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Klāt 11. jūnijs, un pie Vērgales 
pamatskolas uzziedējusi krustābe-
le ar krāšņiem un sārtiem ziediem, 
kas liecina, ka Vērgales pamatskolā 
ir izlaiduma laiks. Citādāks nekā 
parasti, taču tikpat sirsnīgs un gai-
dīts kā vienmēr. Šoreiz skolas izlai-
dums notika pagalmā pie Vērgales 
pamatskolas, jo tika ievēroti visi val-
stī noteiktie drošības pasākumi. No 

Vērgales pamatskolas šogad atvadās 
seši absolventi – Jānis BUNKA, 
Ērika RUDZĀJA, Sindija RUSIŅA, 
Džeina ŠERVINCKA, Anete Dita 
TOMAŠEVSKA un Amanda TRO-
FIMOVA.

Saņemot apliecību par skolas 
beigšanu, katram absolventam tika 
pasniegta dāvana no skolas – torte, 
dekorēta ar viņa vārdu. Un tad, pro-

tams, sekoja ziedi un laba vēlējumi 
no saviem mīļajiem. Par nu jau bi-
jušo klasi atmiņās kavējās un novē-
lējumus izteica abas audzinātājas 
– Inese Razma un Ivita Meļķe. Pēc 
pasākuma absolventi ar vecākiem 
pie skolas nodejoja absolventu valsi 
un nofotografējās.

 
Vita Braže

Izlaidums Vērgales pamatskolā
2021. gada 10. jūlijā

“No Draudzības 
līdz Zvejnieku svētkiem 

85 gadu garumā”

DZINTARU IELAS POSMĀ 
no Tirgus ielas līdz muzejam

No plkst. 9.00 svētku tirgus, SIA “Annels” 
piepūšamās un izklaides atrakcijas.

PIE MUZEJA

Fotogrāfiju izstāde “No Draudzības svētkiem līdz 
Zvejnieku svētkiem”. 

PĀVILOSTAS KAPSĒTĀ

Plkst. 11.00 atceres brīdis pie piemiņas akmens 
“Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”. 

OSTĀ 

No plkst. 11.00 vizināšanās ar laivām 
pa Sakas upi un jūru (par samaksu).

PLUDMALĒ PIE DIENVIDU MOLA

Plkst. 11.00 Zvejnieku svētku 
kauss pludmales futbolā un volejbolā. 
Pieteikšanās līdz 9. jūlijam pa tālr. 29230995 
(Aldis Barsukovs). Spēļu grafiks tiks noteikts 
pēc sportistu pieteikšanās un būs pieejams 
sacensību norises vietā.

TRADICIONĀLI

Plkst. 15.00 kuģu un laivu parāde jūrā 
un sasveicināšanās ar Jūras valdnieku. 

Ostā svētku noskaņu radīs: 

l no plkst. 16.30 “Tirkīz Bend”,
l no plkst. 19.00 “Rīgas Modes”.

Plkst. 23.00 svētku salūts no Dienvidu mola.

ZVEJNIEKU SVĒTKI 
PĀVILOSTĀ

 Foto: V. Braže
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2021. GADA 29. JŪNIJĀ KLĀTIENĒ 
PĀVILOSTĀ NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.
Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-

dalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī paš-
valdības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas nova-
da pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdē pamatdarba 
dēļ nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Tika izskatīti 27 darba kārtības punkti.

Dome nolēma:
â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūnija saistošos noteiku-

mus Nr.4 “Gozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam””. Saistošos noteiku-
mus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski uzdeva nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošos noteikumus 
uzdeva publicēt pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un nodrošināt brīvu pieejamību 
tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.

â piedzīt no vienas privātpersonas izveidojušos parādu par 1/2  piederošā nekustamā 
īpašuma Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960020105, par kopējo sum-
mu 99,38 EUR, bezstrīdus kārtībā piedziņu vēršot pret parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no 
parāda summas, rēķinot no 30.06.2021. Nolēma piedzīt no otras personas izveidojušos pa-
rādu par 1/2 piederošā nekustamā īpašuma Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960020105, par kopējo summu 99,38 EUR, bezstrīdus kārtībā piedziņu vēršot pret 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzena-
ma arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 30.06.2021.

â izslēgt ar 2021. gada 30. jūniju no pašvaldības bilances bezcerīgos debitoru pa-
rādus, kuriem piedziņa nav iespējama, par kopējo summu 1260,29 EUR. Kontroli par šī 
lēmuma izpildi uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei.

â piešķirt papildu finansējumu 1500,00 EUR apmērā Pāvilostas sporta organizatora 
budžetā. Finansējums rodams Pāvilostas novada pašvaldības budžeta pozīcijā – līdzek-
ļi neparedzētiem gadījumiem. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā ne-
piedalījās.

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Gobzemji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64860100058,  izsoles rezultātus par labu SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas Nr. 
42103061938, par nosolīto pirkuma maksu 14 169,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpa-
šuma “Gobzemji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860100058,  pirku-
ma līgumu ar SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas Nr. 42103061938. Uzdeva SIA “Jāņkalni S”, 
reģistrācijas Nr. 42103061938, parakstīt nekustamā īpašuma “Gobzemji”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860100058,  pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā 
no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Noteica, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Pašvaldības 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sekretāres pienākumu izpildītāja A. 
Brūkle.

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Smēdes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64960010454,  izsoles rezultātus par labu vienai privātpersonai par summu 
5890,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma “Smēdes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960010454,  pirkuma līgumu ar privātpersonu. Uzdeva privāt-
personai parakstīt nekustamā īpašuma “Smēdes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64960010454, pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā no šī lēmuma pieņem-
šanas brīža. Noteica, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Pašvaldības īpašumu atsavināša-
nas un iznomāšanas komisijas sekretāres pienākumu izpildītāja A. Brūkle.

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Pūlīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64860050107,  izsoles rezultātus par labu Vērgales pagasta Intu zemnieku 
saimniecībai “Saimes spēks”, reģistrācijas Nr. 42101024369, par nosolīto pirkuma mak-
su  3194,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma “Pūlīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64860050107,  pirkuma līgumu ar Vērgales pagasta Intu zemnieku 
saimniecību “Saimes spēks”, reģistrācijas Nr. 42101024369. Uzdeva Vērgales pagasta 
Intu zemnieku saimniecībai “Saimes spēks”, reģistrācijas Nr. 42101024369, parakstīt ne-
kustamā īpašuma “Pūlīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadsā, kadastra Nr. 64860050107,  
pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Noteica, ka 
atbildīgā par lēmuma izpildi ir Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas ko-
misijas sekretāres pienākumu izpildītāja A. Brūkle.

â veikt redakcionālus grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitu sa-
rakstā atbilstoši faktiskajai situācijai. Nolēma veikt grozījumus un papildinājumus deg-
vielas patēriņa normas sarakstā atbilstoši šim lēmumam.

â reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldībai piekritīgo zemi Strautu iela 10, Pāvilostā, Pāvil
ostas novadā, kadastra Nr. 64130040031, un Strautu iela 4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64130040034, uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Pēc ierakstīšanas ze-
mesgrāmatā tiks lemts atkārtoti par Sila ielas 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64130040038, Strautu ielas 10, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130040031, 
un Strautu ielas 4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130040034, atsavināšanu.

â reģistrēt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus “Darondas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030183, sastāv no zemes vienības  ar kadastra 
apzīmējumu 64960030183, platība – 1,3 ha, un “Silenieku ūdenstornis”, Vērgales pagas-

tā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030251, sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64960030251, platība – 0,1124 ha, uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda 
(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizē-
ta). Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā tiks lemts atkārtoti par nekustamo īpašumu “Da-
rondas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030106, un “Silenieku 
ūdenstornis”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030251, nodošanu 
atsavināšanai. Atsavinot ņemt vērā apgrūtinājumu – ūdenspadeves sadales vieta.

â atļaut SIA “Egļu mežniecība”, reģistrācijas Nr. 40003614224, veikt lauksaimniecī-
bā izmantojamas zemes ierīkošanu īpašuma “Ziemeļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas nova-
dā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64860080119, 1. kvartāla 4. un 5. nogabalā 
0,66 ha kopplatībā saskaņā ar 2020. gada 7. jūlija atmežojamās meža zemes izvietojuma 
plānu. 

â pagarināt zemes nomas noteikto līgumu termiņu un noteikt to līdz 2026. gada 
28. jūnijam. Noteica nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala,  kadastra apzīmējums 
64130020182, kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus nomas 
maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nolēma 
pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt 
zemes nomas līgumus pie zemes lietu speciālistes A. Brūkles.

â slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar privātpersonu nedzīvojamās ēkas 
uzturēšanai “Zemītes”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā, 
kadastra apzīmējums 64960010261, platība – 0,2 ha. Noteica, ka zemes nomas termiņš 
ir no 29.06.2021. līdz 28.06.2031. 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. Nolēma pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldī-
bu finanšu komisijas lēmuma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes A. Brūkles.

â iznomāt uz 5 gadiem SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas Nr. 42103061938, pašvaldībai 
piekritīgo zemi “Sūknis”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860050154, 
platība – 0,2 ha,  un pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gaismas”, Sakas pa-
gastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860120006, zemes vienības daļu, kadastra ap-
zīmējums 64860120013, platība – 3,0 ha. Noteica nomas maksu 2,0% no zemesgabalu 
kadastrālās vērtības par pašvaldībai piekritīgo zemi “Sūknis”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64860050154, un 3,0% no zemesgabala kadastrālās vērtības par 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gaismas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64860120006, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai 
maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nolēma pēc Dien-
vidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt zemes no-
mas līgumus pie zemes lietu speciālistes A. Brūkles.

â iznomāt nodibinājumam “Fonds “Cilvēks cilvēkam””, reģistrācijas 
Nr. 40008040228, nekustamo īpašumu Cīruļu iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 6413006 0096,  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130060096, 
platība – 10 532 m2, un četrām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64130060096001, 
64130060096002, 64130060096003 un 64130060096004 uz 15 gadiem, tas ir, līdz 
2036. gada 28. jūnijam. Noteica nomas maksu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64130060096, platība – 10 532 m2 , 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 28,00 EUR gadā, plus pievienotās vērtības nodoklis. Papildus nomas maksai 
uzdeva maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Nodibinājumam “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” 
uzdeva slēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu piegādi (ūdens, elek-
trība, atkritumu apsaimniekošana u.c.).

â pagarināt nedzīvojamo telpu (garāžas) nomas līgumu uz 5 gadiem ar privātperso-
nu, kas dzīvo īpašumā “Atvari9”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Nomas 
maksu par garāžu noteica 0,10 eiro par m2 gadā, plus PVN un zemes nomas maksa 1,5% 
no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. Nolēma 
pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt 
zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes A. Brūkles. Pamatojoties uz likuma “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, deputāts Elmārs Šēns 
lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

â iznomāt līdz 2033. gada 28. jūnijam privātpersonai zemesgabala Brīvības iela 33B, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020203, daļu 442 m2   platībā. Noteica 
zemesgabala Brīvības iela 33B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020203, 
daļas 442 m2  platībā nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli. Nolēma pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu 
komisijas lēmuma noslēgt līgumu pie zemes lietu specialists A. Brūkles.

â piešķirt privātpersonai apbūves tiesības Pāvilostas novada pašvaldības nekusta-
majā īpašumā “Vasarnieki 17”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960010501, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010501, platība – 0,1811 
ha. Nolēma slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu ar privātpersonu ar šādiem 
nosacījumiem: Pāvilostas novada pašvaldība piešķir šajā lēmumā noteiktās īpašuma ap-
būves tiesības;  zemes vienības lietošanas termiņš – līdz 2047. gada 5. jūnijam (ieskaitot). 
Privātpersonai bez atsevišķa  pilnvarojuma reģistrē apbūves tiesības zemesgrāmatā uz 
līguma darbības laiku. Uzdeva pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību fi-
nanšu komisijas lēmuma zemes lietu speciālistei sagatavot līgumu par apbūves tiesību 
piešķiršanu.

â piekrist nekustamā īpašuma “Šarlotes”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 64860070036, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu  64860040037 un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Šarlas”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64860070038 



2021. gada jūlijs   3  www.pavilosta.lv

un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Otes”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860040037, platība – 6,0 
ha, noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 64860070038, platība – 6,1 ha, noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 
0201. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860070036, platība – 4,1 ha, saglabā-
ja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â izīrēt vienai privātpersonai vienistabas dzīvokli Plocē, Vērgales  pagastā, Pāvilos-
tas novadā, uz 1 gadu. Izīrēt otrai privātpersonai vienistabas dzīvokli Plocē, Vērgales  
pagastā, Pāvilostas novadā, uz 1 gadu.

â atzīt privātpersonu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā. Nolēma uzņemt personu dzīvokļu rindā Vērgalē. Uzdeva Vērgales pagasta 
pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt personu dzīvokļu rindā kā personu, kas 
nodrošināma ar dzīvojamo platību vispārējā kārtībā.

â nodot lokālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai īpašumam Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64130020014, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130020014. Lokālplānojuma 
Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne 
agrāk kā piecas darba dienas pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas Teritorijas attīstī-
bas un plānošanas informācijas sistēmā. Lokālplānojuma izstrādātājam lokālplānojuma 
projektu īpašumam Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iesniegt ievietošanai 
Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā, nosūtot materiālus sabiedrisko attiecību spe-
ciālistei uz epasta adresi marita.kurcanova@pavilosta.lv  Paziņojumu par lokālplānoju-
ma Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, publisko apspriešanu lokālplānojuma 
izstrādātājam ievietot Pāvilostas novada mājaslapā, pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Pāvilostas Novada Ziņas” un Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS), nosūtot materiālus sabiedrisko attiecību speciālistei uz epasta adresi marita.
kurcanova@pavilosta.lv, Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centram, nosūtot uz e
pasta adresi tic@pavilosta.lv, un teritorijas plānotajai Dacei Baumanei, nosūtot uz epasta 
adresi dace.baumane@pavilosta.lv. Pēc lokālplānojuma publiskās apspriešanas lokālplā-
nojuma izstrādātājs sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, 
norādot noraidījuma pamatojumu. Ziņojumu par publisko apspriešanu ievieto TAPIS ne 
vēlāk kā septiņas darba dienas pirms pašvaldības lēmuma pieņemšanas par plānošanas 
dokumenta apstiprināšanu, nosūtot materiālus teritorijas plānotajai Dacei Baumanei uz 
epasta adresi dace.baumane@pavilosta.lv. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas pazi-
ņojumam un lokālplānojuma projektam sekot līdzi TAPIS daļā “Dokumentu meklēšana 
un apskatīšana, līdzdalība publiskajā apspriešana”, atverot ĢeoLatvija.lv: https://tapis.
gov.lv/, Pāvilostas novada mājaslapas daļā “Domes paziņojumi” http://www.pavilosta.lv/
rightmenu1/domeszias un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

â atbalstīt lokālplānojuma izstrādi funkcionālā zonējuma maiņai īpašumiem Parka 
iela 32, Parka iela 36 un Parka iela 40, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva lokāl-
plānojuma teritorijā papildus iekļaut Pāvilostas novada pašvaldībai piekritīgo zemes 
vienību Ķīvīšu iela 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva zemes lietu speciālistei 
A. Brūklei zemes vienībai Ķīvīšu ielā 12 pasūtīt zemes kadastrālo uzmērīšanu un reģis-
trēt īpašumu zemesgrāmatā. Lokālplānojuma izstrādi plānot tikai pēc īpašuma Ķīvīšu 
iela 12 reģistrēšanas zemesgrāmatā. Ierosinātājiem pieteikties (vēlams vienlaicīgi) uz 
pieņemšanu pie Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas plānotājas Daces Baumanes, 
lai vienotos par robežu pārkārtošanu, lokālplānojuma izstrādātāju un lokālplānojuma 
izstrādes finansēšanu.

â noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 7A, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (kadastra Nr.64130060120), zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 
64130060120, platība – 1,0342 ha, jaunu zemes vienību veidošanai, detalizējot un 
konkretizējot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobe-
žojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām. Nolēma uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 7A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 64130060120. Detālplānojuma ierosinātāja ir privātperso-
na. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināja SIA “To-
poprojekts”.  Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētāju apstiprināja ierosi-
nātāju. Apstiprināja detālplānojuma teritoriju – īpašuma Cīruļu iela 7A zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 64130060120. Apstiprināja darba uzdevumu lokālplānojuma 
izstrādei. Piešķīra piekļuves tiesības plānošanas dokumenta izstrādātājai un grafiskās 
daļas izstrādātājam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (turpmāk 
tekstā – TAPIS) detālplānojuma izstrādei īpašuma Cīruļu iela 7A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060120, pēc līguma noslēgšanas 
starp pašvaldību, ierosinātāju un izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un finansē-
šanas kārtību. Uzdeva pašvaldībai slēgt līgumu ar ierosinātāju un izstrādātāju par de-
tālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka izstrādi  veic un organizē 
detālplānojuma izstrādātājs. 

â noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Dienvidu ielā 12, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64130060045), zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 
64130060045, platība – 0,2000 ha, jaunu zemes vienību veidošanai, detalizējot un 
konkretizējot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobe-
žojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām. Nolēma uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamā īpašuma Dienvidu ielā 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vie-

nībai ar kadastra apzīmējumu 6413006045. Detālplānojuma ierosinātājs ir privātper-
sona. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināja Viesturu 
Laiviņu. Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētāju apstiprināja ierosinātā-
ju. Apstiprināja detālplānojuma teritoriju – īpašuma Dienvidu iela 12 zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 64130060045. Apstiprināja darba uzdevumu lokālplānojuma 
izstrādei. Piešķīra piekļuves tiesības Viesturam Laiviņam Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmai (turpmāk tekstā – TAPIS) detālplānojuma izstrādei īpašuma 
Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64130060045 pēc līguma noslēgšanas starp pašvaldību, ierosinātāju un izstrādātāju 
par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. Uzdeva pašvaldībai slēgt līgu-
mu ar ierosinātāju un izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtī-
bu, nosakot, ka izstrādi veic un organizē detālplānojuma izstrādātājs.

â izdarīt grozījumus 2021. gada 25. februāra lēmuma (protokols Nr.4., 24.§) 
4.1. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “4.1.Noteikt detālplānojuma izstrādi nekusta-
mā īpašuma Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64130060296), 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060296, platība – 0,8800 ha, robežu pār-
kārtošanai ar zemes vienībām Jūras iela, Zeltenes iela un Kāpu iela, neizstrādājot zemes 
ierīcības projektu (nemainot zemes vienības Zeltenes iela 6A platību) saskaņā ar pieliku-
mu, kas ir zemes ierīcības projekta grafiskā daļa jaunu zemes vienību veidošanai detāl-
plānojuma sastāvā, detalizējot un konkretizējot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas 
izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas 
izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.”

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu.
â atļaut  Pāvilostas ostas valdes loceklim šo amatu savienot ar  Ekonomikas mi-

nistrijas Juridiskā departamenta direktora amatu, Ekonomikas ministrijas Pastāvīgās 
iepirkumu komisijas locekļa amatu, privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sa-
biedrību licencēšanas komisijas vadītāja amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu, 
Rojas ostas valdes locekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu un Jūrmalas 
ostas valdes locekļa amatu.

â izmaksāt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam U. Kristapsonam, beidzot 
pildīt amata pienākumus Pāvilostas novada domē un Pāvilostas novada pašvaldībā, 
atvaļinājuma un papildatvaļinājuma par darba stāžu kompensāciju par periodu no 
01.01.2020. līdz 30.06.2021.; atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā saskaņā 
ar “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 17. 
panta devītās daļas 4. punktu. Visas naudas summas, kas pienākas amatpersonai, iz-
maksāt amata pienākumu pildīšanas pēdējā dienā – 2021. gada 30. jūnijā.

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

Protokola pilnā redakcija lasāma mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā “Domes sē-
des”.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pašvaldība jūnijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Ziedu iela 1, Vērgales pagastā – 0,2937 ha,
l “Jaunbubieri”, Vērgales pagastā – 3,7 ha,
l Lauku iela 7, Vērgales pagastā – 0,7104 ha,
l Dienvidu iela 5, Pāvilostā – 0,2404 ha,
l “Vecjuri”, Vērgales pagastā – 3,36 ha,
l “Mežvidi D-7”, Sakas pagastā – 0,06 ha.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Pamazām atsākas plānotās aktivitātes ESF finansētajā projektā “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas no-
vadā”, I.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056. Pirmā aktivitāte, lekcija un praktiska nodarbība 
“Darbs ar elpu”, notika 10. jūnijā āra apstākļos Upesmuižas parkā, ievērojot visas 
pandēmijas laikā noteiktās prasības. Lektors bija sertificēts elpošanas tehniku tre-
neris Māris Žunda. Nodarbība ilga četras stundas. Daļa nodarbības bija praktiska, 
tajā dalībnieki apguva elpošanas tehnikas un veica vingrinājumus. Otrajā daļā lek-
tors atbildēja uz jautājumiem par elpošanu, kā arī nolasīja lekciju par slimībām un 
problēmām, kas cieši saistītas ar nepareizu elpošanu. Pasākuma apmeklētāji guva 
pamatzināšanas par elpošanu, kuras varēs izmantot ikdienā, kā arī aizdomājās par 
savu veselības kvalitāti un tās saistību ar elpošanu. Tika pārrunāta arī pareizas el-
pošanas nozīme pandēmijas laikā – kā pareiza elpošana ietekmē miega kvalitāti un 
kā, pareizi elpojot, var ātrāk iemigt. Noslēgumā dalībnieki raksturoja savas sajūtas, 
kas radās, izpildot elpošanas vingrinājumus.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, kā arī lektoram!
Projekta koordinatore Vizma Ģēģere



2021. gada jūlijs4  www.pavilosta.lv

2. jūnijā Pāvilostas novada 
pašvaldības Labiekārtošanas no-
daļa saņēma jaunu mini traktoru 
“John Deere” 1026 R ar aprīko-
jumu – priekšējo lāpstu sniega 
stumšanai, aizmugurējo birsti 
ietvju un laukumu tīrīšanai un 
zāles pļāvēju, kas ļaus ātrāk un 
ērtāk veikt uzkopšanas darbus 
pilsētā un pagastos.

Iepirkumam, kas noslēdzās 
16.03.2021., pieteicās trīs pre-
tendenti. Par uzvarētāju komisija 
atzina SIA “DOJUS Latvija” par 
summu 33 371,80 EUR (ar PVN). 
Līguma nosacījumi paredzēja, ka 
mini traktors pašvaldībai jāpie-
gādā divu  mēnešu laikā.

Labiekārtošanas nodaļa saņem traktoru

Tā dzīvē ir iekārtots, ka jebku-
rai lietai vai notikumam ir sākums 
un beigas. 

Tā nu ir sanācis, ka ar šo avīzi 
beidzas Pāvilostas novada pašval-
dības posms. Sakritīgi arī mans 
darba posms Pāvilostas novada 
pašvaldībā un domes priekšsēdētā-
ja amatā 20 gadu garumā beidzās 
šī gada 30. jūnijā.

Rakstot šo sleju, es vēlējos ne-
daudz atskatīties vēsturē. 

2001. gadā, kad mani ievēlē-
ja par Pāvilostas pilsētas domes 
priekšsēdētāju, man bija tikai 29 
gadi, biju entuziasma un ideālisma 
pārņemts. Kad pārņēmu pašvaldī-
bas vadību, tie bija grūti laiki, jo 
pašvaldībai bija 64 tūkstošu latu 
lielas parādsaistības pret Valsts 
ieņēmumu dienestu, arī pret pre-
ču un pakalpojumu piegādātājiem. 
Atceros pirmo rudeni, tuvojās 
apkures sezona, taču kurināmo 
(ogles) katlumājai nedeva neap-
maksātu rēķinu dēļ. Juku vai prā-
tā, jo nevarēja taču visas daudzdzī-
vokļu mājas, skolu un bērnudārzu 
atstāt bez siltuma. Meklēju visādas 
iespējas vienoties ar ogļu piegādā-
tājiem, lai varētu uzsākt apkures 
sezonu. Un izdevās! Tas tolaik man 
bija milzīgs pārbaudījums, ko izde-
vās pārvarēt.

Tā pamazām, soli pa solītim 
izveidojām jaunu darbinieku ko-
lektīvu un sākām strādāt, sastā-
dot precīzu un saprotamu mērķu 
programmu, ko vēlējāmies pilsē-
tas labā paveikt. Divu gadu laikā 
pilnībā tikām galā ar pašvaldības 
parādsaistībām. Un tas, manuprāt, 
arī bija brīdis, kad ar deputātu un 
darbinieku nesavtīgu darbu sākās 
Pāvilostas labākie laiki. Kā lielā-
kos darbus, ko tajā laikā paveicām, 
varu minēt – jūras krasta stiprinā-
jumu, zvejnieku piestātnes izbūvi, 
tika uzsākta ielu apgaismojuma 
sakārtošana visā Pāvilostā (atce-
ros, ka līdz tam pie vēja ap 15 m/
sek. visa pilsēta grima tumsā, tas 
man nebija pieņemami). Tika sāk-
ta projekta izstrāde ūdensvada un 
kanalizācijas izbūvei Vecajā ciemā 
(šobrīd pat bail atcerēties, kā vis-
pār varējām dzīvot bez tā). Soli pa 
solim darot, to visu arī paveicām! 
Šie paveiktie darbi tika novērtēti 
arī Latvijas mērogā – 2004. gadā 
Pāvilostas pilsēta saņēma titulu 
“Sakārtotākā pilsēta 2004”.

Viens no tajā laikā lielākajiem 
darbiem bija sporta zāles uzcel-
šana no pilnīgas nulles. Tas bija 
mans sapnis jau no skolas lai-
kiem, kad pats mācījos Pāvilostas 
skolā un ļoti daudz sportoju. Bija 
sajūta, ka esam apdalīti, jo mums 
nav pašiem savas kārtīgas un 
plašas sporta zāles. Neskaitāmas 
tikšanās un sarunas ministrijās, 
meklējot finansējumu, 2006. gadā 
rezultējās ar to, ka mēs tikām pie 
savas sporta zāles, turklāt īpaši 

Labdien, godātie Pāvilostas novada iedzīvotāji!

lepojos, ka to paveicām par pašu 
līdzekļiem, bez kredītsaistībām.

Un tā gāja laiks, mainījās paš-
valdības ietvars, Pāvilostas pilsētai 
apvienojoties ar Sakas pagastu, 
izveidojās Sakas novads. Arī toreiz 
mani ievēlēja par Sakas novada do-
mes priekšsēdētāju. 

Par tolaik nozīmīgāko projektu 
vēlos nosaukt Pāvilostas Veselī-
bas un sociālā centra būvniecību, 
dodot iespēju Pāvilostas iedzīvotā-
jiem medicīnisko aprūpi saņemt 
mūsdienīgās telpās. Šobrīd šajā 
ēkā darbojas divas ģimenes ārstu 
prakses, Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības postenis u.c. 

Šajā laika posmā tika ļoti daudz 
strādāts, lai piesaistītu ES fondu lī-
dzekļus bibliotēku, kultūras namu 
atjaunošanai un remontēšanai, 
skolas un bērnudārzu siltināšanai 
utt. 

Kā nākamo posmu varu mi-
nēt 2009. gada administratīvi 
teritoriālo reformu, kad, Sakas 
novadam apvienojoties ar Vērga-
les pagastu, izveidojās Pāvilostas 
novads. Un tā līdz šim brīdim 
esmu nostrādājis Pāvilostas no-
vadā. Šajā laikā esam turpinājuši 
aktīvu darbu, lai mūsu novads 
attīstītos. Sastrādājoties ar depu-
tātiem, esam rūpējušies, lai viss 
novads attīstītos vienmērīgi. Vei-
dojot budžetu, esam centušies pēc 
iespējas neapdalīt nevienu iestā-
di, lai tās visas varētu organizēt 
savu darbu un nodrošināt iedzī-
votājiem pēc iespējas kvalitatīvā-
kus pakalpojumus. Šajā jomā kā 
svarīgākos projektus vēlos minēt 
Pāvilostas un Vērgales skolas, kā 
arī Vērgales bērnudārza renovāci-
ju, lai mūsu jaunā paaudze izglī-
totos sakārtotās telpās. Šajā laikā 
tika sakārtota arī ūdenssaimnie-
cība Vērgalē, Vērgales pagastā, 
Saraiķos un Ziemupē. Pāvilostas 
pilsētā ūdenssaimniecībai Jaunajā 
ciemā nomainītas visas ūdenspa-

deves caurules, izbūvēti hidranti 
un veikta kanalizācijas sistēmas 
sakārtošana.

Bet pats grūtākais man bija 
projekts “Pāvilostas ostas Ziemeļu 
un Dienvidu mola pagarināšana”.  
Cik smagi un grūti bija tikt pie 
finansējuma… bet, kopā strādājot, 
mēs to paveicām, un tas paliks 
kā neatsverams ieguldījums nā-
kamajām paaudzēm, jo lielā mērā 
pilsētas attīstība ir saistīta ar ostas 
darbību.

Pēdējo gadu lielākie darbi, 
ar ko varam lepoties, ir Vērgales 
muižas kompleksa atjaunošana, 
Pāvilostas promenādes izveide un 
muzeja ēkas labiekārtošana. Tas 
viss ir prasījis gan no manis, gan 
no mūsu komandas milzīgu darbu 
un neskaitāmas negulētas naktis, 
lai paveiktu iecerēto pēc labākās 
sirdsapziņas.

Varu uzskaitīt vēl un vēl pro-
jektus un paveiktos darbus, bet, 
protams, novada lielākā vērtība ir 
mūsu ļaudis, kas dzīvo un strādā 
Pāvilostas novadā. Un mēs, pašval-
dības cilvēki, bijām atbildīgi, lai šie 

cilvēki varētu šeit strādāt un atpūs-
ties un lai viņi justu lepnumu par 
savu novadu.

Es tiešām esmu lepns par pa-
veikto šo gadu laikā, par mūsu no-
vadu – par paveikto mūsu novada 
labā!

Protams, vienmēr būs, kā es 
tos saucu, “saujiņa mūžam ne-
apmierināto”, kam nekas nav un 
nebūs labi, bet lai viņiem spēks un 
veselība! Esmu patiešām pateicīgs 
tai sabiedrības daļai, kas novērtē 
novada iedzīvotāju labā izdarīto!

Ieejot jaunajā Dienvidkurze-
mes novadā, Pāvilostas novads, 
budžeta ieņēmumu ziņā rēķinot 
uz vienu iedzīvotāju, bija bagātā-
kais novads. Un tas nav tikai mans 
nopelns, tas ir visu mūsu novada 
iedzīvotāju kopīgs darbs. 

Skatoties nākotnē, mazliet ie-
zogas bažas. Līdz šim visā Dien-
vidkurzemes novadā mēs bijām 
vienīgais novads, kurš nodrošināja 
apmaksātu ēdināšanu bērniem no 
1,5 gadu vecuma bērnudārzos līdz 
9. klasei skolās. Kā tas būs turp-
māk, to rādīs laiks, tomēr baidos, 
ka jaunais novads to nevarēs atļau-
ties.

Daudzi iedzīvotāji man ir jau-
tājuši, kādēļ nepiedalījos šajās vē-
lēšanās? Mana atbilde ir vienkārša 
– man nav pieņemama šī novadu 
reforma. Manuprāt, tā ir vairāk 
politiska rakstura, nekā uz prak-
tiskiem ieguvumiem balstīta. Prak-
tiskus ieguvumus no šīs reformas 
novada labā es nesaskatu, drīzāk 
pretēji. Tāpat man nebija pieņema-
ma vēlēšanu kārtība, proti, lai pie-
dalītos vēlēšanās, jābūt kādas po-
litiskās partijas sastāvā. Nebaidos 
no saviem vārdiem – manuprāt, šis 
bija politisks pasūtījums, ko mūsu 
valdība realizēja.

Vērtējot un analizējot procesus 
un notikumus, tiešām neredzu šai 
reformai jēgu, īpaši, lai tā atbilstu 
uzstādījumam – samazināt izdevu-
mus un sniegt kvalitatīvākus pa-
kalpojumus. To rādīs laiks, cik uz 

šīs reformas pamata tiks ietaupīta 
nodokļu maksātāju nauda. Diem-
žēl, piedaloties Dienvidkurzemes 
novada pašvaldības struktūras 
izstrādē, izskatījās, ka izdevumi 
tikai pieaugs…

Nobeigumā vēlos pateikt milzī-
gu paldies visiem, kuri šos gadus 
ir uzticējušies man un manai ko-
mandai. Droši varu teikt, ka visus 
šos gadus esmu centies man uzti-
cētos darbus paveikt pēc labākās 
sirdsapziņas un iedziļināties katrā 
lietā līdz galam un nevienu darbu 
nepamest pusdarītu. 

Paldies visiem deputātiem un 
iestāžu vadītājiem, ar kuriem kopā 
ir strādāts, jo, atskatoties atpakaļ, 
kopā mēs tiešām paveicām daudz, 
līdzīgi kā tautas dziesmā “Mazs 
bij’ mūsu novadiņ(i)s, bet diženi 
turējās!”

Nododot visas lietas jauna-
jam Dienvidkurzemes novadam, 
mēs pašvaldības kontā atstājām 
645 000 EUR. Tā ir liela nauda, 
kura paredzēta vēl šogad saplāno-
to projektu realizācijai Pāvilostas 
novadā.

Kaut gan manas ikdienas gai-
tas pašvaldības pārvaldē ir bei-
gušās, es tomēr apsolu, ka būšu 
aktīvs iedzīvotājs un sekošu līdzi 
notiekošajiem procesiem. No-
strādājot 20 gadus pašvaldībā, šo 
“drēbi” pazīstu no A līdz Z. Es ak-
tīvi iestāšos par to, lai mūsu (Pāvi-
lostas) novads nekļūtu par noma-
li, vēršoties pie Dienvidkurzemes 
novada domes deputātiem.

Man ir svarīga vieta, kurā es 
dzīvoju un kurā dzīvo un aug mani 
bērni. Uzskatu, ka Dienvidkurze-
mes novadam būs izaicinājums 
mūsu pacelto latiņu noturēt tik-
pat augstu, lai novada ļaudīm dzī-
ves apstākļi tikai uzlabotos, nevis 
grimtu.

Paldies par kopā pavadīto lai-
ku, un vēlu visiem stipru veselību!

Patiesā cieņā 
Uldis Kristapsons
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Paziņojums par detālplānojuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” apstiprināšanu

Pāvilostas novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 14, 19.§) 
“Par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, un adrešu piešķiršanu”.

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18644.

Paziņojums par lokālplānojuma “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas 
plānojuma grozīšanai īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
zemes vienībai ar kadastrs Nr. 64130020169, izmainot funkcionālo zonējumu” 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Pāvilostas novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.14, 22.§ “Par Pāvil
ostas novada pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr.3 “Lokālplā-
nojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Austrumu iela 3, 
kadastra Nr. 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” apstiprināšanu” un izdevusi 
saistošos noteikumus Nr.3 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem ne-
kustamajā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra Nr. 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18590 
un pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.pavilosta.lv/. 

NOTIKUMI 
2021. gada jūnijā

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
JŪNIJĀ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Saņemta informācija, ka Vērgales stacijā alkohola reibumā neadekvāti uzvedas 
viens iedzīvotājs. Veiktas profilaktiskās pārrunas, vīrietis nomierināts.

â Tika konstatēts, ka Pāvilostā, Dzintaru ielā, kāda automašīna nolauzusi ceļa zīmi 
un notikuma vietu pametusi. Apjautāti notikuma liecinieki, informācija nodota Valsts 
policijai.

â Sodīti deviņi autovadītāji par iebraukšanu ar autotransportu Baltijas jūras krasta 
kāpu aizsargjoslā par kopējo summu 370 EUR.

â Sastādīti 14 protokolipaziņojumi par automašīnas novietošanu 326. ceļa zīmes 
darbības zonā (apstāties aizliegts). Kopējā uzlikto naudas sodu summa – 560 EUR.

â Pāvilostā vīrietis reibuma stāvoklī nokrita uz asfalta un guva galvas sasitumu un 
ādas nobrāzumus. Paziņots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, kas perso-
nu apskatīja un nogādāja dzīvesvietā.

â Pāvilostā apturēta automašīna, kurai nebija veikta tehniskā apskate. Autovadītājs 
atradās alkohola reibumā. Informācija tika nodota Valsts policijai.

â Sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli par automašīnas novietošanu 
stāvēšanai aizliegtā vietā par kopējo summu 200 EUR.

â Tebras upes krastā pēc vairāku stundu meklēšanas atrasts miris Sakas pagasta 
iedzīvotājs.

â Plocē veiktas pārrunas ar vienu agresīvu iedzīvotāju, kas atradās alkohola reibu-
mā. Situācija tika atrisināta.

â Sakas pagastā atrisināts konflikts, kas bija izraisījies starp diviem vīriešiem par 
sadzīves lietām.

â Pāvilostā pie stadiona atrasts suns un atdots īpašniecei.
â Aizrādīts divām kompānijām Pāvilostā un vienai kompānijai Ziemupē par skaļu 

uzvešanos un naktsmiera traucēšanu.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūnijā 38 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss, 3 personām – maz-

nodrošinātās personas statuss, 2 personām piešķirts pamatpabalsts, 6 personām – pabalsts 
veselības aprūpei, 2 ģimenēm – bērna piedzimšanas pabalsts, 11 mājsaimniecībām – dzīvok-
ļa pabalsts, kā arī piešķirts pabalsts 13 represētām personām, piešķirtas grāmatnīcas dāvanu 
kartes 2021./2022. mācību gada pirmklasniekiem, 1 personai piešķirts apbedīšanas pabalsts.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

Ulmales kapi pēc valsts reģionālā autoceļa P111 “Ventspils (Leči) – Grobiņa” remonta 
zaudēja skaņas un vizuālo norobežojumu no autoceļa – parastās priedes un lapegles. Jau pa-
gājušajā gadā ar septiņiem liela auguma rododendriem tika uzsākta robežstādījumu izveide.

Uzsākto projektu šogad turpināja un pabeidza, iestādot vēl septiņus liela auguma ro-
dodendrus. Lai robežstādījumi būtu vienādā augstumā ar jau iestādītajiem rododendriem, 
LU rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte” darbinieki atlasīja četrus 
mūžzaļās rododendru šķirnes ‘Mammadaba’ eksemplārus un trīs spilgti rozā un violetus 
mūžzaļo rododendru krustojumus.

Septiņi mūžzaļie rododendri tika iestādīti 10. jūnija vakarā bez īpašas talkas, ņemot 
vērā laika apstākļus, kas noteica, ka labāk tos stādīt vakara vēsumā, lai augi pa nakti spētu 
saņemties un izturētu vasaras karstās dienas. Rododendrus pēc iestādīšanas katru dienu 
mēneša garumā turpina liet, bet pēc tam liešanu pielāgos laika apstākļiem.  

Paldies Pāvilostas novada pašvaldībai, kas atbalstīja ideju kultūras un izglītības pro-
jektu finansēšanas konkursā gan pagājušajā gadā, gan šogad. Paldies arī Ivetai Ozolai par 
skaisto stādu atlasīšanu un atvešanu no LU rododendru selekcijas un izmēģinājuma au-
dzētavas “Babīte”. Paldies brīvprātīgajiem rododendru lējējiem! Ceru, ka ziedēšanas laikā 
rododendri ik gadu priecēs ikvienu, kas dosies tiem garām.

Ainavu arhitekte Anda Uzare

Rododendru robežstādījumi 
Ulmales kapos

Visa mūsu dzīve 
sastāv no 
neskaitāmu mirkļu 
kombinācijām. 
Visu, kas notiek 
mums apkārt, 
mēs uztveram kā 
pašsaprotamu. Viss, 
kas notiek mums 
apkārt, ir unikāls 
un vienreizējs, 
neatkārtojams. Mēs 
tveram mirkļus un 
saveram tos vienā 
pavedienā. Šoreiz 
mēs savērām vienā 
izstādē 20 foto 
mirkļus no mūsu 
skaistās Liepājas.
Mēs esam četri 
Liepājas foto 
entuziasti, 
darbojamies 
kā fotogrāfu 
grupa “Četri 
elementi”.  Šī ir 
mūs trešā kopīgā 
izstāde. Pirmā 
izstāde “Četri 
elementi” bija 
2018. gadā, otro 
izstādi “Laternu 
stundā” sarīkojām 
2019. gadā, tagad 
piedāvājam trešo 
izstādi “Divdesmit 
mirkļi”.

Mums nepieder laiks, mums pieder mirklis
Ik katru dienu, ik katru brīdi. 

(Egils Dambis)
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PĀVILOSTAS PAMATSKOLAS IZLAIDUMS

“Šie ir ziedošas jaunības un 
pieaugšanas svētki, kad saproti – 
dzīve sāks notikt citos ceļos, jaunās 
domās un citādākās jaunās dzīves 
zinību apguvēs.”

Arī šis mācību gads Pāvilos-
tas pamatskolā noslēdzās klusāk 
nekā ierasts valstī noteikto ierobe-
žojumu dēļ. Tomēr 11. jūnijā sko-
las aktu zālē notika 9. klases iz-
laidums, pulcējoties absolventiem 
un viņu audzinātājai Baibai Arā-
jai, skolas direktorei, viņas viet-
niecei, skolotājiem, domes priekš-

sēdētājam, klātesot sākumskolas 
posma audzinātajai Gaidai Bene-
tei. Šogad apliecību par pamatiz-
glītības iegūšanu un Pāvilostas 
pamatskolas sekmīgu absolvēša-
nu saņēma 14 skolēni – Rihards 
BUNCIS, Gusts BRŪKLIS, Kris-
tiāns Roberts GERTSONS, Re-
beka GRUNDMANE, Līvija Elga 
KRĒSLIŅA Ralfs Rojs KRIS-
TAPSONS, Viesturs Ralfs KUR-
ČANOVS, Ilze MELDERE, Paula 
NIEDOLIŅA, Samanta OZOLA, 
Ramona Tīna ROLMANE, Agate 

ŠTOKMANE, Nora VEITLANDE 
un Mārcis ZĪLĪTIS.

Izdošanos un veiksmi, tie-
coties pēc jaunām zinību virsot-
nēm, skolēniem novēlēja domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
direktore Marita Rolmane un vi-
ņas vietniece Aina Jakovļeva. Sa-
vukārt skolēni teica paldies peda-
gogiem par sniegtajām zināšanām 
un dzīvē noderīgām prasmēm.

Tā kā vecāki bērnu skaistajā 
dzīves brīdī nevarēja būt klāt, tad 
9. klases absolventi visu vecāku 

vārdā pateicās pedagogiem un 
skolai, dāvājot gleznu ar skolas 
ainavu un ziedus. 

Pēc svinīgā brīža aktu zālē pa-
matskolas absolventus pie skolas 
sagaidīja viņu vecāki un citi svei-
cēji. Un noslēgumā vēl pēdējais 

kopīgais foto. Tālākais zinību ceļš 
skolēnus vedīs virzienā, ko katrs 
būs izvēlējies. Lai veicas un izdo-
das sasniegt nospraustos mērķus!

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova

Foto: L. Spjute
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Jāņi jeb Līgo ir tradīcijām 
bagātākie un līksmākie latviešu 
svētki, kurus gaidām ar nepacie-
tību. Tos svin vasaras saulgrie-
žos, kad saule ir sasniegusi savu 
augstāko punktu debesu lokā, 
kad visgarākajai dienai seko vis-
īsākā nakts un kad daba ir pilnā 
plaukumā. Tā kā dabā saulgrieži 
katru gadu nenotiek vienā un 
tajā pašā datumā, bet pēc sen-
latviešu tradīcijām tie svinami 
saskaņā ar saules ritējumu, tad 
svinēšanas pasākumi sākas jau 
21. jūnijā. Vienoti visā Latvijā 
Līgo dienu svin 23. jūnijā, kam 
seko Jāņu diena.

Arī šogad Pāvilostā Līgo die-
nā izpalika ikgadējais Pāvilostas 
amatierteātra uzvedums Upes-
muižas parka estrādē, tomēr Līgo 
svētku noskaņa pilsētā bija jūta-
ma.

Pēc garām sausuma un liela 
karstuma nedēļām Līgo rītā noli-
ja ilgi gaidītais lietus, gluži kā ne-
liela svētība un veldze cilvēkiem 
un visai dzīvajai radībai. Taču tas 
neietekmēja Līgo svētku norisi, 
jo jau ap pusdienas laiku debesīs 
virs Pāvilostas spoži iemirdzējās 
saule, kas līgotājus pavadīja visu 
turpmāko dienas daļu.

Līgo dienā Pāvilostas tirgus 
laukumā norisinājās Zāļu tirgus, 
kur plašā izvēlē bija viss ne-
pieciešamais svinēšanai – Līgo 
vainagi, jāņuzāļu pušķi, siers, 
maize, pīrāgi, zemenes un citi 
gardumi svētku galdam.

Tradicionāli Līgo dienā lat-
vieši no visas sirds izdzied savas 
tautasdziesmas jeb spēka dzies-
mas. Dziedot dodas pie kaimi-
ņiem, kur ar dziesmām sētā ienes 
svētību, pārticību un labklājību. 
Šoreiz visas labas līgodziesmas 
izdziedāja sieviešu koris “Sīga”, 
iepriecinot līgotājus dažādās pil-
sētas vietās.

Savukārt vēlāk pēcpusdienā 
pie Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja notika lustīga ielīgošana 

Līgo diena Pāvilostā

ar folkloras meistaru, dziedātāju 
un akordeonistu Ēriku Zepu un 
vijolnieku Ingu Grīnbergu kon-
certprogrammā “Tautasdziesmu 
maratons no Latgales līdz Kur-
zemei”. Sanākušie klausītāji gan 
dziedāja līdzi pazīstamām dzies-
mām, gan folkloras meistara pa-
vadībā mācījās Līgo dienas ticēju-
mus un piedalījās rotaļās.

Līgo dienas noslēgumā, kad 
sētās iedegās jāņugunis un līgo-
tāji sēdās pie svētku galda, pil-

sētā iebrauca muzikālais auto ar 
pašmāju māksliniekiem Kristu, 
Arti un Silvu, kas, apmeklējot 

katru pilsētas ielu un māju, ar 
dziesmām un tautas ticējumiem 
jau ieskandināja Jāņu dienu.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Marita kurčanova

Foto: M. Kurčanova
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14. jūnijā no plkst. 11.00 
visā Latvijā vienlaicīgi notika 
piemiņas pasākums “Aizves-
tie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
1941. gada deportācijām”, pie-
minot 80. gadadienu kopš Pa-
domju Savienība organizēja 
pirmās masu deportācijas pēc 
Latvijas okupācijas. Šī pasāku-
ma laikā 119 pašvaldībās tika 
nolasīti vairāk nekā 15 000 iz-
sūtīto vārdi.

Arī Pāvilostas novadā 14. jūni-
jā notika šāds lasījums. Par pasā-
kuma vietu tika izvēlēta Ziemupe 
pie piemiņas akmens represēta-
jiem Ziemupes ciema iedzīvotā-
jiem. Deportēto novada iedzīvotā-
ju vārdu lasījumā piedalījās Krista 
Karlsone un Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama interešu pulciņa 
dalībnieces  Žanete Grundmane, 
Paula Pētermane un Laila Anna 
Horna, kuru  dzimtas piederīgie 
arī  bija izsūtīti uz Sibīriju. Paulai 
Pētermanei tā bija vecvecvecmā-
miņa Ieva Tērauda un vecvectēvs 
Jānis Tērauds  no “Štubju” mājām 
Akmeņragā, Lailai Annai Hornai 
– viņas vecvecvecvecāki Ernests 
un Matilde Rudzīši un vecvecmā-
miņa Milvija no “Krastu” mājām 
Ostbakā. Skolēni, kuri iesaistī-
jušies Maritas Hornas vadītajā 
interešu pulciņā,  iepazīst sava 
novada kultūrvēsturi. Piedaloties 
šādā atceres pasākumā, viņi piln-
veidoja izpratni par Latvijas vēs-
turi, sasaistot to ar savas dzimtas 
priekšgājēju likteņiem.

Piemiņas pasākumā atcerējā-
mies šādus mūsu puses izsūtītos 
ļaudis:

Pāvilosta
Brīvības iela 10, Zemturu  

ģimene – Fricis (36 gadi), Rozāli-
ja (32 gadi), Lilija (7 gadi).

Piemiņas pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 1941. gada deportācijām”

Sakas pagasts
“Brenolti”, Landers Jēkabs 

(59 gadi).
“Dandzenieki”, Lieljukšu  ģi-

mene – Kristaps (68 gadi), Anna 
(55 gadi), Vera (14 gadi).

“Kļaviņas”, Klāvsonu ģime-
ne – Otto Emīls (42 gadi), Anna 
Malvīne (40 gadi), Arnolds (14 
gadi), Edmunds (11 gadi), Mudra 
(9 gadi).

“Krasti”, Rudzīšu ģimene 
– Ernests (49 gadi), Matilde (40 
gadi), Osvalds (16 gadi), Dzidra 
(15 gadi), Milvija (8 gadi).

“Lejzemnieki”, Šnipku ģime-
ne – Augusts (45 gadi), Līne (40 
gadi), Vilma (17 gadi), Raimonds 

(6 gadi), Antra (daži mēneši).
“Mācītājmāja”, Ābelīšu ģi-

mene – Zelma (45 gadi), Nikolajs 
(39 gadi), Arnis (5 gadi).

“Pagastmāja” – Ozoliņš Edu-
ards (29 gadi).

“Pienotava” – Smilkts 
Alfrēds (37 gadi).

“Stembre”, Lasmaņu ģimene 
– Anna (74 gadi), Alma (33 gadi), 
Ādams (33 gadi), Māra (6 gadi).

“Straumēni”, Teteru ģimene 
– Katrīna (78 gadi), Marta Eliza-
bete (46 gadi), Alfrēds (44 gadi), 
Juris (16 gadi).

“Štubji”, Tēraudu ģimene – 
Ieva (74 gadi), Jānis (41 gads), 
Visvaldis (15 gadi), Jānis (14 
gadi).

Ulmales pagasts
“Gulbji”, Putniņu ģimene – 

Anna (42 gadi), Kārlis (39 gadi), 
Zigurds (9 gadi), Miranda (6 gadi).

“Jotiki”, Ozoliņu ģimene – 
Martiņš (46 gadi), Anna (41 gads), 
Kārlis (15 gadi), Edvards (9 gadi), 
Alberts (8 gadi), Artūrs (6 gadi).

“Marķevici”, Ādolfu ģimene 
– Kārlis (53 gadi), Līze (53 gadi), 
Arnolds (18 gadi), Kārlis (15 gadi).

“Ozoliņi”, Ozoliņu ģimene – 
Kārlis (43 gadi), Vilma (27 gadi), 
Alma (2 gadi).

Vērgales pagasts
“Dižtīņi”, Bērziņu ģimene – 

Elizabete (67 gadi), Jēkabs (48 

gadi).
“Dzirnavnieki”, Kalču ģime-

ne – Anna (39 gadi), Vladimirs 
(35 gadi), Kristaps (10 gadi).

“Izdegas”, Zeimu ģimene – 
Anlīze Anna (60 gadi), Fricis (35 
gadi), Marta (28 gadi), Māra (8 
gadi), Laura (4 gadi).

“Kalna Kristapi”, Tīrumu ģi-
mene – Pēteris Māris (39 gadi), 
Līna (37 gadi).

“Vidiņi”, Vidiņu ģimene – 
Žanis (43 gadi), Anna (36 gadi), 
Jānis (30 gadi), Gaida (14 gadi).

“Zemgaļi”, Karlsonu ģime-
ne – Andrejs (70 gadi), Līze (65 
gadi), Mārtiņš (38 gadi).

Ziemupes pagasts
“Ciemiņi”, Brēdiķu ģimene – 

Augusts (35 gadi), Anna (22 gadi), 
Biruta Anna (1 gads).

“Jātnieki” – Kohs Kārlis (36 
gadi).

“Kalējkristi”, Štokmaņu ģi-
mene – Fricis Andrejs (45 gadi), 
Līna (43 gadi), Valda Astrīda (8 
gadi).

Šajā dienā pie atceres vietām 
represijās cietušajiem Pāvilostā, 
Sakā, Vērgalē un Ziemupē Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons un izpilddirek-
tors Alfrēds Magone nolika ziedus, 
aicinot pieminēt visus represijās 
cietušos. Savukārt Ziemupē pēc 
represēto vārdu lasījuma tautas 
nama vadītāja Daina Vītola aici-
nāja klātesošos nofotografēties 
pie Latvijas simtgades ozoliņa un 
cienāja visus ar rudzu maizes ķie-
ģelīti.

Vita Braže

Foto: V. Braže
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21. jūnijā, vasaras saulgriežos, vairāki simti dziedātāju Latvijā un visā pasaulē, starp tiem arī Pāvilostas sieviešu koris “Sīga, ieskandēja “Gadsimta garāko līgodziesmu”. 
Šo pasākumu jau sesto gadu organizēja “Latvijas Radio 2”. Pāvilostas kultūras nama sieviešu koris “Sīga” akcijā “Gada garākā līgodziesma” ir piedalījies katru gadu. 
Kora dziedātājām tas vienmēr ir bijis lielisks piedzīvojums. Arī šogad, šajā īpaši grūtajā laikā, meitenes ar prieku atsaucās aicinājumam. Šoreiz klausītāji visā pasaulē 
un Latvijā Pāvilostas sieviešu kora “Sīga” izpildījumā dzirdēja dziesmu “Rūnu raksti” (“Vai tādēļ nedziedāju”) Dāvja Stalta apdarē (1982.). Ar izturību apveltītās “Sīgas” 
dziedātājas godam pārstāvēja savu novadu un pilsētu. Es kā diriģente esmu lepna par savu kori!

Pāvilostas sieviešu kora “Sīga” vadītāja Liene Breča

“Sīga” izdzied garāko Līgo dziesmu

16. jūnijā pirmo reizi Lat-
vijā tika paziņoti 12 Latvijas 
ciemi un kopienas, kuri ir ie-
guvuši atpazīstamības zīmi 
“Viedais ciems”, un starp tiem 
ir arī Ziemupe. 

2021. gadā atpazīstamības 
zīme “Viedais ciems” Latvijā 
tika piešķirta pirmo reizi. Šī 
projekta mērķis ir atzīt un at-
balstīt Latvijas lauku kopienu 
labās prakses ceļā uz viedumu, 
daudzinot iedzīvotāju centienus 
un jau ieviestos risinājums, kas 
īstenoti, lai veidotu aktīvāku, 
iesaistošāku kopienas dzīvi un 
inovatīvus risinājumus esoša-
jiem izaicinājumiem. Iniciatīvā 
atpazīstamības zīmei “Viedais 
ciems” pieteicās 38 kopienas, 
kuru paveikto vērtēja dažādu 
jomu ekspertu komisija.

Atpazīstamības zīmes “Vie-
dais ciems” ieguvēji ir: Alsunga, 
Bebrene, Briežuciema pagasts, 
Engures apkaimes piekraste, 
Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, 
Kākciems, Kaldabruņa, Krimū-
nu pagasts, Skujene, Ziemupe. 

Lielu paldies sakām projek-

tu vadītājai Vizmai Ģēģerei par 
mudinājumu rakstīt pieteikumu, 
Dainai Vītolai par pieteikuma 
rakstīšanu, kopā likšanu un no-
sūtīšanu.

“Žūrija augstu novērtē Zie-
mupes kopienas saistošās ini-
ciatīvas, tādējādi saglabājot savu 
vietu kartē. Jums ir ļoti daudz 
interesantu piemēru, kā veicināt 
ciema atpazīstamību ar labām 
idejām bez lieliem finansiāliem 
resursiem, turklāt šīs iniciatīvas 
tiek organizētas regulāri, kas lie-
cina par spēcīgu līdzdalības mo-
tivāciju. Esat kopiena, kas savu 
pastāvēšanu balsta radošumā – 
tas pārsniedz Ziemupes robežas 
un dziļi ieaužas Kurzemē, turklāt 
šāda darbība ir vitāli nepiecieša-
ma visas Latvijas kopienai.

Pieteikumā komisija sare-
dzēja jūsu kopienas lokālpatrio-
tismu, rūpes par līdzcilvēkiem 
– esat “cinītis, kas gāž lielu ve-
zumu”! Komplimenti par darbu 
tūrisma attīstībā, izmantojot 
lokāciju un sezonalitāti, kā arī 
realizēto “KulTūrBodes” ideju, 
multifunkcionālo attīstību un ie-

Ziemupe iegūst atpazīstamības 
zīmi “Viedais ciems”

kļaujošo darbību, kas ir patiesi 
unikāli tik mazā un salīdzinoši 
attālā vietā. Paldies jums par to! 
Žūrija novērtē, ka esat atraduši 
savu identitāti, izveidojuši savas 
īpašās Ziemassvētku svinēšanas 
tradīcijas.

Paldies par sniegto iespē-
ju iepazīties ar jūsu lepnuma 
stāstu un līdz šim padarīto, ie-
dvesmojot un sniedzot cerību, 
ka Latvijā mīt radoši, uz nākotni 
virzīti un uzņēmīgi cilvēki, kuri 
prot aizraut apkārtējos un kopā 
paveikt nozīmīgas lietas,” teikts 
vēstulē, ko uz Ziemupi atsūtījusi 
akcijas “Viedais ciems” organi-
zatoru komanda un žūrija.

Atpazīstamības zīmes pie-
šķiršana norisinās publicitātes 
kampaņā “Mans ciems ir “Vie-
dais ciems””, kuras iniciatori ir 
publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrība “Zied zeme” sa-
darbībā ar projekta partneriem 
– biedrību “Pierīgas partnerība” 
un biedrību “Jūras zeme”. Kam-
paņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Biedrība “Ziemupīte”
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Pagājušā gada nogalē Saeima vairākos nodokļu tiesī-
bu aktos pieņēma izmaiņas, no kurām daļa stājās spēkā 
šā gada 1. jūlijā. Tās skar darba devējus, mikrouzņēmu-
mu nodokļa maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, 
gan darbiniekus), saimnieciskās darbības veicējus, au-
toratlīdzības saņēmējus un izmaksātājus, akcīzes no-
dokļa maksātājus. 

Izmaiņas darba devējiem
Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, tiek ieviestas minimālās 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās 
obligātās iemaksas). Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka 
par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša 
darba algām (2021. gadā – 500 eiro mēnesī, attiecīgi 1500 eiro 
ceturksnī), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic mini-
mālās obligātās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un dek-
larēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās mi-
nimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devē-
jam, un paziņos par šīm iemaksām Elektroniskajā deklarē-
šanas sistēmā.

Izmaiņas mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātājiem

No 2021. gada 1. jūlija no mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātāju darba algām turpmāk ir jāmaksā darbaspēka nodokļi 
vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 
pilnā apmērā.

No 2021. gada 1. jūlija minimālās obligātās iemaksas 
jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kuri izvēlējušies mik-
rouzņēmumu nodokļa režīmu un kuru ienākumi ir mazāki 
par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 500 eiro 
mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī. Mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par 
sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vien-
laikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saim-
nieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 
1500 eiro katrā ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu par 
nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimā-
lās obligātās iemaksas par pašnodarbināto (MUN īpašnieku) 
netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā “Sarak
ste ar VID” līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo 
ceturksni un līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ce-
turto ceturksni.

Izmaiņas mikrouzņē mumu darbiniekiem
No 2021. gada 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri 

bija pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim (un kuri 
nav uzņēmuma īpašnieki), var iesniegt algas nodokļa grā-
matiņu savā galvenajā darbavietā un ienākumiem piemērot 
neapliekamo minimumu un saņemt nodokļu atvieglojumus 

No 1. jūlija vairākas izmaiņas nodokļu jomā
par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt 
gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli.

Izmaiņas saimnieciskās darbības 
veicējiem jeb pašnodarbinātajiem 

Ar 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām personām ir 
jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (līdzšinējo 
5% vietā).

Pašnodarbinātā VSAOI veikšana saglabājas iepriekšējā 
kārtībā:

•  ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz 
vai pārsniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), tad jāveic 
31,07% vismaz no 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu 
objekta), un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem 
mēnesī un 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta);

•  ja ienākumi nesasniedz 500 eiro mēnesī, tad – 10% no 
faktiskajiem ienākumiem.

No 2021. gada 1. jūlija minimālās obligātās iemaksas jā-
veic arī tiem pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi ir mazāki 
par 1500 eiro ceturksnī. Pašnodarbinātajiem, kas ir darba 
devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur 
citur), gan par saviem darbiniekiem.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, 
prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības ne-
sasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu 
par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad 
minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs 
jāmaksā. Iesniegums jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā “Sa-
rakste ar VID” līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada tre-
šo ceturksni un līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada 
ceturto ceturksni.

Izmaiņas autoratlīdzības saņēmējiem
No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autori var tur-

pināt izmantot autoratlīdzību nodokļa nomaksas režīmu, ne-
reģistrējot saimniecisko darbību, tomēr jāņem vērā vairākas 
būtiskas izmaiņas. Ir mainītas nodokļa likmes – autoratlīdzī-
bas izmaksātājs ietur nodokli izmaksas vietā autoratlīdzību 
ienākumam:

l līdz 25 000 eiro – 25%;
l pārsniedzot 25 000 eiro – 40%.
Autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa ieturēšanas 

nepiemēro nosacītos izdevumus.
Šī jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pār-

valdījuma organizācijām. Saņemot autoratlīdzību no kolektī-
vā pārvaldījuma organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība 
nemainās.

No 2021. gada 1. jūlija tiem autoratlīdzību saņēmējiem, 
kuru ienākumi ir mazāki 1500 eiro ceturksnī, ir jāveic mini-
mālās obligātās iemaksas.

Tomēr, ja autoratlīdzības saņēmējs, kurš nav vienlaikus 
darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saņemtās 
autoratlīdzības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš var ie-

sniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem 
ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks 
aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums jāiesniedz kā brīvas formas paziņojums 
EDS sadaļā “Sarakste ar VID” līdz 2021. gada 15. jūlijam par 
2021. gada trešo ceturksni un līdz 2021. gada 15. oktobrim 
par 2021. gada ceturto ceturksni.

Izmaiņas autoratlīdzības izmaksātājiem
Tiem autoratlīdzību izmaksātājam, kuri ir kolektīvā pār-

valdījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemai-
nās. Savukārt tiem autoratlīdzību izmaksātājiem, kuri nav 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija 
līdz 2021. gada 31. decembrim izmaksātajām autoratlīdzī-
bām piemēros jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksā-
šanas un deklarēšanas kārtību.

Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes www.
vid.gov.lv sadaļā “Es esmu autoratlīdzības izmaksātājs”.

Izmaiņas akcīzes nodokļa maksātājiem
Galvenās izmaiņas akcīzes jomā skar tos komersantus, 

kuri veic vai plāno veikt darbības ar karsējamo tabaku, elek-
troniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavoša-
nas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, 
nikotīna spilventiņiem u.c.).

No 2021. gada 1. jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jā-
marķē elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, to 
sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā 
arī karsējamā tabaka.

Personai, kas 2021. gada 1. jūlijā veic darbības ar elek-
troniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavoša-
nas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un karsējamo 
tabaku, jāinventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. jūlijā tie 
produkti, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām un 
par kuriem akcīzes nodoklis ir samaksāts līdz 2021. gada 
30. jūnijam.

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sa-
gatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un kar-
sējamo tabaku, kas nodoti patēriņam Latvijā līdz 2021. gada 
30. jūnijam un nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, at-
ļauts realizēt līdz 2021. gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par akcīzes nodokļa marku saņem-
šanu, akcīzes nodokļa maksāšanu un inventarizācijas veik-
šanu pieejama VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Ak-
cīzes nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz 
VID konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jau-
tājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistē-
mā (EDS), sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz 
VID konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī 
personificētu konsultāciju, ja vien zvanot izmanto VID EDS 
un nosauc tur redzamo kodu.

Informācija no www.vid.gov.lv 

Paldies par sadarbību!

Laiks aizskrējis vēja spār-
niem. Vērgales pagasta muzejs 
nākamgad atzīmēs pastāvē-
šanas 30. gadskārtu. Liepājas 

pinājis atpazīstamību un apmek-
lējumu skaitu. Pie mums gaidīts 
ikviens vērgalnieks. Arī mazais 
bērndārznieks, kurš ikdienas 
pastaigā, soļojot garām, pastiepj 
rociņu un saka: “Tas ir muzejs!” 
Lieliska sadarbība vienmēr bijusi 
ar Vērgales pamatskolu – gan ar 
skolēniem, gan skolotājiem. Vidē-
jā paaudze, kura mācījusies skolā 
Vērgales vēsturi, muzejā atceras 
Alfreda Šnipkes stāstītās teikas un 
spoku stāstus. Un kā gan nepiemi-
nēt vecākos pagasta iedzīvotājus, 
kuru atmiņas un muzejam dāvātie 
priekšmeti ir kā dārgakmeņi, kas 

atvēlēti rūpīgai saglabāšanai nāka-
majām paaudzēm.

Paldies par labām domām, par 
dāvinājumiem muzejam, par pado-
mu, par nekad neatteikto palīdzību 
un atbalstu!

Lai mums visiem veselība, 
spēks un izturība! Uz turpmāko 
sadarbību!

Es mīlu zemi šo, man atvēlēto, 
svēto. 

(Aivars Grava)

Vērgales pagasta 
muzeja vadītāja 
Mirdza Sīpola

rajona Vērgales pagasta valde 
1992. gada 18. martā nolēma 
(lēmums Nr.68) atvērt Vērgales 
pagasta muzeju.

Gadu gaitā muzejs piedzīvojis 
daudz pozitīvu pārmaiņu. No 2014. 
gada tas ir akreditēts. Akreditācija 
ir apliecinājums valsts atzīta mu-
zeja darbībai.  2018. gadā pabeigta 
ēkas renovācija, 2019. gadā muzeja 
vajadzībām atvēlēts pirmais stāvs, 
kur šobrīd atrodas atklātais krā-
jums, izstāžu zāle. Tajā ar saviem 
radošajiem darbiem aicināts pieda-
līties ikviens pagasta iedzīvotājs.

Tomēr muzeja vislielākais ie-
guvums ir apmeklētājs. Iesaisto-
ties dažādās akcijās un projektos, 
piedāvājot muzejpedagoģijas prog-
rammas, muzejs gadu no gada kā-
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1. jūlijā Dienvidkurzemes 
novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Dace Zukule 
uz pirmo domes sēdi Grobiņā 
aicināja jaunizveidotā Dienvid-
kurzemes novada 19 ievēlētos 
deputātus. 

Sēdes sākumā deputāti saņē-
ma deputāta apliecību un Dace 
Zukule novēlēja visiem strādāt 
ražīgi, saskanīgi un saglabāt ko-
leģiālas attiecības. Vienīgais pir-
mās domes sēdes darba kārtības 
jautājums bija Dienvidkurzemes 
novada domes priekšsēdētāja 
vēlēšanas. Par Dienvidkurzemes 

Dienvidkurzemes novadu vadīs Aivars Priedols

novada domes priekšsēdētāju de-
putāti vienbalsīgi ievēlēja bijušo 
Grobiņas novada domes priekš-
sēdētāju AIVARU PRIEDOLU 
(Zaļo un zemnieku savienība). 

Savā uzrunā jaunievēlētais 
priekšsēdētājs teica sirsnīgu pal-
dies deputātiem par izteikto uzti-
cību, uzsverot, ka tas ir avanss, 
kas būs jāpierāda kopīgā darbā. 
“Un jāstrādā būs daudz, tāpēc – 
lai mums visiem kopā izdodas!” 
sacīja A. Priedols, aicinot kolēģus 
izprast novada cilvēku vajadzības 
un būt sasniedzamiem ikvienam 
cilvēkam jebkurā laikā. 

Pēc pirmās domes sēdes jaun-
ievēlētais priekšsēdētājs izsludi-
nāja ārkārtas sēdi, kurā ievēlēja 
trīs priekšsēdētāja vietniekus.

Par Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības priekšsēdētāja viet-
nieku tautsaimniecības jautāju-
mos ievēlēja Aivaru GALECKI 
(Zaļo un zemnieku savienība), 

par priekšsēdētāja vietnie-
ku attīstības jautājumos – Raivi 
KALĒJU (Latvijas Reģionu apvie-
nība), 

par priekšsēdētāja vietnieku 
izglītības, sociālajos un sporta 
jautājumos – Andri JANKOV
SKI (Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvī-
bai”/LNNK). 

Visi trīs priekšsēdētāja viet-
nieki saņēma deputātu vienbal-
sīgu atbalstu. Pēc ievēlēšanas 
viņi pateicās par dāvāto uzticību. 
A. Galeckis uzsvēra, ka spēks ir 
komandā – citādi darbs nav iedo-
mājams, un mudināja deputātus 
atklāti runāt par jebkuriem jau-
tājumiem. R. Kalējs savā uzrunā 
izcēla vārdu “sadarbība” un pau-
da apņēmību sadarboties ar vi-
siem kolēģiem, kā arī citēja Rai-
ni, ka “ikvienam ir roka jāpieliek, 
lai lielais darbs uz priekšu tiek”. 
A. Jankovskis savā uzrunā bija 
kodolīgs, solot godprātīgi strādāt.  

Nākamā domes sēde paredzē-
ta 8. jūlijā Aizputē, un tajā depu-
tāti ievēlēs komiteju sastāvu, kā 
arī lems par citiem jautājumiem. 
Jau nākamajā dienā pēc ievēlēša-

nas domes priekšsēdētāja amatā 
A. Priedols apmeklēja savus viet-
niekus viņu darbavietās. 

Atgādināsim, ka Dienvidkur-
zemes novads izveidots, apvieno-
jot Grobiņas, Aizputes, Priekules, 
Durbes, Pāvilostas, Nīcas, Vaiņo-
des un Rucavas novadu.

Pašvaldību vēlēšanās, kas no-
tika 5. jūnijā, visu astoņu novadu 
iedzīvotāji ievēlēja 19 deputātus 
no četriem sarakstiem: 

l Zaļo un zemnieku savienība 
(9) – Patricija Andersone, Aivars 
Galeckis, Gatis Kalniņš, Aivars 
Priedols, Edgars Putra, Inga Rat-
niece, Raimonds Reinis, Laila Ur-
bāne, Jānis Vitrups; 

l Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvī-
bai”/LNNK (5) – Juris Grasma-
nis, Andris Jankovskis, Dzintars 
Kudums, Gundars Sisenis, Li-
nards Tiļugs;

l Politiskā partija “Latvijas 
Reģionu apvienība” (3) – Sandris 
Bēča, Raivis Kalējs, Andrejs Ra-
dzevičs;

l “Jaunā Vienotība” (2) – 
Mārtiņš Grundmanis, Jānis Veits. 

Sagatavojusi 
Kristīne Pastore, sabiedrisko 

attiecību speciāliste,
tālrunis 26427464, epasts 

kristine.pastore@grobinasnovads.lv
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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).
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. 
Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

JĀNIS VASIĻEVSKIS 
(13.01.1954.–28.06.2021.)

Izsakām līdzjūtību!

â Atvaļinājuma laikā no šā gada 12. jūlija līdz 8. augustam dr. JURA KRAĢA 
ģimenes ārsta prakse VĒRGALĒ un PĀVILOSTĀ būs slēgta. 
Ambulatorās māsas Baiba Blaubārde (Vērgalē) un Judīte Kurčanova-Kraģe (Pāvilostā) 
arī šajā laikā būs atvaļinājumā. Vērgales veselības centrā dr. Kraģis 
pieņems 21. jūlijā un 4. augustā no plkst. 9.00 līdz 11.00. 
VĒRGALES APTIEKA no 12. jūlija līdz 8. augustam būs slēgta. 
Pāvilostas Veselības un sociālajā centrā (Lejas ielā 10) ģimenes ārstu 
aizvietos daktere A. Kalniņa. 

â Vērgales muzeja vadītājas atvaļinājuma laikā no 30. jūnija līdz 30. jūlijam 
Vērgales muzejam mainīts darba laiks.

l P, O – slēgts.
l T, C, Pk, S, Sv – no 9.30 līdz 13.30.

Pārējā laikā – pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 29338335 vai 29187477.

UZMANĪBU

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2021. gada jūnijā Pāvilostas novadā 

REĢISTRĒTAS 4 LAULĪBAS, 
KĀ ARĪ 1 ZĒNA PIEDZIMŠANA PĀVILOSTĀ 

UN 1 MEITENES PIEDZIMŠANA SAKAS PAGASTĀ.

SVEICAM ĢIMENES!

IZSTĀDES
No 1. jūlija līdz augusta beigām 
Pāvilostas bibliotēkā apskatāma 
Evijas Ūdriņas rokdarbu izstāde 
“DĀRGUMU LĀDE” un no 7. jūlija 
līdz septembra beigām skatāmi 
Ivara Freimaņa FOTOMIRKĻI.

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 2021. gada
22. jūlijā plkst. 15.30 Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 
Vērgales pagasta pārvaldē – tikai pēc iepriekšējas 
pieteikšanās pa tālruni 63490836.

PĀVILOSTĀ
1. augustā plkst. 13.00 – Pāvilostas kapos.

SAKAS PAGASTĀ
1. augustā plkst. 14.00 – Ulmales kapos.
1. augustā plkst. 15.00 – Labraga kapos.
8. augustā plkst. 13.00 – Stembres kapos.
8. augustā plkst. 14.00 – Baložu kapos. 
15. augustā plkst. 13.00 – Akmensraga kapos.

VĒRGALES PAGASTĀ
25. jūlijā plkst. 13.00 – Vērgales kapos.
7. augustā plkst. 15.00 – Ziemupes kapos.

KAPUSVĒTKI

VĒRGALES SVĒTKI – 
nedaudz citādi

23. jūlijā plkst. 23.00 Vērgales muižas laukumā notiks 
nakts šovs “Greentrials Bike Tour Night”. 

24. jūlijā pa dienu paredzētas sporta aktivitātes un 
“Beztemata” cirks bērniem, 
bet plkst. 16.00 Vērgales skolas priekšā – 
Mārtiņa Kantera (Ruska) koncerts “Pieskāriens”. 

Vakarā plānota zaļumballe. 

Kādi ir noteikumi pasākumu organizēšanai, visiem zināms, 
bet vai mēs tiem esam gatavi? Ko tu vari darīt, lai pasākumi 
notiktu? Vai esi potējies? Es esmu. Lūdzu, sekojiet līdzi 
informācijai afišās, jo ir iespējamas izmaiņas. Uz tikšanos! 

Velga

7. augustā Ziemupē
“Ziemupnieku saiets Nr.18”
n	 Tautas	namā	apskatāma	fotogrāfu	grupas
	 	“Četri	elementi”	darbu	izstāde “Divdesmit mirkļi”.

n	 Plkst.	15.00	–	kapusvētki.

n	 Pēc	kapusvētkiem	–	Ērika Budēvica, Indras Railas 
 un grupas “Hameleoni” dziesmas. 

n	 No	plkst.	21.00	(ievērojot	visus	tā	brīža	MK	noteikumus)
 paredzēta zaļumballe, spēlēs Ēriks un Indra.

DATUMI
I. posms – 17. JŪLIJĀ (pieteikšanās līdz 16. jūlijam)
II. posms – 31. JŪLIJĀ (pieteikšanās līdz 30. jūlijam)
III. posms – 28. AUGUSTĀ (pieteikšanās līdz 27. augustam)

SPĒĻU SĀKUMS – plkst. 10.00

SPĒĻU GRAFIKS tiks noteikts pēc sportistu pieteikšanās 
un būs pieejams sacensību norises vietā.

Turnīrā aicināti piedalīties dalībnieki ar tenisa iemaņām.

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDU INFORMĀCIJA
pie Pāvilostas sporta organizatora, 

zvanot pa tālr. 29230995.

PĀVILOSTAS TENISA KORTĀ
notiks

(dalībniekiem, kas vecāki par 16 gadiem)

PĀVILOSTAS 
TENISA ČEMPIONĀTS – 2021

Organizē: Pāvilostas sporta organizators


