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Mazs ieskats kora vēsturē
Nu jau pirms sešdesmit gadiem, 1961. gadā, 

Aivars Salavs Pāvilostas kultūras namā nodibina 
sieviešu kori. Līdz 1972. gadam sieviešu kori va-
dījuši Īrisa Gēbele (Kronberga), Brigita Dundure, 
Ligita Trankele, Austra Čepeļevska, Aivars Salavs. 
No 1972. gada kora diriģente ir pāvilostniece Rūta 
Moženova. 2004. gadā diriģentes pienākumus korī 
sāk veikt Pāvilostas vidusskolas mūzikas skolotāja 
Dace Bunka. Koris pastāv līdz 2008. gadam, un tad 
ir divu gadu pārtraukums. Taču 2010. gada martā 
sieviešu koris atsāk savu darbību ar diviem kora 
vadītājiem no Liepājas – diriģentu  Renāru Juzupu 
un koncertmeistari Lieni Breču. 2013. gadā koris 
tiek pie nosaukuma – Pāvilostas sieviešu koris 
“Sīga”.

Pašreiz kori vada diriģente Liene Breča un 
koncertmeistare Dace Bunka. No kora dibināša-
nas brīža tas piedalījies 12 Dziesmu un deju svēt-
kos, Kurzemes dziesmu svētkos, dažādos koru 
sadziedāšanās pasākumos Latvijā, koncertējis ār-
pus Latvijas robežām – Zviedrijā, Vācijā, Ukrainā 
un Igaunijā. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas Pā-
vilostas sieviešu koris “Sīga” piedalās Latvijas Ra-
dio 2 veidotajā akcijā “Gada garākā līgodziesma”.

Pašlaik kolektīvs strādā pie sieviešu kora 
“Sīga” fotokolāžas un video sveicienu sagatavoša-
nas par godu 60 gadu jubilejai. 2021. gada marta 
sākumā ar izveidoto materiālu varēs iepazīties 
Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.

 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja 

Silva Vārsberga

Novēlējums
Šajā skaistajā svētku reizē, kad jāiztiek bez jubilejas 

koncerta klātienē, kūkas ar 60 svecītēm, dāvanām un 
ziediem, vēlējums kora vadībai un dalībniecēm – turpi-
niet dziedāt visur, kur iespējams, sadziedāties un uztu-
rēt kontaktus attālināti, izturēt šo pārmaiņu laiku un, 
protams, veselību, veselību un vēlreiz veselību!

LAI SASAUCAMIES, LAI DZIEDAM... 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu korim – 60

Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris “Sīga” XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos 2018. gadā Rīgā.

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas sieviešu koris piedalās Dziesmu karos XIV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos 1965. gadā, 
diriģents Aivars Salavs. Fotogrāfija no muzeja krājuma

“Lai sasaucamies, lai dziedam,
Vien skumjajiem dziesmu trūkst.

 Lai sasaucamies, lai dziedam,
Vien slinkajiem dziesmu trūkst.

Lai sasaucamies, lai dziedam,
Vien mēmajiem dziesmu trūkst.

Lai sasaucamies, lai dziedam,
Un dziesma šī vieno lai mūs.” 

                                              (J. Peters)
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2021. GADA 28. JANVĀRĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES 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 
pašvaldības darbinieki: Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas nova-
da pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA un Pāvilostas novada 
pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada paš-
valdības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 37 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â Deputāts Aldis Barsukovs balsoja par lēmumu, bet attiecībā uz 1.15.2. un 2.3. punktu 

lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Paredzēja finansējumu Vērgales pagasta PII “Kastanītis” 
koridora un kāpņu telpas remontam 14 000 EUR apmērā; finansējumu Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolai skolas apkārtnes sakārtošanai un Mūzikas skolas radošās mākslas telpas 
– “Skaņas koka dārza” izveidei 12 060 EUR apmērā; finansējumu Pāvilostas ostas pārvaldei 
juridisko pakalpojumu apmaksai projekta “Pāvilostas ostas Z un D molu rekonstrukcija” 
ietvaros 514,25 EUR apmērā un Interreg pārrobežu projekta Est-Lat177 “Improvement and 
promotion of the East Baltic Coast harbours network” aktivitāšu īstenošanai 25 246 EUR 
apmērā; finansējumu Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” gājēju celiņa seguma atjaunoša-
nai pie iestādes 11 908 EUR apmērā; finansējumu Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās 
kluba “DR-Krasts” orientēšanās inventāra atjaunošanai pēc postoša ugunsgrēka inventāra  
noliktavā 500 EUR apmērā; finansējumu Vērgales pagasta pārvaldei ēkas “Doktorāts” re-
konstrukcijai un apkārtnes labiekārtošanai 17 000 EUR apmērā; Ploces kluba piebūves 
(priekštelpas) atjaunošanai 7367 EUR apmērā; Vērgales centra laukuma ap strūklaku labie-
kārtošanai 10 817 EUR apmērā; norādes zīmes “Vērgale”  pie Ventspils ceļa krustojuma at-
jaunošanai 4000 EUR apmērā un asfalta izbūvei Ziemupes centrā 270 m garumā 55 615,11 
EUR; finansējumu biedrībai “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 2021. gadā plāno-
tajām biedrības aktivitātēm: tematiskā Ziemassvētku (Adventes) tirgus organizēšanai (kon-
certs, radošās darbnīcas, vēderprieki) – 150 EUR apmērā un Kalna ielas svētku (koncerts, 
uzskates materiāli, dekorēšana u.c.) organizēšanai – 500 EUR apmērā; līdzfinansējumu 
SIA “Art Management Group” mūzikas festivālam “Zaļais stars 2021” 6000 EUR apmērā; 
līdzfinansējumu 2021. gada pašvaldības budžetā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektam 
“Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā 
no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”” 10% no attiecināmajām izmaksām, t.i., 50 000 
EUR apmērā; finansējumu pašvaldības dotācijai Kurzemes plānošanas reģionam 1500 EUR 
apmērā; finansējumu Grobiņas novada Liepājas rajona Sporta skolai administrācijas izde-
vumiem 1630 EUR apmērā un treneru atalgojumam 1546 EUR apmērā; līdzfinansējumu 
50%, t.i., 15000 EUR apmērā darbinieku veselības apdrošināšanai; finansējumu pašvaldī-
bas un tās iestāžu darbinieku atalgojuma palielināšanai par 7%; finansējumu no dotācijas 
autoceļu uzturēšanai Vērgales pagasta pārvaldei asfalta seguma atjaunošanai ceļam Sudra-
bi – Dīķis 150 m (gar bērnudārzu) 6871,86 EUR un ceļa Sudrabi – Dīķis gājēju celiņa atjau-
nošana 56 m garumā gar bērnudārzu 4864,96 EUR; finansējumu no līdzekļiem, kas iegūti, 
atsavinot pašvaldības īpašumus, labiekārtošanas nodaļai minitraktora ar aprīkojumu ielu 
tīrīšanai ziemas apstākļos, zāles pļaušanai vasaras sezonā iegādei 30 000 EUR apmērā un 
sporta organizatoram tenisa korta renovācijai 25 000 EUR apmērā. Nepietiekamu finanšu 
līdzekļu dēļ nepiešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas Aeroklubs” dokumentālās spēlfil-
mas “Es esmu aeroklubs” uzņemšanai, atklājot visas Latvijas aviācijas vēsturi; nodibinā-
jumam “Fonds Sibīrijas bērni” konferences un koncerta, bērnu zīmējumu – sacerējumu 
konkursu organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamo sēriju montāžai un iespējamai 
ekspedīcijai uz Krasnojarskas, Omskas apgabaliem 2021. gada vasarā; Pāvilostas pilsētas 
sporta organizatoram pasākuma “Latvijas pludmales skrējiens 2021” līdzfinansēšanai, uz-
dot pieprasīto finansējuma summu rast Pāvilostas pilsētas sporta organizatora budžetā; 
Ziemupes tautas namam saimniecības ēkas jumta nomaiņai un noliktavas ēkas aprīkoša-
nai ar plauktiem; Vērgales pagasta pārvaldei sociālā pakalpojuma centra izveidei; mākslas 
skolas telpu paplašināšanai, remontam Vērgalē un jaunas štata vietas “apkopēja sētnie-
ce” Vērgales Veselības centrā izveidošanai; biedrībai “Pāvilostas Kultūrvēsturiskais vides 
centrs” semināra “Kultūrvēsturiskās vērtības Pāvilostā” organizēšanai (ieteikt biedrībai 
piedalīties pašvaldības finansēto Izglītības un kultūras projektu konkursā, kas tiks izsludi-
nāts šī gada martā); talkas Pāvilostas pelēkajā kāpā – priežu izciršanas organizēšanai un 
Ziemassvētku rotājumu konkursa balvu iegādei; Pāvilostas ostas pārvaldei zvejas piestātnes 
remontam. Konkurss Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestā-
žu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksai tiek izsludināts kārtējā budžeta gada 
ietvaros, un nolikums “Par Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības 
iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtība” neparedz kolektīvam 
piešķirto līdzekļu pārcelšanu vai rezervēšanu nākamā gada budžetā, ja neparedzētu (ārkārtē-
ju) apstākļu dēļ ārzemju brauciens nav noticis kārtējā gadā. 2021. gadā konkurss Pāvilostas 
novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju 
braucienu apmaksai nav plānots. Ņemot vērā minēto, noraidīt Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātra režisores Maritas Hornas lūgumu līdzekļu rezervēšanai 2021. gada bu-
džetā Pāvilostas pilsētas amatierteātra ārzemju braucienam 2021. gada maijā.

â Deputāts Aldis Barsukovs balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu sporta orga-
nizators lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons balsoja 

par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes priekšsēdētājs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Deputāts Andris Zaļkalns balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes priekšsēdētāja 
vietnieks lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu 
un struktūrvienību 2021. gada štatu sarakstu un tarifikācijas sarakstu (stājas spēkā ar 
2021. gada 1. janvāri). Uzdeva iestāžu vadītājiem sagatavot vienošanās ar darbiniekiem pie 
darba līgumiem par izmaiņām darba samaksā. 

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos noteiku-
mus Nr.1 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”. 

â apstiprināt 7% atalgojuma pieaugumu SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un SIA 
“Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes locekļa un uzņēmuma darbinieku atalgojumu 
ar 2021. gada 1. janvāri, summas noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Uzdeva uzņēmumiem 
nepalielināt pakalpojumu tarifus 2021. gadā, kā pamatojumu norādot darbinieku atalgoju-
ma palielināšanos. Finansējumu nodrošināt no uzņēmumu budžeta līdzekļiem.

â samazināt par 50% nekustamā īpašuma nodokļa summu 4 personām ar pirmās un 
otrās grupas invaliditāti un 2 politiski represētām personām par nekustamiem īpašumiem, 
jo nekustamie īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.

â neatcelt neapstrādātas lauksaimniecības izmantojamās zemes nodokli īpašumam 
“Sauleskalni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960040298, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 64960040298 2,0 ha platībā.

â nodot Pāvilostas novada domes dibinātai iestādei – Pāvilostas ostas pārvaldei, bezatlī-
dzības lietošanā nekustamo īpašumu – zemes gabalu Dzintaru ielā 2C, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā ar kadastra apzīmējumu 413 001 0266 un uz tā atrodošos būvi – servisa ēku (kadastra 
apzīmējums 6413 001 0266 001) ar kopējo platību – 1299 m² Interreg pārrobežu projekta 
Est-Lat177 “Improvement and promotions of the East Baltic Coast harbours network” ietva-
ros jaunas peldošās viesjahtu piestātnes uzstādīšanai Dzintaru ielā 2C, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, un laukuma labiekārtošanai Dzintaru ielā 2A, Dzintaru ielā 2B un Dzintaru ielā 2C, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, viesjahtu uzņemšanas pakalpojuma sniegšanas pilnveidošanai. 
Servisa ēka tiek nodota ar apgrūtinājumu – 17.05.2018. nedzīvojamo telpu nomas līgumu 
Nr. PNP/2.9.4./18/5, kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un privātpersonu uz 
5 gadiem. Nekustamais īpašums nodots ar mērķi – jaunas peldošās viesjahtu piestātnes uz-
stādīšanai Dzintaru ielā 2C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un laukuma labiekārtošanai Dzin-
taru ielā 2A, Dzintaru ielā 2B un Dzintaru ielā 2C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā viesjahtu uz-
ņemšanas pakalpojuma sniegšanas pilnveidošanai. Pāvilostas ostas pārvaldei ir pienākums 
nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto nekustamo īpašumu atpakaļ, ja tas tiek 
izmantots pretēji paredzētajam lietošanas mērķim vai tiek izbeigts līgums par nekustamā 
īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, vai iestājas līgumā par mantas nodošanu bezatlī-
dzības lietošanā cits minētais gadījums; nododot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu, 
nav paredzēts Pāvilostas ostas pārvaldi atbrīvot no komunālo pakalpojumu (elektrība, ūdens 
un kanalizācija, apkure, sadzīves atkritumi) maksas saistībā ar telpu lietošanu un nekustamā 
īpašuma nodokli nododamajam īpašumam. Uzdeva Pāvilostas novada domes priekšsēdētā-
jam organizēt materiālo vērtību inventarizāciju un noslēgt līgumu ar Pāvilostas ostas pārvaldi 
par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

â uzdot privātpersonai par nekustamo īpašumu veikt avansa maksājumu  10% apmērā 
no nosacītās cenas, kas ir 910 EUR, samaksājot to Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu 
kontā līdz 2021. gada 15. februārim. Nekustamā īpašuma atlikušo summu 8190 EUR uzde-
va veikt piecu gadu laikā pēc sastādītā maksājuma grafika ar iespēju pilnu pirkuma maksu 
veikt ātrāk. Noteica 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, rēķins tiks pie-
stādīts katru gadu (piecu gadu laikā) uz 15. februāri. Pēc avansa maksājuma saņemšanas 
septiņu dienu laikā nolēma slēgt nomaksas pirkuma līgumu par atlikušo summu 8190 EUR 
ar privātpersonu par nekustamā īpašuma iegādi. 

â apstiprināt tarifa likmi ūdensapgādei no urbuma Meža iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, 0,65 EUR/m³+PVN mājsaimniecībām ar uzstādītu individuālo ūdens patēriņa skai-
tītāju. Mājsaimniecībām bez uzstādīta individuālā ūdens patēriņa skaitītāja patēriņu aprē-
ķināt pēc kopējā ūdens skaitītāja urbumā. Uzdeva SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
informēt urbumam Meža iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, pieslēgtās mājsaimniecības, 
individuāli paziņojot rakstveidā un publicējot izmaiņas ūdens lietošanas kārtībā Pāvilostas 
novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un www.pavilosta.lv. Uzdeva SIA 
“Pāvilostas komunālais uzņēmums” rosināt mājsaimniecības uzstādīt individuālos ūdens 
patēriņa skaitītājus un organizēt līgumu noslēgšanu par ūdensapgādes pakalpojumu.

â nenoraidīt ierosinājumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku sociālajām garanti-
jām”, bet iesniegt biedrības iniciatīvu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai izskatīšanai un 
lēmuma pieņemšanai plānojot 2022. gada budžetu.

â atļaut Jānim Grundbergam savienot Pāvilostas novada būvvaldes vadītāja – arhitekta 
amata pienākumus ar darbu Grobiņas novada būvvaldes arhitekta amatā.

â izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu saraks-
ta un tarifikācijas Pāvilostas novada bāriņtiesas sadaļā, likvidējot štata vietu “priekšsēdētā-
jas vietnieks” un izveidojot štata vietu “bāriņtiesas sēžu sekretārs”. Uzdeva Pāvilostas no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētājai organizēt pretendentu meklēšanu vakantajai štata vietai.

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos notei-
kumu Nr. 2 “Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
maznodrošinātu Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas 
atzinuma saņemšanas uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, 
pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta 
pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 

â saskaņot Pāvilostas novada Sociālā dienesta iekšējos noteikumus “Par Pāvilostas novada 
pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”.
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â stiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Īles”, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 6486 010 0037, sadalīšanai. Saglabāja un 
piešķīra nosaukumus, noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64860100063 3,1
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu 
“Īles”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0201
zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaimniecība

64860100064 2,7
(vairāk vai 
mazāk)

piešķirt nosaukumu 
“Mazīles”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas 
novads

0201 zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaimniecība

â mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Baltmuiža”, Sakas pagasts, Pāvilos-
tas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860030134  platībā  0,23 ha, no  
individuālo dzīvojamo māju apbūvi ( NĪLM kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Piekrita 
nekustamā īpašuma “Norkalni”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
6486 003 0045, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6486 
003 0046 un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Imantas”, Sakas pagasts, Pā-
vilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 003 0046 platībā 
7,9 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030045 platībā 11,4 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

â pagarināt 3 personām zemes nomas noteiktos līguma termiņus un  noteikt tos 
līdz 2026. gada 27. janvārim. Noteica nomas maksu 2,0% no zemesgabala, ar kadastra 
apzīmējumu 64960040125 platībā 0,5720 ha, kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli; 3,0% no zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 64960010264 platībā 
7,69 ha, kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus nomas maksai 
maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli; 1,5% no zemes-
gabala, ar kadastra apzīmējumu 64130020182 platībā 300 m², kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāk kā 7 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību 
finanšu komisijas lēmuma uzdeva slēgt zemes nomas līgumus pie zemes lietu speciālis-
tes Annas Brūkles.

â slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumus ar 5 personām. Noteica, ka zemes no-
mas termiņš ir no 28.01.2021. līdz 27.01.2031. Noteica, ka zemes nomas maksa ir 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā 
īpašuma nodokli par iznomāto zemi. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašval-
dību finanšu komisijas lēmuma uzdeva slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumus pie 
zemes lietu speciālistes Annas Brūkles.

â slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar 1 personu, dzīvojamās mājas, kūts-
šķūņa, saimniecības ēkas un šķūņa uzturēšanai adresē Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvil-
ostas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6496 005 0164 platībā 1,035 ha, 6496 
005 0226 platībā 1,18 ha un 6496 005 0121 platībā 0,7978 ha. Noteica, ka zemes nomas 
termiņš ir no 28.01.2021. līdz 27.01.2031. Noteica, ka zemes nomas maksa ir 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā īpašuma 
nodokli par iznomāto zemi. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finan-
šu komisijas lēmuma uzdeva slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes Annas Brūkles

â pagarināt zemes nomas līgumu 1 personai, dzīvojamās mājas, kūts un siltumnīcas 
uzturēšanai adresē Parka iela 20, Pāvilosta, Pāvilostas novads, zemes vienības kadas-
tra apzīmējums 64130020137 platībā 0,1346 ha. Noteica, ka zemes nomas termiņš ir no 
28.01.2021. līdz 27.01.2031. Noteica, ka zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks 
maksā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un 
nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi. Pēc Dienvidkurzemes novada apvieno-
jamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma uzdeva slēgt zemes nomas līgumu pie zemes 
lietu speciālistes Annas Brūkles.

â neslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar 1 personu, uz nekustamā īpašuma Dzintaru 
iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130010012 zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 64130010012 platībā 432 m2, jo minētā zemes vienība nepieciešama Pā-
vilostas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Nolēma uzlikt par pienākumu 
personai līdz 2021. gada 31. martam atbrīvot zemes vienību no tai piederošām lietām. 
Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Nolēma, 
ja noteiktajā termiņā zemes vienība nav atbrīvota, uz tās esošās lietas uzskatāmas par 
bezsaimnieka mantu un zemes vienība atbrīvojama pēc atbildīgās personas ieskatiem.

â iznomāt uz 5 gadiem 1 personai pašvaldības piekritīgo zemi “Daiņi”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6496 003 0129, platībā 2,4368 ha un “Dainīši”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6496 003 0130, platībā 2,0 ha. Noteica 
nomas maksu 2,0% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, 
papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmu-
ma uzdeva slēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles.

â iznomāt uz 10 gadiem personai pašvaldības nekustamā īpašuma Dzintaru iela 71, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 002 0155, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64130020155 daļu platībā 0,3320 ha. Noteica nomas maksu 1,5 % no ze-
mesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus nomas maksai 
maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nolēma līgumā 
paredzēt noteikumu, ka darbība jāuzsāk nomātajā zemes vienībā 1 gada laikā no līguma 
noslēgšanas, pretējā gadījumā nomas līgums tiek izbeigts. Pēc Dienvidkurzemes novada 
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma nolēma slēgt zemes nomas līgumu. 

â izbeigt ar 1 personu 2012. gada 6. janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.66 par 
nekustamā īpašuma “Deltas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 6486 009 0258 platībā 2,58 ha.

â ar 2021. gada 1. janvāri izbeigt ar SIA “BALTS.LV” 2019. gada 1. februārī noslēg-
to telpu nomas līgumu Nr. PNP/2.9.4/19/12, reģistrācijas Nr. 42103094178, kas atrodas 
Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzlikt par pienākumu izveidojušos parādu 
par telpu nomu dzēst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. februārim.

â grozīt Pāvilostas novada domes 27.03.2014. lēmumā (protokols Nr.5.,4§) 4.1. pun-
ktu un izteikt to šādā redakcijā: “Slēgt viendzīvokļa mājas “Pienotava”, Saka, Sakas pa-
gasts, Pāvilostas novads īres līgumu un zemes nomas līgumu ar Vārds, Uzvārds, personas 
kods”.

â ar 01.02.2021. sakarā ar īrnieka nāvi izbeigt pašvaldības dzīvokļa  “Ploce 
28”–8, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, dzīvojamās telpas īres līgumu 
Nr.PNP/2.12.3/19/10. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam  J. Vitrupam līdz 
01.02.2021. veikt dzīvokļa “Ploce 28”–8, Plocē, Vērgales  pagastā,  apsekošanu un sastā-
dīt pieņemšanas aktu. Nolēma ar 01.02.2021. iekļaut pašvaldības dzīvokli “Ploce 23”–8, 
Plocē, Vērgales  pagastā, Pāvilostas novadā, uzskaitē kā neizīrētu dzīvokli un iekļaut 
neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

â ar 01.02.2021. sakarā ar īrnieces nāvi izbeigt pašvaldības dzīvokļa “Plo-
ce 23”–5, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā dzīvojamās telpas īres līgumu 
Nr.PNP/2.12.3/19/22. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam J. Vitrupam līdz 
01.02.2021. veikt dzīvokļa “Ploce 23”–5, Plocē, Vērgales  pagastā  apsekošanu un sastā-
dīt pieņemšanas aktu. Nolēma ar 01.02.2021. iekļaut pašvaldības dzīvokli “Ploce 23”–5, 
Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, uzskaitē kā neizīrētu un iekļaut to neizīrēto 
dzīvojamo telpu sarakstā.

â atzīt vienu privātpersonu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risi-
nāšanā un uzņemt personu dzīvokļa rindā kā personu, kura ar dzīvojamo platību no-
drošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei 
reģistrēt personu dzīvokļu rindā.

â atzīt vienu personu, kas tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaujama dzīvo-
jamās  telpas apmaiņas palīdzības reģistrā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. 
Sprudzānei reģistrēt personu pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas  palīdzības reģistrā.

â piešķirt uz pieciem gadiem vienai privātpersonai dzīvokļa īres tiesības adresē Rī-
vas, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, ņemot vērā, ka dzīvojamā māja, kurā šobrīd perso-
na īrē dzīvojamo platību, ir avārijas stāvoklī.

â atstāt negrozītu Pāvilostas novada domes 2020. gada 26. novembra sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 15., 24.§.

â pagarināt ar  3 dzīvokļu īrniekiem dzīvojamās telpas īres līgumu  ar nosacījumu, 
ka 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža jāveic esošo parādu par saņemtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksu nomaksas 
vai parāda atmaksas grafika sastādīšana.   

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos notei-
kums Nr. 3 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošajos noteikumos 
Nr. 12 “Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi”” projektu. Saistošos no-
teikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolē-
ma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus  
uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājasla-
pā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Strazdi”, Saka, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā, kadastra Nr. 6486 009 0164, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 64860090164 0,2959 ha platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu 
nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu.

â apstiprināt 2021. gada 22. janvāra pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles 
rezultātus. Nolēma organizēt dokumentu sagatavošanu par zvejas tiesībām Baltijas jū-
ras Pāvilostas novada piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa zvejā 
2021. gadā, noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu. Zvejas tiesības iznomāt 
pašpatēriņa zvejai 2021. gadam. 

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrāci-
jas un iestāžu darbu.

 
Nākamās komiteju sēdes notiks 2021. gada 18. februārī attālināti.
Nākamā domes sēde plānota 2021. gada 25. februārī attālināti.
 

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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NOTIKUMI 
2021. gada janvārī

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 
JANVĀRĪ VEIKTIE DARBI

 â Uz šosejas Liepāja–Ventspils automašīna ieslīdēja grāvī. Izsaukta Valsts policija 
un sagaidīts autoevakuators.

â Dzintaru un Celtnieku ielas krustojumā Pāvilostā notika divu automašīnu sadurs-
me. Izsaukta mediķu brigāde. Līdz Valsts policijas ierašanās brīdim veikta automašīnu 
kustības regulēšana.

â Sadarbībā ar Pāvilostas novada bāriņtiesu Dzintaru ielā, Pāvilostā, pēc alkohola 
lietošanas vienā no ģimenēm nošķirti divi bērni.

â Veiktas astoņas patruļas mājsēdes (komandantstundas) režīma pārbaudei. 23 per-
sonas noteikumus ievēroja un tām bija pašapliecinājumi, bet viena persona par pārkāpu-
mu administratīvi sodīta ar 100 EUR lielu naudas sodu.

â Pāvilostā kāda dzīvokļa ieejas durvis tika nosmērētas ar melnu krāsu. Cietušā 
persona no iesnieguma rakstīšanas atteicās.

â Veikta pārbaude tirdzniecības objektos Pāvilostā un Vērgalē par “Covid-19 infekci-
jas izplatības pārvaldības likuma” ievērošanu. Pārkāpumi nav konstatēti.

â Kāds vīrietis alkohola reibumā draudēja nodedzināt māju. Ar vīrieti tika veiktas 
preventīvās pārrunas.

â Vērgalē persona alkohola reibumā nogādāta dzīvesvietā.
â Mēneša laikā Pāvilostā divās ģimenēs pēc kopīgas alkohola lietošanas izcēlušies 

ģimenes skandāli. Abos gadījumos konfliktējošās puses nomierinātas.

 
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli šādu nekus-
tamo īpašumu atsavināšanai:

n “Bramaņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 6496 003 0178), 
kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 003 0178), platība – 1,52 ha.

Sākumcena – 5969 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 596,90 euro, pirm-
pirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648.
n “Lejupes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 005 0223), 

kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 005 0223), platība – 0,7974 ha.
Sākumcena – 2969 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 296,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648.
n “Zālītes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 6496 004 0236), 

kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 004 0236), platība – 0,6706 ha.
Sākumcena – 3269 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 326,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648.
n “Sulas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 6496 008 0086), kas 

sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 008 0110), platība – 2,83 ha.
Sākumcena – 8369 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 836,90 euro, pirm-

pirkuma tiesīgo personu nav.
Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648.
n “Kupši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 6486 015 0143), kas 

sastāv no – zemes gabala un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64860150143001 
un 64860150143002, platība – 0,0911 ha.

Sākumcena – 8978 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 897,80 euro, pirm-
pirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900.

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

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. plkst. 
23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 08.02.2021. plkst. 13.00 un noslēdzas 10.03.2021. plkst. 13.00.
Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu admi-

nistrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavo-
tiem 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 08.02.2021. izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš 
sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aicina pieteikties darbā mediķus, 
medicīnas māsas, ārstu palīgus, māsu palīgus un citus, kā arī bijušos medicīnas kolē-
ģus, kuriem ir spēkā ārstniecības reģistrs, bet nestrādā savā jomā un nav aizmirsuši apgūtās 
iemaņas, nākt talkā mūsu slimnīcā medicīnas personālam, atvieglojot viņus ikdienas darbā 
ar šī brīža radušos situāciju.

Tāpat aicinām jebkuru interesentu, kas vēlas darboties slimnīcā – strādāt par palīgu, 
sanitāru/slimnieku kopēju mūsu slimnīcā un palīdzēt šajā brīdī aprūpes personāla noslogo-
jumā.

Piedāvājam jums:
l atalgojumu atbilstoši slimnīcas “Darba samaksas nolikumam”,
l elastīgu darba laiku,
l apmaksātu dienesta viesnīcu (kolēģiem no reģioniem).
 
Ar mums  var sazināties, rakstot e-pastu:
personals@aslimnica.lv vai arī zvanot +371 67042829.

Pievienojies RAKUS komandai

l Dzintaru iela 91, Pāvilosta, 1558 m2 platībā;
l Brīvības iela 20, Pāvilosta, 917 m2 platībā;
l “Lejas Pērles”, Sakas pagastā, 1,1 ha platībā;
l Dārza iela 1A, Vērgales pagastā, 0,1283 ha platībā;
l zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6486 006 0046, Sakas pagastā, 7,9 ha platībā, 

kura tiks atdalīta no nekustamā īpašuma “Norkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā;
l zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6486 0020006 un 6486003001, Sakas pa-

gastā, 39,2 ha platībā, kuras tika atdalītas no nekustamā īpašuma “Bendorfi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads;

l “Strazdi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība janvārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

Sakarā ar nekustamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, pāreju Pāvilostas novada domes īpa-
šumā ūdens urbumu, kas atrodas šajā teritorijā, pašvaldība nodod SIA “Pāvilostas komunālais 
uzņēmums” apsaimniekošanā. Lai nodrošinātu pienācīgu uzturēšanu un novērstu tehniskā stā-
vokļa pasliktināšanos, Pāvilostas dome 2021. gada 28. janvāra  sēdē  apstiprināja SIA “Pāvilos-
tas komunālais uzņēmums” iesniegto tarifu likmi par ūdens patēriņu no urbuma Meža ielā 7, kas 
ir 0,65 eiro par 1m3 bez PVN, sākot ar 2021. gada 1. martu.

Iedzīvotāji, kuri savā mājsaimniecībā lieto ūdeni no urbuma Meža ielā 7, tiek lūgti viena mē-
neša laikā uzstādīt ūdens patēriņa skaitītāju un reģistrēt to, noslēdzot līgumu ar SIA “Pāvilostas 
komunālais uzņēmums”. Mājsaimniecībās bez uzstādīta individuāla ūdens patēriņa skaitītāja pa-
tēriņu aprēķinās pēc kopējā ūdens skaitītāja urbumā.

Ja vēlaties skaitītāja uzstādīšanā izmantot SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” pakalpoju-
mus, piesakiet to pa tālruni  26412942,  63498236 vai e-pastā pavilosta.ku@apollo.lv. Ja izvē-
laties citas komercsabiedrības pakalpojumus, arī tādā gadījumā jāpiesaka skaitītāja plombēšana.  

SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI
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Sakarā ar ārkārtējās situācijas valstī pagarināšanu saistībā ar Covid-19 izplatības ie-
robežošanu līdz 17. martam Pāvilostas novada pašvaldība, Sakas KAC un Vērgales pa-
gasta pārvalde apmeklētāju apkalpošanu organizē attālināti un pēc iepriekšēja pieraksta 
klātienē.

Ar pašvaldību, Sakas KAC un Vērgales pagasta pārvaldi lūdzam sazināties attālināti 
e-pastā vai telefoniski. Pāvilostas novada pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtīt pa 
pastu, e-pastā vai ievietot pasta kastītē pie ieejas durvīm.

Klātienes apmeklējuma pieteikšanai lūgums sazināties:
Pāvilostas novada pašvaldība, tālr. 63498261, 66954834, e-pasts dome@pavilosta.lv,
Pāvilostas novada VPVKAC, tālr. 66954834, e-pasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv,
Sociālais dienests, tālr. 63484560, e-pasts ildze.balode@pavilosta.lv,
Dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 63498261, e-pasts dzimtsaraksts@pavilosta.lv,
būvvalde, tālr. 28017731, e-pasts buvvalde@pavilosta.lv,
bāriņtiesa, tālr. 63484565 vai 29470226, e-pasts barintiesa@pavilosta.lv,
Sakas KAC, tālr. 63453658, e-pasts anna.brukle@pavilosta.lv,
Vērgales pagasta pārvalde, tālr. 63490836, e-pasts anita.sprudzane@pavilosta.lv.

Maksājumus iespēju robežās lūdzam veikt attālināti uz Pāvilostas novada pašvaldī-
bas norēķinu kontu.

Lai veiktu maksājumus pašvaldības kasē, apmeklētājiem lūgums lietot zvana pogu 
pie iestādes ieejas durvīm.

Plašāku informāciju par iespējām sazināties ar jums vajadzīgajiem pašvaldības dar-
biniekiem un speciālistiem meklējiet Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā www.pa-
vilosta.lv, sadaļā Kontakti, vai zvanot uz Pāvilostas novada pašvaldības administrāciju pa 
tālr. 63498261.

Izturēsimies atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!
Sekojiet informācijai www.pavilosta.lv un citos pašvaldības saziņas kanālos.

Pāvilostas novada pašvaldība nav atbildīga 
par privāti organizētiem pasākumiem Pāvilostas novadā!

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS

Pagājušā gada izskaņā Pāvilostas novada pašvaldība saņēma plānā paredzēto otru 
jauno autobusu – Vērgales pagastam. Šajā autobusā plānots pārvadāt galvenokārt Vērga-
les pamatskolas skolēnus un PII “Kastanītis” audzēkņus. Bet nepieciešamības gadījumā 
autobuss tiks izmantots arī citām pašvaldības vajadzībām. Iepriekšējais skolēniem pare-
dzētais autobuss bija morāli un tehniski novecojis un ar to vairs nedrīkstēja piedalīties 
ceļu satiksmē. Jaunā autobusa ietilpība ir 22 sēdvietas plus 1 šofera vieta. Jaunais auto-
buss pa skolēnu maršrutu Vērgales pagastā sāka kursēt 4. janvārī, un to vada pašvaldības 
ilggadējais šoferis Edgars Kuplais. 

Vita Braže 

Jauns autobuss arī Vērgalē!

Foto: V. Braže

â Lauku atbalsta dienestā (www.lad.gov.lv) jau šobrīd pie-
dāvā iespēju veikt lauku bloku precizēšanu, kā arī aizpildīt provi-
zorisko platību maksājumu iesniegumu. Lauku bloku precizēša-
nas pieprasījumu var izdarīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS), sadaļās “Provizoriskā iesniegums” vai “Lauku bloku preci-
zēšana”. Lai arī precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 1. ap-
rīlim, dienests aicina iesniegt precizēšanas pieprasījumus pēc ie-
spējas ātrāk, lai ātrāk tos arī pārbaudītu un apstiprinātu.

â Grantu apgrozāmajiem līdzekļiem komersanti varēs saņemt katru mēnesi 
līdz maija beigām. Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē 12. janvārī 
apstiprināti grozījumi apgrozāmo līdzekļu granta atbalsta programmā, būtiski paplaši-
not komersantiem pieejamo atbalstu – grants komersantiem būs pieejams katru mēnesi 
līdz maija beigām. Grozījumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju. 
Atbalsta apmērs ik mēnesi – 30% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru 
samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk 
kā 50 000 eiro un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai. Kopš pavasara Eko-
nomikas ministrija uzņēmēju atbalstam ir izstrādājusi vairāk kā 20 īpašas atbalsta prog-
rammas Covid-19 seku mazināšanai. Papildu informācija par šobrīd aktuālajām atbalsta 
programmām pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē (www.em.gov.lv).

â Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas biroja plānotās ap-
mācības:

l 3. martā tiešsaistes seminārs par pavasara darbiem bišu dravā. Papildu infor-
mācija un pieteikšanās: Elīna Egle (tālr. 22000235, e-pasts elina.egle@llkc.lv), LLKC 
Liepājas biroja lopkopības konsultante.

l martā – augu aizsardzības lietotāju (2. reģ. klase) apmācības apliecības iegūša-
nai no jauna. Pieteikšanās un papildu informācija: Aiva Kasparoviča (tālr. 26263682, 
e-pasts aiva.kasparovica@llkc.lv), LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante.

l martā lopkopības pārraudzības apmācības kvalifikācijas celšanai un pārrau-
dzības apliecības iegūšanai. Papildu informācija un pieteikšanās: Elīna Egle (tālr. 
22000235, e-pasts elina.egle@llkc.lv), LLKC Liepājas biroja lopkopības konsultante.

l 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.

www.facebook.com/LLKCLiepaja/

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM

Janvārī 3 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgo statuss, 1 personai piešķirts pabalsts veselības 
aprūpei, 11 personām – dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts pēc soda izciešanas.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Slimību profilakses un kontroles centrs, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par 

saslimstību ar ērču encefalītu, secinājis, ka Pāvilostas novadā ir augsts saslimstības risks. Valsts 
apmaksāto Pāvilostas novadā deklarēto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu veic ģimenes ār-
sti. Lūgums vecākiem izmantot šo iespēju!

PAKALPOJUMU PUNKTU ATSKAITE PAR 2020. GADU
Nr. Vieta Pakalpojumu izm.

pavisam kopā
No tiem  
ar atlaidi

Bez  
atlaides

EUR Izlietotais 
pulveris kg

1 Saka 195 74 121 124,80 9,3

2. Rīvas 161 68 93 111,50 12,4

3. Ploce 1054 554 500 456,30 39,25

Kopā 1410 696 714 692,60 60,95

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
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Atzīmējot 1991. gada barikā-
žu 30. gadadienu un aizstāvju at-
ceres dienu, 20. janvāra pēcpus-
dienā Pāvilostas pilsētas centrā 
pie pulksteņa tika iedegts sim-
bolisks barikāžu atceres uguns-
kurs. Fonā skanot patriotiskām 
dziesmām, plīvojot valsts karo-
giem un liesmojot uguns lāpām, 
centra laukumā ikviens intere-
sents varēja piestāt un aplūkot 
stilizētu fotoizstādi no to dienu 
notikumiem, kā arī tuvējās mājas 
logu rūtīs izvietotos plakātus ar 
aprakstiem un fotogrāfijām.

Ik pa brīdim pie ugunskura un 
fotogrāfiju stendiem piestāj kāds 
no pāvilostniekiem, kurš pats pie-
dalījies barikādēs Rīgā. Vēl kāds 
apmeklētājs atceres ugunskurā 
ieliek malkas pagali, gluži kā to-
reiz, lai ugunskurs nenodzistu, 
lai būtu silti, lai būtu gaisma, kas 

piepilda ilgas un cerības.
Barikāžu atceres pasākumu 

organizēja Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vadītāja Silva 
Vārs berga, kultūras nama intere-
šu pulciņa vadītāja Marita Horna 
un Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja darbinieces Irina Kur-
čanova un Sandra Tetere ar aici-
nājumu neaizmirst un atcerēties 
barikāžu notikumus, jo brīvības, 
kuru šobrīd uztveram kā pašsa-
protamu, bez drosmīgiem vīriem 
un sievām varēja arī nebūt.

Organizatori saka lielu paldies 
Tamārai Kurzemniecei par savas 
mājas logos iekārtoto tematisko 
izstādi, veltītu barikādēm, kurai 
materiālus sagatavoja Pāvilostas 
kultūras nama interešu pulciņš.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

ATCERES PĒCPUSDIENA
Foto: M. Kurčanova

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī 
saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežo-
šanu šogad iedzīvotāju sapulces Vērgalē 
un Pāvilostā KLĀTIENĒ NETIKS RĪKO-
TAS! 

Taču iedzīvotāji ir aicināti interesē-
jošos jautājumus uzdot, aizpildot an-
ketu, kuru iespējams ievietot Pāvilostas 
novada pašvaldības (Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā) un Vērgales pagasta pārvaldes 
pasta kastītēs pie ieejas durvīm, kā arī 
novada bibliotēkās īpaši tam izveidotās 
kastītēs līdz 24.02.2021. 

Iedzīvotājus aicinām izmantot arī paš-

valdības mājaslapā www.pavilosta.lv ie-
spēju jautājumu uzdot elektroniski – mā-
jaslapas labajā pusē meklējiet rīku “Uzdot 
jautājumu!”, lūgums norādīt “jautājums 
iedzīvotāju sapulcei Pāvilostā/Vērgalē”.

Pāvilostas novada informatīvā iz-
devuma “Pāvilostas Novada Ziņas” 
MARTA numurā tiks sniegtas atbil-
des uz iesūtītajiem jautājumiem! Kā 
arī marta izdevumā tiks publicēts paš-
valdības budžets 2021. gadam, domes 
priekšsēdētāja budžeta skaidrojums un 
izklāsts par nozīmīgākajiem darbiem 
2021. gadā.

AIZPILDĀMĀ ANKETA

JAUTĀJUMS:

KAM JAUTĀJUMS ADRESĒTS (amatpersona, iestāde, darbinieks)?

JAUTĀJUMA IESNIEDZĒJS (vārds, uzvārds):

Pāvilostas novada 
IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
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Janvārī Latvijā piemin 1991. 
gada barikādes – notikumu, ar 
ko latviešu tauta mainīja savas 
zemes vēstures ritējumu – ne-
vardarbīgas pretošanās ceļā 
panāca savas valsts brīvību. Ne-
ticami, bet kopš to dienu nozīmī-
gajiem notikumiem pagājuši jau 
30 gadi. Izaugušas jaunas paau-
dzes, kas barikādes nav redzēju-
šas, labi, ja par tām dzirdējušas 
skolas vēstures stundās un ie-
klausoties aculiecinieku stāstos. 
Un tieši šo cilvēku stāsti ir tie, 
kas padara dzīvu mūsu neseno 
vēsturi. Lūk, daži fragmenti no 
pierakstītajām barikāžu atbal-
stītāju un dalībnieku atmiņām. 

“Kad 13. janvārī no visām Lat-
vijas malām uz manifestāciju Rīgā 
devās simtiem autobusu, savedot 
tūkstošiem cilvēku kopā krastma-
lā, nebija tā, ka būtu bail, tomēr 
pārņēma drūmas priekšnojautas, 
dzirdot par notikumiem Viļņā. 
Daudzi no manifestācijas nebrauca 
mājās, palika sargāt Rīgu. Pāvilos-
tā izveidoja orgkomiteju, kas orga-
nizēja transportu ar maiņas vīriem 
un sievām. Ik dienas uz Rīgu brau-
ca ap 40 brīvprātīgajiem. Tautas 
frontes kasieri vāca ziedojumus 
barikāžu atbalstam. Aicinājumam 
atsaucās 81 pāvilostnieks, saziedo-
jot  kopā 1229 rbļ.,” stāsta Tautas 
frontes aktīviste Edīte Biģele.

Atceras Juris Blaubārdis: “Sa-
zinājos ar Birutu Ziemeli, kura or-
ganizēja braucējus kolhozā “Centī-
ba”, un Guntu Raibarti – zvejnieku 
kolhoza Tautas frontes organizato-
ri. Nolēmām braukt kopīgi ar lielo 
“Kursas” autobusu. Mūs veda šofe-
ris Jānis Vīgants. Mūsu grupas ve-
cākais bija Jānis Štokmanis. Brau-
cējus visur pavadīja policija. Tajā 
laikā cilvēki nedomāja par sevi, bet 
par to, kā aizstāvēt Tēvzemi. Kad 
nokļuvām Rīgā, J. Štokmanis devās 
noskaidrot, kā rīkoties. Štābā bija 

Rozes deg uz barikādēm…

mums pazīstamie brāļi Stefani. 
Mūsu grupai bija jāsargā postenī 
Nr.1 pie Pulvertorņa. Kad diennak-
ti nosargājām, mūs nomainīja cita 
grupa no Pāvilostas – ap 20 cilvē-
ku no atspirdzinošo dzērienu rūp-
nīcas. Kurinājām ugunskuru, bija 
neliels sals, sildījāmies, skanēja 
dziesmas. Nāca vecie cilvēki, nesa 
ēdamos un bija gatavi palīdzēt.

Trauksmes pilna bija diena, 
kad notika apšaude pie Iekšlietu 
ministrijas. Bija kritušie un ievai-
notie. Šaušanu varēja vērot TV, jo 
operatori strādāja bezbailīgi, lai 
pēc iespējas visu uzņemtu filmā. 
Lidoja trasējošās lodes, kas ir ļoti 
bīstamas cilvēka dzīvībai. Uz as-
falta asinis. Nāvīgi tika ievainots 
kinooperators Gvido Zvaigzne, no-
šauts viņa kolēģis Andris Slapiņš. 
Ievainoja arī mūsējo – Dagni Ozolu.

OMON vienības Latvijā bija 
spēcīgas, bet Latvijas tauta brīvību 

nosargāja. Tikai žēl, ka tagad mūsu 
valsts vadībā nav tie cilvēki, kas to-
reiz stāvēja barikādēs.”

Savās atmiņās dalījusies arī 
Biruta Ziemele: “Tagad esmu lep-
na, ka toreiz braucu un stāvēju 
pie barikādēm. Ieroču mums ne-
bija. Ar savu sirdi sargājām savu 
Tēvzemi. Visapkārt bija jūtama 
liela sirsnība, izpalīdzība, drau-
dzība. Tur parādījās, cik latvieši 
var būt pašaizliedzīgi, labestīgi, 
izpalīdzīgi. Bija arī krievu tautības 
cilvēki, kas kopā ar mums vēlējās 
aizstāvēt Latvijas neatkarību. Vie-
tējie nesa maizītes, zupu, cimdus, 
aicināja uz mājām izgulēties. Bija 
koncerti Doma laukumā, Doma 
baznīcā bija medpunkts, tur noti-
ka dievkalpojumi un cilvēki gāja 
lūgt Dievu...”

Tā ir tikai neliela daļa no mūsu 
barikāžu dalībnieku atmiņām. Pa-
teicoties rūpīgajai to dienu uzskai-

tei, zinām, ka barikādēs no Pāvilos-
tas un tuvākās apkaimes piedalījās 
142 cilvēki, to skaitā trīs sievietes 
– Dzintra Arāja, Biruta Ziemele un 
Smaida Eglīte, kā arī trīs skolēni 
– Jānis Pētermanis, Jānis Rudzājs 
un Ģirts Šķila. Septiņdesmit no vi-
ņiem saņēmuši LR valsts apbalvo-
jumu – 1991. gada barikāžu dalīb-
nieka piemiņas zīmi. Savukārt tie, 
kuri ieguvuši barikāžu dalībnie-
ka statusu apliecinošu apliecību 
(mūsu novadā tādi ir 56 cilvēki), 
ir tiesīgi pretendēt uz nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidēm, kā arī 
atvieglojumiem pašvaldības node-
vu maksāšanā vai pakalpojumu 
saņemšanā. To nosaka likums “Par 
1991. gada barikāžu dalībnieka sta-
tusu”, kas stājies spēkā 2018. gada 
1. janvārī. Vairāk nekā 20 Latvijas 
novadu pašvaldībās ieviesti da-
žāda veida barikāžu dalībnieku 
atbalstu mehānismi. Cerēsim, ka 

arī mūsu pašvaldība ir par to do-
mājusi un barikāžu 30. gadskārtas 
gadā sniegs atbalstu tiem, kuri 
1991. gadā, riskējot ar savu dzīvī-
bu, palīdzēja izcīnīt brīvību savai 
zemei un tautai.

Šogad barikāžu dalībniekiem 
tikties klātienē, kavēties atmiņās 
un dalīties piedzīvotajā ar jauno 
paaudzi liedz ārkārtējā situācija, 
bet neviens nav liedzis to vēlreiz 
pārrunāt savās ģimenēs vai uzņē-
mīgākajiem savas pārdomas un 
atmiņas “uzlikt uz papīra”. Jo at-
skatīties uz to dienu notikumiem 
ir svētīgi, svētīgi arī tāpēc, lai celtu 
pašapziņu. Pasaulē nav daudz tādu 
tautu, kas būtu atjaunojušas neat-
karību bez ieročiem, vien ar garīgo 
spēku.

 
Pāvilostas kultūras nama 
interešu pulciņa vadītāja

Marita Horna

Barikāžu aizstāvji viesojas Latvijas Kara muzejā 2001. gada janvārī, “Barikādēm – 10”.

Foto no Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma

Pieminot 1991. gada notikumus Latvijā, Vērgales pa-
gasta muzeja darbinieces 20. janvāra priekšvakarā pie 
Vērgales “Top!” veikala izveidoja nelielu ekspozīciju par 
barikādēm. Kā atgādinājums par trauksmainajiem tā laika 
notikumiem ir no pagalēm veidots ugunskurs – barikāžu 
laika simbols. Bet atmiņās par janvāra barikāžu dienām 
mūs aizved novadnieka Alfreda Niedola fotogrāfijas. 

Atceroties notikumus pirms 30 gadiem, savs stāsts par 
piedzīvoto ir Vērgales muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai. 
“Naktī  no 12. uz 13. janvāri noskatījos TV pārraidi par noti-
kumiem Viļņā. Viss it kā mierīgi, cilvēki sapulcējušies, dzied 
dziesmas… Taču ap 3.00 naktī zvana telefons un vīrieša 
balss saka: Mirdziņ, celies! Sliktas ziņas! Apšauj lietuviešus! 
13. janvārī bija paredzēts brauciens uz Rīgu, lai piedalītos 
tautas manifestācijā, uzsākot nevardarbīgas pretošanās pa-
sākumus. Pirmā doma bija, ka cilvēki nobīsies un uz Rīgu 
nebrauks. Bet ap 5.30 tomēr sāka zvanīt daudz interesentu 
un vienīgais jautājums bija – vai ir brīvas vietas autobusā? 
Autobuss bija pārpildīts. Gandrīz katram bija līdzi mazais 

tā laika radioaparāts. Nezinājām, vai tiksim Rīgā… Tikām. 
Vēlāk daži no braucējiem palika Rīgā, un tā sākās barikāžu 
laiks… Katru dienu kursēja transports uz Rīgu un atpakaļ. 
Vienus veda prom, citus atpakaļ no Rīgas, lai atpūstos un 
citudien atkal dotos dežurēt. Vērgales skola gatavoja termo-
sos tēju līdzi ņemšanai, bulciņas, maizītes, dažreiz cepa arī 
kūkas. Kolhozs deva gaļu, medu…”

Savukārt rindas no Vērgales pagasta muzeja krāju-
miem, kas papildina barikādēm veltīto ekspozīciju Vērgalē, 
vēsta šādi: “Tautas atmoda, kuras laikā tika nosprausts ceļš 
uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, rūdījusies 
1991. gada janvāra ugunīs. 

Šogad aprit 30 gadu kopš janvāra barikādēm. Gan tiem, 
kuri cēla un apsargāja barikādes, lai apsargātu atjaunoto 
Latvijas neatkarību, gan tiem, kuri tolaik vēl nebija dzimuši. 

Apņēmības pilni nosargāt savu dzimto zemi un brīvību uz 
Rīgu devās arī daudzi Vērgalnieki, Ziemupnieki un Saraiķnie-
ki. No visas sirds viņiem paldies par drosmi!”

Vita Braže

Pieminot barikādes
Foto: V. Braže
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Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto dar-
bavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbnie-
kiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbi-
niekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus 
NVA filiāles pieņem no 29. janvāra līdz 31. decembrim.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem 
dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta 
izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vie-
tas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu 
iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. 

NVA piešķir dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba 
algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis 
ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina 
vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, 
surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām 
ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā arī ja biedrības vai nodibinājuma statūti paredz at-
balsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. 

Īstenojot ESF projektu “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tiek nodarbināti bez-
darbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarb-
nieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarbnieki ar 
bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, 
kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī 
izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi 
vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

Kā darba devējam pieteikties  
valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

1. SOLIS. Jāreģistrē vakance NVA.
2. SOLIS. Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar 

NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku. 
3. SOLIS. Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Piedāvāju 

darbu” Þ “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”.
4. SOLIS. Pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras ap-

kalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīta arī elek-
troniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieeja-
ma NVA tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju darbu” Þ “Subsidētās darbavietas bezdarbnie-
kiem” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes 
sadaļā “Kontakti” (https://www.nva.gov.lv/lv/filiales). 

Uzziņai: 2021. gadā NVA plāno izveidot 417 subsidētās darbavietas noteiktu mērķa grupu 
bezdarbniekiem, to skaitā 263 darbavietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Kopš 2015. gada 
februāra, kad tika uzsākta ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana, 
darba devēji ar NVA atbalstu jau ir izveidojuši 4294 subsidētās darbavietas, no tām 1627 dar-
bavietas tika izveidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

NVA aicina darba devējus pieteikties
pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties pasākuma “Ap-
mācība pie darba devēja” (praktiskā apmācība) īstenošanai. Darba devējiem tā ir iespēja 
ar NVA atbalstu atrast un sagatavot savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, organi-
zējot bezdarbnieku apmācību darba vidē. Savukārt NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem 
tā ir iespēja iegūt darba iemaņas un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst pirmā, otrā vai 
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācī-
bu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, paš-
nodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, 
ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Darba devējam bezdarbnieka praktiskai ap-
mācībai un nodarbinātībai ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai 
jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pietei-
kumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai pieņem visās NVA filiālēs.

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vaja-
dzībām, viņš piedalās bezdarbnieku atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pirms 
praktiskās apmācības uzsākšanas darba devējam ar bezdarbnieku ir jānoslēdz darba lī-
gums. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam darba tiesiskās 
attiecības ar apmācīto darbinieku jāturpina vismaz trīs mēnešus.

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikā-
cijas līmenim:

l pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši;
l otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši;
l trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši.

NVA darba devējam nodrošina dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam: 
l pirmajam kvalifikācijas līmenim – 300 eiro;
l otrajam kvalifikācijas līmenim – 350 eiro;
l trešajam kvalifikācijas līmenim – 350 eiro.
Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, 

lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas 
apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

NVA nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam – 10 eiro par katru 
bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vai-
rāk kā diviem bezdarbniekiem. 

NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pār-
baudi bezdarbniekam (līdz 30 eiro), piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos pa-
redzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju 
dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro). 

NVA piešķir dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba 
algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis 
ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina 
vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invalidi-
tāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs 
personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā arī ja biedrības vai nodibinājuma statūti 
paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.  

Kā pieteikties praktiskās apmācības īstenošanai?
1. SOLIS. Jāaizpilda tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma un jāpievieno prasītā 

informācija. 
2. SOLIS. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras ap-

kalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu, pieteikumu var nosūtīt arī  uz NVA filiā-
les e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Visu NVA filiāļu 
kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles 
komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot noteiktās drošības prasības Covid-19 
infekcijas izplatības riska novēršanai!

Detalizētāka informācija par pasākumu “Apmācība pie darba devēja” izlasāma NVA 
tīmekļvietnē (https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja).

NVA piedāvā atbalstu biedrībām,  
nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības, nodibinājumus un augstā-
kās izglītības iestādes (universitātes, akadēmijas, augstskolas un koledžas) pieteik-
ties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot darbā 
sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarb-
niekus ar invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem visas NVA filiāles 
visā Latvijā.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja darbā sabiedrības labā iesaistīt centīgus 
palīgus, bet augstākās izglītības iestādēm – iespēja akadēmiskā un pētnieciskā darba 
veikšanai piesaistīt enerģiskus un perspektīvus studentus. Savukārt NVA reģistrētie 
jaunieši un bezdarbnieki ar invaliditāti, piedaloties pasākumā, varēs iegūt darbam ne-
pieciešamo pieredzi un attīstīt darba iemaņas.

Bezdarbniekam, kas piedalās pasākumā, NVA maksā stipendiju – 10 eiro dienā. Sti-
pendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Bezdarbnieks 
tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem, NVA apmaksā arī obligātās veselības pār-
baudes, ja tās ir paredzētas normatīvajos aktos, kā arī kompensē izdevumus individu-
ālo aizsarglīdzekļu iegādei Covid-19 apdraudējuma mazināšanai. Viena bezdarbnieka 
iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Detalizētāka informācija izlasāma NVA tīmekļvietnē www.nva.gov.lv.

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?
1. SOLIS. Biedrībām un nodibinājumiem jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamais pie-

teikums, savukārt augstākās izglītības iestādēm jāaizpilda pieteikums, kuram jāpievieno 
arī pielikums. 

2. SOLIS. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas terito-
rijā tiks īstenots pasākums. Pieteikums pasākumam jāiesniedz NVA filiālē klātienē vai 
ar pasta starpniecību, vai elektroniski – parakstot dokumentu ar drošu elektronisko pa-
rakstu un nosūtot uz NVA filiāles e-pastu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama 
NVA mājaslapā.

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles 
komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” tiek īstenots Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. 2020. gadā 193 
bezdarbnieki dalību pasākumā uzsākuši biedrībās un nodibinājumos, bet 49 studenti 
bezdarbnieki – augstākās izglītības iestādēs.

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA INFORMĒ

NVA aicina darba devējus pieteikties 
subsidēto darbavietu izveidei
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Tūrisma sezona kopumā 2020. gadā piedzīvoja lielas pārmaiņas. Pasaulē valdošās 
situācijas ietekmē ārvalstu ceļotāju skaits bija neliels, bet vietējo ceļotāju skaits palielinā-
jās. Cilvēki mainīja savus ārvalstu ceļojumu plānus un iepazina vietējo Latvijas tūrisma 
piedāvājumu. Mainījās arī atpūtnieku ieradumi, mazāk informācija tika meklēta tūrisma 
informācijas centros klātienē, bet vairāk izvēloties informāciju uzzināt pa tālruni, e-pastā 
vai mājaslapā.

Kopumā informācija pagājušajā gadā tika sniegta 6420 tūristiem. Personīgi Pāvilos-
tas novada Tūrisma informācijas centrā bija ienākuši 5725 apmeklētāji, pa telefonu ap-
kalpoti 612 interesenti un ar e-pastu starpniecību apkalpoti 83 interesenti.

 

1.attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits pa gadiem.

2020. gadā Pāvilostas novada TIC apkalpoto tūristu skaits ir krities – 5725 tūristi, kas 
ir par 5293 apmeklētājiem mazāk nekā 2019. gadā. (Skatīt 1.attēlu.) 

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā ir vasara, taču šoreiz jūlijs bijis visapmeklētākais, 
kad pēc informācijas vērsušies 1442 apmeklētāji, bet augustā iegriezušies 1345 apmek-
lēji.

Vasaras sezonā lielie novada pasākumi netika rīkoti un vienīgais lielākais pasākums, 
kurš norisinājās augusta izskaņā Pāvilostā, bija Senās uguns nakts, kas pulcēja ievēroja-
mu apmeklētāju skaitu.

Ierasti, ka aktīvā sezona tūrismā sākas pēc Jāņiem un ilgst līdz augusta noslē-
gumam. Tā kā šajā gadā bija ierobežota ceļošana uz ārvalstīm, tad vasaras mēne-
ši tūrisma uzņēmējiem bija ļoti noslogoti un tieši vasaras nedēļas nogalēs bieži bija 
vērojamas situācijas, ka lielā pieprasījuma dēļ uzņēmēji nespēja apkalpot visus. 

2. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits pa mēnešiem 2020. gadā
 
2020. gadā Pāvilostas novadu visvairāk apmeklējuši pašmāju ceļotāji no dažādām 

Latvijas vietām – 3516 viesu. Arī Pāvilostas novada iedzīvotāji labprāt iegriežas Tūrisma 
informācijas centrā – 1297 apmeklētāji. 

Novadu aktīvi apmeklē arī ārzemju viesi. Visvairāk ārzemju tūristu ir no Lietuvas – 
245. Situācijai mainoties, no Vācijas iegriezies tikai 251 apmeklētājs. Pie mums viesoju-
šies arī 25 tūristi no Polijas, 20 no Igaunijas.

 
Nemainīga ir tūristu interese par Pāvilostu – pludmale, apskates vietas, pilsētas un 

novada karte un brošūras – par to kopā interesējušies 1574 tūristi. Tāpat aktuāla ir su-
venīru apskate un iegāde. Par tiem interesējās 1180 apmeklētāji. Kā arī cita veida in-
formācija, kas ietver uzgaidīšanu TIC telpās un visdažādāko palīdzību citos jautājumos 
(492 apmeklētāji). Par Kurzemi interesējušies 492 apmeklētāji. Par ēdināšanas iespējām 
interesējušies 407 apmeklētāji.

 
Visapmeklētākais objekts šogad novadā bija promenāde ar 40 739 apmeklētājiem. 

Otrs apmeklētākais objekts bija Akmeņraga bāka ar 6820 apmeklētājiem. Pāvilostas no-

vadpētniecības muzejā viesojušies 3114 apmeklētāji, bet Vērgales pagasta muzejā  2361 
apmeklētājs. Senlietu krātuvi “Jūras māja” apskatījuši 1352 apmeklētāji. 

Novadā samazinājies naktsmītņu skaits – 48 naktsmītnes (2019. gadā – 51 naktsmīt-
ne). 2020. gadā Pāvilostas novada TIC noslēdza 8 jaunus tūrisma uzņēmēju sadarbības 
līgumus, un neviens līgums netika lauzts. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2020. gada sezona nebija tik aktīva Pāvilostas 
ostai. Ostā ienākušas 172 jahtas. Visvairāk jahtu ienākušas no Lietuvas – 56.

 

3. attēls. Pāvilostas ostā ienākošo jahtu skaits pa gadiem.

Mājaslapas visapmeklētākajai tūrisma sadaļai latviešu valodā par apskates vietām 
Pāvilostā – 4447 apmeklētāji. Angļu valodas apmeklētājiem interesējušas aktivitātes uz 
ūdens – 363 apmeklētāji. Lietuvieši izrādījuši interesi par zivju kūpināšanu – 322 ap-
meklētāji. Ievērojami daudz apmeklētāju izrādījuši interesi par naktsmītnēm Vērgales 
pagastā – 3135 apmeklētāji – un ēdināšanas iespējām novadā – 2084 apmeklētāji.

 
No visām Pāvilostas novadā esošajām naktsmītnēm iesniegts tikai 31% tūrisma uz-

ņēmēju izmitināšanas anketu par naktsmītņu noslogojumu novadā. Pāvilostas novadā 
apmetušies 6969 tūristi un pavadījuši 19 736 cilvēknaktis, kas nozīmē, ka vidēji viens 
nakšņotājs naktsmītnē uzturas vismaz 2 dienas.

 
Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri iesniedza informāciju statistikas apkopo-

šanai – Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem, Pāvilostas ostas pārvaldei, Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai, Vērgales pagasta muzeja vadītājai 
Mirdzai Sīpolai, Akmeņraga bākas pārvaldniecei Tatjanai Vešņakovai un Vērgales/Ziem-
upes Tūrisma informācijas centra vadītājai Dainai Vītolai.

Ar detalizētāku 2020. gada statistikas atskaiti un statistiku par iepriekšējiem gadiem 
ir iespējams iepazīties Pāvilostas novada tūrisma mājaslapā: http://www.visitpavilosta.lv/
kontakti/turisma-uznemejiem/.

 
Pāvilostas novada TIC tūrisma informācijas konsultante 

Samanta Šēle

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra 
statistika par 2020. gadu

Pāvilostas novada pašvaldība veiksmīgi ir realizējusi projekta “Pilsētvides sakārtošana 
un publiska vides objekta – pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-
AL13- A019.2203-000005, pirmo kārtu un ir saņēmusi finansējumu projekta “Pilsētvides 
sakārtošana un publiska vides objekta – pulksteņa – izveide, otrā kārta”, I.D. Nr. 
20-02-FL03- F043.0207-000002,  realizēšanai.

Projekta otrajā kārtā paredzēti šādi darbi: būvlaukuma sagatavošanas un nojaukša-
nas darbi, tai skaitā augsnes seguma noņemšana, betona flīžu seguma demontāža, akas 
demontāža, būvdarbu nospraušanas darbi. Seguma izbūve, betona bruģa ieklāšana, pa-
klājzāliena izveide, divu soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, kā arī trīs laternu uzstādī-
šana. Oktobrī tika izsludināts iepirkums pēc PIL 9. panta un saņemts viens piedāvājums 
no “AB BŪVNIECĪBA” par summu 36 910,85 EUR, bez PVN. Iepirkuma komisija pieņēma 
lēmumu,  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 12.4.5. punktu, pārtraukt iepirkumu “Pil-
sētvides sakārtošana un publiska vides objekta – pulksteņa – izveide, projekta 2. kārta”, 
jo piedāvātā līgumcena pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto finanšu līdzekļu apjomu. 
Piedāvātā summa pārsniedza no EJZF fonda atbalstīto finansējumu, kas sastāda attieci-
nāmās izmaksas 28 860,02 EUR, bet publiskais finansējums 24 531,02 EUR. Pašvaldība 
pieņēma lēmumu ziemas sezonā atkārtotu iepirkuma procedūru neveikt, bet atlikt to uz 
pavasara pusi, kad varēs uzsākt būvdarbus. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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Aizgājušais gads kovida dēļ 
bija gana dīvains, bet, neskato-
ties uz to, pietiekami darbīgs. 

Senlietu krātuves “Jūras māja” 
gada apmeklējums nav mazs – 
1352. Sniegti tieši 100 pakalpo-

jumi (duša un veļas mazgāšana).
“Jūras mājā” reģistrētas divas 

laulības un ciemojušies vairāki 

Ziemupes “Jūras māja”, 2020–2021
darba kolektīvi, klases, interešu 
grupas, pat Krievijas vēstnieks 
Latvijā. Te pabija vairākas foto-
izstādes un notika interesantas 
tikšanās ar Lieni un Oskaru par 
zveju Norvēģijā, tikšanās ar teāt-
ra trupu “Projekts” par mūsu Jūr-
nieka dzīvi un gaitām. Novembrī 
iededzām piemiņas ugunskuru 
un svētku gaismiņas logos.

Prieks, ka krājumam pievie-
nojušies jauni priekšmeti – en-
kurs, bojas, sens spogulis, nēši 
utt. Gandarījumu sagādā pavasa-
rī iestādītās eglītes, vasarā ziedo-
šās hortenzijas. Teritorija šogad 
labiekārtota ar soliem, atkritu-
mu urnām, nojumē jauns galds. 
Omulību rada pat tāds nieks kā 
putnu barotava aiz loga (dāvinā-
jums).

Nupat priekšā jauns darba 
cēliens – ekspozīciju izveide. Fi-
nansējumu ieguvām no Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fon-

da. Paldies pašvaldībai, projektu 
rakstītājiem un visiem citiem 
šajā procesā iesaistītajiem. Telpu 
iekārtojumu veidos mākslinie-
ki, tiks lietoti mūsdienu tehno-
loģiskie risinājumi, lai ar mūsu 
vērtībām apmeklētājs var iepazī-
ties patstāvīgi. Otrajā stāvā taps 
neliela kino, konferenču zāle, lai 
varam skatīties Ziemupē filmētos 
materiālus, filmas. Daļa no tā jop-
rojām ir VHS formātā un jādigi-
talizē. Un, ja reiz mums ir sava 
“Jūras māja”, tad te varēsim notu-
rēt arī vietējo zvejnieku sapulces. 
Ārpusē plānotas divas izkārtnes.  

Būs satraucošs gads ar sat-
raukumu raisošiem darbiem. Vēl 
tikai brīdis, un viss sāksies. Lai 
arī jūsmājās 2021. gads būtu jau-
ku satraukumu bagāts!

 
Senlietu krātuves 

“Jūras māja” vadītāja 
Daina Vītola

HORIZONTĀLI:
4. Otrs lasītākais žurnāls mūsu bibliotēkā “Praktis-

kais ... “.
5. Viens no 10 lasītākajiem žurnāliem 2020. gadā.
8. Trešās lasītākās grāmatas  nosaukums, kuras auto-

re ir angļu rakstniece L. Lolere.
10. Rakstniece, kuras grāmatu “Kafija diviem” 

2020. gadā lasīja visvairāk latviešu literatūras cienītāju.
12. Visiecienītākais žurnāls mūsu bibliotēkā. 
14. Latviešu rakstnieks, liepājnieks, kura grāmata “Ie-

zīmētie” ir starp lasītākajām grāmatām 2020. gadā.
15. Kas bija Elmārs, kas dikti kreņķējās S. Košeļevas 

grāmatā?
17. Lasītākās bērnu grāmatas ir pārsvarā no ... prog-

rammas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
19. Latviešu rakstniece, romāna “Klusums izmisīgs” 

autore.
20. Amerikāņu rakstniece, grāmatas “Attaisnotā slep-

kavība” autore
21. Latviešu rakstnieka, ventspilnieka, grāmatas “dāči-

nieki” autora vārds. 
22. Otrās lasītākās grāmatas – Dž. Silveres “L. Bērdas 

divas dzīves” – galvenās varones vārds. 
 
VERTIKĀLI:
1. Viena no lasītākajām lasīšanas veicināšanas prog-

rammas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatām – 
somu rakstnieces “... uz pilnu slodzi”. 

2. Latviešu rakstniece, kuras divas grāmatas – “Sve-
šiniece savā dzīvē” un “Samta nakts bērns” – iekļuvušas 
lasītāko grāmatu topā. 

3. Trešās lasītākās latviešu grāmatas autors, pēc kura 
darba motīviem 2020. gadā tika uzņemta spēlfilma.

6. Lasītākā ārzemju autores L. Railijas grāmata “... 
koks”.

7. Trešais lasītākais žurnāls mūsu bibliotēkā “... dzīve”.

9. Viena no lasītākajām bērnu grāmatām ir lietuviešu 
autora M. Marcinkeviča “Svizis”. Kas ir Svizis?

11. Igauņu rakstnieka E. Valtera bērnu grāmata, kas 
iekļuvusi trīs lasītāko grāmatu topā, stāsta par pasaku tēlu 
– grīšļu ciņu – dzīvi mežā. Šiem tēliem Igaunijā izveidots 
arī tematiskais parks, kur iespējams iepazīties ar tiem tu-
vāk. Kā viņus sauc? 

13. Lasītāko grāmatu vidū ir arī trīs iecienītās latviešu 
rakstnieces D. Judinas grāmatas. Kāds nosaukums ir vie-
nai no tām? 

14. Latviešu rakstniece, pēc kuras pirmā romāna tiek 
filmēts jauns detektīvseriāls. Viņas otra grāmata iekļuvusi 
lasītāko grāmatu 3. vietā. 

16. Lietuviešu rakstnieces J. Villes grāmata bērniem 
“Sibīrijas ...”, kas stāsta par 1941. gada jūnija notikumiem 
gan Lietuvā, gan Sibīrijā. 

18. Otrās lasītākās grāmatas nosaukums, kuras auto-
re ir latviešu rakstniece D. Avotiņa.

Pāvilostas bibliotēkas lasītākās grāmatas un žurnāli 2020.gadā 
 

Bibliotēkas darbinieces aicina ikvienu iesaistīties un piedalīties krustvārdu mīklas minēšanā. Pareizi atminot mīklu, no 
iekrāsotajiem lauciņiem veidosies atslēgas vārdi, kurus atsūtīsiet uz e-pastu: mairitavitola@pavilosta.lv vai pateiksiet 
klātienē, atnākot uz bibliotēku vai zvanot uz tel.nr. 63484566. Izlozes kārtībā kāds no čaklākajiem mīklas minētājiem 
saņems nelielu pārsteigumu!   

Sastādīja E.Horna 

 
 
 
Horizontāli: 

4. Otrs lasītākais žurnāls mūsu bibliotēkā "Praktiskais ....... ". 
5. Viens no 10 lasītākajiem žurnāliem 2020.gadā. 
8. Trešās lasītākās grāmatas  nosaukums, kuras autore ir angļu 

rakstniece L. Lolere. 
10. Rakstniece, kuras grāmata "Kafija diviem" 2020.gadā bija 

vislasītākā latviešu literatūras cienītājiem. 
12. Visiecienītākais žurnāls mūsu bibliotēkā.  
14. Latviešu rakstnieks, liepājnieks, kura grāmata “Iezīmētie” ir 

starp lasītākajām grāmatām 2020.gadā. 
15. Kas bija Elmārs, kas dikti kreņķējās S. Košeļevas grāmatā? 
17. Lasītākās bērnu grāmatas ir pārsvarā no ........ programmas 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". 
19. Latviešu rakstniece, romāna “Klusums izmisīgs” autore. 
20. Amerikāņu rakstniece, grāmatas “Attaisnotā slepkavība” 

autore 
21. Latviešu rakstnieka, ventspilnieka, grāmatas “dāčinieki” 

autora vārds.  
22. Otrās lasītākās grāmatas – Dž. Silveres "L. Bērdas divas 

dzīves" - galvenās varones vārds.  
 
Vertikāli: 

1. Viena no lasītākajām lasītveicināšanas programmas “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatām - somu rakstnieces 
“…… uz pilnu slodzi”.  

2. Latviešu rakstniece, kuras divas grāmatas – “Svešiniece savā 
dzīvē” un “Samta nakts bērns” – iekļuvušas lasītāko 
grāmatu topā.  

3. Trešās lasītākās latviešu grāmatas autors, pēc kura darba 
motīviem 2020.gada tika uzņemta spēlfilma. 

6. Lasītākā ārzemju autores L. Railijas grāmata " ....... koks". 
7. Trešais lasītākais žurnāls mūsu bibliotēkā "..... dzīve". 
9. Viena no lasītākajām bērnu grāmatām ir lietuviešu autora 

M. Marcinkeviča "Svizis". Kas ir Svizis? 
11. Igauņu rakstnieka E.Valtera bērnu grāmata, kas iekļuvusi 

trīs lasītāko grāmatu topā, stāsta par pasaku tēlu – grīšļu 
ciņu – dzīvi mežā. Šiem tēliem Igaunijā izveidots arī 
tematiskais parks, kur iespējams iepazīties ar tiem tuvāk. Kā 
viņus sauc?  

13. Lasītāko grāmatu vidū ir arī trīs iecienītās latviešu 
rakstnieces D. Judinas grāmatas. Kāds nosaukums ir vienai 
no tām?  

14. Latviešu rakstniece, pēc kuras pirmā romāna tiek filmēts 
jauns detektīvseriāls. Viņas otra grāmata iekļuvusi lasītāko 
grāmatu 3.vietā.  

16. Lietuviešu rakstnieces J. Villes grāmata bērniem “Sibīrijas 
….”, kas stāsta par 1941.gada jūnija notikumiem gan 
Lietuvā, gan Sibīrijā.  

18. Otrās lasītākās grāmatas nosaukums, kuras autore ir 
latviešu rakstniece D.Avotiņa 
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Pāvilostas bibliotēkas visvairāk lasītās grāmatas un žurnāli 2020. gadā
Bibliotēkas darbinieces 
aicina ikvienu iesaistīties 
un piedalīties krustvārdu 
mīklas minēšanā. 
Pareizi atminot mīklu, 
no iekrāsotajiem lauciņiem 
veidosies atslēgvārdi, 
kurus līdz 28. februārim 
atsūtīsiet uz e-pastu 
mairita.vitola@pavilosta.lv 
vai pateiksiet klātienē, 
atnākot uz bibliotēku 
vai zvanot pa tālruni 
63484566. Izlozes kārtībā 
kāds no čaklākajiem mīklas 
minētājiem saņems nelielu 
pārsteigumu! 
 

Sastādīja E. Horna
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Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. 
gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas 
dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi) – piedzīvo ieņēmumu kritumu, var 
vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu SAVIEM DARBINIEKIEM, KAS IR DĪKSTĀVĒ 
UN NESTRĀDĀ.

Kuri uzņēmumi var saņemt dīkstāves atbalstu
Lūgt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem var jebkurš uzņēmums, kura ieņēmu-

mi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā 
vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vis-
maz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies un ieņēmu-
mu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Būtiski: iesniegumos, kas iesniegti pēc 15. marta, būs nepieciešams pamatot, ka ie-
ņēmumu kritums ir saistīts ar Covid-19 dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobe-
žojumiem.

Cik lielu atbalstu darbinieks var saņemt
l Darbiniekam – 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 

2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie kon-
krētā darba devēja nav strādājis, tas vidējās algas aprēķinā nav jāiekļauj). Neatkarīgi no 
līdzšinējās algas dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro (2020. gadā – 330 eiro) 
un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

l Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba 
samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītajam (ja 
darbinieks pie konkrētā darba devēja darbu uzsācis 2020. gada oktobrī, izmanto darba 
devēja norādīto informāciju), bet ne mazāk par 500 eiro (2020. gadā – 330 eiro) un ne 
vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

l Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā 
līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa at-
vieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.

l Ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, pie katra arī iespējams sa-
ņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. 
Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu. No-
sacījums par 500 eiro minimālo pabalstu par pilnu mēnesi attiecas tika uz vienu pabalsta 
izmaksu mēnesī – saņemot dīkstāves atbalstu pie vairākiem darba devējiem vai dažādās 
nodarbinātības formās, katrs nākamais pabalsts tiek rēķināts proporcionāli darba sa-
maksai un dīkstāves ilgumam.

l Ja ārkārtējās situācijas laikā darbinieks atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļi-
nājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada au-
gustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro (2020. gadā – 330 eiro) un ne 
vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Būtiski: darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbal-
stu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadīju-
mā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu 
un līdz šim saņemto pilno darba samaksas apmēru.

Kā pieteikties dīkstāves atbalstam
l Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma 

formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
l Dīkstāves atbalsts pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, 

kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežo-
jumi.

DĪKSTĀVES ATBALSTS UZŅĒMUMIEM UN TO DARBINIEKIEM
l Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 

15. datumam. Tā, piemēram, par februāri var pietiekties līdz 15. martam.
l Pirms iesnieguma iesniegšanas darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņo-

jums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska 
valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta 
un ir jāiesniedz.

l Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu sa-
mazinājumu par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka 
darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības 
laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.

l Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs 
uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā 
deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju. Darba devējs pats informē savus dar-
biniekus par atbalsta saņemšanu.

Kur EDS aizpildīt iesniegumu
atbalstam dīkstāvē un algu subsīdijām

1
2
3

Atbalsts dīkstāvē un algu subsīdijas

Atbalsts dīkstāvē skaistumkopšanas nozarei

Kad dīkstāves atbalstu nepiešķir:
l ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārska-

tus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas,
l ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pie-

vienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc 
savas iniciatīvas), vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība,

l no 16. marta arī, ja darba devējs nav iesniedzis pamatojumu, ka ieņēmumu kri-
tumu izraisījuši Covid-19 dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi vai ja VID, 
izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem,

l ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process,
l darba devēja padomes locekļiem,
l par tām dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts,
l darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam,
l ja darba devējs ir valsts vai pašvaldības budžeta iestāde vai valsts vai pašvaldī-

bas kontrolēts komersants,
l ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2020. gada 1. novembra.
Laikā, kad darbiniekam piešķirts dīkstāves atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un 

neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

No 2020. gada 1. decembra līdz šī gada 21. janvārim VID izmaksājis dīkstāves at-
balstu, algu subsīdijas un grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai kopumā 
29 547 807 eiro apmērā.

 
Informācija no www.vid.gov.lv.
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MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

EMĪLIJA LOSĀNE 
(01.10.1933.–28.01.2021.)

 
JĀNIS LOSĀNS

(20.09.1933.–30.01.2021.)

Izsakām līdzjūtību!

VĒRGALES PASTA 
NODAĻAS DARBA LAIKS
P–C 8.30 –10.00/11.00 –14.00 
P 8.30 –10.00/11.00 –13.00 
S–Sv Slēgts 

SAZIŅAI: “Latvijas Pasts”, 
Klientu centrs: 27008001 vai 
67008001; info@pasts.lv.

www.pasts.lv

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 marta izdevumam 
jāiesniedz līdz 26. februārim.
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.

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

INFORMĒJAM
Sakarā ar valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem
13. martā plānotais 

“Ģimeņu vakars Nr.39” Ziemupē
atlikts līdz laikam, 

kad situācija būs uzlabojusies

 

Latvijas makulatūras vākšanas konkurss 
“TĪRAI LATVIJAI”,

 2020./2021. mācību gada sezonā
 

Lūgums atbalstīt Vērgales PII “Kastanītis” bērnu 
piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā.

Tālrunis informācijai 63490847, 26125791.
 

Liels paldies Pāvilostas iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību.
Iestāde jau ir savākusi aptuveni 2 tonnas makulatūras. 
Vērgales PII “Kastanītis” makulatūras vākšana turpinās 

līdz 15. martam.

Līdz ar aukstāka laika iestāšanos ir iespēja baudīt ziemas 
priekus Pāvilostā, mazajā dīķītī pie Dzintara ielas, kurā var 
gan vienkārši slidot, gan uzspēlēt hokeju. Ar Latvijas Hokeja 
federācijas finansiālu atbalstu 2012. gadā tika iegādāti 20 jau-
ni slidu pāri (no 35. līdz 44. izmēram, pa 2 komplektiem no 
katra izmēra), kuri nodoti Bērnu un jauniešu centra (Stadiona 
ielā 8, ieeja no sētas puses) rīcībā un izmantojami slidošanai 
Pāvilostā. Ikviens, kas vēlas izmantot šīs slidas, ir aicināts 
tās saņemt centrā darba dienās no plkst. 11.00 līdz 15.00 pret 
personas parakstu. Sīkāka informācija par slidu izsniegšanu 
pa tālr. 29682312 (Dace). 

PĀVILOSTNIEKIEM SLIDOŠANAI 
PIEEJAMAS SLIDAS

LĪDZJŪTĪBAS

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

Daudz darbiņi padarīti, 
Daudz solīši iztecēti: 
Lai nu mīļā Zemes māte 
Pārklāj savu seģenīti.

Bijušie darba kolēģi izsaka visdziļāko 
līdzjūtību piederīgajiem, 

Emīliju un Jāni LOSĀNUS 
mūžībā aizvadot! 

* * *
Rokām, kuras vienmēr prata 
Tik daudz veikt un padarīt, 
Atpūtu ļauj vēlēt vieglu, 
Ļauj tām paldies pasacīt. 
                                 (J. Sirmbārdis)

Pāvilostas pamatskolas pedagogu kolektīvs 
izsaka līdzjūtību 

Emīlijas LOSĀNES 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot!

* * *
Visdziļāko līdzjūtību 

Emīlijas un Jāņa LOSĀNU 
piederīgajiem izsaka 

Rita un Haralds Lukševici!

* * *
Nekad tev darba nebija par daudz–
Tu tajā degi, citus sasildot.
Nu, tava uguns aizdegs jaunas audzes,
Kas ziedus noliek, tevi pieminot.
                             /J. Jaunsudrabiņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ērikam Bunkam, brāli 

Andri BUNKU 
pāragri mūžībā pavadot!

Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama kolektīvs

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies bijušajiem sakaru darbi-
niekiem, pensionāru apvienībai “Varavīk-
sne” par skaistajiem vainagiem un izteikto 
līdzjūtību, pēdējā gaitā pavadot mūsu 
Arnoldu Matrozi!

 Lūcija, Anta, Ivars

Šā gada 28. janvārī sniega baltums 
un saltums aizvilcis ciet pensionētās 
skolotājas Emīlijas Losānes dzīves ceļu. 
Ilgi un radoši viņas darba gadi atdoti 
Pāvilostas skolai un arī kultūras dzīvei 
pilsētā.

Emīlija Losāne dzimusi 1933. gada 1. 
oktobrī  Alsungā, kā viņa pati uzskatīja, 
– ievērojamā, skaistā, brīnišķīgā vietā. 
Pēc Alsungas vidusskolas absolvēšanas 
turpinājusi izglītoties Liepājas skolotāju 
institūtā. Pirmās jaunās skolotājas darba 
gaitas aizvadītas Jūrkalnes un Ulmales 
skolās, bet no piecdesmito gadu sākuma 
Emīlija Losāne sāk darbu Pāvilostas pa-
matskolā un strādā tur līdz 1987. gadam, 
kad aiziet pensijā. Audzēkņi viņu atceras 
kā prasīgu, zinošu matemātikas un fizi-

kas skolotāju, bet tie skolēni, kuriem viņa bija klases audzinātāja, – kā 
sirsnīgu, rūpīgu, enerģisku un izdomas bagātu cilvēku. Īpaši sirsnīgas 
attiecības vienmēr bijušas ar pirmās izlaiduma klases audzēkņiem.

Savu dzīves ceļa līdzgaitnieku Emīlija satika Pāvilostā. 1955. gada 
novembrī Jānis Losāns bija atgriezies no dienesta armijā, un jaunieši 
vārda tiešā nozīmē saskatījās skolā, kur Jānis viesojās pie savas mā-
sas – skolas direktores Vēras Vasiļčikas. 1955. gada decembrī viņš 
sāka strādāt par Pāvilostas kultūras nama direktoru. Abi ar Liju (tā 
vairākums pāvilostnieku viņu pazina) piedalījās lugu iestudējumos, 
draudzība stiprinājās, piedaloties pašdarbībā, un 1956. gada novem-
brī abi sarakstījās. 

Jāņa bērnība pagājusi Zvārdes pagastā pie Cieceres ezera. Mācī-
jies Turlavas pagasta Laidu skolā, tad Zūru lauksaimniecības skolā un 
kolhozā, kurā aizsāka savas darba gaitas, bijis labākais brigadieris. 
Bet pāvilostnieki viņu atcerēsies kā labu un prasmīgu  kultūras nama 
vadītāju 20 gadu garumā. Par sevi viņš reiz teica: “Es biju cilvēks, 
kas sevi veltīja darbam. Man pašam nav nekā, ne mājas, ne mašīnas. 
Darbs, darbs…. Kolektīvu bija daudz.” Viņš tiešām kultūras dzīvi Pāvi-
lostā pacēla neredzētos augstumos. Bija gadi, kad kultūras namā dar-
bojās 23 pulciņi. Pāvilostas dramatiskais kolektīvs savas izrādes spē-
lēja uz Liepājas teātra skatuves, kultūras namam tapa jauna piebūve, 
Upesmuižas parkā – jauna estrāde, notika neskaitāmi pašdarbības 
kolektīvu izbraukumi pa Latviju un aiz tās robežām, ciešu draudzī-
bu nodibināja ar lietuviešu pašdarbniekiem no Salantajas, 1965. gada 
decembrī Pāvilostas pašdarbnieki uzstājās Latvijas televīzijā. Par ie-
guldījumu kultūras attīstībā un teicamu darbu Jānis Losāns saņēmis 
Pateicības, Goda rakstus gan no Kultūras ministrijas, gan Liepājas 
rajona vadības. Vienmēr blakus un palīdzot bijusi arī Lija gan kā kul-
tūras nama metodiķe, gan pašdarbniece. 

Jā, lai kā dzīvē bija gājis, viņi vienmēr bija kopā. Būdami jau pensi-
jas vecumā, abi cieši turējās pie zemes, audzēja saknes, ogas piemājas 
dārziņā, iekopa siltumnīcu, stādīja augļu kokus un ļoti rūpējās par 
saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem – dēla Arņa ģimeni un maz-
bērniem Annu un Miku. Rudeņos Jānis no meža pārnesa bagātīgus 
sēņu krājumus un Lija ar prieku tās marinēja un dāsnu sirdi atdāvi-
nāja saviem radiem un draugiem. Lija bija prasmīga kulināre, Jānis 
prasmīgs lauksaimnieks un enerģisks organizators. 

Tā viņi abi kopā roku rokā pratuši nostaigāt sešdesmit četrus ga-
dus. Tā viņi abi viens aiz otra aizsniga aiz tā apvāršņa, kur pavasaris 
neatnāk… Lija – 28. janvārī, Jānis – 30. janvārī. Nu viņi atkal ir 
kopā un guvuši dvēseles mieru, satiekoties ar savu pāragri aizsaulē 
aizsaukto mazmeitiņu Mariku, par kuras zaudējumu abi tik ļoti pār-
dzīvoja un sēroja…

Lai tie vārdi, ko viņi teikuši, tie darbi, ko veikuši, tas siltumus 
un rūpes, kas no viņiem starojis, dzīvo viņu tuvinieku sirdīs un viņu 
līdzgaitnieku, audzēkņu un kolēģu atmiņās…

Lai abiem gaišs mūžības ceļš….

Bijušo audzēkņu, līdzgaitnieku un kolēģu vārdā
Pāvilostas kultūras nama interešu pulciņa vadītāja Marita Horna

Emīlija LOSĀNE
 (01.10.1933.–28.01.2021.)

Jānis LOSĀNS 
(20.09.1933.–30.01.2021.)

Debesīs tālu, tālu snieg. 
Klausies, kā runā debesīs sniegs!
Rīt no rīt’ tev jāapsnieg.


