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Ar šādu novēlējumu šogad 18. de-
cembrī Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Vitrups sveica šī gada jaundzimu-
šos novadniekus un viņu vecākus, dā-
vājot ziedus un katram mazulim īpaši 
gatavotu piemiņas dāvanu. 

Šogad Vērgales pagastā sveicām 11 
bērniņus – Bellu AKERFELDI, Miku 

BRĒDIĶI, Emīlu FRANCI, Kristu 
VĪTOLU, Āronu ŠTRAUHU, Niku JA-
KUBOVSKAITI, Luīzi LIEPU, Nameju 
MATISONU, Rajenu MIKITINU, Lo-
renu Elizabeti MŪRNIECI un Miķeli 
Jāni PINKULI, bet Pāvilostas pilsētā 
četrus mazuļus – Vanesu ROZENBER-
GU, Brigitu SILIŅU, Dainaru GŪT-
MANI un Eliju TAPIŅU. Un arī Sakas 
pagastā šogad tika sveikti četri jaun-

dzimušie – Rūdis STEPIŅŠ, Līva JAN-
SONE, Henriks JAUNZEMS un Ērika 
VILNE.

Vēlam mazajiem novadniekiem augt 
lieliem un stipriem, vecākiem – veselī-
bu un izturību, un lai ikvienā ģimenē 
valda saticība un patiesa mīlestība!

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marita Kurčanova

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons sveic jaundzimušo pāvilostnieci Brigitu SILIŅU 
un vecākus. Foto: M. Kurčanova

Tu esi mūsu nākotne. 
Audz liels un jūties lepns par savu zemi!

Kārtējais gada aplis straujajā 
skrējienā ieved mūs brīnišķīgajā 
svētku laikā, raisot ikkatrā 
jaukas izjūtas un vedinot 
uz pārdomām par paveikto, 
sasniegto vai neiespēto, 
aizmirsto... 
Taču visiem atkal dotas 365 
jaunas, iespēju pilnas dienas. 
Piepildīsim tās ar labiem 
darbiem un jaukām domām. Lai 
mūsos mājo godaprāts, griba 
saprasties un palīdzēt ikkatram!

Tā kā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 
izplatību valstī tiek pagarināta līdz 2021. gada 
7. februārim (vai nākamajam valdības lēmu-
mam), Pāvilostas novada pašvaldība, Sakas KAC 
un Vērgales pagasta pārvalde apmeklētājus arī 
turpmāk apkalpos attālināti vai pēc iepriekšēja 
pieraksta klātienē.

Ar pašvaldību, Sakas KAC un Vērgales pa-
gasta pārvaldi lūdzam sazināties e-pastā vai tele-
foniski. Pāvilostas novada pašvaldībai adresētos 
iesniegumus nosūtīt pa pastu, e-pastā vai ievie-
tot 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 pašvaldības norē-
ķinu kontu.

Lai veiktu maksājumus pašvaldības kasē, 
apmeklētājiem lūgums lietot zvana pogu pie ies-
tādes ieejas durvīm.

Plašāku informāciju par iespējām sazināties 
ar jums vajadzīgajiem pašvaldības darbiniekiem 
un speciālistiem meklējiet Pāvilostas novada 
pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, sadaļā 
“Kontakti”, vai zvanot uz Pāvilostas novada paš-
valdības administrāciju pa tālr. 63498261.

 
Izturēsimies atbildīgi pret savu un apkār-

tējo cilvēku veselību!
Sekojiet līdzi informācijai www.pavilosta.lv 

un citos pašvaldības saziņas kanālos.

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

INFORMĒJAM 
IEDZĪVOTĀJUS!

Zīmējuma autore: Adelīna Brūkle, Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas mākslas nodaļas 3. klases audzēkne.

Vēlam labklājību ģimenē un stipru veselību 2021. gadā!
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2020. GADA 17. DECEMBRĪ ATTĀLINĀTI 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, 
kā arī pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds 
MAGONE un Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE. 
Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. 
Sēdē tika izskatīti 29 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â samazināt 15 personām ar invaliditāti un 7 politiski represētām personām ne-

kustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamie īpašumi netiek izmantoti 
saimnieciskajā darbībā.

â ņemot vērā, ka nomas maksas samazinājums 50% apmērā nekustamā īpašuma 
Meža iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, jau sākotnēji noteikts līdz 30.04.2021. un 
sniedz atvieglojumus ilgākā laika periodā, nekā to paredz 2020. gada 14. jūlija Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas 
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai sama-
zinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, dome nolēma neparedzēt nomas 
maksas papildu atvieglojumus nekustamā īpašuma Meža iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, nomai.

â atlikt jautājuma “Par viesjahtu piestātni Dzintaru 2c, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā” izskatīšanu. Uzdeva izpilddirektoram un domes priekšsēdētājam tikties ar SIA 
“Jūras rotas” pārstāvjiem un ostas pārvaldnieku un vienoties par turpmāko sadarbības 
veidu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960030178, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,52 
ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) – 5969,00 
EUR un izsoles soli – 100 EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Bramaņi”, Vērgal-
es pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma at-
savināšanu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Lejupes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960050223, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 
0,7974 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) – 
2969,00 EUR un izsoles soli – 100 EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Lejupes”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada 
domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašu-
ma atsavināšanu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Sulas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, kadastra Nr. 64960080086, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 
64960080110, kopējā platība – 2,83 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
(izsoles sākumcena) – 8369,00 EUR un izsoles soli – 100 EUR. Apstiprināja nekusta-
mā īpašuma “Sulas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva 
Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960040236, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 
0,6706 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) – 
3269 EUR un izsoles soli – 100 EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Zālītes”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas nova-
da domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā 
īpašuma atsavināšanu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr. 64860150143, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0911 
ha un divām būvēm ar kadastra apz. 64860150143001 un 64860150143002. Apstip-
rināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) – 8978,00 EUR un 
izsoles soli – 100 EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Kupši”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes Pašvaldī-
bas mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu.

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Upinieki”, Saraiķos, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960020124, kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apz. 64960020124, platība – 0,9511 ha, un viendzīvokļa mājas dzīvojamām telpām 
ar kopējo platību 100,4 m2, kadastra apz. 64960020124001, pagraba ar kadastra apz. 
64960020124002, kopējā platība – 12,4 m2, un šķūņa ar kadastra apz. 64960020124003, 
kopējā platība – 22,4 m2. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā 
kārtībā organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

â atcelt Pāvilostas novada domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pienotava”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.14., 16§).

â atcelt Pāvilostas novada domes 2020. gada 30.aprīļa lēmumu “Par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.7., 9.§), Pāvilostas novada domes 2020. gada 25. 
jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.9., 10.1.§.) un Pā-
vilostas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumu “Par pirmpirkuma tiesību iz-
mantošanu”. Nolēma atmaksāt privātpersonai samaksāto nekustamā īpašuma avansa 
maksājumu 600,00 EUR apmērā. Nolēma informēt privātpersonu par pieņemto lēmu-
mu. Par lēmuma izpildi atbild Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede un 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija.

â atzīt nekustamā īpašuma “Odiņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960060054, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstipri-
nāt komisijas sēdes protokolu. Nolēma atcelt 2020. gada 29. oktobra Pāvilostas novada 
domes lēmumu Nr.14 par īpašuma nodošanu atsavināšanai.

â atzīt nekustamā īpašuma “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960030164, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenoti-
kušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu. Nolēma atcelt 2020. gada 29. oktobra 
Pāvilostas novada domes lēmumu Nr.14 par īpašuma nodošanu atsavināšanai.

â atteikt atsavināt 3 personām Pāvilostas novada pašvaldībai piederošus dzīvokļa 
īpašumus, jo minētie nekustamie īpašumi nepieciešami Pāvilostas novada pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai.

â uzdeva privātpersonai par nekustamo īpašumu veikt nosacītās cenas mak-
sājumu, kas ir 2000,00 EUR, samaksājot to Pāvilostas novada pašvaldības (reģ. Nr. 
90000059438) norēķinu kontā līdz 2021. gada 15. janvārim. Nolēma pēc minētā mak-
sājuma saņemšanas septiņu dienu laikā slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar 
privātpersonu par nekustamā īpašuma iegādi.

â grozīt Pāvilostas novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumā, (prot. Nr. 
14., 17.§) “Par nekustamā īpašuma Parka iela 14a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atsa-
vināšanu” 2.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “nekustamais īpašums Parka iela 
14a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 2019. gada 19. augustā ir ierakstīts zemesgrāmatā uz 
Pāvilostas novada pašvaldības vārda, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64130020248, platība –0,4263 ha, un būves ar kadastra apzīmējumu 64130020178001”. 
Grozīt 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “3.1. Nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu Parka iela 14a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020178, sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020248, platība – 0,4263 ha, un būves 
ar kadastra apzīmējumu 64130020178001.”.

â grozīt Pāvilostas novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumā, (prot. 
Nr.14.,15.§) “Par nekustamā īpašuma “Krejotava”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas no-
vadā, atsavināšanu” 2.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “nekustamais īpašums 
“Krejotava”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 2020. gada 31. augustā ir ierakstīts 
zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda, sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 64860090358, platība – 0,3272 ha, un būves ar kadastra apzīmē-
jumu 64860090358002”. Grozīt 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “3.1. Nodot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krejotava”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kas 2020. gada 31. augustā ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības 
vārda, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860090358, platība – 0,3272 
ha, un būves ar kadastra apzīmējumu 64860090358002.”.

â grozīt Pāvilostas novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumā (prot. 
Nr.14., 11.§) “Par nekustamā īpašuma “Smēdes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
atsavināšanu” 2.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “nekustamais īpašums “Smē-
des”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64960010454 ir 2020. gada 29. 
septembrī ierakstīts zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda, sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960010454, platība – 0,06 ha, un būves 
ar kadastra apzīmējumu 64960010413004”. Grozīt 3.1. punktu un izteikt to šādā re-
dakcijā: “3.1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Smēdes”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960010454, kas 2020. gada 29. septembrī ierakstīts 
zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda, sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 64960010454, platība – 0,06 ha, un būves ar kadastra apzīmējumu 
64960010413004.”.

â pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 1 gadu un slēgt vienošanos par īres līguma 
pagarināšanu ar privātpersonu pēc parāda nomaksas vai parāda atmaksas grafika sa-
stādīšanas.

â slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar privātpersonu dzīvojamās mājas 
un kūts uzturēšanai “Vērgales Dārzniekos”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, ze-
mes vienības kadastra apz. 64960030149, platība – 1,0 ha. Noteica, ka zemes nomas 
termiņš ir no 17.12.2020. līdz 16.12.2030. Noteica, ka zemes nomas maksa ir 0,5% ap-
mērā 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 pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles tiks slēgts 
lauku apvidus zemes nomas līgums.

â pagarināt 11.11.2015. zemes nomas līguma Nr.131, kas noslēgts starp Pāvilostas 
novada pašvaldību un SIA “Jāņkalni S” (reģistrācijas Nr. 42103061938), termiņu un 
noteikt to līdz 2025. gada 16. decembrim. Saglabāja nomas maksu 2,0% no zemesgabala 
ar kadastra apz. 64860050133, platība –  0,3 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 lēmuma pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles tiks slēgta vie-
nošanās.
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2020. GADA 30. DECEMBRĪ ATTĀLINĀTI 
NOTIKA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

â piekrist nekustamā īpašuma “Rema”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64960040312, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apz. 
64960040365, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Remas zeme”, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 64960090365, platība – 5,33 ha, noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
Pārējām zemes vienībām ar kadastra apz. 64960010163, platība – 1,99 ha, kad. apz. 
64960040312, platība – 1,06 ha, kad. apz. 64960060018, platība – 0,98 ha, kad. apz. 
64960070130, platība – 2,93 ha, un kad. apz. 64960070131, platība – 2,06 ha, saglabāja 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkreti-
zēšanai jaunas apbūves izvietošanai un piekļuves nodrošināšanai nekustamo īpašumu 
“Rītiņi”, “Mazrītiņi”, “Stūrenieki”, “Gravaiņi”, “Krastkalni”, “Rietavas”, “Gravas” un 
“Atvases”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībām ar kadastra apz. 
64860020247 (0,52 ha), 64860020133 (0,92 ha), 64860020248 (1,00 ha), 64860020134 
(1,17 ha), 64860020136 (4,63 ha), 64860020244 (1,93 ha), 64860020071 (2,12 ha) un 
64860020245 (2,34ha). Par detālplānojuma dokumentu izstrādātāju un grafiskās daļas 
izstrādātāju apstiprināja arhitekti Āriju Rukuti, arhitekta prakses sertifikāts Nr.1-00375. 
Nolēma piešķirt piekļuves tiesības detālplānojuma dokumentu izstrādātājai un grafis-
kās daļas izstrādātājai Ā. Rukutei Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistē-
mai (TAPIS) detālplānojuma izstrādei un institūciju sadarbībai nepieciešamajā apjomā 
īpašumiem “Rītiņi”, “Mazrītiņi”, “Stūrenieki”, “Gravaiņi”, “Krastkalni”, “Rietavas”, 
“Gravas” un “Atvases”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, pēc līguma par de-
tālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgšanas. Nolēma slēgt līgumu ar 
detālplānojuma ierosinātājiem, detālplānojuma dokumentu un grafiskās daļas izstrā-
dātāju par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka detālplānoju-
ma izstrādes izdevumus finansē ierosinātāji, izstrādi veic un organizē detālplānojuma 
dokumentu un grafiskās daļas izstrādātāja. Nolēma grozīt ar 2020. gada 29. oktobra 
lēmumu (protokols Nr.14., 44.§) apstiprinātā lēmuma pielikumu Nr.2 “Darba uzde-
vums detālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai 
pirms jaunas apbūves veidošanas īpašumiem “Rītiņi”, “Mazrītiņi”, “Stūrenieki”, “Gra-
vaiņi”, “Krastkalni”, “Gravas”, “Rietavas”, “Atvases”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64860020247, 64860020133, 
64860020248, 64860020134, 64860020136, 64860020244, 64860020071 un 
64860020245”, svītrojot 4.9. punktu. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma ne-
apstiprināt 2020. gada 10. decembrī rīkotās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas 
jūras piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus. Nolēma rīkot atkārtotu pašpatēriņa 
zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos slēgto izsoli. Nolēma atmaksāt 
visiem izsoles dalībniekiem samaksāto dalības maksu 5,00 EUR apmērā, kā arī atmak-
sāt samaksāto maksu par zvejas rīkiem pēc protokoliem Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 
10, pārskaitot uz norēķinu kontu vai izmaksājot Pāvilostas novada pašvaldības kasē. 
Izveidoja Izsoles komisiju: komisijas priekšsēdētājs Alfrēds Magone; komisijas locekļi: 
Aldis Barsukovs, Anna Brūkle. Komisijas uzdevums – organizēt slēgto izsoli uz šādiem 
zvejas rīkiem: 6 gab. – zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m (piekrastes 
ūdeņos), 2 gab. – reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 
100 m, 200 zivju āķi (viens komplekts 100 gab. āķu). Izsolē katra izsolāmā zvejas rīka 
limita sākumcena ir šāda: zivju tīkla sākumcena – 7,11 EUR, reņģu tīkla sākumcena 
– 7,11 EUR, zivju āķu (100 gab.) sākumcena – 9,96 EUR. Izsole notiek ar augšupejošu 
soli 10,00 EUR. Pretendentam dalības maksa ir 5,00 EUR. Apstiprināja rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles konkursa nolikumu. Nolēma nosūtīt paziņojumus 
par rūpnieciskās zvejas un pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rīkošanu 
personām, kuras iesniegušas iesniegumu un kuras ir uzņemtas zvejas rīku rindā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalī-
jās. Nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 
papildatvaļinājumu par darba stāžu no 2020. gada 28. līdz 30. decembrim (3 darba 
dienas) par 2020. gadu.

â ar 2021. gada 11. janvāri likvidēt Pāvilostas novada domes dibināto iestādi – 
Pāvilostas novada Rīvas bibliotēka. Uzdeva pašvaldības izpilddirektoram A. Magonem 
organizēt materiālo vērtību pieņemšanu. Uzdeva Pāvilostas bibliotēkas vadītājai M. Vī-
tolai organizēt bibliotēkas krājuma pārņemšanu un sazināties ar Kultūras informācijas 
sistēmu centru par Rīvas bibliotēkas ēkā esošās datortehnikas un komunikācijas iekār-
tu pieslēgumu demontēšanu.

â norakstīt izdevumos debitoru parādus 233,20 EUR apmērā.
â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11. pantu, deputāts Ralfs Jenerts lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Atļāva 
deputātam Ralfam Jenertam savienot Pāvilostas novada domes deputāta un Pāvilos-
tas ostas valdes locekļa amatu ar biedrības “Pāvilostas pilsētas jahtklubs” (reģ. Nr. 
400083001469) valdes locekļa amatu.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2021. gada 21. janvārī attālināti.
Nākamā domes sēde plānota 2021. gada 28. janvārī attālināti.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 
2020. GADA NOVEMBRA UN DECEMBRA 

BŪVNIECĪBAS LIETAS
Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības 

stadija
Būvniecības 
ieceres veids

BIS-
BL-365533-757

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija par va-
saras māju, palīgēkas 
rekonstrukcija un trīs 
palīgēku nojaukšana 

Dzintaru iela 53, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbu 
pabeigšana

Būvprojekts

BIS-
BL-362528-753

Atpūtas mītnes 
būvniecība

“Rožbirzes”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-
BL-362220-751

Mākslinieku rezidences 
būvniecība

E. Šneidera laukums 
11, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbi Būvprojekts

BIS-
BL-361593-750

Divu ģimeņu dzīvoja-
mās ēkas būvniecība

Viļņu iela 14, Pāvilos-
ta, Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-
BL-360968-756

Savrupmājas 
būvniecība

Oļu iela 2, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-
BL-358603-743

Šķūņa neesība “Oškalni”, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Nojaukšana 
pabeigta

Izziņa par būves 
neesību

BIS-
BL-358597-744

Šķūņa neesība “Oškalni”, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Nojaukšana 
pabeigta

Izziņa par būves 
neesību

BIS-
BL-358590-745

Šķūņa neesība “Oškalni”, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Nojaukšana 
pabeigta

Izziņa par būves 
neesību

BIS-
BL-357144-746

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
izbūve

Dzintaru iela 81, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

Būvdarbi Apliecinājuma karte

BIS-
BL-357090-741

Būves pārbūve par 
dzīvojamo māju

“Būdiņas”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Būvdarbi Būvprojekts

BIS-
BL-355547-742

Vasarnīcas un 
palīgēkas būvniecība

“Oškalni”, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-
BL-354429-748

Jauna elektroapgādes 
pieslēguma izbūve

“Brāzmas”, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

Apzīmējumi: BIS – būvniecības informācijas sistēma, BL – būvniecības lieta.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Elmārs ŠĒNS, kā arī Pāvilostas novada paš-
valdības izpilddirektors Alfrēds MAGONE. Sēdē atvaļinājuma dēļ nepiedalījās Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS un pamatdarba dēļ nepiedalījās depu-
tāts Ralfs JENERTS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 
Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts viens darba kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â atcelt Pāvilostas novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 14., 

20.§) “Par nekustamā īpašuma Kalna iela 15a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nosacītās ce-
nas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, izbeidzot atsavināt izsolē nekustamo īpašumu 
Kalna ielā 15a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130010148, atbilstoši Pāvilostas 
novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumam (prot. Nr. 14., 20.§). Nolēma apturēt 
nekustamā īpašuma Kalna iela 15a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atsavināšanas procesu 
un atmaksāt visiem izsoles dalībniekiem iemaksāto dalības maksu 50,00 EUR apmērā, kā 
arī atmaksāt iemaksāto nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 847,00 EUR, pārskaitot uz 
norēķinu kontu, kas norādīts dalībnieku pieteikumos par piedalīšanos mutiskā izsolē.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība decembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Skaras”, Sakas pagastā –1,9534 ha;
l “Labraga kalte”, Sakas pagastā – 1,6936 ha;
l Lejas iela 4, Pāvilostā;
l “Norkalni”, Sakas pagastā – 19,3 ha;

l Brīvības iela 20, Pāvilostā – 917 m2;
l “Ķirši”, Sakas pagastā – 19 ha;
l “Lūķi”, Sakas pagastā – 9,6 ha;
l “Mūrnieki”, Sakas pagastā – 6,9 ha.
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NOTIKUMI 
2020. gada decembrī

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
DECEMBRĪ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Vērgales veikalā “Top!” bija atradusies agresīva persona. Policijai ierodoties 
notikuma vietā, agresīvā persona jau bija pametusi veikala telpas un devusies 
nezināmā virzienā.

â Diviem velobraucējiem tika izteikts mutisks aizrādījums par atstarotāju 
nelietošanu.

â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka kemperis ar Lietuvas valsts 
numurzīmi atrodas Pāvilostas stāvlaukumā. Iedzīvotājs uztraucās, vai tiek ievērota 
pašizolācija. Ierodoties norādītajā adresē, tika noskaidrots, ka tie ir Latvijas valsts 
pilsoņi.

â Pāvilostā, Dzintaru ielā, 326 ceļa zīmes (apstāties aizliegts) darbības zonā 
stāvēja automašīna. Autovadītājam izteikts aizrādījums.

â Tika saņemta informācija, ka Sakas stacijā piekauts vīrietis. Notikuma vietā 
tika noskaidroti apstākļi un personas, kas uzbruka. Informācija nodota Valsts 
policijai. Cietušajam ieteikts vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.

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

â Saņemta informācija, ka Pāvilostā, Dzintaru ielā, pie durvīm zvana bērna 
tēvs, kurš grib tikties ar savu meitu. Ierodoties norādītajā adresē, tika sazvanīta 
meitenes māte un palūgta iznākt no dzīvokļa. Viņa paskaidroja, ka ārkārtējās 
situācijas laikā nevēlas, lai bērns tiktos ar tēvu, kā arī iesniedza Tieslietu 
ministrijas vēstuli ar skaidrojumu par saskarsmes tiesību īstenošanu Covid-19 
pandēmijas laikā. Bērnam tika liegta saskarsme ar tēvu.

â NMPD mediķu ekipāža lūdza palīdzību Parka ielā Pāvilostā. Norādītajā adresē 
atradās vīrietis, kurš bija uzbrucis mātei, radot miesas bojājumus. Vīrietis bija 
neadekvātā stāvoklī, agresīvs. Informācija nodota Valsts policijai. Cietusī persona 
nogādāta slimnīcā.

â Policija saņēma informāciju, ka Pāvilostā, Dzintaru ielā, kāda persona 
alkohola reibumā laužas gar durvīm un bungā pa logu. Policijai ierodoties notikuma 
vietā, persona jau bija devusies prom, pirms tam noraujot automašīnai valsts 
numurzīmi un paņemot to līdzi. Persona aizturēta, informēta Valsts policija, 
pārbaudīti dati, automašīnas valsts numurzīme atgūta. Cietusī persona no 
iesnieguma rakstīšanas atteicās.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta 
“Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē ekspozīciju izveide”, 

I.D. Nr.20-02-FL03-F043.0207-000007 realizāciju.

Veiksmīgi tika rekonstruēta bijušās pienotavas ēka Ziemupes centrā, kas beidza-
mā laikā tika izmantota kā dzīvojamā māja. Pašreiz tur ir Ziemupes tūrisma centrs, 
bet šajā projektā plānots ēkā izveidot modernu Ziemupes senlietu krātuves ekspozī-
ciju. Tika iesniegts projekts biedrības “Liepājas rajona partnerība” projektu konkur-
sam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” un saņemts finansiāls atbalsts ekspozīcijas 
izveidei šādās pozīcijās: mēbeļu iegāde – 20 372,53 EUR, aparatūras un tehnikas 
iegāde – 7465,88 EUR, inovatīvo risinājumu iegāde un uzstādīšana – 8464,55 EUR. 
Kopējais publiskais finansējums ir 36 302,96 EUR, bet attiecināmo izmaksu sum-
ma – 42 709,37 EUR. Pašvaldība veica iepirkumu “Publisko iepirkumu likuma” 2. 
pielikuma un 9. panta 20. daļas kārtībā sadaļai – nestandarta mēbeļu iegāde un uz-
stādīšana. Ar piedāvājumu 33 060,00 EUR tajā uzvarēja mākslinieks Gaits Burvis. Šā 
gada sākumā tiks izsludināti iepirkumi abām pārējām projektā plānotajām pozīcijām. 
Mēbeļu izgatavošanas un uzstādīšanas termiņš ir 1. augusts, bet projekta realizācijas 
laiks ir līdz 2021. gada 10. septembrim.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Decembrī piecām ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, vienai ģimenei – maz-
nodrošinātās ģimenes statuss, divām personām piešķirts pamatpabalsts, sešām perso-
nām – pabalsts veselības aprūpei, trīs daudzbērnu ģimeņu sešiem skolēniem piešķirts 
pabalsts, mācību gadu uzsākot, divām personām – dzīvokļa pabalsts, vienai personai 
– pabalsts pēc soda izciešanas, 26 personām pārslēgts asistenta pakalpojuma līgums.

Iedzīvotāju zināšanai
MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, 
kuras:

–  atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi ne-
pārsniegs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai māj-
saimniecībā 190 eiro);

– atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienā-
kumi nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai 
mājsaimniecībā 229 eiro);

– nonākušas krīzes situācijā.
Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības Sociālā dienesta 

izsniegta izziņa.
Tiek saglabāta prasība uz sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām 

mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, 
bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 eiro) veikt norādi/atzīmi “Mājsaimnie-
cība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās pa-
līdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īs-
tenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunktu. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaim-
niecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 327/229 eiro, fonda atbalstu 
var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Līdz 2020. gada 31. decembrim Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par atbilstību 
trūcīgas personas statusam un izziņas, kas apliecina, ka ģimene (persona) atzīta 
par maznodrošinātu, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām vai pagarināju-
ma periodu ārkārtējās situācijas dēļ, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim.

Papildus vēlamies atgādināt, ka saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās ir iespējama attālinātās pieejas izman-
tošana fonda atbalsta nodrošināšanai. 

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk 
nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) administrētos 
iekšzemes nodokļus var maksāt vienā 
kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai 
vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievēroja-
mi mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt no-
dokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta izveido-
šanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas 
kārtība un mainīti vairāku nodokļu dekla-
rāciju iesniegšanas termiņi: 

l pārskati par aprēķināto izložu un 
azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra 
mēneša 15. datumam;

l darba devēja ziņojums un pašnodar-
binātas personas ziņojums jāiesniedz līdz 
katra mēneša 17. datumam;

l elektroenerģijas nodokļa deklarācija 
jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Visiem VID administrētajiem regulāro 
iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts 
viens gala termiņš – 23. datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ievieša-
nu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie 
maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai. 
Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kon-
tā, kopējā summa automātiski tiek sadalī-
ta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem 
nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš 
ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās 
saistības (FIFO princips). Līdz ar to maksā-
juma uzdevuma mērķa laukā nav nepiecie-
šams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, 

kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai 
maksājums segtu noteiktu saistību, obli-
gāti  jānorāda tikai tādi identifikatori, kas 
nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas 
termiņa pagarinājumu un labprātīgās no-
maksas grafiku. 

Informāciju par to, kādi nodokļi no 
vienotajā kontā iemaksātās summas ir sa-
maksāti un kādas ir nākotnes saistības, va-
rēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sa-
daļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”. 

Pārejas posmā 2021. gadā uz līdzšinē-
jiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi 
tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrā-
dāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu, 
VID veic apjomīgus modernizācijas dar-
bus, līdz ar to var būt īslaicīgi traucēta VID 
IS pieejamība.

Ar plašāku informāciju par vienoto no-
dokļu kontu var iepazīties tīmekļa vietnes 
www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu 
konts”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālru-
ni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais 
nodokļu konts”.

Informāciju sagatavoja 
VID Sabiedrisko attiecību daļa,
tālrunis: 67122670, 67122668, 

adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, 
mājaslapa: www.vid.gov.lv

2021. gada 1. janvārī sāk darboties 
vienotais nodokļu konts
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Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast uzticamu un zinātnē balstītu informāciju par vak-
cīnu pret Covid-19 izstrādi, Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļās 
“Covid-19 ziņas” un “Fakti par vakcīnām pret Covid-19” regulāri tiek aktualizēta un 
publicēta jaunākā informācija par vakcīnu izstrādes un apstiprināšanas procesu. 

Vietnē pieejama aktuālā informācija par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, sākot ar 
ziņām gan par vakcīnu izstrādes cikla vispārējiem posmiem, gan par to, kā notiek vak-
cīnu vērtēšana un apstiprināšana. 

Šeit atradīsiet atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram:
â Kāpēc steidzami ir nepieciešamas vakcīnas pret Covid-19?
â Kādas darbības un metodes šobrīd tiek izmantotas, lai izstrādātu un apstiprinātu 

vakcīnas pret Covid-19?
â Vakcīnu attīstības cikla vispārējie posmi.
â Covid-19 vakcīnu vērtēšana.
â Kad vakcīna tiks apstiprināta?
â Kādi un cik daudz datu nepieciešami, lai apstiprinātu drošu un efektīvu vakcīnu?
â Cik ilga ir vakcīnas nodrošinātā aizsardzība?
â Vai vakcīnas aizsargās pacientus, ja vīruss mutējas?
â Kā tiks veikta vakcīnu drošuma un efektivitātes uzraudzība pēc to apstiprināša-

nas, lai gūtu informāciju par vakcīnu iedarbīgumu reālā dzīvē?
â Kā nodrošinās vakcīnu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem?
â Kur būs pieejama papildu informācija?
â Papildu informācija, kādēļ ir nepieciešamas vakcīnas.
Tāpat vietnē pieejamas izglītojošas infografikas un regulāri latviešu valodā pārpub-

licēta informācija par Eiropas Zāļu aģentūras aktualitātēm. 
Savukārt informācija par vakcinēšanas kārtību un vakcīnas saņemšanu ir pieejama 

Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes www.spkc.gov.lv sadaļā “Vakcī-
nas pret Covid-19”. 

Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Tanita Tamme-Zvejniece, 
tālr. 67078422, www.zva.gov.lv 

SVARĪGI!
â Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā ir brīvprātīga, tostarp veselības aprūpes dar-

biniekiem. Ņemot vērā vakcīnu pakāpenisko ienākšanu tirgū, sākumā tiks vakcinētas 
visneaizsargātākās Latvijas sabiedrības grupas. Mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu 
veselības aprūpes sistēmas darbu, kā arī samazināt mirstības un saslimstības radīto 
slogu uz veselības aprūpes sistēmu.

â No 28. decembra pirmie vakcīnas saņem veselības aprūpes darbinieki, kuri strā-
dā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienes-
tā.

â Pēc tam secīgi vakcinēties varēs pārējie veselības aprūpes darbinieki, sociālās 
aprūpes centru darbinieki un klienti, cilvēki ar hroniskām slimībām un cilvēki pēc 60 
gadu vecuma, operatīvo dienestu un izglītības iestāžu darbinieki, cilvēki ieslodzījuma 
vietās, kā arī pārējie Latvijas iedzīvotāji. Plānots, ka visi Latvijas iedzīvotāji varēs vak-
cinēties, sākot ar šā gada otro ceturksni. 

INFORMĀCIJA PAR COVID-19 VAKCĪNU

SIA “Eko Kurzeme” informē, ka 2020. gada 23. novembrī Saeimā tika atbalstīti 
grozījumi “Dabas resursu nodokļa likumā”, kuri stāsies spēkā pēc izsludināšanas 
normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Likuma grozījumi paredz, ka tiks palielināta dabas 
resursu nodokļa (DRN) likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu 
turpmākajos gados: laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. – 65,00 EUR/t, no 
01.01.2022. līdz 31.12.2022. – 80,00 EUR/t, bet no 01.01.2023. – 95,00 EUR/t. Mi-
nēto likmju paaugstināšanās arī turpmāk ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

Arī SIA “Liepājas RAS” poligona “Ķīvītes” tarifs no 2021. gada 1. janvāra attiecīgi 
pieaugs un būs 60,67 EUR bez PVN līdzšinējo 54,96 EUR vietā. 

Saistībā ar likumā noteikto, paaugstināsies maksa par nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Pāvilostas novadā, un plānots, ka no 2021. gada 1. janvāra 
tā būs 15,36 EUR/m3 bez PVN jeb 18,59 EUR/m3 ar PVN 21%. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpoša-
nas centru pa tālruni 22013939 vai rakstot e-pastu info@ekokurzeme.lv.

SIA “EKO KURZEME” INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM 
SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

PAKALPOJUMU MAKSĀ

VĒRGALES PAMATSKOLĀ 1. MĀCĪBU PUSGADĀ LABI UN TEICAMI MĀCĪJĀS:
1. klasē – Lauris ZĒRANDS, Gustavs EZERMALIS, Beta MELVAGA,  Markuss FRANCIS; 
2. klasē – Uvis AIZSTRAUTS, Krista BEĶERE, Jūlija Adriana AKERFELDE, Ainards JAUNZEMS, 
 Sabīne BIRZNIECE, Eimija Emilia BURKĒVICA, Marta KURME, Daniels KAZBUĶIS; 
3. klasē – Pēteris MIZĒNS, Adriana BĀDERE, Valters APLOKS, Madars DIMANTS, 
 Gabriela ŠTAKONA; 
4. klasē – Marta AKERFELDE, Laura VANAGA, Dominiks PRIEDE, Ralfs GŪTMANIS; 
5. klasē – Augusts AKERFELDS, Edvards AKERFELDS, Arians JAUNZEMS, Sinita MATUTE, 
 Ance LIBĶENA; 
6. klasē – Ance MATISONE, Madara MIZĒNA, Ralfs HELMŠTEINS; 
7. klasē – Paula Loreta BRĒDIĶE, Madara BRĒDIĶE, Marta VĪTOLIŅA; 
8. klasē – Arnita APLOKA, Mārtiņš LAGZDIŅŠ, Gundega MATISONE, Reinis VĪTOLIŅŠ; 
9. klasē – Amanda TROFIMOVA, Džeina ŠERVINCKA.

Noslēdzies 2020./2021. m. g. 1. semestris, kas bija sarežģīts gan skolēniem, gan pedagogiem, 
jo darbs klātienē visu semestri notika tikai 1.–4. klašu skolēniem, bet 7.–9. klašu skolēni mācījās 
attālināti jau kopš 6. novembra, bet 5.–6. klašu skolēni no 7. decembra.  Arī šajā laikā notika 
mācību priekšmetu olimpiādes, kas tiek organizētas attālināti.

Apsveicam 9. klases skolnieci Ilzi MELDERI ar iegūto 2. vietu starpnovadu vēstures olimpiādē!   
1. semestri ar augstiem mācību sasniegumiem (vidēji 9–10 balles) beidza četri skolēni:
2. klasē – Marta ROZĪTE un Emīlija SILIŅA; 
4. klasē – Monta TUMPELE;
5. klasē – Roberts VĒRNIEKS.
Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem!
Kopumā visaugstākie vidējie vērtējumi pa klašu grupām bija 4. klasei (7,66 balles) un 7. klasei 

(7,86 balles).  
Jaunajā 2021. gadā novēlu visiem ticību, cerību, mīlestību un visam pāri – stipru veselību!

Direktores vietniece Aina Jakovļeva

1. SEMESTRA MĀCĪBU SASNIEGUMI PĀVILOSTAS PAMATSKOLĀ
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Pirms 30 gadiem, 1990. 
gada 7. decembrī, Liepājas ra-
jona Tautas deputātu padomes 
izpildkomitejā tiek pieņemts 
lēmums – ar 1991. gada 1. jan-
vāri atvērt Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju.  

Šogad muzeja dzimšanas die-
nā jāiztiek bez svinīga pasākuma 
un svētku tortes, bet tas neliedz 
kavēties atmiņās par trīsdesmit 
gados paveikto un par svarīgā-
kajiem cilvēkiem, kuriem bijusi 
nozīmīga loma muzeja tapšanā. 
Muzejs bez darbiniekiem ir tikai 
eksponāts, jo darbinieki ir tie, 
kas iedveš lietām dzīvību, pada-
rot tās par vēstures lieciniecēm. 
Ikviens darbinieks ir svarīgs, ik-
viena cilvēka personība ir intere-
santa un uzmanības vērta.

Šoreiz es vēlos muzeja darbī-
bu salīdzināt ar rozes stāda au-
dzēšanu.

Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja mājvieta ir starp upi un 
jūru, bijušo Loču māju, kuru ap-
spīd dienas saule, un kāpa rada 
aizvēju no aukstiem ziemeļu 
vējiem. Un tomēr, lai ko stādītu, 
ir nepieciešama auglīga zeme. 
Šo auglīgo vidi radīja muzeja 
gariņš un pirmā vadītāja Orida 
Grinberga. Jau tad bija savākti 
2124 priekšmeti no pāvilostnie-
ku, sacenieku un ulmalnieku 
mājām. Vajadzēja daudz pacietī-
bas, arī palīdzīgas rokas un pa-
domus, lai mazais stādiņš augtu. 
Talkā nāca krājuma glabātāja 
Marita Horna, noformētāja Ruta 
Ozola, arhitekts Gunārs Lūsis-

Pāvilostas muzejam – 30

Grinbergs, fotogrāfs Egons Zī-
verts, šoferīši un palīgi Laimonis 
Peterlēvičs, Andris Horna, Jānis 
Ausmanis, Dainis Vītols, Jānis 
Buncis un citi.

Pirmajā gadā nevajadzētu 
ļaut rozei ziedēt, tikai tad veido-
jas spēcīga sakņu sistēma – tā 
arī darbinieki pirmo pusotru 
gadu veidoja muzeja sakņu sistē-
mu. Tas bija neredzamais darbs, 
ko veica muzeja darbinieki, lai 
taptu jaunas ekspozīcijas. Un 
1992. gada 17. novembrī uzzie-
dēja skaistais, sen lolotais zieds 

tālām zemēm, pie mums bijuši 
ceļotāji pat no Dienvidāfrikas un 
Jaunzēlandes. 

Lai realizētu iecerētās akti-
vitātes un nostiprinātu muze-
ja materiāli tehnisko bāzi, no 
2003. gada sadarbībā ar pašval-
dību sagatavoti un īstenoti 29 
projekti un piesaistīts 260 567 
eiro liels finansējums no Valsts 
kultūrkapitāla fonda un Eiropas 
Savienības fondiem. Ir īstenotas 
idejas un piepildījušies sapņi: 
priekšmetu restaurēšana un sa-
glabāšana, iekārtu iegāde, izglī-
tojošu pasākumu rīkošana, ēkas 
2. stāva izbūve, jumta seguma 
nomaiņa, izstāžu zāles un mu-
zeja krājuma telpas ierīkošana, 
ēkas būvniecība jaunai ekspozī-
cijai un mūsdienīgas interaktīvas 
ekspozīcijas izveidošana. Pie-
saistot vēl papildu finansējumu, 
2020. gadā labiekārtots muzeja 
pagalms un iestādīti īsti rožu 
stādi.

Vajadzīgs regulārs, neatlai-
dīgs darbs, lai ziedu karaliene 
būtu veselīga un skaista.

Vēlos novēlēt muzejam – “ro-
zes stādam” – krāšņu un ilgu 
ziedēšanu, bet mums, darbinie-
kiem, vēl ilgus gadus spēt stāstīt 
par vakardienu un šodienu, lai 
tas, uz priekšu ejot, māca cienīt 
un novērtēt iepriekšējo paaudžu 
paveikto.

Īpaši sirsnīgi pateicos muzeja 
sadarbības partneriem, kolēģiem 
un draugiem. 

Lai jums visiem priecīgi rīti, 
gandarījuma pilnas dienas un pa-
teicības siltuma piepildīti vakari 
svētkos un ikdienā!

Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja 

Irina Kurčanova

1992. gada 17. novembrī muzeja ekspozīcijas atklāšanas 
pasākums. No kreisās: pasākuma vadītāja I. Blaubārde, mu-
zeja vadītāja  O. Grinberga un krājuma glabātāja M. Horna.  

2018. gada 17. maijā muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Pāvil-
ostas zelta smilšu graudi” atklāšana. No kreisās: muzeja 
krājuma glabātāja Larisa Ķipste, vadītāja Irina Kurčanova 
un tehniskā darbiniece Sandra Tetere. Foto: Raivis Razgals

Pagājušā gada 30. oktobra 
pēcpusdienā vairākas meitenes 
pulcējās Pāvilostas pilsētas kul-
tūras namā, lai arvien tumšākos 
vakarus izgaismotu ar krāsai-
niem un dzīvespriecīgiem zie-
diem.

Pateicoties Pāvilostas novada 
pašvaldības līdzfinansējumam, 
projektu cikla “Tautisko mek-
lējot” dalībnieces jauko “Ziedu 
kroņa” meiteņu vadībā apguva 
jaunas prasmes mākslīgo ziedu 
vainagu veidošanā.

Šoreiz meistarklase notika 
visiem dalībniekiem vienlaikus, 
ievērojot epidemioloģiskos dro-
šības noteikumus. No plašā zie-
du klāsta, kas šķita kā milzīgs 
vasaras reibonis šajā rudenīgajā 
un tumšajā vakarā, katra varēja 
izvēlēties savai sirdij un gaumei 
tuvākos ziedus un tos kombinēt, 
kā katra vēlas. Meistarklases va-
dītājām prasmīgi pamācot mei-
tenes, katra dalībniece tika pie 

Aizvadīts radošo meistarklašu cikla otrais posms – 
MĀKSLĪGO ZIEDU VAINAGU DARINĀŠANA

iespaidīga un krāšņa mākslīgo 
ziedu vainaga.

Paldies Pāvilostas novada 
pašvaldībai un meistarēm no 

“Ziedu kroņa” par lielisko iespēju 
ienest krāsas un prieku tumšajā 
rudenī!

 Elīna Tetere

– pirmā muzeja ekspozīcija. Par 
paveikto bija gandarīti darbinie-
ki, aplūkot to nāca tuvi un tāli 
interesenti.

Tālāk turpinājās darbs pie 
otrās ekspozīcijas, tas bija jauns 
ziedpumpurs. 

Bet uznāca barga ziema, cieta 
sērsna un apdraudēja rozes stā-
du. 1994. gada februārī mūžībā 
aizgāja labestīgā un sirsnīgā mu-
zeja vadītāja Orida Grinberga.

Nāca jauns pavasaris, un tika 
meklēti jauni dārznieki. Vienu 
gadu šo rozes stādu uzraudzīja 

muzeja vadītāja Džineta Ošenie-
ce, tai laikā rozei atvērās otrs 
zieds – jauna ekspozīcija “Latvi-
jas brīvvalsts 1918.–1939. g. Pā-
vilostā, Sakā un Ulmalē”.

No 1995. gada augusta muze-
ju vada Irina Kurčanova.  Darbs 
sākās ar izzināšanu un mācī-
šanos, kāda ir augsne, kā stāds 
jūtas un kādi papildmēslojumi 
vajadzīgi. 

Neatlaidīgs mārketinga darbs, 
lai tūristi no Latvijas un ārzemēm 
iepazītu vidi, kur aug ziedošais 
stāds. Uzsākts telpu remonts un 
ierīkota apkures sistēma. Ar celt-
niecības putekļiem cīnās Ruta Ba-
loga, kas ilgus gadus rūpējās par 
siltumu un tīrību muzejā. 

Rozēm ir ērkšķi, kas dur, un 
nereti rozes arī slimo, tad jāpie-
ņem lēmums un zars jānogriež. 
Tiek meklētas jaunas iespējas un 
projekti, kā uzturēt, papildināt 
un pilnveidot muzeja darbību. 
Rozei ziedēšanai vajadzīgi jau-
ni dzinumi. Palīgā nāk muzeja 
krājuma glabātāja Larisa Ķipste 
un tehniskā darbiniece Sandra 
Tetere.  

Īpaši atbildīgs darbs ir krā-
juma papildināšana, uzskaite, 
saglabāšana un tā pieejamības 
nodrošināšana, muzejā esošo 
10 389 priekšmetu ievadīšana 
un digitalizēšana Nacionālā 
muzeja krājuma kopkatalogā 
www.nmkk.lv. 

Ik gadu pie sevis sagaidām 
3000–4000 apmeklētāju. Beidza-
majos gados samazinājies sko-
lēnu skaits visās lauku skolās, 
līdz ar to samazinās arī skolēnu 
grupu skaits. Tomēr ir arī pozitī-
va tendence – vasarās palielinās 
individuālo apmeklētāju skaits, 
ierodas ģimenes ar bērniem. 
Ierodas arī tūristi no tuvām un 
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA 
LAUKU UZŅĒMĒJIEM 

l Lauku atbalsta dienests kopš 2020. gada oktobra piedāvā 
iespēju veikt lauku bloku precizēšanu, kā arī aizpildīt provizo-
risko platību maksājumu iesniegumu. Lauku bloku precizēšanas 
pieprasījumu var izdarīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) 
sadaļās “Provizoriskais iesniegums” vai “Lauku bloku precizēšana”. 
Lai gan precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 2021. gada 
1. aprīlim, dienests aicina to izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk tos 
varētu arī pārbaudīt un apstiprināt.

l Ar 2021. gada 1. janvāri attiecībā uz komerciālo zveju stā-
jas spēkā prasība nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas 
sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integ-
rētā sistēma” (LZIKIS). Sistēmas piekļuves adrese: lzikispub.zm.gov.
lv. Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Zemkopības 
ministrijas atbildīgajām personām: Ediju Volkoviču, tālr. 67027038, 
e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv (lai precizētu tehnisko informāciju 
vai/un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā), un Olgu 
Adamenko, tālr. 67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv (lai pre-
cizētu informāciju par zvejas noteikumu prasībām). 

l Līdz 2021. gada 1. februārim zvejnieki Lauku atbalsta die-
nestā var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai. Deg-
vielas apjoms tiek piešķirts, pamatojoties uz zvejniekam 2021. ga-
dam piešķirto zvejas rīku skaitu. Marķēto degvielu var iegādāties 
zvejnieki, kuri to izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos 
ūdeņos un piekrastes ūdeņos. Ir jāievēro arī papildu nosacījumi, ar 
kuriem var iepazīties mājaslapā www.lad.gov.lv, izvēlnē “Dīzeļdeg-
viela zvejniekiem” vai zvanot uz tālruni 67095000.

l No 2021. gada 29. janvāra līdz 28. maijam būs iespēja pie-
teikties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajiem atbalsta pasā-
kumiem zivsaimniecībā un akvakultūrā. 

Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības 
programmā zivsaimniecības attīstībai izsludinātie pasākumi:

– Inovācija;
– Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde;
– Tirdzniecības pasākumi. 
Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu un iesniegumu 

veidlapas pieejamas dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “At-
balsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Plānotās apmācības:
l 2021. gada 28. janvārī tiešsaistes seminārs sadarbībā ar Valsts 

darba drošības inspekciju par risku novērtējumu un darba aizsar-
dzības plānu un tā sagatavošanu. Uzziņas pa tālruni 27843096 vai 
rakstot e-pastu liepaja@llkc.lv.

l 2021. gada sākumā tiek plānotas augu aizsardzības līdzek-
ļu lietotāju apmācības zināšanu atjaunošanai jeb apliecības paga-
rināšanai. Aicinām savlaicīgi pārliecināties par apliecības derīgu-
ma termiņu. Lūdzam ziņot, ja nepieciešamas vēl citas mācībās šajā 
jomā. Pieteikties un iegūt papildu informāciju var, zvanot uz tālruni 
27843096 vai rakstot e-pastu liepaja@llkc.lv.

l Aktuālā informācija par mūsu un arī kolēģu plānotajiem pa-
sākumiem pieejama Valsts lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv.

LLKC Liepājas biroja vadītājs Aleksejs Kačanovs,
tālr. 27843096; e-pasts liepaja@llkc.lv

Nominācijā “Labākais skatloga noformējums” komisija nolēma balvu nepiešķirt.
Uzvarētāju sveikšana notiks klātienē, atbilstoši pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem.

Paldies vērtēšanas komisijai par darbu, paldies sponsoriem – SIA “Boatpark Pāvilosta”, paldies konkur-
sa dalībniekiem un ikvienam iedzīvotājam, kurš, izgaismojot savu māju un iestāžu apkārtni, radīja prieku 
citiem un palīdzēja pārvarēt gada tumšāko laiku.

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 
valdes vārdā Marita Horna 

Konkursa “Ceļā uz gaismu 2020” rezultāti
Noslēdzies biedrības “Pāvilostas kultūr-

vēsturiskais vides centrs” novadā organizētais 
konkurss “Ceļā uz gaismu 2020”. Vērtēšanas 
komisija ir apskatījusi Ziemassvētku un Jaunā 
gada noskaņās izgaismotos objektus. Kopējais 
iespaids – esam kļuvuši radošāki un daudzskait-
līgāki. 

Šogad īpaši jāuzteic Pāvilostas novada pašvaldī-
ba par Pāvilostas pilsētas jaunveidotajiem, vienota-
jiem ielu rotājumiem un pilsētas egles noformēju-
mu. Arī Vērgales centrs bagātīgi un gaumīgi laistās 
košās svētku ugunīs. Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja apkārtnē apmetusies rūķu saime, pie Vēr-
gales pamatskolas iedzīvojusies smaidīga, dažādās 

nokrāsās zaigojoša sniegavīru ģimene. Daudz košāk 
nekā citus gadus laistās PII “Kastanītis” apkārtne 
Vērgalē. Par jauniem un iepriekš neredzētiem iz-
gaismojumiem savas mājas apkārtnē parūpējusies 
2018. gadā apbalvotā Blaubāržu ģimene Dzintaru 
ielā, Pāvilostā, un daudzas citas privātmājas visā 
novadā.  

Konkursam šogad bija pieteikti vairāki objekti, 
tai skaitā četras privātmājas: Vērgalē – “Veldas”, 
“Madaras” un Bebes “Brūnkalni”, Pāvilostā – Krasta 
iela 21, kā arī PII “Dzintariņš” un Pāvilostas pilsē-
tas bibliotēkas halle. Konkursa nolikums paredz, ka 
vērtētāji savu balsi var atdot arī par nepieteiktu, bet 
ievērības un balvas cienīgu objektu.  

2020. GADA KONKURSA REZULTĀTI 
LABĀKAIS PUBLISKĀS ĒKAS SVĒTKU NOFORMĒJUMS:
Vērgalē – objekts “Traktors” pie Kalniņkalnu tehnikas darbnīcām; 
Pāvilostā – veicināšanas balva Pāvilostas bibliotēkai par halles noformējumu. 

LABĀKAIS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKAS SVĒTKU NOFORMĒJUMS: 
Pāvilostas PII “Dzintariņš” par izgaismoto teritorijas žogu. 

LABĀKAIS DZĪVOJAMĀS ĒKAS SVĒTKU NOFORMĒJUMS:
Vērgalē – Semenkovu ģimenes māja “Madaras”;
Pāvilostā – Girgensonu ģimenes māja Krasta ielā 21, 
veicināšanas balva Klusās ielas 1, Pāvilostā, īpašniekiem.

LABĀKAIS BALKONA VAI DZĪVOKĻA LOGU SVĒTKU NOFORMĒJUMS: 
Šnoru ģimenes balkons Dzintaru ielā 101, Pāvilostā.

Pāvilostas PII “Dzintariņš” izgaismotais teritorijas žogs. 

Traktors pie Kalniņkalnu tehnikas darbnīcām.
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Labklājības ministrija apkopojusi visas 
izmaiņas sociālajā jomā, kas Latvijas iedzī-
votājus sagaida 2021. gadā. 

No 2021. gada 1. janvāra:
â Minimālā mēneša darba alga par 

normālu darba laiku būs 500 eiro.
â Garantētais minimālais ienākumu 

līmenis (GMI) tiks paaugstināts no līdz-
šinējiem 64 eiro uz 109 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
76 eiro pārējām personām mājsaimniecī-
bā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis būs 272 eiro pirmajai vai vienī-
gajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro 
pārējām personām mājsaimniecībā. Maz-
nodrošinātas  mājsaimniecības ienākumu 
slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt 
ne augstāku kā 436 eiro  pirmajai vai vie-
nīgajai personai mājsaimniecībā un 305 
eiro pārējām personām mājsaimniecībā, 
bet ne zemāku par trūcīgās mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni.

â Valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātā iemaksu likme būs 34,09% (darba 
devējam 23,59%, darba ņēmējam 10,50%), 
pašnodarbinātajam 31,07%

â Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) 
maksātājs ir sociāli apdrošināts pensiju 
apdrošināšanai, invaliditātes apdrošinā-
šanai, maternitātes un slimības apdroši-
nāšanai, veselības apdrošināšanai un ve-
cāku apdrošināšanai, bet MUN maksātāja 
nodarbinātie (darbinieki un tie, ar kuriem 
ir noslēgts uzņēmuma līgums un persona 
nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības 
veicēja) ir sociāli apdrošināti kā darba ņē-
mēji vispārējā kārtībā. Līdz 2021. gada 30. 
jūnijam saglabājas līdzšinējā kārtība tiem 
MUN maksātājiem, kuri statusu ieguvuši 
līdz 2020. gada 31. decembrim.    

â Pašnodarbinātajiem, kuri bija iz-
vēlējušies maksāt patentmaksu, jāizvēlas 
cits nodokļu maksāšanas režīms. Samazi-
nātās patentmaksas maksātājiem saglabā-
jas līdzšinējā kārtība. 

â Tiesības uz valsts vecuma pensiju 
2021. gadā būs personām, kuras sasnie-
gušas 64 gadu vecumu, ja apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Perso-
nām, kuru apdrošināšanas stāžs nav ma-
zāks par 30 gadiem, būs tiesības pensio-
nēties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms 
vispārējā pensionēšanās vecuma sasnieg-
šanas. 2021. gadā pensionēties priekšlai-
cīgi varēs personas, kuras sasniegušas 62 
gadu vecumu. No 2014. gada pensionēša-
nās vecums pakāpeniski palielinās, t.i., ik 
gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks 
sasniegts 65 gadu vecums.

â Noteikti jauni minimālie vecuma 
pensijas apmēri, kas turpmāk būs atkarī-
gi no katra personas apdrošināšanas stāža 
gada. Minimālo vecuma pensiju aprēķi-
nās  minimālās vecuma pensijas aprēķina 
bāzei 136 eiro (personām ar invaliditāti 
no bērnības –163 eiro), piemērojot koefi-
cientu – 1,1 un par katru nākamo gadu, 
kas pārsniedz 15 gadus, kas nepieciešami 
vecuma pensijas piešķiršanai, apmēru pa-
lielinot par 2% no minimālās vecuma pen-
sijas aprēķina bāzes. 

â Noteikti jauni minimālie invalidi-
tātes pensijas apmēri, kas turpmāk būs 

atkarīgi no invaliditātes pensijas aprēķina 
bāzes 136 eiro (personām ar invaliditāti no 
bērnības –163 eiro):

l III grupas invaliditātes gadījumā in-
validitātes pensija tiek noteikta invaliditā-
tes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 
136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš 
bērnības – 163 eiro;

l II grupas invaliditātes pensijas ap-
mērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes 
pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), 
kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi 
II grupas invaliditātes pensijas minimālais 
apmērs būs 190,40 eiro, bet personām ar 
invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro;

l I grupas invaliditātes pensijas ap-
mērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes 
pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), 
kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi 
I grupas invaliditātes pensijas minimālais 
apmērs būs 217,60 eiro, bet personām ar 
invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro. 

â Palielinoties invaliditātes pensiju 
apmēriem, palielināsies arī atlīdzību par 
darbspēju zaudējumu, kas noteikti sakarā 
ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto 
arodslimību, minimālie apmēri, jo atlīdzī-
bu apmēri nedrīkst būt mazāki par attiecī-
gajai invaliditātes grupai noteikto minimā-
lo invaliditātes pensiju.

â Paaugstināts atbalsts apgādnieku 
zaudējušiem bērniem (apgādnieka zau-
dējuma pensijas minimālais apmērs, atlī-
dzības par apgādnieka zaudējumu mini-
mālais apmērs), nosakot to bērniem līdz 
septiņu gadu vecumam 136 eiro, bet bēr-
niem no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

â Par periodu no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 30. aprīlim pensiju un atlīdzību, 
kas  nosakāmas minimālā apmērā, izmak-
sā tajā minimālajā apmērā, kāds bija no-
teikts atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 
2020. gada 31. decembrim, un ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada maijam veic šo minimālo 
pensiju un atlīdzību pārrēķinu, un starpī-
bu izmaksā vienlaikus ar 2021. gada maija 
mēneša pensiju vai atlīdzību.

â Noteikts, ka minimālos pensiju un 
atlīdzību apmērus pārskatīs ne retāk kā 
reizi trijos gados.

â Atcelts maksimālais izmaksas ie-
robežojums slimības pabalstam, kas tiek 
izmaksāts sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai konstatēto arodslimību.

â Apgādnieka zaudējuma pensijas 
izmaksās par iepriekšējo mēnesi. Tās ap-
gādnieka zaudējuma pensijas, kuras pie-
šķirtas līdz 2020. gada 31. decembrim un 
kuru izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 
2021. gada 1. janvāra, turpinās izmaksāt 
par kārtējo mēnesi.

 â Slimības pabalstu slima bērna kop-
šanai, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecu-
mu, izmaksā līdz darba nespējas 30. die-
nai, ja bērns kopjams traumas dēļ, kas 
saistīta ar kaulu lūzumu.

â Paaugstināti valsts sociālā nodro-
šinājuma minimālie apmēri, kā arī perso-
nām ar I un II invaliditātes grupu pabalsta 
aprēķinā piemērojamais koeficients no 1,3 
uz 1,4. Tādējādi jaunie pabalsta apmēri ir 
šādi:

l pensijas vecumu sasniegušajām per-
sonām, kuras nav ieguvušas tiesības uz 
vecuma pensiju – 109 eiro mēnesī (līdz 
šim 64,03 eiro);

l personām ar invaliditāti vispārējā 
gadījumā: III invaliditātes grupai – 109 
eiro (līdz šim 80 eiro), II grupai – 130,80 
eiro (līdz šim 96 eiro), I grupai – 152,60 
eiro (līdz šim 104 eiro). Ja persona ar in-
validitāti nestrādā, pabalstam noteikta 
piemaksa pie attiecīgās grupas pabalsta: 
+30% piemaksa I grupai, +20% piemaksa 
II grupai;

l personām ar invaliditāti kopš bērnī-
bās: III invaliditātes grupai – 136 eiro (līdz 
šim 122,69 eiro), II grupai – 163,20 eiro 
(līdz šim 147,23 eiro), I grupai – 190,40 
eiro (līdz šim 159,50 eiro);

l bērnam apgādnieka nāves gadījumā: 
līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136 
eiro (līdz šim 92,50 eiro un 106,72 eiro 
bērnam ar invaliditāti),  no septiņu gadu 
vecuma 163 eiro (līdz šim 111,00 eiro).

â No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. ap-
rīlim nodrošinājuma pabalstu izmaksās 
tādā apmērā, kā to noteica normatīvais re-
gulējums līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. 
aprīlim Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA) veiks nodrošinājuma 
pabalsta pārrēķinu un starpību izmak-
sās maijā. Vienlaikus maijā notiks pāreja 
uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par 
iepriekšējo mēnesi (šobrīd maksā par 
esošo), līdz ar to cilvēkam izmaksātais ap-
mērs (starpība par gada pirmajiem mēne-
šiem) nebūs mazāks par 2021. gada aprīlī 
piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

â Ņemot vērā, ka tiks paaugstināti 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta ap-
mēri, paaugstināsies arī apbedīšanas pa-
balsts nodrošinājuma pabalsta saņēmēja 
nāves gadījumā. Pabalsts ir noteikts mi-
rušajai personai piešķirtā nodrošinājuma 
pabalsta divkāršā apmērā. To piešķir per-
sonai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Lai 
arī personām ar I un II invaliditātes grupu 
nodrošinājuma pabalsta apmērs ir atka-
rīgs no tā, vai persona iepriekšējā mēnesī 
ir vai nav bijusi nodarbināta, apbedīšanas 
pabalsta aprēķinā netiek ņemts vērā no-
darbinātības fakts, tādējādi ģimenei tiek 
sniegts maksimāls atbalsts sakarā ar tuvi-
nieka nāvi.

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
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â Paaugstināts valsts sociālais pa-
balsts Černobiļas AES avārijas seku lik-
vidēšanas dalībniekiem un mirušo Čer-
nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenēm, tas būs 109 eiro 
mēnesī (šobrīd 100 eiro). No 2021. gada 1. 
janvāra līdz 30. aprīlim valsts sociālo pa-
balstu piešķirs un izmaksās tādā apmērā, 
kā to noteica normatīvais regulējums līdz 
2020. gada 31. decembrim (100 eiro), savu-
kārt pārrēķinu un valsts sociālā pabalsta 
starpības izmaksu par periodu no 1. jan-
vāra līdz 30. aprīlim VSAA nodrošinās līdz 
2021. gada 1. jūnijam.

â Par bērniem ar invaliditāti neatkarī-
gi no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15 
gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes 
valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu 
vecuma sasniegšanai. Arī šim pabalstam 
noteikts pārejas periods – to piešķirs par 
periodu no 2021. gada 1. janvāra un izmak-
sās ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. aprīlim.

â Līdzšinējo divu gadu pēcadopcijas 
uzraudzības termiņa vietā ir noteikts, ka 
bērna, kurš adoptēts uz ārvalstīm, pēc-
adopcijas uzraudzība ilgs līdz viņa 18 gadu 
vecumam. Pirmos divus gadus pēc adop-
cijas apstiprināšanas tiesā pēcadopcijas 
ziņojums Labklājības ministrijā (LM) jā-
iesniedz divreiz gadā, katru nākamo gadu 
– reizi gadā. 

â Paaugstinātas sociālās garantijas 
bāreņiem un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem. Vienreizējs pabalsts pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
būs 218 eiro, savukārt personām ar invali-
ditāti kopš bērnības – 327 eiro. Grozījumi 
paredz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem 
109 eiro vērtībā, ja cilvēks sekmīgi mācās, 
personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
163 eiro mēnesī. Palielināts arī  pabalsts 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei. Tagad tas noteikts 820,05 eiro ap-
mērā.

Covid-19 atbalsta pasākumi
â No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. 

jūnijam sociāli apdrošinātajai personai ir 
tiesības uz slimības palīdzības pabalstu 
(60% apmērā no personas iemaksu algas) 
pie šādiem nosacījumiem: 

l vienam no bērna vecākiem (vienam 
no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzī-
bā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā 
ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptēja-
mais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš 
noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbild-
nim vai citai personai, kura saskaņā ar bā-
riņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un 
audzina), ja šī persona nevar strādāt attāli-
nāti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 
10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invali-
ditāti līdz 18 gadu vecumam un ja bērns 
ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ 
nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādi vai mācības vispārējās izglītības 
programmā notiek attālināti; 

l personai, kas ir atbalsta persona per-
sonai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, 
kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprū-
pes centra vai dienas centra pakalpojumu 
un kura ar Covid-19 infekciju saistīto ap-
stākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprū-
pes centru. 

â Līdz 2021. gada 30. jūnijam akūtu 
augšējo elpceļu infekcijas gadījumā par 
pirmajām trim darbnespējas dienām tiks 
izsniegta darbnespējas lapa B un izmak-

sāts slimības pabalsts.
â Līdz 2021. gada 30. jūnijam darb-

nespējas lapu apmaksa no pirmās darbne-
spējas dienas ar Covid-19 saistītajos gadī-
jumos un esot karantīnā. 

 â Līdz 2021. gada 30. jūnijam pagari-
nāts termiņš, kādā Covid-19 un karantīnas 
gadījumā tiek izmaksāts slimības pabalsts 
no pirmās darbnespējas dienas.

â Pagarināts termiņš, kādā slimības 
pabalsta periodā neieskaitīs periodu, kurā 
persona slimo ar Covid-19 vai atrodas ka-
rantīnā.

â Līdz 2021. gada 11. janvārim (uz 
ārkārtējās situācijas laiku) tiek izmaksāts 
vecāku pabalsta turpinājums personām, 
kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods 
(līdz bērna viena gada vai pusotra gada 
vecumam) beidzas laikā, kad sakarā ar Co-
vid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un 
ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ personas 
nevar atgriezties darbā, jo darba devējs ne-
nodarbina darbinieku vai iestājusies dīk-
stāve, vai nav iespēja gūt ienākumus no 
saimnieciskās darbības. 

â Pagarināts bezdarbnieka palīdzī-
bas pabalsta izmaksas periods līdz 2021. 
gada 30. jūnijam. Līdz ar to cilvēki, kuriem 
piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas 
periods beidzās 2020. gada 12. martā vai 
vēlāk un kuri sakarā ar Covid-19 izplatību 
izsludinātās ārkārtējās situācijas apstāk-
ļiem turpina būt bezdarbnieki, var piepra-
sīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, kuru 
piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad 
beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksas 
periods, uz laiku, kas nav ilgāks par čet-
riem mēnešiem.

â Pagarināts termiņš līdz 2021. gada 
31. decembrim, kad bezdarbnieka pabalsta 
izmaksu aptur, ja bezdarbnieks iegūst dar-
ba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz 
laiku līdz 120 dienām.

â Pagarināts termiņš līdz 2021. gada 
30. jūnijam, ja cilvēks, kuram bezdarbnie-
ka statuss piešķirts 2020. gada 12. martā 
vai vēlāk, darba attiecības izbeidz pēc paša 
vēlēšanās. Bezdarbnieka pabalstu piešķir 
no dienas, kad persona iesniegusi iesnie-
gumu par bezdarbnieka pabalsta piešķir-
šanu.

No 2021. gada 1. aprīļa
â Paredzēts noteikt vienotus mājok-

ļa pabalsta piešķiršanas principus un sa-
turu. Būs noteiktas izdevumu pozīcijas, 
kuras tiks piemērotas mājokļa pabalsta 
apmēra aprēķināšanai. Ministru kabinets 
noteiks minimālās normas šīm izdevumu 
pozīcijām, kā arī mājokļa pabalsta apmēra 
aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību. Izdevumos iekļaujami visi siltum-
enerģijas avoti apkures nodrošināšanai, 
tajā skaitā cietais kurināmais; mājokļa 
izdevumos iekļauti arī izdevumi par te-
lekomunikācijām un  internetu, ņemot 
vērā to aktualitāti šajā un, visticamāk, arī 
turpmākajā laikā. Pašvaldībām dots dele-
ģējums saistošajos noteikumos noteikt lab-
vēlīgākus nosacījumus izdevumu pozīciju 
normām.

No 2021. gada 1. jūlija
â Tiek ieviests minimālais valsts so-

ciālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
objekts 1500 eiro ceturksnī (500 eiro x 
3 mēneši). Tas nozīmē, ka ceturksnī par 
darba ņēmēju jābūt nomaksātām valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemak-

Pirms trīsdesmit gadiem, 1991. gada janvārī, Latvijas tautas drosme un vienotība cīņā 
par valsts neatkarību bija neapbruņotas pretošanās paraugstunda visai pasaulei. Arī pā-
vilostnieki, sacenieki, ulmalnieki un vērgalnieki devās uz Rīgu. Bija vienoti, sargājot Lat-
viju un tās brīvību. 

Šogad, atceroties šos notikumus, aicinu katru 20. janvārī iedegt mājās sveces, bet 
jauno paaudzi aicinu uzrunāt savus vecākus un vecvecākus, lai viņi pastāsta par to dienu 
notikumiem, izstāsta savu dzīvesstāstu. 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova

Vienoti, Latviju sargājot!

Rīgā 1991. gada 13. janvārī pie 
Pulvertorņa tika izveidots barikāžu 
pirmais postenis. Divas nedēļas 
te atradās arī Pāvilostas un Sakas 
pagasta vīri un sievas.

Foto no muzeja krājuma

(Andris Latvietis, 
laucinieks no barikādēm, 

Rīga, 1991. g. 21.–23. janvāris)

Sarkanais “fašisms”
Tā svētdiena. Šeit miers pār Rīgu
Kā balta kaija lidinās.
Tikai vecpilsētas daudzo stīgu 
Kāds nemiers liesmu mēlēm rausta. 

Te pēkšņi, naksnīgs miers kad stājies, 
Sāk uguns kodes lidināties
Tik nospiedošā nāves dejā
Tikai kara laiks spēj līdzināties.

Gulst mūsu zēni asins rozēs, 
Kur necilvēkiem jāslīgst būtu.
Ir savaldība mūsu karogs 
Pret algotņiem bez kādu jūtu.

Stāv Bastejkalns kā liecinieks, 
Ņem uzskaitē tas daudzos dzeltus,
Lai “fašisms” teiktu kādus lāstus
Kā viļņi vels tie vārdus veltus. 

sām vismaz 511,35 eiro (500 x 34,09 % x 
3). Personai tiek summēti visi ienākumi, 
no kuriem veiktas valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas. Starpību no 
saviem līdzekļiem maksā darba devējs vai 
vairāki darba devēji proporcionāli darba 
ņēmēju ienākumiem un nodarbinātības 
periodam. Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra aprēķina minimālās valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
par trešo ceturksni un līdz 20. decembrim 
sniedz informāciju Valsts ieņēmumu die-
nestam, kas dienas laikā šo informāciju 
elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 
paziņo darba devējiem. Darba devējiem ir 
pienākums trīs mēnešu laikā no paziņoju-
ma saņemšanas dienas veikt minimālās 
obligātās iemaksas.   

â Pašnodarbinātie maksā 10% pensi-
ju apdrošināšanai līdzšinējo 5% vietā, bet 
ne mazāk kā no 1500 eiro ceturksnī (3000 
eiro pusgadā). 

â Pašnodarbinātie var veikt minimā-
lās valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātās iemaksas no faktiskā ienākuma, ja 
iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ap-
liecinājumu par plānotajiem ienākumiem: 
līdz 2021. gada 15. jūlijam par III ceturk-
sni, līdz 15. oktobrim par IV ceturksni. Ja 
nav iesniegts apliecinājums, jāmaksā mi-
nimums. 

â Autoratlīdzības izmaksātājs ietur 
25% no autoratlīdzības. No tā 80% tiek 
novirzīti autoratlīdzības saņēmēja so-
ciālajai apdrošināšanai (pensiju apdro-
šināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, 
maternitātes un slimības apdrošināšanai, 
veselības apdrošināšanai un vecāku ap-
drošināšanai), bet 20% – iedzīvotāju ienā-

kuma nodoklim. Ja persona saņem tikai 
autoratlīdzību un tās apmērs par pusga-
du nesasniedz minimālā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta 
apmēru, tad autoratlīdzības saņēmējam 
no autoratlīdzības un minimālā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemak-
su objekta starpības jāveic 10% iemaksa 
pensijas apdrošināšanai. Uz līgumiem, 
kas noslēgti līdz 2020. gada 31. decem-
brim, attiecas līdzšinējā kārtība.

â Īpašās kopšanas pabalstu un pabal-
stu transporta izdevumu kompensēšanai 
personām ar invaliditāti vai personām, 
kuras kopj bērnu ar invaliditāti un kurām 
VSAA izmaksā invaliditātes pensiju, valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu invalidi-
tātes gadījumā vai piemaksu pie ģimenes 
pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķirs 
bez personas iesnieguma, tikai pamatojo-
ties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas sniegto informāciju 
par personai noteiktajām medicīniskajām 
indikācijām.

â Personām, kuras saņem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu pašvaldību un privā-
tajos sociālās aprūpes centros  (turpmāk 
– SAC), izņemot gadījumus, kad personas 
pakalpojuma saņemšana SAC tiek finan-
sēta no valsts pamatbudžeta, piešķirtā 
īpašās kopšanas pabalsta izmaksa netiks 
pārtraukta. 

â Palielināts pabalsts par aizbildnī-
bā esoša bērna uzturēšanu – līdz septiņu 
gadu vecuma sasniegšanai 215 eiro mēne-
sī (šobrīd 107,50 eiro), no septiņu līdz 18 
gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mē-
nesī (šobrīd 129,00 eiro).
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Valsts budžets ir pamatu 
pamats visu nozaru norisēm 
gan ikdienā, gan krīzes situā-
cijās. Pašlaik pastāv izaicinā-
jumi un neskaidrības Covid-19 
dēļ, tomēr 2021. gada valsts 
budžeta projekts svarīgākajām 
tautsaimniecības nozarēm pa-
redz nozīmīgu papildu finan-
sējumu.

2021. gada valsts budžeta bū-
tiskākās prioritātes ir veselības 
un izglītības nozares darbinieku 
atalgojuma palielinājums, nozī-
mīgs finansējuma pieaugums lab-
klājības jomā, kā arī neatkarīgo 
institūciju prioritārie pasākumi 
un tādas nodokļu izmaiņas, kas 
nodrošinās iedzīvotājiem lielāku 
sociālo aizsardzību.

Iedzīvotājiem ar zemākiem ie-
nākumiem būtisks ieguvums būs 
minimālās algas palielināšana no 
430 uz 500 eiro. Tāpat palielinā-
sies ienākumu slieksnis no 1200 
līdz 1800 eiro mēnesī, kuram pie-
mēro diferencēto neapliekamo mi-
nimumu, kā arī vispārējā nodokļu 
režīmā strādājošajiem samazinā-
sies darbaspēka nodokļi.

Nozīmīgākie budžeta 
ieguvumi nozarēm

2021. gada valsts budžetā vis-
vairāk papildu līdzekļus valdība 
ir paredzējusi veselības nozarei 
– 183 miljonus eiro, tādējādi iz-
pildot “Veselības aprūpes finan-
sēšanas likumā” paredzēto valsts 
finansējumu ārstniecības personu 
darba samaksas paaugstināšanai.

Izglītības jomā paredzēts 
pedagogu darba samaksas pie-
augums pirmsskolas 5–6 gadīgo 
izglītībā, vispārējā izglītībā, pro-
fesionālajā izglītībā, kā arī pro-
fesionālajā ievirzē un interešu 
izglītībā. Tam paredzēts novirzīt 
papildu 33,3 miljonus eiro 2021. 
gadā un 49,1 miljonu eiro 2022. 
gadā. Tāpat akadēmiskā personā-
la minimālo atlīdzības likmju pa-
augstināšanai paredzēts 7,2 mil-
jonu eiro finansējums gan 2021., 
gan turpmākajos gados.

Satversmes tiesas spriedumu 
izpildei labklājības jomā nepiecie-
šamais finansējums ir 95,7 mil-
joni eiro. Tas ietver minimālo 
pensiju un valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta paaugstināšanu, 
garantētā minimālā ienākuma un 
mājokļa pabalsta finansēšanu, kā 
arī sociālo garantiju palielināšanu 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem.

Savukārt neatkarīgo institū-
ciju prioritārajiem pasākumiem 
nepieciešami 19,4 miljoni eiro, tai 
skaitā sabiedrisko mediju izieša-
nai no reklāmas tirgus 8,3 miljoni 
eiro.

Kādus ieguvumus 2021. gada budžets
paredz Latvijas iedzīvotājiem

Ieguvumi vispārējā 
nodokļu režīmā  
strādājošajiem

No 2021. gada tiks celta mini-
mālā alga no 430 eiro līdz 500 eiro 
mēnesī.

Lai turpinātu darbaspēka no-
dokļu mazināšanu, it sevišķi strā-
dājošajiem ar zemu atalgojuma 
līmeni, un uzlabotu uzņēmumu 
konkurētspēju, par vienu procent-
punktu tiek samazināta valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu likme (no tās – par 0,5% 
darba devēja likme un par 0,5% 
darba ņēmēja likme).

Tāpat no 1200 uz 1800 eiro 
mēnesī tiek paaugstināts ienāku-
mu slieksnis, līdz kuram piemēro 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa dife-
rencēto  neapliekamo minimumu.

Sociālā aizsardzība ne-
pieciešama ikvienam

Viena no galvenajām Covid-19 
krīzes laikā identificētajām prob-
lēmām ir nepietiekams valsts so-

ciālais nodrošinājums lielai daļai 
sabiedrības (īpaši alternatīvajos 
nodokļu režīmos strādājošajiem), 
kas neļauj saņemt adekvātu soci-
ālo atbalstu nepieciešamības gadī-
jumā. Tāpēc no 2021. gada plānots 
ieviest tādas nodokļu izmaiņas, 
kas paredz lielāku sociālo aizsar-
dzību iedzīvotājiem, kuri aktīvi 
piedalās ekonomiskajā dzīvē.

Izmaiņas pastāvošajā sociālās 
apdrošināšanas sistēmā nepiecie-
šamas, lai visiem strādājošajiem 
nākotnē nodrošinātu vismaz mini-

mālu sociālo aizsardzību. Rezultā-
tā tiks panākts noteikts un izmē-
rāms efekts iedzīvotāju sociālajā 
nodrošinājumā krīzes gadījumos, 
kā arī būs sperts būtisks solis, lai 
mazinātu ēnu ekonomiku kopu-
mā.

Informāciju sagatavotāja  
Aleksis Jarockis, 

Komunikācijas 
departamenta direktors,

tālr. 67083850, e-pasts 
Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv
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Tomēr “Dzintariņa” kolektīvs 
ne mirkli neapstājas un čakli 
darbojas: gatavo Ziemassvētku 
rotājumus un apsveikumus, afi-
šas, pušķo eglīti, cep piparkūkas, 
dzied dziesmas, spēlē teātri, mā-
cās dzejoļus, rotaļas, dejas, priecā-
jas par skaisti izrotāto un izgais-
moto bērnu rotaļu laukumu un 
gaida Ziemassvētku vecīti. Bērni 

svin visjaukākos gada svētkus, 
bet saviem mīļajiem sūta video 
sveicienus.  Tos var apskatīt Pā-
vilostas novada mājaslapā www.
pavilosta.lv, sadaļā “Aizvadītie no-
tikumi – 2020. gads – decembris”.

Paldies bērnudārza padomes 
vecākiem par iniciatīvu iestādes 
laukuma izgaismošanā, noformē-
šanā un visiem vecākiem par sa-

ziedotajiem līdzekļiem šim mēr-
ķim!

Lai visiem mīlestības piepil-
dīts svētku laiks! 

Lai jaunajā gadā veselība, op-
timisms un pietiek spēka saglabāt 
cilvēcīgumu!

Pirmsskolas metodiķe un 
mūzikas skolotāja

Aija Gertsone

Paldies Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Dzintariņš” ko-
lektīvam par čaklu un nenogursto-
šu darbu diendienā!

Laikā, kad visā valstī iedzīvotā-
jus aicināja ievērot ierobežojumus 
un strādāt attālināti, pirmsskolas 
iestādes strādāja kā ierasts un 
turpināja bērnus uzņemt klātienē. 
Arī Pāvilostas novada pirmsskolas 
iestādes bija atvērtas, lai vecākiem 
būtu brīvākas rokas un lielākas 
iespējas strādāt gan darbavietās, 
gan attālināti no mājām. Darbs 
pirmsskolas iestādē nav norimis 
ne brīdi. Tieši tāpat kā citus gadus 
bērni kopā ar skolotājām apguva 
zināšanas, bet, svētkus gaidot, puš-
ķoja Ziemassvētku eglītes un cepa 
piparkūkas, dziedāja dziesmas, 
dejoja, skaitīja dzejoļus, spēlēja 
izrādes, gatavoja Ziemassvētku 
grāmatiņas, piedalījās zaļākās eg-
lītes konkursā un, protams, gaidīja 
ciemos Ziemassvētku vecīti.

Viss bija – bija piparkūku 
smarža, priekšnesumi un prieks. 
Nebija tikai viens – nebija kopā 
būšanas ar vecākiem skaistajos 
Ziemassvētku koncertiņos. Tās 
mums ļoti pietrūka, jo visa lielā ga-
tavošanās svētkiem ir ar mērķi gūt 
prieku pašiem un iepriecināt sa-
vus mīļos cilvēkus, savus vecākus.

Mūsdienu tehnoloģijas dod 
iespēju šos skaistos mirkļus iemū-

žināt un dalīties ar tiem. Iestādes 
darbinieki centās priekšnesumus 
iemūžināt un nosūtīt tos vecā-
kiem. Šie mazie video neaizstāj 
kopā būšanas prieku, taču ļauj ar 
vienu acs kaktiņu aplūkot, ar kādu 
aizrautību bērni darbojas un gaida 
gada skaistākos svētkus. 

Tehnoloģijas šoreiz palīdzēja 
neapstāties arī iestādes padomes 
darbam un īstenot vecāku ieceri 
par Ziemassvētku noskaņas radī-
šanu bērnudārza laukumā. Tomēr, 
lai kaut kas taptu, ir jāpieliek arī 
roku darbs, un tāpēc šajos Ziemas-
svētkos īpašu paldies vēlos teikt 
Vikai Pētersonei par brašo rūķu 
saimi iestādes laukumā, Karīnai 
Drišļjukai un Oskaram Arājam par 
vārtiņu pušķošanu, Anetei Tūtānei 
par gaismiņu gādāšanu, Annai Ipa-
tovai par darbu koordinēšanu un 
Baibai Aulmanei par atbalsta vēs-
tules sagatavošanu. 

Visiem vecākiem paldies par 
ziedojumiem iestādes laukuma 
izgaismošanai un sadarbību visa 
gada garumā!

Šajā gadu mijā visiem Pāvilos-
tas novada iedzīvotājiem, gan lie-
liem, gan maziem, vēlu tikai vienu 
– stipru veselību!

Pāvilostas pilsētas 
PII “Dzintariņš” vadītāja 

Monta Pētermane

Brīnišķīgais Ziemassvētku 
laiks šogad pavisam savāds

Pāvilostas PII “Dzintariņš” 
“Vāverēnu” grupiņa 
Ziemassvētku pasākumā.

Viss bija, pietrūka tikai 
kopā būšanas prieka!

Konkursa “Bebr[a]s” ideja radusies Viļņas 
Universitātes profesorei Valentīnai Dagienei 
2004. gadā, domājot par to, kādēļ mācīties infor-
mātiku un kā ieinteresēt par to. Pirmais konkurss 
norisinājās Viļņā, un pēc veiksmīgiem rezultātiem 
tika nolemts to popularizēt arī ārpus Lietuvas ro-
bežām. Ārvalstu kolēģiem tik ļoti iepatikusies kon-
kursa ideja, ka “Bebr[a]s” nu jau kļuvis par lielāko 
ārpusprogrammas aktivitāti informātikas jomā 
izglītībā. 

Latvijā šo konkursu organizē kopš 2005. gada, 
kad tā idejai noticēja un par to iedegās Latvijas 
Universitātes Matemātikas un informātikas insti-
tūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis. Pēc tam 
rūpes par konkursa organizēšanu uzņēmās Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Elma Rudzīte. Kopš 
2016. gada konkursu organizē IT uzņēmumu grupa 
“VISMA” sadarbībā ar LUMII pētnieku M. Opmani. 

2019. gadā konkursa dalībnieku skaits bija ne-
pilni trīs miljoni, tika pārstāvētas 56 pasaules val-
stis. 

Pagājušajā gadā no 1. oktobra līdz 3. novembrim 
jebkurš Latvijas 5.–12. klašu skolēns varēja pieteik-
ties konkursā, uzdevumi bija jāizpilda laikā no 9. 
līdz 29. novembrim. To izmantoja 14 880 skolēni no 
visas Latvijas. Konkursā startēja arī Pāvilostas pa-
matskolas 5. klases skolniece LAILA ANNA HOR-
NA, kura bija viena no 6941 dalībnieka 5.–6. klašu 
grupā. Laila Anna ieguva 65 no maksimāli iegūsta-
majiem 75 punktiem. Līdz 2. kārtai pietrūka tikai 
4 punktu, bet priekš pirmās reizes šis rezultāts ir 
ļoti augsts un atzinīgi vērtējams. Tā kā Laila Anna 
no savas skolas bija vienīgā, kas pieteicās konkursā, 
viņa iesaka nebaidīties un piedalīties arī citiem. Tā 
ir laba pieredze un prāta treniņš.  

Konkursa “Bebr[a]s” būtība ir parādīt, ka ik-
katrs skolēns var piedalīties, jo nepieciešama tikai 
loģiskā un algoritmiskā domāšana, nevis specifis-
kas zināšanas. Rezultātā skolēni saprot, ka arī viņi 
varētu rast savu vietu IT pasaulē, jo tas nav tik sa-
režģīti, kā sākumā šķiet.

Elīna Horna

Starptautiskais informātikas konkurss “Bebr[a]s 2020”

Rūķītis pa mežu iet,
Galvā sārtu mici liek,
Iet un skaita pārsliņas,
Kuras krīt uz plaukstiņas.
 
Vērgales “Kastanītī” svētku 

laiks bija pārsteigumu pilns. Sa-
darbībā ar bērnu vecākiem tika 
izveidota radošo darbu izstāde 
“Zem sarkanās mices”. Vecāki 
kopā ar bērniem darināja da-
žādus fantāzijas rūķus. Izstāde 
bija laukā iestādes teritorijā, lai 
katrs varētu aplūkot interesantos 
rūķus, kas slēpās zem sarkana-
jām micēm. Plašāku fotorepor-

tāžu skatieties www.pavilosta.lv, 
sadaļā “Aizvadītie pasākumi – 
2020. gads – decembris”. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas 
iesaistījās radošo darbu izstādē. 
Bērnu prieks ir lielākais ganda-
rījums ikvienam no mums. Liels 
paldies “Lācēnu” un “Zaķēnu” 
grupas vecākiem, kuri parūpējās, 
lai krāsainas lampiņas priecētu 
iestādes bērnus un pieaugušos.

Veselību, daudz prieka un 
veiksmes jaunajā 2021. gadā 

vēlot, Vērgales PII “Kastanītis” 
saime

Vērgales PII “Kastanītis” rūķojas
Foto: L. Ernstsone
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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 februāra izdevumam 
jāiesniedz līdz 28. janvārim.
Rakstus sūtīt uz 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

INFORMĒJAM!
Vērgales veselības centrs informē, ka ar 2021. gada 1. janvāri mainī-

jušās ģimenes ārsta J. Kraģa pieņemšanas dienas. Ar 1. janvāri Vērgales 
veselības centrā ģimenes ārsts pieņem PIRMDIENĀS no plkst. 14.00–
17.00, nevis piektdienās, kā tas bija līdz šim. 

Netiek mainīts Vērgales veselības centra darba laiks, analīžu nodošanas 
diena (otrdiena no plkst. 9.00–11.00) un ģimenes ārsta J. Kraģa pieņemša-
nas laiks trešdienā no plkst. 9.00–13.00.

Telefons saziņai: 62603296.

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

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2020. gada decembrī 

Pāvilostas novadā REĢISTRĒTA VIENA LAULĪBA, 
kā arī PIEDZIMUSI VIENA MEITENĪTE Pāvilostā.

SVEICAM ĢIMENES!

MŪŽĪBĀ 
VĒRGALES PAGASTĀ

NADEŽDA DUNKERE
(01.02.1938.–15.12.2020.) 

 
ALBERTS KVIESIS

(15.06.1935.–18.12.2020.)

SAKAS PAGASTĀ

AIVARS FŪRMANIS
(22.03.1944.–12.12.2020.)

PĀVILOSTĀ

ARNOLDS MATROZIS
(27.02.1933.–20.12.2020.)

 
Izsakām līdzjūtību!

Izsaku vissirsnīgāko pateicību Aināram Ansonam un viņa ģimenei par mana dzīvesdrau-
ga Aivara Fūrmaņa apbedīšanas organizēšanu. Sirsnīgi pateicos visiem, kuri bija kopā ar 
mani, pavadot pēdējā gaitā Aivaru Fūrmani. Paldies par skaistajiem ziediem un izteiktajām 
līdzjūtībām. Paldies Aizputes Apbedīšanas birojam un Mārtiņam par sirsnīgajiem vārdiem.

Anna Logina

PATEICĪBA

Pa piesnigušu zie-
mas ceļu 27. decembra 
naktī Mūžībā aizgājis 
Vitālijs Sanders, cil-
vēks, kura dzīve sais-
tās ar mūsu pusi – Sa-
kas pagasta Grīņiem. 
Dzimis 1930. gada 29. 
janvārī Viļakas pagasta 
pusgraudnieka ģime-
nē, viņš kopā ar vecā-
kiem 1932. gadā ieceļo 
Grīņos, kur tēvs iegūst 
jaunsaimniecību. Te aiz-
rit viņa pirmās skolas 
gaitas Sakas četrklasī-
gajā pamatskolā. Vēlāk, 
pēc Otrā pasaules kara, 

viņš iestājas Aizputes strādnieku jaunatnes vakara vidusskolā 
un strādā apriņķa laikrakstā “Jaunais ceļš” par literāro līdz-
strādnieku. Pēc dienesta padomju armijā studē žurnālistiku 
Sanktpēterburgā (toreiz Ļeņingradā). Pēc studiju beigšanas 
strādā Balvu rajona laikrakstā “Vaduguns”, un no 1969. līdz 
1979. gadam ir tā redaktors. Vēlāk par redaktoru strādā laik-
rakstā “Jūrmala”, ir galvenā redaktora vietnieks grāmatu iz-
devniecībā “Avots”. Būdams pensijā, viņš vēl desmit gadus va-
dīja bibliotēku Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolā un sāka 
rakstīt savus romānus. No 2007. līdz 2015. gadam sarakstīti un 
izdoti astoņi romāni. 2015. gada nogalē iznāca Vitālija Sandera 
Kopotie raksti trīs sējumos.  

2007. gadā nāk klajā viņa dokumentālais romāns “Dīvainā 
dzīve”, kas stāsta par tēva Bernharda Sandera ģimenes un citu 
latgaļu ieceļošanu Grīņos pagājušā gadsimta 30. gados, par tur 
piedzīvotajiem notikumiem – gan jaukiem, gan traģiskiem. 
2018. gadā pēc šī romāna motīviem Baltinavas amatierteātra 
“Palādas” režisore Anita Ločmele uzrakstīja lugu, kuru iestu-
dēja Baltinavas un Pāvilostas amatierteātri. Pirmizrādi 2018. 
gada novembrī Pāvilostas kultūras namā noskatījās arī pats 
autors un bija bezgala laimīgs un pacilāts. Saistoša lasāmviela 
un novada izziņas avots ikvienam, kas interesējas par vēsturi, 
ir Vitālija Sandera vēsturiskais  romāns “Henke no Pāvilostas” 
(2009). 

Vitālijs Sanders bija sabiedrisks, rosīgs, enerģisks un garā 
stiprs cilvēks. Smaga slimība bija piekalusi viņu gultai, taču 
Vitālija stiprais gribasspēks, apņēmība un neatlaidība nolika 
viņu atkal uz kājām un ļāva rakstīt un rakstīt, cik ilgi vien tas 
bija iespējams… Paldies Vitālijam Sanderam par mums, lasītā-
jiem, atstāto literāro mantojumu… 

Savu laikabiedru un draugu atmiņās viņš paliks kā cilvēks, 
kurš ļoti rūpējās par savu ģimeni, bija draudzīgs, patīkams sa-
runu biedrs, izcils anekdošu stāstītājs, apveltīts ar lielisku hu-
mora izjūtu. Viņš vienmēr interesējās, kā dzīves ceļos klājas 
kādreizējiem Grīņu kaimiņiem… 

Bijušie grīņnieki un biedrība 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”

VITĀLIJS SANDERS
(29.01.1930.–27.12.2020.)

ĀRIJA ŠNEIDERE
(04.12.1932.–17.12.2020.)

Tu neesi tā, 
kas aiziet var bez pēdām – 
Kliedz gulbji padebešos 
skumjām vēdām… 
Te katrā tava mūža takā degs 
spožs gaismas stars, ko smiltis neapsegs. 

                                 (Vēsma Kokle-Līviņa)

Klusajā Adventes laikā 2020. gada 17. decembrī 
pa Mūžības ceļu aizgāja skolotāja ĀRIJA ŠNEIDERE. 
Tu aizgāji… 

Bērnība un pamatskolas gadi pavadīti Pāvilostā. 
Mācības turpinātas Liepājas Pedagoģiskajā skolā. 

Darba gaitas sāka 1951. gada 1. septembrī Tāšu 
septiņgadīgajā skolā, strādājot par skolotāju un vecā-
ko pionieru vadītāju, bet ar 1952. gada 1. septembri 
pārcelta par skolotāju un pionieru vadītāju uz Vērgaļu 
septiņgadīgo skolu. 1965. gada augustā apstiprināta par direktora vietnieci mācību darbā Vērgales 
astoņgadīgajā skolā. Lai celtu kvalifikāciju, neklātienē studēja Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. No 
1974. gada 25. augusta līdz 1988. gada 1. septembrim strādāja par skolas direktori Vērgales astoņgadī-
gajā skolā – bija centrālā ass, ap kuru griezās visa skolas dzīve. Pēc tam turpināja darbu kā skolotāja 
līdz 2000. gada 31. janvārim, kad devās pelnītā atpūtā. 

Ārija Šneidere savos pedagoģiskā darba gados izskolojusi vairākas skolēnu paaudzes. Par entuzias-
mu, darba mīlestību, priekšzīmīgu darba organizāciju, ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas 
darbā saņēmusi daudzus atzinības, pateicības un goda rakstus no Liepājas rajona TIN, Izglītības minis-
trijas, arodbiedrības (LIZDA), viņai pasniegts arī apbalvojums “Teicamnieks tautas izglītības darbā” u.c.

Viņa mīlēja dzīvi, viņas sirdī vietas pietika visiem – gan skolas kolektīvam, gan skolēniem un viņu 
vecākiem, gan Vērgales iedzīvotājiem un ģimenes locekļiem. Šobrīd viņas meita Ivita ir angļu valodas 
skolotāja Vērgales pamatskolā un turpina mammas iesākto. Ārijas Šneideres rakstura īpašības runā 
pašas par sevi – godīgums, taisnīgums, iejūtība, līdzjūtība, sirsnība, sapratne un augsta atbildības 
sajūta. Viņas labie darbi vienmēr paliks mūsu sirdīs un atmiņās. 

2020. gada 22. decembrī Vērgales kapsētā teicām ardievas skolas direktorei un skolotājai Ārijai 
Šneiderei, pateicoties par viņas veikumu dzīves laikā. Lai spēks un ticība palīdz gūt mierinājumu 
viņas ģimenei, draugiem, darbabiedriem un paziņām lielajās bēdās, lai klusa un patiesa līdzjūtība 
palīdz pārvarēt bēdu smagumu. 

Lai gaišs Mūžības ceļš… 
Bijušie darba kolēģi un Vērgales pamatskolas kolektīvs


