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 477,50 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, 29183648;
l “Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 015 0143, kas sastāv 

no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64860150143 ar kopējo platību 0,0911 ha, dzīvo-
jamās mājas ar kadastra apzīmējumu 64860150143001 un šķūni ar kadastra apzīmējumu 
64860150143002.

Sākumcena – 7182,00 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 718,20 euro, pirm-
pirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, 63453658.

Samaksa par pirkumu – 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samak-
su (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 31.03.2021. plkst. 13.00 līdz 20.04.2021. plkst. 
23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 31.03.2021. plkst. 13.00 un noslēdzas 30.04.2021. plkst. 13.00.
Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu administrā-

cijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.
Atsavināšanas metode – elektroniska izsole izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Tālr. uzziņām 63498261, 63453658.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 31.03.2021. izsoļu vietnē htt

ps://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazi-
noties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS 

par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikumu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšana noteikta 
no 1. līdz 18. aprīlim.

Kandidāti savus pieteikumus var iesniegt jaunizveidojamā 
Dienvidkurzemes novada domēs to noteiktā darba laikā ar norādi 

“Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijai”.

Grobiņas novada domē, Lielajā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas nov.
Priekules novada domē, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules nov.
Durbes novada domē, Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pag., Durbes nov.
Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas nov.
Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes nov.
Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas nov.
Rucavas novada domē, Pagasta mājā, Rucavā, Rucavas nov.
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes nov.

Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas.

Tālruņi saziņai:
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, 
tālr. 29226758.
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, 
tālr. 29160023.
E-pasts velesanukomisija@dkn.lv.

Martā 17 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgās statuss, 2 personām piešķirts pamat-
pabalsts, 9 mājsaimniecībām piešķirts maznodrošinātās statuss, 1 personai piešķirts 
pabalsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 32 perso-
nām – dzīvokļa pabalsts, 1 personai  apbedīšanas pabalsts, 1 personai pārtraukts pamat-
pabalsts, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai piešķirts pabalsts pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma.

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ PAR PĀRTIKAS PAKU SAŅEMŠANU
Kas var saņemt palīdzību?
Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties pa-

pildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:
l atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (tas nozīmē, ka personas ienākumi ne-

pārsniedz 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai, bet katrai nākamajai personai māj-
saimniecībā 190 eiro);

l nonākušas krīzes situācijā;
l atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepār-

sniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaim-
niecībā 229 eiro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?
Svarīgi! Personai ir jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par 

trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.
Atbalsta pakas:
l pārtikas preču komplekti;
l higiēnas un saimniecības preču komplekti;
l pārtikas preču komplekti maziem bērniem līdz 2 g. vecumam (3 veidi atkarībā no 

bērna vecuma);
l higiēnas preču komplekti maziem bērniem līdz 2 g. vecumam (4 veidi atkarībā no 

bērna vecuma);
l skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Sīkāku informāciju var saņemt pie sociālā darba speciālistiem Pāvilostā, Vērgalē un 

Sakā. 
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
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Pāvilostas novada pašvaldī-
ba kopā ar Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju ir  iesniegusi 
projekta  “Ekspozīcijas “Saka – 
osta – Pāvil osta”  modernizācija” 
pieteikumu VKKF  izsludinātajā  
mērķpro grammā “Muzeju noza-
res attīstības programma”. Pro-
jekta mērķis: sekmēt Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja krājuma 
izmantošanu, nodrošinot izpētes 
rezultātu pieejamību plašai mērķ-
auditorijai, parādot kultūrvēstu-
riskās liecības Pāvilostā un Sakas 
pagastā atbilstoši mūsdienu pra-
sībām, sabiedrības interesēm un 
pieprasījumam. Projekta realizāci-
jas laiks 15.03.2021.–25.11.2021. 
Saņemtais finansējums no VKKF 
4500,00 EUR ir paredzēts koncep-
cijas (saturiskās un māksliniecis-
kās) izstrādei.

Pēc izanalizētā un izpētītā 
muzeja krājuma no senatnes līdz 
1940. gadam tika izvēlētas 6 galve-
nās virstēmas:

1) Sakas novada senatne;
2) Sakas novada tautastērps; 
3) ostas izveide un Pāvilostas 

dibināšana; 
4) barona Otto Lilienfelda ie-

tekme uz Pāvilostas attīstību; 
5) burukuģu būvniecība Pāvil-

ostā; 
6) Latvijas brīvvalsts laiks Pā-

vilostā – aktīvie sabiedriskie dar-
binieki.

Plānots noslēgt līgumu ar Lie-
pājas muzeja zinātnisko speciālisti 

VKKF atbalstīts projekts 
“Ekspozīcijas “Saka – osta – Pāvilosta”  modernizācija”

vēsturnieci  Innu Gīli, kura sadar-
bībā ar Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeja darbiniekiem veiks 
saturiskās (zinātniskās) koncepci-
jas izstrādi par tēmu: “Saka – osta 
– Pāvilosta”. 

Pētnieciskajam darbam iz-
mantos 1700 nacionālā krājuma 
priekšmetus no piecām muzeja 
kolekcijām: sadzīves priekšmeti, 
fotogrāfijas, veksikoloģija-faleris-
tika, rakstiskie priekšmeti, nauda 
un tās ekvivalenti.

Tie ir 16,4%  no Pāvilostas no-

vadpētniecības muzeja krājuma 
priekšmetiem, kas attiecas uz  lai-
ku no senatnes līdz 1940. gadam.

Savukārt mākslinieciskās kon-
cepcijas izstrādei plānots no slēgt 
līgumu ar Raimondu Vinduli par 
mākslinieciskās koncepcijas izs-
trādi par tēmu: “Saka – osta – Pā-
vilosta” (ekspozīcijas koncepta 
izstrāde, maketa izveide, telpas 
vides un podestūras dizains, ma-
teriālu izvēle, interaktīvie risināju-
mi, mākslinieks strādās uz vietas 
muzejā).

Muzeja vadītājas Irinas Kurčanovas tikšanās ar saturiskās koncepcijas izstrādātāju Innu Gīli (pirmā no labās).

Apvienojot saturisko (zināt-
nisko) izpēti ar māksliniecisko, 
izveidot vienotu ekspozīcijas kon-
cepciju, kas kalpotu par pamatu 
modernizētas, pastāvīgas ekspozī-
cijas izveidei.

Projekta realizācijā tiks sniegts 
ieguldījums Nacionālā krājuma uz-
turēšanā un izmantošanā, sagla-
bāta Sakas novada un Pāvilostas 
kultūrvēsture.

Izveidota Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja saturiskā 
koncepcija ekspozīcijai “Saka – 

osta – Pāvilosta”, izpētīta, izvēlēta 
kodolīga informācija un ievērota 
konsekvence par minēto laika pos-
mu un no tā izveidotās virstēmas: 
Sakas novada senatne, Sakas no-
vada tautastērps, ostas izveide un 
Pāvilostas dibināšana, barona Otto 
Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas 
attīstību, burukuģu būvniecība 
Pāvilostā, Latvijas brīvvalsts laiks 
Pāvilostā.

Projekta koordinatore 
Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība 
ir  saņēmusi finansējumu Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) pasākumā “Sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” atbalstīta 
projekta “Senlietu krātuves 
“Jūras māja” ekspozīcijas iz-
veide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-
F043.0207-000003,  realizāci-

jai.
 Īstenojot projektu, plānots 

veikt telpu aprīkošanu un lab-
iekārtošanu  Ziemupes “Jūras 
mājā”, kura tapa projekta Ei-

ropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonda (EJZF) pasākumā 
“Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” 
atbalstīta projekta “Senlietu 

krātuves “Jūras māja” izveide 
Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-
F043.0207-000007, ietvaros. 
Paredzēta mēbeļu iegāde, apa-
ratūras un tehnikas iegāde un 
inovatīvo risinājumu iegāde un 
uzstādīšana. Tika veikts viens 
iepirkums atbilstoši PIL otra-
jam pielikumam un divas cenu 
aptaujas procedūras. Līgums 
par inovatīvo risinājumu iegā-
di un uzstādīšanu tika noslēgts 
ar mākslinieku Gaiti Burvi par 
kopējo summu 33 060,00 eiro. 
Savukārt līgums par aparatūras 
un tehnikas iegādi tika noslēgts 
ar SIA “Hmsound” par summu 
10 064,17 eiro, ar PVN 21%.  Par 
mēbeļu, 35 krēslu, iegādi tika 
noslēgts līgums ar SIA “MERTA” 
par kopējo summu 900,20 EUR, 
ar PVN. Krēslu piegāde jau tika 
veikta, bet pārējie darbi ir tikai 
sākuma posmā, un plānotais 
darbu pabeigšanas termiņš ir 
2021. gada 1. augusts, kad “Jū-
ras māja” varēs lepoties ar jau-
nu veidolu, tai skaitā interaktīvu 
ekspozīciju. 

Projekta koordinatore 
Vizma Ģēģere
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PĀVILOSTAS NOVADĀ PIEMIN KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURUS

“25. marts. Pāvilosta. Diena, 
kad esmu skolas dežurante. Man 
ir 14 gadu un mācos sestajā kla
sē. Esmu izgājusi laukā, lai ar 
rokas zvaniņu sasauktu visus 
uz stundu. Aiz žoga stāv māsa 
un sauc mani pie sevis. Līdzko 
esmu pienākusi klāt, viņa saka, 
ka jābēg, jo tūlīt ieradīsies milicis 
un mūs savāks. Mamma nebija 
mājās, un uz mājām nedrīkstēja 
iet, jo tur mūs gaidīja bruņojies 
zaldāts. Mēs slēpāmies pie kaimi
ņienes, turpat pāri ielai.  26. mar
ta rītā tomēr atgriezāmies mājās, 
zaldāts mūs sagaidīja un lika 
kravāt mantas. Kad, pēc mūsu 
ieskatiem, visu vajadzīgo bijām 
sametušas maisos, zaldāts teica, 
ka nu ir laiks doties. Bet mēs at
teicāmies, ka bez mammas nekur 
nebrauksim. Mēģināja mūs pat 
piemānīt, ka mamma jau gaida 
uz perona. Vakarā atbrauc mā
jās mamma, mēs viņu sagaidām. 

Divas dienas mūžiņā –
Viena laba, otra ļauna.
I labā, i ļaunā,
Abas divas jādzīvo.

Jau sešus gadus Ziemupē ir sava piemiņas vieta – veltījums visām 
ziemupnieku komunistiskā genocīda skartajām ģimenēm. Un jau se-
šus gadus mēs pulcējamies pie Ziemupes gaišā skumju akmens, lai 
pieminētu, lai atcerētos 1949. gada 25. marta skarbos notikumus.

Šogad liela pulcēšanās liegta, bet piemiņas brīdis bija ne mazāk 
smeldzīgs. Izskanēja Aivara Gravas dzejolis “Sargeņģelis”, kas veltīts 
viņa omītei. Dzejolī ir rindas: 

“Viņa bija eņģelis, kurš zaudējis spārnus,
Un palicis lauku sētā…”
Tas mums ļoti sasaucās ar to cilvēku likteņiem, kurus sadzina va-

gonos un aizveda. Tie bija cilvēki, kuriem apgrieza spārnus…
Paldies Daigai un Dainai par dziesmām, tās sildīja mūsu sirdis, un 

ticu, ka arī to izvesto cilvēku sirdis, kuras vairs nepukst. Mēs nedrīks-
tam aizmirst…

Ziemupes senlietu krātuves “Jūras māja” vadītāja 
Daina Vītola

SARGEŅĢELIS
 (A. Grava)

Es savu sargeņģeli redzēju, 
Kad biju vēl pavisam mazs, 
Man sargeņģelis sveču gaismā 
Vakaros lasīja pasakas. 
Mans sargeņģelis slauca govis, 
Ravēja dārzus un aitas cirpa, 
Es zināju, ka naktīs 
Sargeņģelim rokas tirpa. 
Viņam nebija dzīve viegla, 
Tas nebij’ 
uz mākoņa maliņas stāvēt, 
Varbūt tāpēc viņš prata 
Bērnam galviņu paglaudīt 
un asaras žāvēt. 
Oma uz baznīcu gāja reti, 
Viņa nebija nekāda svētā, 
Viņa bija eņģelis, 
kurš zaudējis spārnus, 
Un palicis lauku sētā…

“Visapkārt tikai salti meži…” 
…atvērtu atmiņu turēt 
Un neaizmirst 
Tās daudzās dvēseles, 
Kurām par agru bij’ dzist 
Kaut kur Ziemeļu sniegos… 

           (R. Vērniece)

1941. gada 14. jūnijs un 1949. 
gada 25. marts ir kļuvušas par 
melnām dienām Latvijas vēsturē. 
Bez jebkāda juridiska pamata Pa-
domju Savienība masveidā depor-
tēja mūsu iedzīvotājus, no Latvijas 
tika izvesti tūkstošiem cilvēku, 
kuru vidū bija visu vecumu ļaudis 
no zīdaiņa līdz sirmgalvim. 

Šo traģēdiju aizmirst nevar – 
daudzi tūkstoši sagūla svešu zem-
ju smiltainē, daudzi neatgriezās 
un uz mūžu zaudēja dzimteni, tika 
sakropļotas neskaitāmu cilvēku 
dzīves, bet palikušie pēc atgrieša-
nās gadiem kā gruzdošu ogli sevī 
glabā atmiņas par salto zemi.

Lai pieminētu skaudros noti-
kumus, no 10. marta pie Vērgales 
“Top” veikala bija apskatāma Vēr-
gales muzeja veidota ekspozīcija 
“Visapkārt tikai salti meži... “, vel-
tīta komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai. Ekspozīcijā apskatāmas 
izsūtīto vērgalnieku vēstules no 
tālās Sibīrijas. Ļoti aizkustinošas 
ir mazās Māras un Lauras sirs-
nīgās vēstules māsīcai uz dzim-
tajām mājām Vērgalē.  Tikpat 

LAI ATCERĒTOS...
Piebrauc kravas mašīna, liek 
kāpt mums kuzavā, kur jau bija 
pāris cilvēku, un dodamies ceļā. 
Pienāk nakts, esam ieradušies 
Liepājā. Tiekam sasēdināti pēdē
jā ešelonā, lopu vagonos ceļam 
uz Sibīriju. 

Gan jauni, gan veci. Turīgāki 
un ne tik, visi kopā. Bērni guļ uz 
nārām, pārējie uz vagona grīdas 
uz saviem drēbju maisiem. Ceļā 
esam trīs nedēļas, pa retam tiek 
atvērtas vagona durvis. Stiprākie 
dodas pēc ūdens, un zaldāts pie
nes kaut ko līdzīgu kāpostu zupai. 
Un tā smaka vagonā vienkārši 
drausmīga. Esam tikuši līdz lielai 
pilsētai.  Izsēdināja un aizdzina 
uz pirti nomazgāties, visus vienā 
barā, pēc tam atgriežamies atpa
kaļ savos vagonos.

Ir aptuveni aprīļa vidus.  Mums 
palaimējās, visi, kas tikām iesēdi
nāti vagonā, arī no tā izkāpām 
savām kājām uz perona Omskā, 

kur mūs jau gaida kolhozu priekš
sēdētāji. Mēs tiekam aizvestas uz 
kolhozu “Будённый” Ačaīrā. Tur 
atkal piebrauc vīrietis, šoreiz gan 
ar vērša pajūgu, un aizved pie kā
das sievietes, kura mums savā vir
tuvē ierādīja vienu nelielu metāla 
gultiņu trijām. Sākums bija ļoti 
grūts, valodu nepratām, tikām ap
sauktas par fašistiem, bet, kad jau 
spējām izskaidrot, kādā situācijā 
atrodamies, viss mainījās.

Tā kā Sibīrijā ziemas garas 
un sals bargs, galvgalī guļ teļš, 
pa istabu skraidā sivēns un zem 
krāsns tup vistas. Apģērbs arī nav 
tas siltākais, saimniece iedeva 
vecu pufaiku un no vatētas segas 
šuvām, ko uzvilkt kājās. Ēdiens 
arī bija problēma – nācās iet pie 
kaimiņiem, un līdzi paņemtās 
drēbes un audumu mainīt pret ko 
ēdamu. Darbs bija smags, bet par 
to nemaksāja, bet gan izsniedza 
400 gramus maizes. Mammai nā
cās dalīties ar mani, jo es oficiā
li strādāt vēl nevarēju. Tālāk jau 
sāku strādāt arī es, nomainījām 
dzīvesvietu.

Pēc 10 gadiem atgriezos mā
jās, Latvijā.” 

Atmiņu stāsts – Zigrīda  
Beih mane,  izsūtīta no Pāvilos-
tas,  Brīvības ielas 4. 

Cik viss bija vienkārši! At-
nāca, lika sakravāt mantiņas un 
aizveda... Vienkārši?!

1949. gadā 25. un 26. martā 
izpostīto un atstāto māju skaits:

n Ulmale, 13 mājsaimniecī-
bas – 28 iedzīvotāji,

n Pāvilosta, 2 mājsaimniecī-
bas – 5 iedzīvotāji,

n Saka, 30 mājsaimniecī-
bas – 174 iedzīvotāji. 

(Informācija no Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja krājuma.) 

                                                                      
Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova

Pāvilostā, Simtgades parkā pie akmens komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņai, sveci iededza un ziedus nolika Pāvil-
ostas novada pašvaldība un Pāvilostas pilsētas kultūras 
nams. Foto: S. Vārsberga 

PIEMIŅAS BRĪDIS ZIEMUPĒ

ATCERES DIENA VĒRGALĒ

Foto: D. Vītola

Foto: V. Braže

emocionāls ir arī šo meiteņu tuvi-
nieku rakstītais.

Savukārt 25. martā Vērgales 
kapsētā pie piemiņas akmens 
Vērgales pagasta muzeja, Vērgal-
es pagasta pārvaldes un Vērgales 
kultūras nama pārstāvji aizdedza 
sveces, nolika ziedus un ar klu-
suma brīdi pieminēja represijās 
cietušos. Piemiņas brīdis norisi-
nājās, ievērojot visus mūsu valstī 
noteiktos drošības pasākumus. 

Vita Braže
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Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas 
platības un aktivitāte katru gadu ir at-
karīga no laikapstākļiem un cilvēku at-
tieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts 
pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un 
līdz ar to kūlas ugunsgrēku “sezona” nav 
ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav bijis lietus 
un ir vēss vai silts, pērnā gada zāle kļūst 
aizvien sausāka, bet kūlas ugunsgrēku 
skaits un platības pieaug. 21. martā Lat-
vijā jau reģistrēti 78 kūlas dedzināšanas 
gadījumi.

Ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas 
apkopt savas nesakoptās teritorijas – daļa 
aizdedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, 
daļu nodedzina bērni vai pusaudži, spēlē-
joties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet 
daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no ne-
pieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi 
izmestiem izsmēķiem. 

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, 
var secināt, ka vieni no tipiskākajiem kūlas 
dedzinātājiem ir vidēja vecuma cilvēki un 
seniori, kas jau gadu desmitiem tādā veidā 
ir “apkopuši” savu īpašumu. Šie iedzīvotāji 
neapzinās, cik bīstama ir kūlas dedzināša-
na – tā ir nekontrolējama, jo liesmas var 
strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, 
kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai, jo 
iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīv-
niekus un putnu ligzdas.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa 
noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības notei-
kumi” 6. punktā noteikts, ka ikvienas per-
sonas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var novest pie 
ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla un lai sa-
mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzī-
votājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi 
īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un 
jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana 
ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot no 
degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju ap 
ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās 
zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. 
Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies sau-
sā zāle un nebūs iespējama tās degšana. 

Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību ie-
saistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan paš-
valdības saistošajos noteikumos nosakot 
pienākumu un nosacījumus teritorijas sa-
kopšanai, kā arī kontrolējot šo nosacījumu 
izpildi. Ja visas pašvaldības iesaistītos un 
noteiktu šīs minimālās zemes apsaimnie-
košanas un uzturēšanas prasības, kā arī tās 
kontrolējot, tiktu novērsta kūlas veidošanās 
un ugunsgrēku izcelšanās iespējamība.

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas 

ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD 
uz tālruni 112 un jānosauc precīza adrese 
vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, 
kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona numurs un 
jāatbild uz dispečera jautājumiem. 

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

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

NOTIKUMI 
2021. gada martā

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
MARTĀ VEICA ŠĀDUS DARBUS

â Saņemta informācija, ka Vērgales pagastā ir piesārņots īpašums – izmestas nolie-
totas smago automašīnu riepas. Vainīgā persona ir konstatēta. Uzsākta administratīvā 
procesa lieta.

â Tika ziņots, ka kādā no privātīpašumiem Pāvilostā ir iekļuvis vīrietis, kas atrodas 
stiprā alkoholiskā reibumā. Pārkāpējs tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbinie-
kiem apstākļu noskaidrošanai.

â Pēc Valsts policijas informācijas, Pāvilostā, iespējams, ar automašīnu pārvietojas 
iereibis vadītājs. Tika veikta patrulēšana pa pilsētas teritoriju. Pārkāpējs netika atrasts.

â Pāvilostā, daudzdzīvokļu mājā, notika cilvēku pulcēšanās un nakts miera traucēša-
na. Tika izsaukta Valsts policijas speciālo uzdevumu vienība. No dzīvokļa tika izraidītas 
nepiederošās personas.

Atgādinu novada iedzīvotājiem par kūlas dedzināšanu

PATIESĪBA: Vēja un citu apstākļu ie-
tekmē degšanas virziens var mainīties, lies-
mas var strauji izplatīties un pārmesties uz 
ēkām utt. Cilvēki neapzinās, ka, jo garāka 
zāle, jo lielākas liesmas un līdz ar to nekon-
trolējamāks ugunsgrēks.

MĪTS: Kūlas dedzināšana nenodara 
kaitējumu dabai. 

PATIESĪBA: Kūlas dedzināšana nodara 
būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiska-
jai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, 
kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. 
Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzi-
not kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai 
pat vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi 
dzīvnieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas 
olas. Turklāt dedzinātas tiek arī putniem 
nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru un upju pa-
lienes.

MĪTS: Pēc kūlas dedzināšanas zeme 
paliek vērtīgāka un auglīgāka. 

PATIESĪBA: Kūlas dedzināšana sama-
zina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas. 
Dedzināšanas rezultātā virsroku gūst dažas 
bieži sastopamas graudzāles ar stipru sak-
ņu sistēmu, kas sāk dominēt agrākās sugu 
daudzveidības vietā. Tādēļ izzūd retās vai 
tikai dabiskiem zālājiem raksturīgās sugas, 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR 
DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas 
dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju ie-
rašanās, tad sākotnēji ieteicams objektīvi 
izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, 
vai dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja 
veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt 
apdzēst ar ūdeni, smiltīm vai arī izmanto-
jot koku zarus, piemēram, egļu zarus. Nav 
ieteicams mēģināt liesmas apdzēst, tām 
uzkāpjot virsū, jo, iespējams, apavu zole 
var neizturēt uguns radīto karstumu, kā arī 
no karstuma var aizdegties drēbes. Dzēšot 
liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv izde-
gušajā pusē, aptuveni 1–2 metru attālumā 
no liesmām, jo tādējādi, ja liesmas pēkšņi 
mainītu virzienu, iedzīvotājs būtu mazāk 
apdraudēts. Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka 
dzēšana nav droša, iedzīvotājam, lai neap-
draudētu savu veselību un dzīvību, ir jāpār-
trauc liesmu dzēšana un jāgaida ugunsdzē-
sēji drošā vietā. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI 
PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad 
VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta die-
nestu, kuram sniedz informāciju par kūlas 
degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes 
īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savie-
nības platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka 
kāda persona dedzina kūlu, tad nekavējo-
ties ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem 
uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts policijai 
par pārkāpēju.

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN 
PATIESĪBA PAR 
KŪLAS DEDZINĀŠANU

Sabiedrībā ir izplatīti vairāki mīti par 
kūlas dedzināšanu, piemēram, ka, dedzinot 
pērno zāli, zeme paliek auglīgāka un kūlas 
dedzināšana ir senlatviešu tradīcija, vai arī, 
ka tādējādi iespējams sakopt neapsaimnie-
kotās un nesakoptās teritorijas un tas ir 
veids, kā cīnīties ar ērcēm. VUGD norāda, 
ka visi pastāvošie mīti par kūlas dedzināša-
nas lietderīgumu ir tikai mīti, kuri neatbilst 
patiesībai.

MĪTS: Kūlas dedzināšanu ir iespējams 
kontrolēt. 

bet dedzināšana, sadegot organiskajām vie-
lām, rada arī mēslošanas efektu, kas dabis-
kai pļavai nav vajadzīgs. Kā arī kūlas dedzi-
nāšanas dēļ samazinās sugu daudzveidība, 
kas attiecīgi mazina dabas estētisko skais-
tumu – dabā izzūd dažādas krāsas, smaržas 
un skaņas, ko rada floras un faunas daudz-
veidīgums.

MĪTS: Dedzinot kūlu, ir iespējams cīnī-
ties ar ērcēm. 

PATIESĪBA: Lai gan daļa ērču sadeg, 
taču to skaits nav liels, jo zāle vēl nav izau-
gusi, un lielākā daļa ērču vēl nav aktīvas.

MĪTS: Kūlas dedzināšana ir senlatviešu 
tradīcija. 

PATIESĪBA: Senajos ticējumos un lauk-
saimniecības aprakstos nav liecību, ka tā 
būtu pašmāju tradīcija. Turklāt bieži tiek 
pat pieminēts, ka zāles pat trūcis. Latvie-
šiem savs zemes gabals bija svēts, tas tika 
izmantots pilnībā un apkopts rūpīgi, līdz ar 
to pavasaros uz laukiem sausās zāles nebi-
ja. Kūlas dedzināšana Latvijā sākās padom-
ju laikos, to ieviesa iebraucēji. 

VUGD katru gadu informē un izglīto 
iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas bīsta-
mību, bet ar to nepietiek, lai šādu uguns-
grēku skaitu samazinātu – joprojām ik 
gadu tiek reģistrēts ievērojams skaits kūlas 
ugunsgrēku, kuros nodeg vairākas ēkas 
un pat cieš cilvēki. Lai samazinātu kūlas 
ugunsgrēku skaitu, nepieciešama aktīvāka 
pašvaldību iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju 
domāšanas un uzvedības maiņa, apzinoties 
savas rīcības iespējamās traģiskās sekas.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināša-
na ir aizliegta un tā var apdraudēt cil-
vēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā 
arī rada būtisku kaitējumu dabai! VUGD 
aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās 
teritorijas bez kūlas dedzināšanas un ga-
dījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks 
– nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 
112.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns
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PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 
2021. GADA MARTA BŪVNIECĪBAS LIETAS

Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības 
lietas stadija

Būvniecības 
dokuments

BIS-BL-388794-813 Atpūtas mājas (dzīvoja-
mās ēkas) jaunbūve    

Kalna iela 41, Pāvilostā, 
Pāvilostas novads

Būvdarbu 
pabeigšana

Būvprojekts

BIS-BL-386693-811 Saimniecības ēkas 
būvniecība

“Zīriņi”, Ziemupe, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas 
novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-386459-810 Šķūņa būvniecība Sporta iela 1, Pāvilostā, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-385864-806 Vasaras mājas būv-
niecība

“Vasarnieki 14”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilos-
tas novads

Būvdarbu 
pabeigšana

Būvprojekts

BIS-BL-385333-805 Dzīvojamās ēkas un 
saimniecības ēkas 
būvniecība

Avotu iela, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbu 
pabeigšana

Būvprojekts

BIS-BL-384550-809 Dzīvojamās mājas 
pārplānošana

Dzintaru iela 39, Pāvilos-
ta, Pāvilostas novads

Projektēšana Apliecinājuma 
karte

BIS-BL-384538-808 Dzīvojamās mājas 
fasāžu atjaunošana

Dzintaru iela 39, Pāvilos-
ta, Pāvilostas novads

Projektēšana Apliecinājuma 
karte

BIS-BL-383765-804 Dzīvojamās mājas 
pārbūve

Brīvības iela 33, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-BL-383407-802 Saimniecības ēkas 
pārbūve un jaunas saim-
niecības ēkas būvniecība

“Stumbrenieki”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilos-
tas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-BL-382363-807 Dzīvojamās mājas 
būvniecība

“Norkalni”, Strante, 
Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads

Projektēšana 
pabeigta

Būvprojekts

BIS-BL-382023-796 Darbnīcas jaunbūve Lejas iela 15, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana 
pabeigta

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-382022-801 Saimniecības ēkas 
pārbūve par pirti

Lejas iela 15, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana 
pabeigta

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-382021-795 Saimniecības ēkas 
pārbūve

Lejas iela 15, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana 
pabeigta

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-381402-800 Dzīvokļa vienkāršotā 
atjaunošana

Dzintaru iela 99–10, Pāvil-
osta, Pāvilostas novads

Projektēšana 
pabeigta

Apliecinājuma 
karte

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

25 tūrisma pakalpojumu sniedzēji Kurzemē sa-
ņem “Gājējam draudzīgs” zīmi.

Šī gada februārī par gājējiem draudzīgiem atzīti 
un īpašu zīmi saņēmuši 25 tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji Kurzemē, tādējādi apliecinot, ka piedāvā 
īpaši kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus 
pakalpojumus, lai pārgājiena pieredzi padarītu pēc 
iespējas pozitīvāku. Īpašā zīme “Gājējam draudzīgs”, 
kas radīta 2020. gadā, kopumā līdz šim piešķirta 
104 tūrisma jomas uzņēmumiem visā Latvijā.

Par gājējiem draudzīgiem tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējiem Kurzemē atzīti un “Gājējam 
draudzīgs” (Hiker-friendly) zīmi saņēma šādi 
mūsu novada objekti:

n Ziemupes jūrmalas stāvlaukums, telšu vieta “Ziemupes jūrmalas stāvlaukums”, 
Pāvilostas novads,

n senlietu krātuve “Jūras māja” – Vērgales/Ziemupes Tūrisma informācijas centrs, 
Pāvilostas novads,

n Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs,
n Godiņu piedzīvojumu platforma, Pāvilostas novads.

Vairāk informācijas https://www.kurzemesregions.lv/25-turisma-pakalpojumu.../

Projekts LLI-448 “Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” 
(pārgājienu projekts) tiek realizēts ar Interreg Latvia - Lithuania Programme pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu. Šī preses ziņa ir sagatavota ar Eiropas Savie-
nības finansiālo atbalstu. Par šīs preses ziņas saturu pilnībā atbild tās autors, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pāvilostas novadā četri
 “Gājējiem draudzīgi” 

zīmes saņēmēji! Pāvilostas novada dome 2021. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 5., 37. §) pieņēma lēmumu 
“Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
īpašumam Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.  
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ 

Publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 12. aprīļa līdz 10. maijam.
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 28. aprīlī plkst. 17.00. 
Saite uz sanāksmi:
https://us02web.zoom.us/j/81444353403?pwd=bXhMNmJDYkJqaDlrT09jZEtBUUVzdz09 
vai https://ej.uz/Austrumuiela3 

AR LOKĀLPLĀNOJUMA 1. REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES:
1) Pāvilostas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv, sadaļā “Domes paziņojumi” vai 

https://www.facebook.com/PavilostasTIC/,
2) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai https://ej.uz/Austru-

mu_iela_Pavilosta.
PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Priekšlikumus iespējams iesniegt  līdz 10. maijam:
1) nosūtot iesniegumu Pāvilostas novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilos-

ta, Pāvilostas novads, LV-3466),
2) nosūtot iesniegumu Pāvilostas novada būvvaldei pa pastu (adrese: “Pagasta māja”, Saka, Sa-

kas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466),
3) ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 

ēkas Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
4) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv,
5) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Ie-

sniegt priekšlikumu”.
KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

Informāciju par lokālplānojuma 1. redakcijas risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un 
publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

1) sazinoties ar Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas plānotāju – lietvedi būvniecības, mērnie-
cības un ģeodēzijas jomā Daci Baumani pa tālruni 28017731 vai e-pastu dace.baumane@pavilosta.lv,

2) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Laini Veinbergu pa 
tālruni 29646789 vai e-pastu laine@rp.lv.
LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. 
gadam, izmainot plānoto (atļauto) izmantošanu – funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves terito-
rijas (P-1) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), kas ietver savrupmāju un tām piederīgo 
palīgēku (saimniecības ēkas, garāžas, šķūnīši u.tml.) būvniecību, īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0169.

Lokālplānojuma teritorijā plānota funkcionālā zona Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 
(DzM), nosakot galveno teritorijas izmantošanas veidu savrupmāju apbūve (dzīvojamā apbūve, ko 
veido vienas ģimenes dzīvojamā māja, divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu māja, ietverot nepiecieša-
mās palīgbūves un labiekārtojumu). Lokālplānojuma teritorijā tiek noteikti šādi apbūves parametri: 
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 1200 m2, stāvu skaits – 2 stāvi, ieskaitot jumta 
izbūvi, maksimālais apbūves augstums – 8 m līdz jumta korei, apbūves intensitāte – 60%, maksimālais 
apbūves blīvums – 30% un zaļās brīvās teritorijas rādītājs – 50%. 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) lokālplānojuma teritorijā atbilst dabā esošas pašvaldī-
bas ielas Torņa iela sarkanām līnijām.

Lokālplānojuma risinājumi un priekšlikumi kalpos par pamatu turpmākajai nekustamā īpašuma 
Austrumu iela 3 sadalīšanai un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kā arī satiksmes orga-
nizācijas un sasaistes ar apkārtējām teritorijām plānošanai, ielu/ceļu un nepieciešamo inženiertīklu 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana
 “Lokālplānojums nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, 

Pāvilostas, Pāvilostas novada teritorijā”
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22. APRĪLĪ TIEŠSAISTĒ NOTIKS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
SANĀKSME KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2021.–2027. GADAM 1. REDAKCIJAS PROJEKTAM

Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstī-
bas programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Priekšlikumus 
turpmākai Kurzemes attīstībai sabiedriskās apspriešanas laikā no 2021. gada 29. marta līdz 
30. aprīlim var sniegt, izmantojot Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemes
regions.lv pieejamo veidlapu. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības program-
mas izstrādē, šī gada 22. aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Kurzemes plāno-
šanas reģions jaunajā 
Attīstības programmā 
ir izvirzījis kopumā 8 
vienlīdz svarīgas prio-
ritātes integrētai Kurze-
mes reģiona attīstībai: 
Dinamiskas zināšanas, 
Izaugsmes ekonomika, 
Zaļa un droša attīstība, 
Ilgtspējīga mobilitāte, 
Pievilcīga dzīves vide, 
Sociāla iekļaušana, 
Kultūras potenciāls un 
Aktīva sabiedrība kā 
horizontālā prioritāte. 
Tās ir izvirzītas, balsto-
ties uz Kurzemes plāno-
šanas reģiona ilgtspējī-
gu attīstības stratēģiju 
2015.–2030. gadam, kā 
arī ievērojot pēctecību 
ar iepriekšējā perioda Attīstības programmu 2015.–2020. gadam. Par prioritātēm un rīcībām 
Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažā-
du jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto prioritāšu 
noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus rīcību virzieniem un 
rīcībām izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Dokumenti publiski pieejami gan digitālā formātā Kurzemes plānošanas reģiona tīmek-
ļa vietnē www.kurzemesregions.lv un Geolatvija.lv, gan drukātā formātā Kurzemes plānoša-
nas reģiona Uzņēmējdarbības centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā. 

Priekšlikumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. ga-
dam 1. redakcijai lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv vai pa pas-
tu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048, aizpildot priekšlikumu veidlapu. 

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021. gada 29. marta līdz 30. aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021. gada 22. aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistē.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcija apstiprināta ar Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomes 2021. gada 24. marta (sēdes protokols Nr. 3/21) lēmumu Nr.3.1, tajā ie-
tverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termi-
ņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni, rīcības plāns un ieviešanas uzraudzī-
bas un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. 

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027.gadam 
izstrādi varat uzzināt mūsu mājaslapā.

Par Kurzemes plānošanas reģionu
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izvei-

dots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas šobrīd apvieno 20 pašvaldības: 
18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērs-
raga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un 
Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.

Pēc 2021. gada 1. jūlija KPR veidos 7 pašvaldības – 2 valstspilsētas Liepāja un Vents-
pils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem 
var uzzināt: www.kurzemesregions.lv. 

Papildu informācijai:
Indra Murziņa, Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības plānotāja, 

tālr. 26462395, e-pasts indra.murzina@kurzemesregions.lv

Mēnesi pirms Lielās talkas, kas norisināsies 24. aprīlī, visiem talkotājiem 
ir iespēja pieteikt savu talkošanu tiešsaistes kartēs Lielās talkas mājaslapā 
www.talkas.lv, sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības 
priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās talkas norises brīdī, kā arī aktīvi 
reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā 
vienotos Latvijas sakopšanā.

Talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan apskatīties “Piesārņoto vietu karti”, 
plānojot savus Lielās talkas darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā 
paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās 
aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz individuālo talkošanu, tāpēc 
ir pieejama arī īpašā SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vietu var 
atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās 
Lielās talkas kartes, kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu 
savākšanas talku: 

l “Lielās talkas ‘21 kartē” talkotāji aicināti pieteikt trīs veidu talkas – atkritu-
mu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas labiekārtoša-
nas un atkritumu savākšanas talkas: https://talkas.lv/lielatalka/pieteikttalku/, 

l “Solo talkas ’21 kartē” savas talkas ir aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties 
dabā un talkot vienatnē, sakopt savu apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā ir iespēja 
individuālajiem talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju pulkam, lai 
kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos: https://talkas.lv/lielatalka/solo
talkas/,

(zināšanai: SOLO talkotājiem savāktie atkritumi jānogādā oficiālajās talkoša-
nas vietās, kuras atrodamas kopējā talkošanas kartē),

l “Piesārņoto vietu kartē” Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši pie-
sārņotas vietas savos novados un reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas 
darbi būtu īpaši nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnotovietukarte/.

Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi 
kopā”,  jo ikviens no mums var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un 
tīrāko valsti pasaulē. Jau šonedēļ vairākas pašvaldības ir sākušas aicināt savus 
iedzīvotājus aktīvi pieteikt talkas Lielās talkas mājaslapā. 

KĀ TALKOT COVID-19 LAIKĀ?
â SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakop-

jot savas mājas apkārtni;
â DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad 

talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru dis-
tanci;

â ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt 
vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada 
ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sa
biedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts 
prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm 
ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu pārņēma jau
nais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums 
talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, iz
mantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Papildu informācijai:
Lielās talkas sabiedrisko attiecību konsultante Nikola Matjušenko, 

tālr. 26431149, e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com

Sākas atkritumu savākšanas 
un labiekārtošanas talku pieteikšana

Pašvaldība martā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Zilaine”, Sakas pagastā, 5,6 ha platībā;
l “Kļaviņas”, Sakas pagastā, 3 ha platībā;
l Malduguns iela 1, Pāvilostā, 0,4487 ha platībā;
l “Rugāji”, Sakas pagastā, 4,6 ha platībā;
l “Ainavas”, Vērgales pagastā, 9,5584 ha platībā;
l Stadiona iela 5, Pāvilostā, 0,9835 ha platībā;
l Dzintaru iela 109, Pāvilostā, 5454 m2 platībā;
l “Pagrabs”, Vērgales pagastā, 1,4 ha platībā;
l “Remas zeme”, Vērgales pagastā, 5,33 ha platībā;
l “Kalnājiņi”, Vērgales pagastā, 8,4 ha platībā;
l Tirgus iela 4, Pāvilostā, 600 m2 platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
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2021. gada 15. aprīlī 

Donoru dienu Pāvilostā 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

no plkst.9:00 
 
Informācija donoriem: 

1. Uz asins nodošanu aicinām cilvēkus, kuri jūtas pilnīgi veseli. 
2. Ķermeņa svaram jābūt vismaz 50 kg. 
3. Pirmreizēji donori var būt no 18 līdz 60 gadus jauni. 
4. Ziedošanas dienā donoriem jāpaēd vieglas brokastis. 
5. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments ar personas kodu un 

foto. 
6. Kompensācijas pārskaitīšanai nepieciešams donora bankas  konta 

Nr. (var atteikties no kompensācijas). 

 

Donoriem iepriekšēja pieteikšanās pie Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama vadītājas Silvas Vārsbergas pa 
tālruni 29366112 

 

Sīkāka informācija mājas lapā www.donors.lv vai 
tālr.63481264 vai 26557743, 29393659 

Straujiem soļiem tuvojas 
jaunā aktīvā tūrisma sezona! 
Pāvilostas novada TIC sadar-
bībā ar novada tūrisma uzņē-
mējiem uzsāk ceļotāju akciju 
“Piedzīvo Pāvilostas novadā!”.

 Iespēja pēdējo reizi iepazīt 
un izbaudīt Pāvilostas novadu, 
jo no vasaras vidus Pāvilostas 
novads iekļausies jaunajā Dien-
vidkurzemes novadā.

Ceļotājiem, apmeklējot kādu 
no piedāvātajiem pakalpoju-
miem vai apskates vietām, būs 
iespēja Pāvilostas novada tūris-
ma brošūrā krāt uzlīmes no uz-
ņēmējiem. Piedāvājumā būs 17 
dažādi ieteikumi, un, sakrājot 
vismaz 13 atzīmes anketā līdz 

2021. gada 31. oktobrim, tiks 
dota iespēja piedalīties izlozē 
par pārsteiguma balvām no Pā-
vilostas novada.

Akcijā aicinām piedalīties ne 
tikai novada viesus, bet arī vietē-
jos iedzīvotājus izmantot izdevī-
bu un atbalstīt šajā sezonā mūsu 
tūrisma uzņēmējus.

“Piedzīvo Pāvilostas nova-
dā!” iekļauti – Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejs, zivju 
veikals “Kaija”, zvejnieku saim-
niecība “SAIVA”, Dzintara Zama-
rīša kūpinātās zivis, Pāvilostas 
novada kafejnīcas un restorāni, 
“Jūras rotas”, Akmeņraga bāka, 
Vērgales muzejs, z/s “Kalniņ-
kalni”, Dvēseles veldzes dārzs, 

“KulTūrBode”, Jūras māja, Ziem-
upes jūrmalas stāvlaukums, Sa-
raiķu bišu dzeņu labirints, SUP 
nomas, kanoe nomas, kuģīšu un 
laivu izbraucienu piedāvājums 
un Pāvilostas novada naktsmīt-
nes.

Jauno tūrisma brošūru vari 
jau meklēt Pāvilostas novada 
TIC (Dzintaru iela 2, Pāvilosta) 
un digitāli www.visitpavilosta.lv/
noderigi/bukleti.

Vēlam visiem izturību, smai-
du un spēku, uzsākot jauno tū-
risma sezonu!

Pāvilostas novada TIC tū-
risma informācijas konsultante 

Anta Lībiete

Ceļotāju akcija  
“Piedzīvo Pāvilostas novadā!” Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 25. februārī ir pieņēmusi lē-

mumu Nr. 4., 23. § “Par detāplānojuma projekta nodošanu publiskai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Zeltenes iela 6, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

Detālplānojuma mērķis ir jaunu zemes vienību veidošana, detalizējot 
un konkretizējot teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā 
paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasī-
bas katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei – mazstāvu 
dzīvojamā apbūve (DzM-4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes 
vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieki, iz-
strādes vadītājs – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds 
Magone.

Detālplānojuma izstrādātājs – Viesturs Laiviņš, tālr. 27065089, e-
pasts v.laivins@gmail.com.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 
23. marta līdz 28. aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 14. aprīlī plkst. 16.00. 
Tiešsaistes aplikācijā ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/76184922877?pwd=SllPWGpIdVo3eERtWE

RiaDE3WVN3dz09; Meeting ID: 761 8492 2877.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var ie-

pazīties:
 l izdrukas formā Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā;
 l elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 

portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18644 un pašvaldības 
mājaslapā http://www.pavilosta.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publis-
kās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

l iesniedzot vai sūtot pa pastu – Pāvilostas novada būvvaldei, “Pagas-
ta māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466; elektroniski 
parakstītus, adresējot tos buvvalde@pavilosta.lv. Iesniegumā fiziskām per-
sonām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, 
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tāl-
ruņa numurs; 

l valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi, iepazīs-

toties ar aktuālo informāciju plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā 
un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

DETĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI ZELTENES IELĀ 6, 
PĀVILOSTĀ, PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Mājas kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma 
galamērķa popularizēšanas pasākums, un to or-
ganizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) sadarbībā ar LLTA “Lauku ceļotājs”.

Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igau-
nijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus 
un dažādos reģionos. 2019. gadā šādas Mājas ka-
fejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, 
kam 2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas 
kafejnīcu dienas iepriekšējos gadus guva lielu at-
saucību, un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt 
savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūris-
ma galamērķi, tāpēc šogad šādas dienas nolemts 
organizēt visā Latvijā.

Arī Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centrs ir pieteicis Pāvilostas novada dalību, bet da-
tumi, kuros varētu notikt Mājas kafejnīcu dienas Pā-
vilostas novadā, nav vēl zināmi. Tas tiks precizēts, 
vienojoties ar Pāvilostas novada uzņēmējiem, kuri 
vēlas piedalīties šajā akcijā. Pāvilostas novada TIC 
būs koordinators šajā pasākumā un aicinājums no 
LIAA puses ir šo pasākumu organizēt vasaras izska-
ņā (augusts, septembris, oktobris).

KAS VAR PIEDALĪTIES?
Aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā 

sniedz ēdināšanas pakalpojumus, gan vietējie iedzī-
votāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai 
tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt savas mā-
jas/sētas un pacienāt viesus (nav jābūt bezmaksas).

KĀDS BŪS ATBALSTS NO LIAA UN “LAUKU 
CEĻOTĀJA”?

l Mārketinga aktivitātes, iesaistot visus gala-
mērķus – sociālie tīkli, reklāmas materiāli, preses 
ziņas, video, TV un radio, u.c.

 l Kopīga mājaslapa, kurā būs atrodama infor-
mācija par katru no galamērķiem, to dalībniekiem 
un praktiskā informācija – www.celotajs.lv/majaska
fejnicas.

l Informācija par pasākumu www.latvia.travel 
mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Informācija par 
katra reģiona Mājas kafejnīcu dienām www.latvia.

Mājas kafejnīcu dienas 
šogad visā Latvijā 
un arī Pāvilostas novadā!

travel pasākumu kalendārā.
l Praktiskas apmācības; paredzētās tēmas – sa-

nitārās prasības un drošība (PVD), prasības saistībā 
ar Covid-19 (iesp., SPKC), mārketings (PR aģentū-
ra), saskarsme ar apmeklētājiem.

l Vienošanās ar PVD un VID. Atļauja darboties 
tiem, kas nav uzņēmēji vai ēdināšanas uzņēmēji. 
Apmācības plānotas attālināti un uzņēmējiem būs 
bez maksas. Uzņēmēji aicināti ierosināt sev intere-
sējošās un aktuālās tēmas apmācībām.

l Vadlīnijas un ieteikumi viesu uzņemšanai.
Dalībniekiem:
l Veikt apmeklētāju uzskaiti un sniegt atsauks-

mes pēc pasākuma.
l Izvietot organizatoru sagatavotos mārketinga 

materiālus un reklamēt savu piedāvājumu.

Daži Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēji jau ir 
pieteikuši savu dalību, bet ceram, ka atsaucība augs 
un ne tikai tūrisma uzņēmēji būtu gatavi uzņemt 
ciemiņus, bet arī aktīvi vietējie iedzīvotāji. Piesaki 
savu dalību Mājas kafejnīcu dienās Pāvilostas no-
vadā Pāvilostas Tūrisma informācijas centram uz 
e-pastu tic@pavilosta.lv.

Informāciju apkopoja 
Pāvilostas novada TIC tūrisma informācijas 

konsultante Anta Lībiete
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26. un 27. martā Daugavpilī 
notika vēl nebijis konkurss jau-
najiem mūziķiem – 1. Starptau-
tiskais Marka Rotko Mūsdienu 
mūzikas jauno izpildītāju kon-
kurss, kurā piedalījās bērni un 
jaunieši līdz 19 gadu vecumam. 
Konkursu organizēja Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs sa-
darbībā ar Daugavpils pilsētas 
Kultūras pārvaldi, Izglītības pār-
valdi un Daugavpils Universitā-
tes Mūzikas un mākslu fakultāti.

Konkursa mērķis –  sekmēt 
muzicēšanas prasmju attīstību 
jaunajiem mūziķiem un godināt 
Daugavpilī dzimušā pasaulslave-
nā amerikāņu mākslinieka, abs-
traktā ekspresionisma un krāsu 
laukumu glezniecības pamatlicēja 
Marka Rotko (1903–1970) vārdu.

Konkursa organizatori bija 
saņēmuši vairāk nekā 350 pie-
teikumus no Vācijas, Kanādas, 
Izraēlas, Somijas, Portugāles, Po-
lijas, Indijas, Latvijas, Igaunijas 
un vairākām citām valstīm. Kon-
kurss notika četrās kategorijās: 
stīgu instrumenti, pūšamie un 
sitamie instrumenti, klavierspēle 
un akordeona spēle. 

JAUNO MŪZIĶU KONKURSS DAUGAVPILĪ

2. vijoļspēles klases audzēknis Otto Benedikts SPJUTS. 1. klavierspēles klases audzēknis Jēkabs TETERIS.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolu pārstāvēja skolotājas 
Līgas Spjutes 1. klavierspēles kla-
ses audzēknis Jēkabs TETERIS  
un skolotājas Daces Bērznieces 2. 
vijoļspēles klases audzēknis Otto 
Benedikts SPJUTS (koncertmeis-
tare Inguna Venena).

Konkursantu sniegumu vēr-
tēja desmit žūrijas locekļi no Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievi-
jas, Vācijas, Izraēlas un Kanādas. 
Starp labākajiem konkursa 
dalībniekiem bija arī mūsu au-
dzēkņi – III vietas ieguvēji!

Izsaku lielu pateicību sko-

lotājām Ingunai Venenai, Dacei 
Bērzniecei, Līgai Spjutei par uz-
drīkstēšanos piedalīties konkur-
sā un ieguldīto darbu šajā grūtajā 
Covid-19 laikā. Audzēkņiem Jē-
kabam un Otto vēl daudz uzvaru! 
Vecākiem paldies par izturību un 
atbalstu!

No 26. marta ikviens intere-
sents var skatīties labākos kon-
kursantu priekšnesumus Youtu
be kanālā “Latvian Contests”.  

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore 

Inga Šnore

Dekorāciju izvietošana pilsētā.

Lieldienas ir atdzimšanas 
svētki. Šī gada dekorācijās ir 
redzami zaķi, olas un tādas pa-
vasara puķes kā tulpes, snieg-
pulkstenītes un narcises, kas 
vislabāk atspoguļo atdzimšanu 
simboliski.

Lieldienu dekorāciju izgata-
vošanai tika izmantotas mūsdie-
nīgas tehnoloģijas. Koka finiera 
zaķus un olas ar pavasara zie-
diem izgrieza lāzergravēšanas 
griešanas iekārta. Liels paldies 
Mairitai Tumpelei par produktīvo 
sadarbību!

Ar dekoru izgriešanu gan ne-
beidzās dekorāciju izveide. Tās 
nokrāsoja pavasarīgās krāsās – 
baltā, oranžā, gaiši zaļā un dzel-
tenā krāsā. Kultūras nama vadī-
tāja Silva Vārsberga un apkopēja 
Gita Mackēviča cītīgi krāsoja de-
korus visu martu. Dekori žāvējās 
pat uz drēbju pakaramiem kul-
tūras namā. Kopīgi ar kultūras 
nama darbiniekiem izdomājām 
konstrukciju, pie kā pielikt deko-
rus. Konstrukcijas izgatavoja un 
pa pilsētu izvietoja labiekārtoša-
nas strādnieki Rinalds Stirna un 
Andris Ermsons. 

Lieldienu dekorāciju izvei-
došana prasīja daudz laika un 
darba, bet, kopīgi sadarbojoties, 
tiešām panākts labs rezultāts, un 
ceru, ka nākamgad izdosies pa-
pildināt dekorāciju skaitu!

Ainavu arhitekte 
Anda Uzare

Lieldienu dekorācijas

Nokrāsotās dekorācijas žuva pat uz drēbju pakaramajiem.

PĀVILOSTAS PAMATSKOLAS ZIŅAS
Latvijā jau ceturto gadu Eiropas Naudas nedēļā Finanšu nozaru 

asociācija kopā ar “Junior Achievement Latvia” un Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) aicināja 7.–9. klašu sko-
lēnus (vecumā no 13 līdz 15 gadiem) reģistrēties Eiropas Banku fede-
rācijas (EBF) “European Money Quiz” viktorīnai ar mērķi pārbaudīt 
zināšanas finansēs, matemātikā un kiberdrošībā. Pieteicās 8. klases 
skolēni. Rezultātā 8. klases visu skolēnu komanda ieguvusi vis-
vairāk punktu starp 30 dalībskolām. Apsveicam viņus! Paldies sko-
lotājai Ārijai Paipai par skolēnu sagatavošanu viktorīnai!

Skolas ar augstiem “European Money Quiz” nacionālās viktorīnas 
rezultātiem:

1) Pāvilostas pamatskolas 8. klase – 21587 punkti, 
2) Limbažu vidusskolas 7.a klase – 20397 punkti,
3) Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.b klase – 20324 punkti,
4) Rīgas Purvciema vidusskolas 9.c klase – 20216 punkti,
5) Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 8.b klase – 20069 punkti.

Izmantojot kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas 
soma” projekta piedāvātās iespējas, 31. martā 1.–3. klase noskatī-
jās muzikālu izrādi “Alise Brīnumzemē”, savukārt 4.–9. klašu skolēni 
skatījās iluzionisma muzeja “Mystero” muzejpedagoģisko nodarbību. 
Te bija iespējams iemācīties arī interesantu burvju triku ar monētiņu, 
ja pirms tam tā bija sagatavota.

Pāvilostas pamatskolas direktore
Marita Rolmane
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LAUKU ATBALSTA DIENESTS (www.lad.gov.lv) 
Platību maksājumu pieteikumu iesniegšana: 
l no 7. aprīļa – sākas pieteikšanās platību maksājumiem, 
l 24. maijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem,
l 15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma 

samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu. 
l Ņemot vērā Covid-19 izplatību un noteiktos ierobežojumus, visu nepieciešamo 

atbalstu LAD klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju Elektroniskās pieteikšanas 
sistēmā (EPS), sniegs arī pa tālruni.

l Klientu ērtībai Lauku atbalsta dienests aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vieno-
tajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu informāciju par platību maksā-
jumu iesniegšanas kārtību un iegūtu atbalstu EPS pakalpojumu izmantošanā.

Līdz 30. aprīlim LAD aicina pieteikties apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem 
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības nozarei. 

l Atbalsts ir paredzēts putnkopības nozarei ar mērķi nodrošināt biodrošības prasību ie-
viešanu.

l Atbalstu var saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētie mazie un vidējie 
uzņēmumi, kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus.

l Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

l Pasākumā priekšapmaksa netiek paredzēta.
l Atbalstu izmaksās, pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši 

apstiprinātajam projekta iesniegumam.

No 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 19. maijam LAD aicina saimniecības iesniegt 
pieteikumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.

l Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaim-
niekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma eko-
nomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret 
klimata pārmaiņām.

l Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, slē-
dzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu. 

l Konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko dar-
bību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā 
pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro.

l Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā konsultāciju pa-
kalpojumu sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centrs”.

l Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar kon-
sultāciju sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024. gada 31. martu.

l Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. 
l Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Līdz 2021. gada 28. maijam ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus pasākumā “Kom-
pensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”.

l Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) 
radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai.

l Kompensācija tiks piešķirta par 2020. gadā radītajiem zaudējumiem.
l Uz atbalstu var pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar 

komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
l Projektu iesniegums, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, ir jāiesniedz LAD Elek-

troniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta formā uz lad@lad.gov.lv.
l Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

LLKC Liepājas biroja PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS
PLĀNOTĀS KONSULTĀCIJAS PLATĪBU MAKSĀJUMU PIEŅEMŠANAS LAIKĀ 

PĀVILOSTAS NOVADĀ* 

Datums Pāvilostas novada pašvaldības 2. stāva zālē Vērgales pagasta pārvaldē

21.04.2021. no plkst. 10.00 līdz 13.00 no plkst. 14.00 līdz 17.00

05.05.2021. no plkst. 14.00 līdz 17.00 no plkst. 10.00 līdz 13.00

19.05.2021. no plkst. 10.00 līdz 13.00 no plkst. 14.00 līdz 17.00

* Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, zvanot uz tālr. 27843096 vai rakstot uz e-pastu liepaja@llkc.lv.

14. aprīlī plkst. 18.00 tiešsaistes maksas mācības “Augsnes auglība un augļu, lau-
ka un siltumnīcas dārzeņu mēslošana bioloģiskajā un tradicionālajā audzēšanā” kopā 
ar Valentīnu Poli (Dr. agr., “Dārzkopības institūta” pētnieci, augu aizsardzības konsultan-
ti). Dalības maksa – 12,00 EUR (ar PVN). Galvenās mācību tēmas: augsne un tās auglība; 
augsnes pH un EC līmeņa nozīme un praktiskais pielietojums; mēslošana bioloģiskajā un 
tradicionālajā audzēšanā; kopīgais un atšķirīgais; jautājumi un atbildes. Pieteikšanās un 
papildu informācija pa tālr. 2784309, e-pastu liepaja@llkc.lv.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM

Ar 2021. gada martu Valsts teh-
niskās uzraudzības aģentūra (VTUA) 
atklāj lauksaimniecības sezonas 
sākumu, t.i., dodas maksimāli tuvu 
traktortehnikas atrašanās vietai 
veikt valsts tehnisko apskati.

Traktortehnikas valsts tehnis-
kās apskates laikā obligāti jāievēro 
valstī noteiktās epidemioloģiskās 
prasības (vismaz 2 m x 2 cilvēki, 
lietojam sejas maskas utt.). Situā-
cijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsa-
kās ievērot VTUA nodarbinātā norā-
dījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu 
sniegšanu un atkārtoti aicinās ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehni-
ka un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā 
vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un ap-
kārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. 
Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī 
lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas, un tās 
vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu nor-
matīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

Uzziņām: tālr. 63425564, liepaja@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv.

19. aprīlī plkst. 10.00 tiešsaistes bezmaksas informatīvais seminārs par Lauku atbal-
sta dienesta un Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātēm. Papildu informācija un pie-
teikšanās pa tālr. 28310484, e-pasts irina.gintere@llkc.lv. 

22. aprīlī plkst. 10.00 tiešsaistes maksas mācības “Grāmatvedības kārtošana 
vienkāršajā ierakstu sistēmā, gada deklarācijas aizpildīšana un nodokļu aktualitātes 
2021. gadā” kopā ar Astru Straumi (sertificētu grāmatvedi un pieredzējušu pasniedzēju). 
Dalības maksa – 12,00 EUR (ar PVN). Galvenās mācību tēmas: uzņēmējdarbības formas, 
kuras tiesīgas kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā; grāmatvedības kārtošana 
vienkāršā ieraksta sistēmā; ieņēmumu un izdevumu žurnāla aizpildīšana; deklarācijas par 
2020. gadu aizpildīšana; likumdošanas izmaiņas 2021. gadā; jautājumi un atbildes. Pieteik-
šanās un papildu informācija pa tālr. 26263682, e-pasts aiva.kasparovica@llkc.lv.

Augsmes programma esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem, slēdzot sadarbības 
līgumu 2021.–2023. gadam.

l Pieteikties var esošs, strādājošs zivsaimniecības uzņēmums ar velmi attīstīt savu 
saimniecisko darbību.

l Slēdzot līgumu, iegūst personīgo biznesa konsultantu, kura gādībā uzņēmums varēs 
uzlabot savas zināšanas, izvirzīt mērķi, paaugstināt uzņēmuma izaugsmi, efektivitāti un 
konkurētspēju. 

l Slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu, uzņēmums saņems aptuveni 200 konsultā-
ciju stundas 2,5 gadu laikā ar 100% atbalsta intensitāti. 

l Varēs saņemt individuālas konsultācijas vadībzinībās, ekonomikā, zivsaimniecībā, 
akvakultūrā, mārketingā, grāmatvedībā, projektu vadībā un finanšu analīzē. 

l Plašāku informāciju var iegūt pa tālr. 27843096 vai pie projekta vadītājas Terēzes 
Riekstiņas (tālr. 29269931, e-pasts tereze.riekstina@llkc.lv).

Plaša informācija par pozitīvu pieredzi un tuvākā laikā plānotām apmācībām visā 
Latvijā ir pieejama Valsts lauku tīkla mājaslapā – www.laukutikls.lv. 

Informāciju apkopoja: 
Aleksejs Kačanovs, LLKC Liepājas biroja vadītājs,

tālr. 27843096; e-pasts liepaja@llkc.lv, F: www.facebook.com/LLKCLiepaja/

Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 06.05 10.30 Dzintaru ielā 73 Pāvilostā

Vērgale 10.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 10.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 10.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 24.05. 10.30 Pie Pagastmājas

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

TRAKTORTEHNIKAS 
VALSTS TEHNISKĀS APSKATES
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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 2021. gada maija izdevumam jāiesniedz līdz 28. aprīlim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

VALENTĪNA DZINTARA 
(17.04.1944.–26.03.2021.)

Vērgales pagastā 

ANNA ZVIRBULE 
(27.04.1934.–21.03.2021.)

Izsakām līdzjūtību!

Tieši pirms gada rakstam par svētku tirgu Vērgalē bija virs-
raksts “Būs vai nebūs – tāds ir jautājums”. Tirgus nevarēja notikt, 
jo valstī tika izsludināta ārkārtas situācija. Šogad nekas daudz nav 
mainījies, bet, saglabājot cerību, ka viss būs atkal labi, Vērgales 
centrā 2. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 tiek organizēts svētku 
tirdziņš. Tirgotājiem lūgums pieteikties pie Velgas (tel. 29189223), 
jo varbūt būs kādas izmaiņas sakarā ar vietas platību un tirgošanās 
varētu notikt visos brīvajos laukumiņos. Par to, vai pasākumi var 
un varēs notikt, esam atbildīgi mēs visi, jo mums tikai ir jāievēro 
valstī noteiktie piesardzības pasākumi. Lūgums sekot līdzi informā-
cijai www.pavilosta.lv.

2. maijā svētku tirgus Vērgalē. 

AR JAUTĀJUMA ZĪMI.

â No 6. aprīļa līdz 31. maijam 
Pāvilostas bibliotēkā 
ir skatāmi 
INITAS BEIHMANES fotomirkļi 
“Es tikai nedaudz pieskaros”.

â MEŽZINIS A. BRIKMANIS 
pieņems apmeklētājus 
Vērgales pagasta pārvaldē 13. aprīlī 
no plkst. 9.00 līdz 12.00.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 2021. gada
27. aprīlī plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 
Vērgales pagasta pārvaldē – tikai pēc iepriekšējas 
pieteikšanās pa tālruni 63490836.

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2021. gada martā 

Pāvilostas novadā REĢISTRĒTA 
2 ZĒNU PIEDZIMŠANA Vērgales pagastā.

SVEICAM ĢIMENES!

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

(S. Kaldupe)

Pāvilostas pensionāru apvienība 
“Varavīksne” izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Lidijai REINHOLDEI, 
māsu Dzidru Emīliju Ozoliņu 

Mūžībā pavadot!

LĪDZJŪTĪBA

Vērgales PII “Kastanītis” 
sadarbībā ar bērnu vecākiem 
februārī organizēja bērnu zī-
mējumu izstādi “Mans fantāzi-
jas putns”.

Katram bērnam bija iespēja 
mājās kopā ar ģimeni uzzīmēt 
savu fantāzijas putnu. Zīmējumi 
tika izlikti izstādē bērnudārza 

pirmā stāva logos. Šī bija lieliska 
iespēja arī vecākiem vērot bērna 
darbiņus gan no rītiem, gan va-
karā. Jo šobrīd esam situācijā, 
kad visvairāk ir nepieciešams 
būt vienotiem un just piederību 
iestādei. Bērni izstādes “Mans 
fantāzijas putns” noslēgumā sa-
ņēma pateicību par piedalīšanos.

Paldies visiem vecākiem, kas 
aktīvi iesaistījās un atbalstīja 
sava bērna vēlmi piedalīties zī-
mējumu izstādē! Visi zīmējumi 
bija oriģināli un izdomas bagāti.

 
Vērgales PII “Kastanītis”

pirmsskolas izglītības 
metodiķe Lāsma Jāce

Bērnu zīmējumu izstāde 
“Mans fantāzijas putns”

Foto no iestādes arhīva

Medicīnas darbiniekiem pan-
dēmijas apstākļos būtiski pie-
audzis darba apjoms, kas rada 
gan fizisku, gan emocionālu un 
psiholoģisku slodzi, turklāt tieši 
medicīnas darbinieki ir vieni no 
tiem, kas pakļauti augstākajam 
inficēšanās riskam. 

Gada sākumā mākslu skola 
“Kultūras Patnis” aicināja Latvijas 
skolēnus no vispārizglītojošajām 
un mākslu skolām veidot zīmēju-
mus un nosūtīt tos mediķiem.

Lai atbalstītu un uzmundri-
nātu mūsu – Pāvilostas un Vērga-
les – mediķus Agritu KALNIŅU, 
Juri KRAĢI un māsiņas Judīti 
KURČANOVU-KRAĢI, Lauru 
KARULI, Baibu BLAUBĀRDI 
viņu saspringtajā un smagajā 
darbā, Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotājas Inita 
Zingnika, Antra Mazika un ma-
zie mākslinieki sagatavoja krā-
sainus un iedvesmojošus zīmēju-
mus, kuros audzēkņi iepriecināja 

ar zīmētiem ziediem un attēloja 
cīņu ar vīrusu, kā arī atgādināja 
roku mazgāšanas un masku nē-
sāšanas nozīmi. Viens no māks-
las uzdevumiem ir iedvesmot un 
iepriecināt, tāpēc kopējais vēs-
tījums bija pozitīvs un sniedza 
medicīnas darbiniekiem iemeslu 
pasmaidīt!

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore 

Inga Šnore

PALDIES MŪSU MEDIĶIEM!


