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pamatskolas 9. klases izlai-
dums notiks citādi, ne tā, kā 
bijām pieraduši, kad valstī 
Covid-19 dēļ vēl nebija no-
teikti ierobežojumi, tostarp 
arī pulcēšanās ierobežoju-
mi. 

11. jūnijā Pāvilostas pa-
matskolas aktu zālē tiksies 
tikai absolventi, klases au-
dzinātāja Baiba ARĀJA, 
skolas vadība un Pāvilostas 
novada domes priekšsēdē-
tājs, un apliecību par pamat-
izglītības iegūšanu un Pāvi-
lostas pamatskolas sekmīgu 
pabeigšanu 2020./2021. mā-
cību gadā saņems 14 absol-
venti – Rihards BUNCIS, 
Gusts BRŪKLIS, Kristiāns 
Roberts GERTSONS, Rebe-
ka GRUNDMANE, Līvija 
Elga KRĒSLIŅA Ralfs Rojs 
KRISTAPSONS, Viesturs 
Ralfs KURČANOVA, Ilze 
MELDERE, Paula NIE-
DOLIŅA, Samanta OZOLA, 
Ramona Tīna ROLMANE, 
Agate ŠTOKMANE, Nora 
VEITLANDE un Mārcis ZĪ-
LĪTIS.

PĀVILOSTAS PAMATSKOLAS ABSOLVENTI

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, SAKAS KAC, 
VPVKAC un VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDES 

DARBA LAIKS LĪGO SVĒTKOS

Saules, spēka 
un gaismas bagātus

vasaras Saulgriežu svētkus!

Dod, Dieviņi, Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņai,
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.
                    /latviešu tautas dz./

 Sestdienā, 19. JŪNIJĀ 
 (no 25. jūnija pārceltā darba diena):

l Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC (Dzintaru 
 ielā 73, Pāvilostā) un Sakas klientu apkalpošanas
 centrs strādās no plkst. 8.00 līdz 14.00; 
l Vērgales pagasta pārvalde un VPVKAC (Vērgales 
 pagasta pārvaldē) strādās no plkst. 8.00 līdz 12.00
 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

 Otrdienā, 22. JŪNIJĀ: 

l Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC (Dzintaru 
 ielā 73, Pāvilostā) un Sakas klientu apkalpošanas
 centrs strādās no plkst. 8.00 līdz 15.00; 
l Vērgales pagasta pārvalde un VPVKAC (Vērgales 
 pagasta pārvaldē) strādās no plkst. 8.00 līdz 12.00
 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

No 23. līdz 25. jūnijam IESTĀDES SLĒGTAS!

PRIECĪGUS SVĒTKUS!

Pavilostas 
Novada Zinas
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2021. GADA 14. MAIJĀ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ralfs JE-
NERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS. Sēdi protokolēja Pā-
vilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 1 darba 
kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â atsākt mācības 1.–9. klasei klātienē Pāvilostas pamatskolā un Vērgales pamatskolā no 

2021. gada 17. maija, 7.–9. klasei organizējot mācību procesu rotācijas kārtībā. Uzdeva Pāvilostas 
pamatskolas direktorei Maritai Rolmanei un Vērgales pamatskolas direktoram Gintam Jurikam 
nodrošināt mācību grafika sastādīšanu, noteikt kārtību un atbildīgos par 2021. gada 1. aprīļa Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” 4. 
punktā noteikto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stā-
vokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu 
apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas 
organizēšanu, laboratoriju un dienesta viesnīcu izmantošanu, nodrošināt, ka ar minēto kārtību 
tiek iepazīstināti izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki un pakalpojumu sniedzēji, 
kā arī nodrošināt to ievietošanu publiskās iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē. Uzdeva veikt Sli-
mību un profilakses kontroles centra noteiktos pretepidēmijas pasākumus, tai skaitā informēt 
noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas 
karantīnā, ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis, kā arī veikt izglītības iestādēs klātienē 
nodarbināto iknedēļas testēšanu.  Atbildīgā persona par procesa koordinēšanu – Pāvilostas no-
vada pašvaldības izglītības metodiķes p. i. Aina Jakovļeva. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldībai 
iespēju robežās organizēt skolēnu transportu, lai nodrošinātu izglītojamo drošu nokļūšanu mā-
cību iestādēs. Nolēma veikt ikdienas monitoringu par saslimstības rādītājiem Pāvilostas novadā.

2021. GADA 27. MAIJĀ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās Pā-
vilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, 
Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – Pāvilostas 
novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu 
speciāliste Anna BRŪKLE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Mari-
ta KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja 
Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 25 darba 
kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â pārcelt Pāvilostas ostas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000392079) nekustamiem īpašu-

miem nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksājumu termiņu uz 30.12.2021.
â veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas pārrēķinu ar 2021. gada 27. maiju 

nekustamajam īpašumam “Zaķēni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; nekustamajam īpa-
šumam “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; nekustamajam īpašumam “Stumbri”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā; nekustamajam īpašumam “Puriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā; nekustamajam īpašumam “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un nekustama-
jam īpašumam “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma veikt nomas maksas pār-
rēķinu ar 2021. gada 27. maiju nekustamajam īpašumam “Strazdi”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā; nekustamajam īpašumam “Lotes”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un nekustamajam 
īpašumam “Rāceņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma veikt nekustamā īpašuma īres 
un nomas maksas pārrēķinu ar 2021. gada 27. maiju nekustamajam īpašumam “Pienotava”, 
Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma brīdināt par līguma pirmstermiņa izbeigšanu 
vairākus nomniekus: privātpersonu par iznomāto nekustamo īpašumu “Zaķēni”, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā; SIA “BITEX” (reģistrācijas Nr. 42103052687) par iznomāto nekusta-
mo īpašumu “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; SIA “Jāņkalni S” (reģistrācijas Nr. 
42103061938) par iznomāto nekustamo īpašumu “Stumbri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā; 
SIA “EZERNIEKI AGRO” (reģistrācijas Nr. 46101014795) par iznomātiem nekustamajiem īpašu-
miem “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
“Puriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecību 
“BRĪVNIEKI” (reģistrācijas Nr. 42101021979) par iznomāto nekustamo īpašumu “Rāceņi”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā; privātpersonu par iznomāto nekustamo īpašumu “Ezeriņi”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā.

â piešķirt papildu finansējumu 12 000 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības zemes 
lietu speciālistes budžetā. Finansējums rodams no līdzekļiem, kas iegūti, atsavinot pašvaldības 
nekustamos īpašumus.

â atzīt par nenotikušu otro elektronisko izsoli par Pāvilostas novada pašvaldībai piedero-
šiem nekustamajiem īpašumiem: “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, “Kupši”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā. Atcēla lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960030178, izsoles rezultātus par labu vienai privātpersonai par nosolīto pirkuma maksu 
4875,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64960030178, pirkuma līgumu. 

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazžagari”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 64960050103, izsoles rezultātus par labu SIA “Baltu koks” (reģistrācijas Nr. 42103036409) 
par nosolīto pirkuma maksu 55 009,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma “Mazžagari”, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960050103, pirkuma līgumu ar SIA “Baltu 
koks”, reģistrācijas Nr. 42103036409.

â apstiprināt nekustamo īpašumu izsoles rezultātus par labu Liepājas rajona Sakas pagasta 
zemnieku saimniecībai “BRĪVNIEKI” (reģistrācijas Nr. 42101021979): “Puriņi”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860040145, par nosolīto pirkuma maksu 5169,00 EUR; “Rāce-
ņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860040138, par nosolīto pirkuma maksu 
12 369,00 EUR; “Trauciņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860040151, par 
nosolīto pirkuma maksu 7969,00 EUR; “Ezeriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64860040148, par nosolīto pirkuma maksu 31 669,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumus ar Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecību “BRĪVNIEKI” (reģis-
trācijas Nr. 42101021979).

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Stumbri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64860050108, izsoles rezultātus par labu SIA “Vēju paradīze” (reģistrācijas Nr. 42103028740) 
par nosolīto pirkuma maksu 4869,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma “Stumbri”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860050108, pirkuma līgumu ar SIA “Vēju paradīze” 
(reģistrācijas Nr. 42103028740).

â apstiprināt nekustamā īpašuma Dienvidu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64130060113, izsoles rezultātus par labu SIA “Kava serviss” (reģistrācijas Nr. 40103273998) 
par nosolīto pirkuma maksu 213 009,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma Dienvidu iela 8, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130060113, pirkuma līgumu ar SIA “Kava serviss” 
(reģistrācijas Nr. 40103273998).

â jautājumā “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu” dome uzdeva nekustamā īpašuma at-
likušo summu 12 240,00 EUR veikt piecu gadu laikā pēc izveidotā maksājumu grafika ar iespēju 
pilnu pirkuma maksu veikt ātrāk. Noteica 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 
Pēc lēmuma saņemšanas septiņu dienu laikā uzdeva slēgt nomaksas pirkuma līgumu par atliku-
šo summu 12 240,00 EUR ar privātpersonu par nekustamā īpašuma iegādi. Pēc pilnas nosacītās 
cenas samaksas pašvaldība 15 dienu laikā privātpersonai izsniegs nostiprinājuma lūgumu īpa-
šuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā.

â reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Kadiķi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr. 64960030106, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 64960030106, pla-
tība – 0,6551 ha, un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 64960030106001, un šķūņa ar kadastra 
apz. 64960030106002, uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda (veicot zemes vienības kadastrā-
lo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta). Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā dome 
lems atkārtoti par nekustamā īpašuma “Kadiķi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960030106, atsavināšanu.

â reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Sakas iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 64130050020, platība – 0,19 ha, un dzīvojamās mājas 
ar kadastra apz. 64130050020001, uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda (veicot zemes vienības 
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta). Nolēma ierakstīt zemesgrā-
matā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda dzīvokli Sakas iela 6-1, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
(telpu grupas kadastra apz. 64130050020001001), 485/5588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un 485/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
(telpu grupas kadastra apz. 64130050020001002), 284/5588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un 284/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
(telpu grupas kadastra apz. 64130050020001003), 503/5588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un  503/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-4, Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā (telpas grupas kadastra apz. 64130050020001004) 286/5588 domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas un  286/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-5, Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā (telpas grupas kadastra apz. 64130050020001005), 396/5588 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un 396/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-6, Pāvilostā, Pā-
vilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 641300500200010036), 541/5588 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un 541/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-7, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001007), 169/5588 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un 169/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-8, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001008), 373/5588 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un 373/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-9, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001009), 482/5588 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un 482/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-10, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001010), 231/5588 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un 231/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-11, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001011), 422/5588 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un 422/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-12, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001012), 467/5588 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un 467/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 6-13, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001013), 377/5588 domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 377/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sakas iela 
6-14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001014), 267/5588 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 267/5588 zemes domājamās daļas; dzīvokli Sa-
kas iela 6-15, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (telpu grupas kadastra apz. 64130050020001015), 
305/5588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 305/5588 zemes domājamās daļas. Pēc 
ierakstīšanas zemesgrāmatā tiks lemts atkārtoti par Sakas ielas 6-13, Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra apz. 64130050020001013, atsavināšanu.

â apstiprināt Pāvilostas ostas valdes sastāvā Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamen-
ta direktoru Kasparu Lori ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldnie-
kam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža sniegt ziņas Latvijas 
Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā.

â jautājumā “Par pilnvarojumu atbildes sniegšanā” uzdeva Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājam Uldim Kristapsonam sniegt biedrībai atbildi uz iesniegumu saskaņā ar lēmumam 
pievienoto atbildes projektu.
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â pagarināt zemes nomas līgumu Nr.143 par nekustamā īpašuma “Deltas”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienību ar kadastra apz. 64860090258, platība – 1,7849 ha. Nolēma 
pārjaunot 2021. gada 15. martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.PNP/2.9.2/21/17 zemes vie-
nībai ar kadastra apz. 64860050076, platība – 2,58 ha, starp Pāvilostas novada pašvaldību un 
privātpersonu, noslēdzot nomas līgumu ar privātpersonai piederošo Sakas pagasta zemnieku 
saimniecību “Kalnenieki”, reģistrācijas Nr. 50001023411. Nolēma apvienot zemes nomas līgu-
mus. Noteica nomas maksu 2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašu-
ma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma 
slēgt nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles.

â pagarināt zemes nomas noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2026. gada 26. maijam. 
Noteica nomas maksu 2% no zemesgabalu, kadastra apz. 64960030227, platība – 1,3 ha, un 
kadastra apz. 64960030036, platība – 1,3 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 slēgt 
Zemes nomas līgumus pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles.

â izbeigt 2018. gada 29. janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.63 ar privātpersonu par 
nekustamā īpašuma “Gaismas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860120006, 
zemes vienību ar kadastra apz. 64860120013, platība – 3,0 ha, ar 2021. gada 1. maiju. Nolēma 
veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas pārrēķinu.

â izsniegt izziņu par garantējamo nozvejas apjoma limitu un zvejas rīku piešķiršanu SIA 
“Nord Star Fisher”, reģ. Nr.42103066422, 2021. gadam par šādiem zvejas rīkiem: 10 zivju tīkli; 
reņģu tīkli; akmensplekstu tīkli; jūras grunduļu murdi; zivju tīkli. Pēc speciālās atļaujas (licen-
ces) iesniegšanas pašvaldībā nolēma pārdalīt SIA “Saimnieks OTTO” piešķirtos zvejas rīkus un 
nozvejas apjoma limitu, kā arī slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar SIA “Nord Star 
Fisher”. Nolēma veikt grozījumus noslēgtajā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumā ar SIA 
“Saimnieks OTTO”.

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apz. 64130020141 sadalīšanai. Nolēma piešķirt un 
mainīt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha)

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas plānojumam 

64130020279 0,1183
(vairāk vai 
mazāk)

Mainīt nosaukumu un 
adresi uz: Celtnieku iela 12, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
LV-3466 

0501
Dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskai-
tāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādīta lietošanas mērķa

64130020280 0,0443
(vairāk vai 
mazāk)

Piešķirt nosaukumu: Celt-
nieku ielas atzars, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV-3466 

1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā

Īpašumam Dzintaru iela 85A, kadastra Nr. 64130020141, mainīt nosaukumu un adresi uz 
Celtnieku iela 12, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

â apstiprināt detālplānojuma redakciju īpašumam Zeltenes iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā. Nolēma slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātājiem par detālplānojuma 
īstenošanu. Uzdeva publicēt paziņojumu par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu interne-
ta vietnē www.pavilosta.lv un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un ievietot pašvaldības lēmumu par detālplānojuma redak-
cijas apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) piecu darba 
dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās. Jaunveidotajām zemes vienībām īpašumā Zeltenes iela 6, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, piešķīra šādas adreses saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 
daļu  un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Nr. Kadastra 
apzīmējums

Zemes vienības adrese Plānotā platība 
(ha)

NĪLM 

1 64130060125 Piešķirt adresi: Kāpu iela 
9, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0,1140 Piešķirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

2 64130060126 Piešķirt adresi: Kāpu iela 
7, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0,0915 Piešķirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

3 64130060127 Piešķirt adresi: Kāpu iela 
11, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0,1060 Piešķirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

4 64130060128 Mainīt adresi uz: Zeltenes 
iela 8, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads, LV-3466

0,0915 Saglabāt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

5 64130060129 Piešķirt adresi: Zeltenes 
iela 10, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads, LV-3466

0,0900 Piešķirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

Īpašumam Zeltenes iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130060061, nolēma 
mainīt adresi uz Zeltenes iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466.

â noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes ielā 18, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 6413006 0066, zemes vienībai ar kadastra apz.  64130060066, platība – 
0,5827 ha, jaunu zemes vienību veidošanai, detalizējot un konkretizējot teritorijas plānojumā 
paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vie-
nības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienī-
bām. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes ielā 18, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apz. 6413006066. Detālplānojuma Ierosinātājs ir 
privātpersona. Par detālplānojuma Izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Par detālplānojuma Izstrādātāju apstiprināja Viesturu Laiviņu. 
Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētāju apstiprināja Ierosinātāju. Apstiprināja detāl-
plānojuma teritoriju – īpašuma Zeltenes iela 18 zemes vienība ar kadastra apz. 64130060066, 
un darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. Piešķīra piekļuves tiesības Viesturam Laiviņam 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) detālplānojuma izstrādei īpašuma 
Zeltenes iela 18, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apz. 64130060066 pēc 
līguma noslēgšanas starp Pašvaldību, Ierosinātāju un Izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes 
un finansēšanas kārtību. Uzdeva pašvaldībai slēgt līgumu ar Ierosinātāju un Izstrādātāju par 
detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka izstrādi veic un organizē detāl-
plānojuma Izstrādātājs. 

â piekrist nekustamā īpašuma “Purenes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64960040069, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apz. 64960010065, un atdalī-
tajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Purenāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalī-
tajai zemes vienībai ar kadastra apz. 64960010065, platība – 6,8 ha, noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 
0201. Zemes vienībai ar kadastra apz. 64960040170, platība – 3,7 ha, zemes vienībai ar kadastra 
apz. 64960010066, platība – 13,0 ha, un zemes vienībai ar kadastra apz. 64960040069, platība – 
0,66 ha, saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â piekrist nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64860150015, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apz.  64860090027, un atdalī-
tajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Durbes līči”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalī-
tajai zemes vienībai ar kadastra apz. 64860090027, platība – 3,6 ha, noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 
0101. Zemes vienībai ar kadastra apz. 64860150015, platība – 12,1 ha, noteica nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201.

â noteikt izveidotajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dzelzceļa 
staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve, NĪLM kods 1103.

â noteikt izveidotajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â noteikt detālplānojuma izstrādi īpašuma Vētras iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64130060092, zemes vienībai ar kadastra apz. 64130060092, platība – 0,52 ha, jaunu 
zemes vienību veidošanai, detalizējot un konkretizējot teritorijas plānojumā paredzēto teritori-
jas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas iz-
mantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām. Nolēma uzsākt 
detālplānojuma izstrādi īpašuma Vētras iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apz. 64130060092. Detālplānojuma Ierosinātāja ir privātpersona. Par detālplānoju-
ma Izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Ma-
goni. Par detālplānojuma Izstrādātāju apstiprināja SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr. 
40003404474, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32B – 2, Rīga, LV-1045, plānošanas dokumenta 
izstrādātāju Līnu Dmitrijevu. Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētāju apstiprināja 
Ierosinātāju. Apstiprināja detālplānojuma teritoriju – īpašuma Vētras iela 3 zemes vienība ar 
kadastra apz. 64130060092, un darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Piešķīra piekļuves 
tiesības Līnai Dmitrijevai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) detālplā-
nojuma izstrādei īpašuma Vētras iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apz. 64130060092, pēc līguma noslēgšanas starp Pašvaldību, Ierosinātāju un Izstrādātāju par 
detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. Uzdeva pašvaldībai slēgt līgumu ar Ierosinā-
tāju un Izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka izstrādi 
veic un organizē detālplānojuma Izstrādātājs. 

â apstiprināt “Lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā 
Austrumu iela 3, kadastra Nr. 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”, izmainot funkcio-
nālo zonējumu zemes vienībai ar kadastra apz. 64130020169 un apstiprinot Pāvilostas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem ne-
kustamā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra Nr. 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”. 
Noteica, ka Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr.3 “Lokāl-
plānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra Nr. 
64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” īstenošana uzsākama atbilstoši “Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma” 27. pantā noteiktajam. Nolēma publicēt lēmumu par saistošo noteikumu ap-
stiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, atbildīgā teritorijas plānotāja 
Dace Baumane. 

â atzīt privātpersonu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināša-
nā. Nolēma uzņemt privātpersonu dzīvokļu rindā Vērgales pagastā.

â apstiprināt projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas 
izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” ieceres publiskās apspriešanas 
rezultātus. Aptaujas anketās sniegtos priekšlikumus nolēma iesniegt projektētājiem izvērtēša-
nai un iespēju robežās iekļaušanai projektā. Uzdeva pašvaldības izpilddirektora sagatavoto pār-
skatu par publiskās apspriešanas rezultātiem un lēmumu nosūtīt Pāvilostas novada būvvaldei, 
Lauku atbalsta dienestam, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Zi-
ņas” un pašvaldība mājaslapā www.pavilosta.lv. 

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

Protokolu pilnā redakcija lasāma www.pavilosta.lv sadaļā “Domes sēdes”.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2021. gada 17. jūnijā attālināti.
Nākamā domes sēde plānota 2021. gada 29. jūnijā attālināti.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova



2021. gada jūnijs4  www.pavilosta.lv

Pāvilostas novada pašvaldības būvniecības iecere projekta “Zvejas ostas pievadceļa 
pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz 
promenādei Pāvilostā” realizācijai paredzēta Dzintaru ielas pārbūve posmā no Tirgus 
ielas līdz promenādei.

Projektā paredzēts pārbūvēt Dzintaru ielu, atjaunojot brauktuves, ietves un stāv-
laukuma segumu. Dzintaru iela tiks sadalīta divos posmos, posms no Tirgus ielas līdz 
Vītolu ielai paredzēts transportam, gājēji pārvietosies pa esošajām un jaunizbūvētajām 
ietvēm, bet posms no Vītolu ielas līdz promenādei paredzēts gājējiem un apkalpojo-
šajam transportam. Dzintaru ielas gājēju posms tiks atdalīts ar trim automātiskajiem 
bolardiem.

Dzintaru ielas gājēju posma segums būs no bruģakmens, šajā ielas posmā tiks 
izvietoti labiekārtošanas elementi un sakārtota zaļā zona, kā arī ierīkots jauns ielas 
apgaismojums. Posma beigās pie novadpētniecības muzeja tiks atjaunots laukums pie-
gādes transportam un pasākumiem.

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 5. līdz 25. maijam tika saņemtas 
216 aptaujas anketas, no kurām 179 anketās pausts atbalsts projekta realizāci-
jai, savukārt 37 anketas bija pret projekta realizāciju. Detalizēts pārskats skatāms 
www.pavilosta.lv un klātienē Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā).

Pausto viedokļu, atsauksmju, ierosinājumu apkopojums
Publiskās apspriedes laikā saņemtajās anketās, kurās pausts atbalstošs viedoklis 

projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide 
Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā” realizācijai, 
saņemti šādi komentāri un viedokļi:

Kā un cik lielā mērā iecerētā projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruk-
tūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, 
Pāvil ostas novadā” realizācija saskaņā ar būvniecības ieceri aizskar jūsu kā personas 
tiesības vai likumiskās intereses?

1. Neaizskar.
2. Nekādā mērā.
3. Neaizskar ne tiesības, ne intereses, bet vēlos, lai Pāvilostā būvētu promenādi.
4. Neaizskar, esmu par sakārtotu vidi.
5. Neaizskar, domāju, ka tas ir nepieciešamas Pāvilostai.
6. Projekts ļaus sakārtot noteiktu Dzintaru ielas posmu.

Jūsu priekšlikumi un ierosinājumi, lai, īstenojot projektu “Zvejas ostas pievadceļa pār-
būve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenā-
dei Pāvilostā, Pāvilostas novadā” saskaņā ar būvniecības ieceri, netiktu skartas jūsu kā 
personas tiesības vai likumiskās intereses?

1. Ļoti labi, ja īstenos bruģa seguma izbūvi visā brauktuves garumā. 
2. Vēlams bruģēts segums uz brauktuves daļas. Vairāk autostāvvietu pilsētas vie-

siem.
3. Īpašas makšķerēšanas vietas, vairāk autostāvvietu.
4. Atbalstu. Pilnībā būs sakārtota iela visā garumā kā mūsdienīgi sakārtotā pilsētā. 
5. Saglabājiet zaļo zonu un piekļuvi pie upes.
6. Būtu labi, ja būtu bruģa segums.
7. Tikai ne 48 automašīnu stāvvietas!
8. Esmu par pārbūvi.
9. Piekrītu projekta realizācijai. Esmu par sakārtotu vidi Pāvilostā.
10. Būtu vēlams bruģa segums gan gājēju celiņiem, gan brauktuvei, jo asfalts taču 

vecajā Pāvilostā nebūs tik pievilcīgs. Pie kafejnīcas “Laiva” jāaizliedz galdiņu novieto-
šana uz ielas. 

11. Priecājos par sakoptu vietu pilsētā.
12. Ļoti labi, vēl viena sakopta vieta.
13. Projekts ir atbalstāms, jo, sakārtojot autostāvvietas un izbūvējot gājēju celiņu, 

tiktu novērsta haotiska automašīnu novietošana pilsētas centrā un uzlabotos gājēju 
drošība.

14. Prieks par jebkuru projektu, kurš ienes Pāvilostā jaunas vēsmas un nekādā 
ziņā neaizskar manas intereses. Lai top projekts, un prieks par katru sakārtotu vietu 
Pāvilostā.

15. Stāvlaukumu pļavā pie Sakas tilta kreisajā pusē pirms luterāņu (katoļu) baz-
nīcas. Līdz 100-gades parkam var iebraukt tikai vietējie iedzīvotāji un apkalpojošais 
transports. Citiem iebraukšana nav atļauta vai par maksu.

16. Lūdzu paredzēt brīvpieejas dzeramā ūdens krānu un āra dušu – vietu, kur, at-
nākot no pludmales, noskaloties (ne tikai kājas, bet visā augumā). Izmantot tādu ietves 
un ielas segumu, lai iespējams ērti braukt ar skeitbordu un citiem šāda veida pārvieto-
šanās līdzekļiem. Paredzēt velo novietnes pietiekamā daudzumā. 

17. Lai izdodas projekts Pāvilostas izaugsmei! Veiksmi!

Publiskās apspriedes laikā saņemtajās anketās, kurās pausts neatbalstošs viedok-
lis projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide 
Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā” realizācijai, 
saņemti šādi komentāri un viedokļi:

PĀRSKATS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM 
projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide 

Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizācijai saskaņā ar būvniecības ieceri

Kā un cik lielā mērā iecerētā projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruk-
tūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā” realizācija saskaņā ar būvniecības ieceri aizskar jūsu kā personas 
tiesības vai likumiskās intereses?

1. Dominējošais viedoklis (vairāk nekā 30 anketās kopēts, t.sk. ar stila un pareiz-
rakstības kļūdām):

1) Pāvilostas novada pašvaldības iniciētais Projekts pēc satura un īstenošanas 
procesa formas ir pretrunā labas pārvaldības principiem, kas nosaka, ka attiecībām 
starp pašvaldību un sabiedrības pārstāvjiem ir jābūt cieņpilnām, uz dialogu un atbil-
dīgu pašvaldības resursu izmantošanu balstītām. Pašvaldībai demokrātiskā tiesiskā 
valstī sabiedrības uzticētās funkcijas jāpilda godīgi, efektīvi un taisnīgi. Tās rīcībai jā-
atbilst likumam un tiesībām. Pašvaldība savā darbībā apzināti izvairījusies no dialoga 
veidošanas ar būtisku sabiedrības daļu, kuras viedoklis nesakrīt ar pašvaldības projek-
tā ietverto, tādējādi ierobežojot personas likumiskās subjektīvās tiesības un intereses.  

2) Ir tikušas ierobežotas personas tiesības sabiedrības līdzdalībai attīstības 
plānošanas procesā, kas no pašvaldības puses sekmē efektīvu, atklātu, ietverošu, sav-
laicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi pa-
augstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības 
vajadzībām un interesēm.

3) Apspriešanai nodotais Projekts neatbilst ievērojamas sabiedrības daļas vie-
doklim, kuru sabiedrība paudusi manabalss.lv (iniciatīvu parakstījuši 1348 cilvēki) un 
sociālā tīkla Facebook lapā “Pāvilostas tūrisma sabiedrība” (aptaujas anketu aizpildīju-
ši 290 cilvēki), taču Pāvilostas novada dome šo lēmumu nav īpaši pamatojusi, kā tas ir 
noteikts “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 48. panta otrajā daļā. 

4) Pāvilostas novada pašvaldības lēmumā iekļautā projekta publiskās apsprieša-
nas klauzula ir neefektīva un nepienācīga, proti, tāda, kas personai nenodrošina iespē-
ju brīvi paust savas intereses un aizstāvēt savas subjektīvās tiesības.

5) Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts uzliek Pāvil-
ostas novada domei pienākumu nodrošināt tādu publiskās apspriešanas procedūru, lai 
privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses tiktu aizsargātas visefektīvāk. Attiecīgi 
privātpersonas tiesību ievērošanas princips jāņem vērā ne tikai izlemjot lēmumu pēc 
būtības veidot publisko apspriešanu, bet arī izvērtējot procesuālās iespējas un izvēlo-
ties procesuāli efektīvāko līdzekli publiskās apspriedes īstenošanai, lai panāktu rezul-
tātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm.

6) Šajā aptaujas veidlapā ietvertie jautājumi par personas tiesībām un likumis-
kajām interesēm ir pārāk sarežģīti formulēti, ietverot tajos juridisko terminoloģiju bez 
skaidrojuma, lai privātpersona varētu tos saprast pēc būtības (bez priekšzināšanām ju-
risprudencē) un spētu sniegt uz tiem atbildes, kā arī pats jautājumu kopums ir formāls, 
ar mērķi izpildīt minimālās prasības aptaujas norisei, nevis ar mērķi patiesi uzzināt 
sabiedrības viedokli par projekta būtiskām sastāvdaļām, tādējādi tiek ierobežotas per-
sonas tiesības brīvi paust viedokli un tikt uzklausītam.

2. Vasaras periodā satiksme ir pārāk intensīva un nav savienojama ar cilvēku un 
bērnu drošību!

3. Mazliet aizskar tas, ka, projektu veidojot, nepajautāja cilvēkiem, kas tajā posmā 
dzīvo ar bērniem. To posmu nostaigāt sanāk ļoti bieži, un ir bijušas daudzas bīstamas 
situācijas. It sevišķi posms Viļņu/Vītolu ielā, trotuārs vispār neatdalās no brauktuves. 
Uzskatu, ka ceļa posms vai nu jāslēdz transportam, vai ļoti jāsamazina braukšanas 
ātrums, tā zīme 30 km nedarbojas.

4. Stāvvietu no Vītolu ielas līdz Viļņu ielai.

Jūsu priekšlikumi vai ierosinājumi, lai, īstenojot projektu “Zvejas ostas pievadceļa pār-
būve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz prome-
nādei Pāvilostā” saskaņā ar būvniecības ieceri, netiktu skartas jūsu kā personas tiesības 
vai likumiskās intereses?

1. Dominējošais viedoklis (vairāk nekā 30 anketās kopēts, t.sk. ar stilistikas un 
pareizrakstības kļūdām)

Aicinu Pāvilostas novada pašvaldību:
1) Organizēt projekta ieceres publisko apspriešanu atbilstoši likumam un pri-

vātpersonas tiesību ievērošanas principam, ievērojot labas pārvaldības principu sa-
biedrības līdzdalībai attīstības plānošanas procesā, kas no pašvaldības puses sekmē 
efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības 
plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas 
rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Attiecīgi privātpersonas tie-
sību ievērošanas princips jāņem vērā, ne tikai izlemjot lēmumu pēc būtības veidot 
publisko apspriešanu, bet arī izvērtējot procesuālās iespējas un izvēloties procesuāli 
efektīvāko līdzekli publiskās apspriedes īstenošanai, lai  panāktu rezultātu atbilstību 
sabiedrības vajadzībām un interesēm.

2) Apturēt esošo projekta aktivitāšu īstenošanu, nepieļaut projekta finansējuma 
ieguldīšanu iecerē, kurai trūkst izpētes un pamatojuma, sasaistes ar esošajiem plāno-
šanas dokumentiem un kura nav publiski apspriesta. 

3) Saglabājot projekta īstenošanai noteiktos termiņus, veikt izmaiņas projekta 
dokumentācijā, pārskatot aktivitātēs noteiktos rezultatīvos rādītājus un sasniedzamos 
mērķus atbilstoši esošo plānošanas dokumentu prioritātēm.
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4) Uzsākt jauna projektēšanas uzdevuma izstrādi, kas atbilst normatīvo aktu 
prasībām un paredz obligātu sabiedrības un nozares ekspertu iesaisti, tostarp, bet ne 
tikai, veicot šādas darbības:

4.1. neizvietot blīvu autostāvvietas zonu projektā paredzētajā vietā Dzintaru ielā 
– dzīvojamā zonā, pilsētas vēsturiskajā centrā, Dzintaru ielas panorāmā, upes krastā 
zaļajā zonā, jo tas ir klajā pretrunā ar labas mūsdienīgas pilsēplānošanas un dzīves 
kvalitātes principiem. Teritorijas plānā šī pilsētas daļa norādīta kā vērtīga ainava, kur 
aizliegts aizsegt vēsturisko ielas apbūvi, kur ir jāveido skatu punkti un publiskā saite 
starp pilsētu un ainavu;

4.2. izstrādāt detālplānojumu teritorijai, kurā ietiecas Projektēšanas līgumā ie-
kļautais Pašvaldības izstrādātais projektēšanas uzdevums, jo tā atbilstoši spēkā esoša-
jam Pāvilostas novada teritorijas plānojumam ir apzīmēta kā detālplānojuma teritorija. 
Attiecīgi nodrošināt arī plānotās ieceres publisko apspriešanu atbilstoši MK 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem” prasībām;

4.3. veikt grozījumus Pašvaldības sagatavotajā projektēšanas uzdevumā, kas ir 
pretrunā ar vairākiem Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) punktiem, kas attiecas 
uz esošās vēsturiskās ainavas saglabāšanu;

4.4. pašvaldībai šīs teritorijas infrastruktūras pārkārtošanas plānošanā ievērot 
pēctecības principu un ņemt vērā Pāvilostas ostas attīstības programmu 2016.–2023. 
gadam un līdz šim izstrādātos plānošanas dokumentus, kas tikuši atbilstošā kārtībā 
pieņemti un apspriesti. Tā kā projekta mērķi ir saistīti ar ostas pievedcelu sakārtošanu, 
veikt šā projekta ietekmes izvērtējumu uz ostas turpmāko darbību un saskaņot projek-
tā plānotās aktivitātes ar ostu;

4.5. projekta izstrādē ņemt vērā ekspertu izstrādātos priekšlikumus Pāvilostas 
vēsturiskā centra attīstībai, kas tika izdarīti  Pāvilostas plānošanas plenērā “Pāvilostas 
publiskā telpa” (29. un 30. okt. 2010.) Šajā plenērā ir notikušas plašas diskusijas ar 
iedzīvotājiem un pilsētas attīstībā ieinteresētajām pusēm, kā rezultātā Pašvaldība sa-
ņēma vērtīgus ekspertu izstrādātus priekšlikumus; 

4.6. projekta izstrādē ņemt vērā ievērojamas sabiedrības daļas viedokli, kuru sa-
biedrība paudusi manabalss.lv (iniciatīvu parakstījuši 1348 cilvēki) un sociālā tīkla Fa-
cebook lapā “Pāvilostas tūrisma sabiedrība” (aptaujas anketu aizpildījuši 290 cilvēki).

2. Publisko apriešanu organizēt laikā, kad aktīvā (strādājošo) sabiedrības daļa, gan 
vietējie iedzīvotāji, gan “otro” māju saimnieki, var piedalīties, paust savu viedokli un 
izteikt savas vajadzības. Ja publiskā apspriešana tiek organizēta darba dienā un darba 
laikā (Pāvilostas novada pašvaldības rutīna), tad nav jābrīnās, ka dalību ņem tikai ne-
liela daļa sabiedrības, galvenokārt neaktīvā sabiedrības daļa (pensionāri), un ka pub-
liskai apriešanai jau gadiem netiek nekāda vērtība. Publiskai apriešanai ir jābūt pro-
cesam, kur satiekas pašvaldība un sabiedrība, kur veidojas attiecības, kur tiek pausti 
kvalitatīvi un uz attīstību vērsti un sabiedrības vajadzībām, interesēm vērsti viedokļi, 
kas Pāvilostu ceļ un pilnveido, kas rada ilgtermiņa risinājumus un piepilda publiskās 
apriešanas mērķi pēc būtības. 

3. Plānotā iecere aizskar manas, Pāvilostas novada iedzīvotāja, subjektīvās tiesības 
uz labvēlīgu vidi.

4. Tā kā projekta mērķi ir saistīti ar ostas pievadceļu sakārtošanu, veikt šā projekta 
ietekmes izvērtējumu uz zvejas ostas turpmāko darbību un saskaņot projektā plānotās 
aktivitātes ar ostu un tās izmantotājiem – zvejniekiem.

Komentārs: Pāvilostas ostas pārvaldnieks un ostas grāmatvede savās anketās no-
rādīja, ka atbalsta projekta realizāciju, iesniegtajos iesniegumos arī četri no sešiem 
piekrastes zvejniekiem, respektīvi, visās zvejnieku anketās bija atbalsts projekta reali-
zācijai.

5. Izbūvēt stāvlaukumu automašīnām bijušajā zivju kombināta teritorijā. Uz Dzin-
taru ielas pirms TIC.

6. Tiek ietekmēta drošība. Pārveidojamais posms ir ļoti noslogots ne tikai ar ma-
šīnām, bet arī ar cilvēku plūsmu. Bruģētā brauktuve radīs ilūziju par gājēju ceļu visā 
posmā. Ietve upes pusē vēl vairāk pastiprinās cilvēku plūsmu pāri ceļam. Tas savukārt 
apdraud cilvēku drošību. Pārveidojamā posmā būtu jābūt zīmei “dzīvojamā zona” ar 
priekšroku gājējiem, lai tad stāvvietas ir ekskluzīvas un līdz tām nevar tikt ātrāk par 
20 km/h. Par bruģi uz brauktuves – nepatīk tā radītais troksnis. Ja tālejoši ielas posms 
varētu tikt noslēgts nepiederošam transportam, tad ideāli būtu nevis bruģakmens kā 
promenādē, kas savukārt nākotnē “nenoraktu” iespēju pa šo posmu pārvietoties ar 
skrituļdēli utt.

JAUTĀJUMI:
Citāts no Skaidrojošā apraksta: “No pk 2+60 līdz pk 2+75 paredzēts izbūvēt viesnī-

cas “OTTO” klientiem paredzētu stāvlaukumu ielas kreisajā pusē ar piecām perpendikulā-
rām stāvvietām, no kurām viena ir paredzēta invalīdiem.”

Jautājums: “Kāpēc viesnīcai “Otto” plānots būvēt stāvvietas plānotā projekta ietva-
ros, ja Pāvilostas novada dome viesnīcas stāvvietai jau ierādījusi pašvaldībai piederošu 
zemi? Vai uzņēmējs projektā piedalās ar līdzfinansējumu?” 

Atbilde: “Uzņēmējs 2018. gadā vērsās Pāvilostas novada pašvaldībā ar priekšliku-
mu investēt četru zvaigžņu viesnīcas būvniecībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 7. 2018. gadā 
stāvlaukums bija tādā stāvoklī, kādā tas ir šobrīd, kā arī 2018. gadā nebija plānots veikt 
laukuma labiekārtošanu, līdz ar to arī tā ir esošā jau rezervētā stāvlaukuma labiekār-
tošana. Uzņēmējam bija nepieciešamas papildu stāvvietas, lai varētu nodot viesnīcu 

ekspluatācijā. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” pirmās daļas 10. punktu “sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba sama-
zināšanu”. Pašvaldība ir ieinteresēta piesaistīt novadam uzņēmēju investīcijas, jo arī 
tas ir veids, kā pilsēta tiek attīstīta. 

Citāts no Skaidrojošā apraksta: “Paredzēts saglabāt esošos kokus būvdarbu laikā 
visā projekta teritorijā, kur tie netraucē ielas seguma vai komunikāciju izbūvei.”

Jautājums: “Lūdzu precizēt, cik un kurus kokus plānots nesaglabāt paredzētās 
būvniecības laikā, un kāpēc?” 

Atbilde: “Projekta ietvaros tiks nocirstas 7 priedes ar vidējo caurmēru krūšu aug-
stumā 16 cm.” 

Citāts no Skaidrojošā apraksta: “Lai teritoriju padarītu košāku un videi drau-
dzīgāku, teritorija tiek papildināta ar jauniem koku, krūmu, ziemciešu un graudzā-
ļu stādījumiem, kas kompozicionāli iekļausies un papildinās projektā “Zvejas ostas 
pievedceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus 
ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā” ietverto apkārtējo vidi. Precīzs 
apstādījumu izvietojums un saraksts tiks risināts projekta gaitā, konsultējoties ar 
pasūtītāja pārstāvi.”

Jautājums: “Tā kā apstādījumi un kokaugi ir ļoti svarīgs, ainavu veidojošs elements 
šajā teritorijā, lūdzu norādīt precīzu augu sortimentu un stādu izmērus,  kā arī, izstrā-
dājot apstādījumu ierīkošanas projektu, rīkot sabiedrisko apspriešanu par šo svarīgo 
jautājumu.”

Atbilde: “Kā minēts projekta ieceres skaidrojošajā aprakstā, precīzs apstādījumu 
izvietojums un saraksts tiks risināts projekta gaitā, konsultējoties ar pasūtītāja pār-
stāvi. 

Apstādījumu plānošana nav jautājums, kam paredzēta obligāta publiskās apsprie-
šanas piemērošana. Publisko apspriešanu var ierosināt pašvaldības nolikumā noteik-
tajā kārtībā.” 

Izpilddirektors Alfrēds Magone

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 
SKAITLISKIE REZULTĀTI

 Atbalsta Neatbalsta Kopā: %

Deklarētas/reģistrētas personas 153 21 174 81

Īpašumtiesības 8 6 14 6

Viesis u.c. 19 8 27 13

Neidentificējama (bez vārda, uzvārda), 
korekti nenoformulēta anketa 2 2

Kopā: 180 37 217

Procenti 83 17

Kopējie rezultāti (%)

Projektu atbalsta (no kopējā iesniegto anketu skaita) 83

Projektu neatbalsta (no kopējā iesniegto anketu skaita (bez neidentificējamām anketām)) 16

Projektu neatbalsta (no kopējā iesniegto anketu skaita (kopā ar neidentificējamām anketām)) 17

Kategorija: deklarētas, reģistrētas personas

Projektu atbalsta deklarētās/reģistrētās personas (no kopējā deklarēto/reģistrēto personu skaita) 88%

Projektu neatbalsta deklarētās/reģistrētās personas (no kopējā deklarēto/reģistrēto personu skaita) 12%

Kategorija: personas, kurām ir īpašumtiesības Pāvilostas novadā

Projektu atbalsta personas, kurām ir īpašumtiesības nekustamam īpašumam Pāvilostas novadā 
(no kopējā skaita iesniegtām anketām no personām, kurām ir īpašumtiesības Pāvilostas novadā) 83%

Projektu neatbalsta personas, kurām ir īpašumtiesības nekustamam īpašumam Pāvilostas novadā 
(no kopējā skaita iesniegtām anketām no personām, kurām ir īpašumtiesības Pāvilostas novadā) 17%

Kategorija: viesi u.c. personas

Projektu atbalsta viesi u.c. personas (no kopējā skaita personām, 
kas klasificējamas kategorijā – viesi u.c. personas) 70%

Projektu neatbalsta viesi u.c. personas (no kopējā skaita personām, 
kas klasificējamas kategorijā – viesi u.c. personas) 30%

UZMANĪBU! 
Ar pārskata pilno redakciju var iepazīties www.pavilosta.lv un Pāvilostas novada 

pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) darba dienās darba laikā, 
apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālruni 63498261.
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PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 
2021. GADA APRĪĻA UN MAIJA BŪVNIECĪBAS LIETAS

Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības lietas stadija Būvniecības 
dokuments

BIS-BL-405619-868 Pirts jaunbūve    “Pauži”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-BL-405336-866 Saules enerģijas mikroģene-
ratora 11,1 kW uzstādīšana

Smilšu iela 14, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Apliecinājuma 
karte

BIS-BL-404457-867 Privātmājas jaunbūve Brīvības iela 32B, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-BL-404001-864 Pirts būvniecība “Mālkrasti”, Ulmale, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-403519-863  Šķūņa pārbūve par 
saimniecības ēku

Dzintaru iela 59, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-401678-862 Ēkas nojaukšana Viršu iela 5, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-401630-865  Dzīvojamās mājas, šķūņa 
nojaukšana un dzīvojamās 
mājas būvniecība

“Robežnieki”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-BL-401415-858 Šķūņa jumta ieseguma 
nomaiņa un dēļa klājuma 
nomaiņa fasādei

Viļņu iela 16, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-399633-845 Žoga pārbūve Sporta iela 4, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbi Apliecinājuma 
karte

BIS-BL-399344-852 Būves neesība Dzintaru iela 59, Pāvilostas 
novads

Izziņa par būves neesību Iesniegums

BIS-BL-399343-851 Būves neesība Dzintaru iela 59, Pāvilostas 
novads

Izziņa par būves neesību Iesniegums

BIS-BL-399287-850 Ēkas demontāža Viļņu iela 14, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbi Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-399067-843 Žoga būvniecība Celtnieku iela 2, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-399020-842 Teritorijas labiekārtojums – 
žoga būvniecība

Parka iela 2A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-398328-849 Vasaras mājas fasādes 
vienkāršota atjaunošana

“Dzeguzītes”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads

Būvdarbi Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-398010-841 Dzīvojamās mājas fasāžu un 
jumta seguma atjaunošana

Klusā iela 3, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbi Apliecinājuma 
karte

BIS-BL-397414-861 Žoga izbūve Ziemupes iela 9, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-395908-832 Pirts novietošana Parka iela 33, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvdarbi Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-395310-838 Ēku demontāža Lejas iela 19, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-395249-840 Pirts būvniecība “Buras”, Ulmale, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-394457-860 Elektroapgādes pieslēguma 
izbūve

“Rugāji”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-393900-831 Būves neesība Parka iela 2A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Izziņa par būves neesību Iesniegums

BIS-BL-393896-834 Elektroapgādes pieslēguma 
izbūve

“Jaunmazūši”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-393847-828 Dzīvojamās ēkas jaunbūve “Spāres”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-BL-393469-844 Noliktavas-darbnīcas ēkas 
jaunbūve

Dzintaru iela 87C, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzīme par projektēšanas 
nosacījumu izpildi

Būvprojekts

BIS-BL-390997-826 Palīgēkas būvniecība “Dižarāji”, Strante, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-390858-820 Vidi degradējošas, sagruvušas 
un drošību apdraudošas būves 
nojaukšana

Viršu iela 5, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvvaldes lēmums par 
tādas būves sakārtošanu 
vai nojaukšanu, kura ir 
pilnīgi vai daļēji sagruvusi, 
bīstama vai bojā ainavu

----

BIS-BL-390621-859 Žoga būvniecība Brīvības iela 46, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-390617-857 Saimniecības ēkas būvniecība Brīvības iela 46, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-390607-856 Saimniecības ēkas būvniecība Brīvības iela 46, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzīme par ieceres 
akceptēšanu

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-BL-389564-837 Vasaras mājas būvniecība Brīvības iela 42A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

Apzīmējumi: BIS – Būvniecības informācijas sistēma. BL – Būvniecības lieta.

Pāvilostas novada pašval-
dība 2021. gada 29. aprīļa sēdē 
pieņēmusi lēmumu Nr.12., 25. 
§ “Par detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskai apsprieša-
nai un institūciju atzinumu sa-
ņemšanai īpašumam Vētras iela 
11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

Detālplānojuma mērķis ir 
jaunu zemes vienību veidoša-
na, detalizējot un konkretizējot 
Teritorijas plānojumā noteiktajā 
funkcionālajā zonējumā pare-
dzēto teritorijas izmantošanas 
veidu, aprobežojumus, nosakot 
prasības katras zemes vienī-
bas teritorijas izmantošanai un 
apbūvei – mazstāvu dzīvojamā 
apbūve (DzM-4), nodrošinot pie-
kļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

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

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

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 
17. maija līdz 14. jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 14. jūnijā plkst. 16.00 
tiešsaistes platformā ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/4167440878?p
wd=TDBiMnBIK0lBME5WZUhpWmczRnhiZz09; Meeting ID: 416 744 0878.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var ie-
pazīties:

n izdrukas formā – Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā;

n elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas por-
tālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18874 un pašvaldības mā-
jaslapā http://www.pavilosta.lv.

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

n iesniedzot vai sūtot pa pastu Pāvilostas novada būvvaldei, “Pagasta 
māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466; elektroniski pa-
rakstītus, e-pastā buvvalde@pavilosta.lv. Iesniegumā fiziskām personām 
jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa 
numurs;

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

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

Detālplānojuma novietojums
Detālplānojuma teritorija atrodas Pāvilostā, Vētras ielā 11, pilsētas 

dienvidrietumu daļā, Sakas upes kreisajā krastā. Detālplānojuma teritori-
ja sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 64130060071) 
ar kopējo platību – 7414 m², kas ir privātīpašums un atrodas pie Vētras 
ielas kvartālā starp Dienvidu un Sēņu ielu.

Detālplānojuma risinājums
Detālplānojuma teritorija atrodas apbūvei paredzētā pilsētas daļā ar 

plānoto (atļauto) izmantošanu – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 
(DzM-4). Paredzēta esošās zemes vienības sadalīšana, piekļuvju veidoša-
na un inženierkomunikāciju izbūve. Detālplānojuma teritorijas sadalīša-
nas un apbūves veidošanas risinājumi ir izstrādāti atbilstoši Pāvilostas 
novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot arhitektoniski kvalitatīvu 
apbūvi, saglabājot teritorijai raksturīgo dabisko ainavu – priežu mežu ar 
dabīgo meža zemsedzi, veidojot dzīvošanai, darbam un atpūtai pievilcīgu 
vietu (atbilstoši Pāvilostas novada attīstības programmai 2020.–2026. ga-
dam). 

Īpaša uzmanība detālplānojuma izstrādē ir pievērsta vietējo tradīciju 
un piejūrai raksturīgās ainavas saglabāšanai. Minimālā brīvā zaļumu te-
ritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā zemsedze, ir paredzēta virs 70% 
no teritorijas kopplatības, par galveno apstādījumu platību paredzot esošo 
mežu ar šim apvidum raksturīgām piejūras priežu audzēm un tām rak-
sturīgām augu sugām.

ZEMES VIENĪBAS VĒTRAS IELĀ 11, 
PĀVILOSTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
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 “Atvērtās dienas laukos” ir Latvijas apceļošanas un iepazīšanas pasākums, kas jau kļu-
vis par tradīciju. Šogad pasākumu organizējam vasaras sākumā, aicinot visus interesentus 
ciemoties pie Latvijas reģionu uzņēmējiem un iepazīst viņu bagātīgo piedāvājumu.

Pasākuma mērķis ir popularizēt laukus – laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un 
sniegtos pakalpojumus, kā arī ieinteresēt iedzīvotājus iepazīties ar lauku dzīvi, nobaudīt lauku 
labumus, atrast uzņēmumu, no kura iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus un preces 
arī ikdienā, kā arī izbaudīt aktivitātes un gūt sajūtas, ko sniedz lauku dzīve.

Apmeklētājiem Latvijā būs atvērti lauku uzņēmumi, katrs no tiem viesus gaidīs ar savu īpašo 
piedāvājumu.

Pāvilostas novadā akcijā piedalās četri uzņēmumi ar septiņiem piedāvājumiem:
l “Ievleju” maizes ceptuve, 
l biedrība “Ziemupīte”, 
l “JūrCafe”, 
l Ziemupes “KulTūrBode”, 
l sociālās rehabilitācijas centrs “Dvēseles veldzes dārzs”, 
l Godiņu piedzīvojumu platforma,
l “LavenderVilla Beach House”.
“Atvērtajās dienās laukos” piedalās naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, biš-

kopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, atrakciju parki, lauku krodziņi 
un restorāni un daudzi citi. Visus pasākuma dalībniekus var atrast sadaļā “Pasākuma dalībnieki” 
vai “Karte”.

KĀPĒC DOTIES UZ LAUKIEM “ATVĒRTAJĀS DIENĀS”?
Pirmkārt, pasākuma dienās saimnieki piedāvā atlaides, īpaši sagatavotas programmas. Uz-

ņēmumi rīko izzinošas ekskursijas, spēles, gardumu degustācijas, kā arī piedāvā draudzīgākas 
cenas saviem produktiem un pakalpojumiem. 

Otrkārt, tā ir unikāla iespēja paviesoties pie tādiem saimniekiem, kas ikdienā vairāk laika 
velta ražošanai vai arī ir sastopami ar savu produkciju tirdziņos, taču šoreiz viesus sagaidīs savās 
saimniecībās. Treškārt, nevienā citā reizē tik daudz dažādu saimniecību nebūs atvērtas viesiem 
vienlaicīgi – tāpēc šī ir laba iespēja doties ceļojumā ar vairākiem interesantiem galamērķiem.

CEĻOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
l Plānojot maršrutu, obligāti piesakiet savu apmeklējumu! Kontaktinformāciju atradīsiet sa-

daļās “Pasākuma dalībnieki” vai “Karte”, atverot konkrēto piedāvājumu.
l Pievērsiet uzmanību dalībnieku piedāvājuma datumam un laikam! Pasākuma standarta 

norises laiks no plkst. 10.00 līdz 18.00 vai kā norādīts katra dalībnieka piedāvājumā.
l Ievērojiet visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un esiet atbildīgi 

pret sevi, saimniekiem un citiem apmeklētājiem! Aktuālajai informācijai par epidemioloģisko si-
tuāciju sekojiet līdzi www.spkc.gov.lv un covid19.gov.lv.

l Epidemioloģiskās situācijas dēļ iespējamas piedāvājumu izmaiņas, kuras varēs atrast sa-
daļās “Pasākuma dalībnieki” vai “Karte”, atverot konkrēto piedāvājumu vai sazinoties ar dalīb-
niekiem.

l Pie “Atvērto dienu laukos” dalībniekiem norēķini lielākoties būs iespējami tikai skaidrā 
naudā!

Vēlam visiem pasākuma apmeklētājiem atklāt ko jaunu un pavadīt aizraujošu laiku laukos!

Informāciju apkopoja Pāvilostas novada TIC vadītāja Anta Lībiete

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” 

10.–13. jūnijā aicina uz pasākumu

“ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS 2021”

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto iespē-
ju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt līdzekļus savu 
mērķu īstenošanai. Par bērniem līdz 19 gadu vecumam, 
kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā un mācās vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, 
vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu.

Ja skolēns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības 
un strādā tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam), vecākam algas nodokļa grāmatiņā nav jāsvītro 
ieraksts par bērnu kā apgādājamo, arī atrašanās vecāka 
apgādībā automātiski netiks pārtraukta. Tādējādi vecāks 
saglabā atvieglojumu par apgādībā esošu personu un ar 
nodokļiem neapliekamā vecāka algas daļa palielinās par 
250 eiro mēnesī.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecu-
mam mācās un strādā arī mācību gada laikā, bērna atraša-
nās apgādībā automātiski tiek pārtraukta, tiklīdz skolēns 
uzsācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecā-
kiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Nodokļu samaksas nosacījumi
Ja skolēns strādā pie darba devēja (arī pie mikrouzņē-

mumu nodokļa maksātāja) vispārējā nodokļu maksāšanas 
režīmā, darba devējs no viņa algas maksā iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli 20% (vai 23%, ja nav iesniegta algas no-
dokļa grāmatiņa vai tā ir iesniegta, bet tajā nav atzīmēta 
darbavieta, vai skolēns algas grāmatiņā ir atzīmējis, lai 

piemēro 23%) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 34,09% apmērā.

Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 
15 gadiem. Citos gadījumos 10,5% darba ņēmēja sociālo 
iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savu-
kārt 23,59% sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no 
saviem līdzekļiem.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieka ie-
nākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un 
dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, 
ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), viņa 
ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15% apmērā, 
bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.

Algas nodokļa grāmatiņa
Skolēni, kuri strādās vasaras mēnešos, var izvēlēties – 

iesniegt vai neiesniegt algas nodokļa grāmatiņu.
Ja algas nodokļa grāmatiņa netiek iesniegta, tad ie-

nākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
23% apmērā no pirmā centa. Taču nākamajā gadā pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu var saņemt atpa-
kaļ, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju no 1. marta līdz 
1. jūnijam.

Savukārt, ja algas grāmatiņu iesniedz un tajā atzīmē 
darbavietu, ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis 20% apmērā un arī VID prognozētais neap-
liekamais minimums.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 500 eiro un ir 
piemērots VID prognozētais mēneša neapliekamais mi-
nimums 150 eiro, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 
388 eiro. Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta un sa-
ņemamā atlīdzība ir 500 eiro, skolēns pēc nodokļu samak-
sas saņem 343 eiro.

Ja skolēns izvēlas iesniegt algas nodokļa grāmatiņu, 
tajā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta, tas ir, attie-
cīgais darba devējs, pie kura bērns strādās. Algas nodok-
ļa grāmatiņa ir pieejama elektroniski VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā, un visas tajā veicamās darbības 
notiek elektroniski.

Strādājot lauku darbus ne vairāk kā 65 kalendāra die-
nas un saņemot ienākumu līdz 3000 eiro, algas nodokļu 
grāmatiņu iesniegt nav nepieciešams.

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēne-
si ir 500 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 
4,70 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnie-
ku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 425 eiro.

Jaunieši, kuri iecerējuši vasaras mēnešos strādāt, no-
derīgu informāciju atradīs arī Valsts nodarbinātības aģen-
tūras, Valsts darba inspekcijas un Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras tīmekļa vietnēs.

Informāciju sagatavoja Aleksis Jarockis, 
Komunikācijas departamenta direktors,

tālr. 67083850, e-pasts Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv

Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā 
strādājošiem bērniem saglabājas
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AICINĀM IZTEIKT PRIEKŠLIKUMUS 
PAR JAUNA CIEMA NOSAUKUMU
Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt priekšlikumus un vie-

dokļus par jauna ciema nosaukumu Pāvilostas pilsētā (skatīt karti).
Ikviens būs pamanījis, ka Pāvilostā, Sakas upes kreisā krasta pusē (Kāpu iela, Dien-

vidu iela, Vētras iela u. c.), tiek strauji izpirkti nekustamie īpašumi, kā arī šiem nekusta-
majiem īpašumiem īpašnieki pasūtījuši detālplānojumu izstrādi, šajā teritorijā tuvākajā 
nākotnē paredzot dzīvojamo māju apbūvi, kas savukārt Pāvilostas pilsētā veidos jaunu 
ciemu.

Pāvilostas novada dome 27. maija sēdē lēma, ka šai teritorijai būtu vajadzīgs nosau-
kums, līdzīgi kā pilsētā jau ir “Vecais ciems”, “Jaunais ciems”, “Ostbaha”, “Līvānu ciems”, 
“Upesmuiža” u.c.

Jūsu priekšlikumus līdz šā gada 16. jūnijam gaidīsim gan rakstveidā Pāvilostas nova-
da pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) pie kancelejas vadītājas un Vērgales pagasta 
pārvaldē pie pārvaldes lietvedes, gan elektroniski, sūtītus uz e-pastu dome@pavilosta.lv. 
Kārtējā domes sēdē, kas plānota 29. jūnijā, deputāti skatīs iedzīvotāju priekšlikumus un 
lems par atbilstošu nosaukumu šai pilsētas daļai.

Kontakti saziņai: 
Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Mūrniece, tālr. 63498261, 

e-pasts dome@pavilosta.lv; 
Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, tālr. 63490836, e-pasts anita.

sprudzane@pavilosta.lv.

NOTIKUMI 
2021. gada maijā

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
MAIJĀ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Saņemta informācija, ka pie M. Būkas un J. Zara piemiņas plāksnes notiek pul-
cēšanās, ar automašīnām tiek izbraukāts privātīpašums, uz aizrādījumiem reakcija ir 
agresīva. Pašvaldības policija par šo faktu ziņoja Valsts policijai.

â Sakas pagastā no privātīpašuma nozagti divi motorzāģi. Informācija nodota 
Valsts policijai, ierosināta krimināllieta.

â Kāds vīrietis, kurš bija alkohola reibumā, no Dzintaru ielas Pāvilostā nogādāts 
dzīvesvietā. 

â Tika saņemta ziņa, ka Ulmalē pa Baltijas jūras krasta kāpām un pludmali braukā 
kvadricikls. Ierodoties norādītajā vietā, kvadricikls netika konstatēts.

â Uz ceļa Saraiķi–Ziemupe blakus mājām “Strazdiņi” ceļa malā sēdēja sieviete, 
kura nevarēja paskaidrot, uz kurieni un no kurienes dodas, kā arī nebija spējīga no-
saukt dzīvesvietas adresi, vārdu un uzvārdu. Tā kā sievietes runas veids bija neadek-
vāts, tika izsaukts NMPD un sieviete nodota mediķiem.

â Sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli par kopējo summu 240 EUR 
par iebraukšanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā.

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

â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka Sakas pagastā kāda māte lieto alko-
holu un mājās atrodas nepilngadīgs bērns bez aprūpes. Kopā ar bāriņtiesu un Sociālo 
dienestu tika apsekota adrese un veiktas preventīvās pārrunas.

â Tika konstatēts, ka no rīta Pāvilostā pazudis pie mājas atstāts velosipēds. Plkst. 
11.20 velosipēds tika atrasts un atdots īpašniekam, kurš no iesnieguma rakstīšanas 
atteicās. 

â Policija saņēma telefonisku informāciju, ka vienā no Vērgales pagasta privātmā-
jām vīrietis, būdams alkohola reibumā, draud nodedzināt tehniku un izsaka draudus 
strādniekiem, kas veic lauku darbus blakus esošā īpašumā. Tehnikas īpašniekam tika 
ieteiks vērsties Valsts policijā ar rakstisku iesniegumu.   

â Kalnu ielas stāvlaukumā starp alkohola reibumā esošām personām bija noticis 
fizisks konflikts. Vienai no iesaistītajām personām bija redzami sejas sasitumi, asinis 
uz sejas un rokām, tika izsaukta NMPD brigāde, kas sniedza medicīnisko palīdzību. No 
stacionēšanas medicīniskajā iestādē cietusī persona atteicās. Abas iesaistītās personas 
vēlējās Valsts policijai rakstīt iesniegumu, taču pēc Valsts policijas darbinieku ieraša-
nās no iesnieguma rakstīšanas atteicās.

â Sakas pagastā kādā mājā, pielietojot fizisku spēku, vienai personai tika atņemta 
nauda. Informācija nodota Valsts policijai. Vainīgās personas atrastas.

â Pa Pāvilostas pludmali iepretim Tirgus ielai staigāja divi bez uzraudzības esoši 
suņi. Pēc sunim piestiprinātā žetona tika noskaidrota dzīvnieku īpašniece, kura neka-
vējoties ieradās un suņus, kuri bija paši pametuši teritoriju, savāca. Uzsākta lietvedība.

â Vērgales pagasta Plocē, kur atrodas avotiņš, no kura iedzīvotāji ņem ūdeni, vai-
rākkārt salauzta gružu kaste, avotiņā samesti dēļi un blakus esošie akmeņi. Tiek apzi-
nātas iespējamās vainīgās personas – Plocē dzīvojoši nepilngadīgi jaunieši. 

â Vērgales pagasta Saraiķos kāds iedzīvotājs pie saviem atkritumu konteineriem 
dedzina sadzīves atkritumus, plastmasu un citus atkritumus, kas izdala ļoti nepatīka-
mu smaku. Apskatot pievienotos foto materiālus un vietu, kur dedzināti sadzīves at-
kritumi, informācija ir apstiprinājusies. Par šo faktu uzsākts administratīvais process.

â Policija saņēma informāciju, ka Vērgales pagasta Saraiķos svešā īpašumā sabērti 
būvgruži. Pievienotajos materiālos un uz vietas īpašumā ir redzams, ka dažāda veida 
un lieluma būvgruži ir rūpīgi likti vecā ceļa vietā. Tika piesaistīta Vides pārvalde.

â Kādā īpašumā Sakas pagastā notikusi zādzība. Nozagts zāles trimmeris un dažā-
das sadzīves lietas. Informēta Valsts policija, uzsākts kriminālprocess.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” program-
mā atbalstīto projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta – pulksteņa 
– izveide Pāvilostas pilsētas centrā, 2. kārta”, I.D. Nr.19-02-AL13- A019.2203-000005.

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Būve LK” par būvdarbu veikšanu darbiem bija jābūt 
paveiktiem trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas līdz 16. maijā notiekošajiem Pāvilostas pil-
sētas svētkiem. Diemžēl plānotie darbi aizkavējās, ko būvnieks savā iesniegumā pamato ar to, 
ka laikā nav piegādāts betona bruģakmens. Vislielākās problēmas sagādā zilā bruģakmens iz-
gatavošana, kas nav tipisks pasūtījuma produkts, līdz ar to tika izvēlēta firma “Brikers Latvija”. 
SIA “Būve LK” lūdz pagarināt līguma izpildes termiņu, kam pašvaldība nepiekrīt, jo būvnieks 
varēja veikt citus projektā plānotos labiekārtošanas darbus. Tādēļ atbilstoši savstarpēji no-
slēgtā līguma starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Būve LK” 7.2. punktam tiks rēķināts 
līgumsods. Pāvilostas novada pašvaldība būs spiesta Dienvidkurzemes reģionālajai pārvaldei 
lūgt projekta pagarinājumu līdz 2021. gada 1. jūlijam.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Maijā 2 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss, 1 personai piešķirts 

maznodrošinātās statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 6 personām piešķirts pabalsts 
veselības aprūpei, 1 ģimenei piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 8 mājsaimniecībām – dzī-
vokļa pabalsts, 1 bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis 
pilngadību, piešķirts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra 
iegādei, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode
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15. maijā visā Latvijā tika atklāta oficiālā peldēšanas sezona. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus priekšnoteikumus, lai atpūta pie ūdens 
nepārvērstos traģēdijā.

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadīju-
miem. Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens 
– pērn laika posmā no maija līdz septembrim izglābti 32 cilvēki, kuri bija nonākuši nelaimē, iz-
baudot ūdens priekus, bet traģiski atpūta pie ūdens pērn beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā pieciem 
bērniem. 23 gadījumos bojāgājušie izcelti no upēm, 15 gadījumos – no ezeriem, bet 9 gadījumos 
– no dīķiem.

PELDSEZONU SĀCIET APDOMĪGI!
VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi vis-

maz +18 grādus. Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās. Nepārvērtējiet savus spēkus – ja 
reiz esat varējis pārpeldēt šo upi, tas nenozīmē, ka varat to arī šodien!

IZMANTOJIET GLĀBŠANAS VESTES!
Nodarbojoties ar kādu no ūdenssporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu 

peldlīdzekli, bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt uzvilktai. Papildu 
drošībai arī pieaugušos aicinām izmantot glābšanas vestes.

ESIET ATBILDĪGI UN ATSAKIETIES NO ALKOHOLA LIETOŠANAS  
ATPŪTĀ PIE ŪDENS!

Viens no biežākajiem noslīkšanas iemesliem ir peldēšanās alkohola reibumā, kad cilvēkam 
ir traucēta apziņa un viņš pārgalvīgi uzņemas risku, taču ir samazināta koordinācijas spēja un 
reakcijas ātrums, piemēram, lai saprastu, cik tālu esi aizpeldējis, un ātri peldētu atpakaļ. Otrs 
iemesls – cilvēku pārdrošība, piemēram, lēkšana ūdenī nepārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt 
savu spēju aizpeldēt tālāk par citiem. Treškārt, karstajā laikā var parādīties veselības problēmas, 
kuras rodas sakarsušam cilvēkam pārāk strauji ieejot aukstā ūdenī.

Alkohola lietošana un atpūta pie ūdens nav savienojamas lietas! Ja tomēr esat reibumā, 
neejiet peldēties, palieciet krastā! Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst, būdami alkohola 
reibumā! Atturiet savus draugus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi ir alkohola reibumā!

RŪPĒJIETIES PAR BĒRNU DROŠĪBU!
VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet divkāršs 

darbs, jo bērni ir jāuzmana visu laiku. Pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt nelai-
me – viņš var iekrist ūdenī. Atgādinām, ka piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) 
bērniem noder tikai rotaļām, turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā.

Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ārkārtas gadīju-
mos, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā. Vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, 
ka bērni mācās skatoties, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja pieaugušie būs neapdomī-
gi un pārkāps drošības noteikumus, tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi.

VUGD atgādina, ka gadījumos, ja redzat, ka cilvēks slīkst, nekavējoties izsauciet glābējus 
pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas 
iespējas!

 
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Agrita Vītola, 

tālr. 278996574, agrita.vitola@vugd.gov.lv

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie ūdens!

NOSAUKUMS PLATĪBA Izsoles sākum
cena (EUR)

Izsolē iegūtā 
summa (EUR)

“Sulas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64960080086

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64960080110, 
platība – 2,83 ha

8369,00 13 669,00 

“Lejupes”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
64960050223

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64960050223, 
platība – 0,7974 ha

2969,00 3069,00

“Bramaņi”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
64960030178

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64960030178, 
platība – 1,52 ha

5969,00 4875,00

Parka iela 14A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64130020178

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64130020248, 
platība – 0,4263 ha, un būve ar 
kadastra apz. 64130020178001

8369,00 18 565,00

“Lotes”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, (starpgabals), 
kadastra Nr. 64860030084

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64860060030,
 platība – 1,11 ha

3340,00 3640,00

“Mazžagari”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64960050103

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64960050103,
platība – 9,6605 ha 

29 009,00 55 009,00

“Zaķēni”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64960050289

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64960050289, 
platība – 2,3162 ha 

8069,00 12 269,00

“Pagasta meži”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64860090263

Cirsmas izsole nekustamā 
īpašuma zemes vienībā ar 
kadastra apz. 64860040129

53 550,00 79 050,00

NOTIKUŠĀS IZSOLES

Dienvidu iela 8, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64130060113

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64130060113, 
platība – 0,7350 ha

20 509,00 213 009,00

“Gobzemji”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64860100058

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64860100017,
 platība – 4,61 ha

13 869,00 14 169,00

“Stumbri”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64860050108

Zemes vienības ar kadastra apz. 
64860050077, 
platība – 1,17 ha 

4769,00 4869,00

“Rāceņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64860040138

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64860040059, 
platība – 5,88 ha 

11 869,00 12 369,00

“Trauciņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64860040151

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64860040211, 
platība – 3,51 ha 

7669,00 7969,00

“Puriņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 6486004045

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64860040077, 
platība – 2,08 ha 

5069,00 5169,00

“Tīrumi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads,
 kadastra Nr. 64860040150

Zemes vienība ar kadastra apz. 
64860040116, 
platība – 14,39 ha  

28 869,00 29 369,00

“Ezeriņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, 
kadastra Nr. 64860040148

Zemes vienības ar 
kadastra apz. 64860040096, 
platība – 6,84 ha, 
kadastra apz. 64860040117, 
platība – 6,24 ha, kadastra apz. 
64860040157, platība – 1,76 ha 

31 169,00 31 669,00

Pāvilostas novada pašvaldības mantas atsavināšanas un iznomāšanas komisija paziņo, ka no 2021. gada janvāra izsolēs ir atsavināti šādi īpašumi:



novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnie-
ce. Ikdienā profesionāli un ar atbildības sajūtu 
tiek veikti uzticētie darba pienākumi. Savukārt 
brīvajā laikā viņa ir aktīva Vērgales kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Vērgalī-
te” dalībniece. Dejo šajā kolektīvā jau no pašiem 
tā pirmsākumiem.

Pāvilostas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta vadītāju ILDZI AGITU BALODI 
30 gadu darba jubilejā.

Ildze sociālajā jomā strādā jau 30 gadus, 
kopš 1991. gada 12. septembra, kad uzsāka dar-
ba gaitas Pāvilostas pilsētas izpilddirekcijā. Lai 
gan darbs sociālajā jomā nav viegls un dažbrīd 
nākas saskarties ar daudzām grūtībām, viņa nav 
zaudējusi dzīvesprieku, pozitīvu noskaņojumu 
un smaidu. Ildze savus darba pienākumus veic 
profesionāli, ar lielu atbildības sajūtu, iedziļino-
ties katrā lietā. Ar patiesu interesi atbalsta visus 
pasākumus darba kolektīvā. Svētku reizēs kolē-
ģus cenšas iepriecināt ar īpašām pašdarinātām 
dāvaniņām. 

Vērgales pagasta pārvaldes kasieri 
MĀRU ŠVĪTIŅU 30 gadu darba jubilejā. 

Māra pašvaldībā strādā kopš 1991. gada, vi-
ņas darbs allaž saistījies ar naudu, jo viņu pazīs-
tam kā Vērgales pagasta pārvaldes kasieri. Viņa 
ne vien atbalsta Vērgales kultūras nama rīkotos 
pasākumus, bet arī neatsaka palīdzību, tirgojot 
ieejas biļetes pirms tiem. Savu darbu vienmēr 
veic godprātīgi, ar lielu atbildības sajūtu, ir laipna 
pret apmeklētājiem un saticīga savā darba ko-
lektīvā. Ir Pāvilostas pilsētas kultūras nama kora 
“Sīga” dalībniece.

Pāvilostas novada pašvaldības 
galveno grāmatvedi INGUNU BLAUBĀRDI 
20 gadu darba jubilejā.

Inguna par grāmatvedi Pāvilostas pilsētas 
domē sāka strādāt 2001. gada 1. oktobrī. 20 dar-
ba gados piedzīvotas vairākas pašvaldības reor-
ganizācijas, taču viņas darba stils nav mainījies, 
viņa joprojām ar lielu atbildības sajūtu un profe-
sionalitāti veic savus pienākumus. Ir ļoti akurāta 
un darba lietās iedziļinās līdz pēdējam sīkumam. 
Darba kolēģi Ingunu raksturo kā zinošu, atbildīgu, 
ar labu humora izjūtu apveltītu cilvēku, neraugo-
ties uz amata pienākumiem, sirdī radošu personī-
bu.  Inguna vienmēr ir darbos līdz “ausīm”, tomēr 
darbu gūzmā atrod arī laiku atpūsties, kā arī aktīvi 
sekot līdzi notikumiem Pāvilostā!

organizē dažādus ar vidi saistītus projektus – 
makulatūras, bateriju vākšanu, Zemes stundu, 
“Silto džemperu dienu”. Māca skolēniem iz-
prast klimata pārmaiņas un dzīvot saskaņā ar 
dabu. Skolas kolektīvs novēl, lai piepildās viss 
iecerētais!

Vērgales pamatskolas skolotāju 
IVETU VANAGU 30 gadu darba jubilejā.

Vērgales pamatskolā strādā kopš 1991. 
gada 1. aprīļa. Iveta ir sākumskolas skolotāja un 
bibliotekāre, kas savu darbu veic ar lielu atbildī-
bu un mīlestību. Skolotāja ikkatrā skolēnā spēj 
atklāt dotības un atrast ceļu, kā sasniegt labus 
rezultātus. Ieinteresē bērnus lasīt grāmatas, 
organizējot “Bērnu žūrijas” pasākumus. Skolas 
kolektīvs novēl, lai veicas turpmākajā darbā!

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 
direktori INGU ŠNORI 30 gadu darba 
jubilejā.

Saistība ar mūziku un Pāvilostu Ingai Šno-
rei ir no 1981. gada, kad viņa Alsungas Bērnu 
mūzikas skolas filiālē Pāvilostā sāka strādāt 
par klavierspēles skolotāju. Desmit gadus vē-
lāk, 1991. gada 2. janvārī, filiāle tika pārveidota  
par patstāvīgu iestādi – Pāvilostas Mūzikas sko-
lu. Savukārt 2018. gada 2. februārī, apvienojot 
Pāvilostas Mūzikas skolu un Pāvilostas Mākslas 
skolu, tika izveidota jauna iestāde – Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skola, kuru līdz šim brīdim 
vada Inga Šnore. Pedagoģe veiksmīgi sadarbo-
jas ar audzēkņu vecākiem un skolotājiem, dara 
visu iespējamo, lai bērni koncertos skatītājus 
pārsteigtu ar pārdomātiem un interesantiem 
priekšnesumiem. Daudzi viņu raksturo kā ļoti 
radošu, zinošu, ar neizmērojamu enerģiju un 
apskaužamām darbaspējām apveltītu cilvēku, 
viņa vienmēr ir atsaucīga, izpalīdzīga, smaidīga 
un pozitīvi noskaņota. Darbam veltītās stundas 
Inga neskaita, bet savus izvirzītos mērķus un 
realizējamos projektus veic ar lielu atbildību, 
dažbrīd ziedojot arī savu privāto un atpūtas 
laiku. Ingas lielā mīlestība uz mūziku un instru-
mentu spēli jūtama uz katra soļa, to papildina 
talants un profesionālisms.

Vērgales pagasta pārvaldes lietvedi 
ANITU SPRUDZĀNI 30 gadu darba jubilejā. 

Anita pašvaldībā nostrādājusi 30 gadus. 
Šobrīd ir Vērgales pagasta pārvaldes lietvede. 
Papildus veic pašvaldības klientu apkalpošanas 
centra konsultantes pienākumus un ir Pāvilostas 

resursus un dažādas mācību formas, padarot 
mācību procesu skolēniem saistošāku. Ar lielu 
pacietību un neatlaidību seko līdzi katra sko-
lēna izaugsmei. Veiksmīgi tiek atrasts balanss 
starp skolēnu emocionālo telpu un tiešajiem 
darba pienākumiem. Strādājusi par direktora 
vietnieci audzināšanas darbā, tagad ir direkto-
ra vietniece izglītības jomā. Ar augstu atbildī-
bas sajūtu kvalitatīvi organizē un vada skolas 
mācību darbu. Nebaidās uzsākt lietas, ko citi 
neuzdrošinās. Nemitīgi apmeklē profesionā-
lās pilnveides kursus. Vienmēr svarīgs bijis 
pozitīvs Pāvilostas skolas tēls. Skolas kolek-
tīvs saka lielu paldies par ieguldīto darbu un 
enerģiju skolēnu izglītošanā un mācību darba 
organizēšanā.

Pāvilostas pamatskolas skolotāju 
SOLVEIGU ANSONI 30 gadu darba jubilejā.

Radoša, atraktīva pedagoģe. Lieliska klases 
audzinātāja, kas sportiskā aizrautībā aiz sevis 
ved bērnus. Darba pieredze gan pamatskolas, 
gan vidusskolas posmā. Prasīga pret skolē-
niem, arī pati nemitīgi meklē un apgūst jaunus 
darba paņēmienus, regulāri profesionāli pilnvei-
dojas. Zināšanas nostiprina praktiskā darbībā. 
Drosmīgi iet pretī jaunajam. Ar lielu degsmi 
iedrošina skolēnus uzņemties iniciatīvu, īstenot 
idejas, ļauj apjaust, ka katrs var vairāk, ir tikai 
ļoti jāvēlas. Skolotājas vadībā augstus rezultā-
tus skolēni uzrādījuši olimpiādēs, konkursos ne 
tikai matemātikā, bet arī fizikā un ķīmijā. Skolas 
kolektīvs saka lielu paldies par ieguldīto darbu 
un enerģiju izglītības jomā.

Vērgales pamatskolas skolotāju 
SIGITU FREIMANI 30 gadu darba jubilejā.

Vērgales pamatskolā strādā kopš 1991. 
gada 1. augusta. Sigita atbildīgi veic savus 
darba pienākumus, māca sākumskolas mācī-
bu priekšmetus, ģeogrāfiju un tautas dejas, 
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Bijušo Rīvas bibliotēkas vadītāju VIZMU 
INĀRU ANSONI 50 gadu darba jubilejā.

Vizma Ināra Ansone ilgus gadus vadījusi 
kultūras dzīvi Ulmalē, bet visilgāk strādājusi 
bibliotēkā. Garajā darba mūžā viņa piedzīvojusi 
dažādus laikus un dažādas varas, bet tas nav 
traucējis regulāri mācīties, lai spētu palīdzēt bib-
liotēkas apmeklētājiem, sniedzot palīdzību gan 
kā sociālais darbinieks, gan kā psihologs. Vizma 
Ināra ir labestīga, klusa, atsaucīga un nosvērta 
personība, kas savu darbu veica apzinīgi un ar 
lielu mīlestību.

Pāvilostas pamatskolas skolotāju 
AGRITU VALKAŠU 40 gadu darba jubilejā.

Vienmēr atvērta jaunajam un sadarbībai. 
Godprātīgi, sirsnīgi, ar dzīvesprieku un milzu pa-
cietību audzinājusi un mācījusi skolēnus sākum-
skolas posmā. Pratusi motivēt bērnus darbam, 
lieliski atrod kontaktu ar audzēkņiem, ir mācīju-
si sadarboties, būt vienotai komandai. Ar sirds 
gudrību mazajiem ķipariem audzinājusi patstā-
vību, nodrošinājusi pamatīgas pamatzināšanas 
matemātikā, latviešu valodā un citos priekšme-
tos. Skolotāja prasmīgi sagatavojusi skolēnus 
skatuves runas konkursiem, kur viņi saņēmuši 
augstus novērtējumus. Gūta arī pieredze, strā-
dājot par direktora vietnieci ārpusskolas darbā, 
ieguvusi papildu sertifikātu dabaszinību mācīša-
nai 5. un 6. klasē. Iekšējs spīts un nepadošanās 
licis turēties līdzi laikam, apgūstot jaunas kom-
petences un digitālās prasmes. Skolas kolektīvs 
saka lielu paldies par ieguldīto darbu un enerģiju 
skolēnu izglītošanā.

Pāvilostas pamatskolas skolotāju 
AINU JAKOVĻEVU 40 gadu darba jubilejā.

Matemātikas skolotāja, bijusi kases audzi-
nātāja. Drosmīgi “stājas pretī” izaicinājumiem, 
atsaucīga. Vienmēr vērsta uz sadarbību. Mā-
cību priekšmeta īstenošanā iekļauj digitālos 

SVEIC NOZĪMĪGĀS DARBA JUBILEJĀS
Ko darbam devi, tas simtkārt zels. 
Un darbs vien tevi uz augšu cels. 
                                               (Rainis)

2015. gadā Pāvilostas novada pašvaldība iedibināja jaunu tradīciju – 
novada svinīgajos pasākumos sveikt pašvaldībā strādājošos, kuriem 
kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja. Šogad apaļās darba jubilejas 
ir daudziem novada darbiniekiem, kopumā – 15. Domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons 21. maijā darba jubilārus sveica klātienē viņu darbavietās:



darbos, kas saistīti ar pašvaldību, aizvadīts vēl 
daudz ilgāks laika periods. Šo gadu laikā ieņēmis 
dažādus amatus. Vislabāk viņu zinām kā zemes 
ierīkotāju, Vērgales pagasta padomes vadītāju, 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnie-
ku un šobrīd – Vērgales pagasta pārvaldes vadī-
tāju. Savas darbības laikā sekmīgi turpina rūpē-
ties par Vērgales pagasta izaugsmi un sakoptību. 
Vērgales pagasts vairākkārt saņēmis titulu “Sa-
koptākais pagasts”. Nostrādāto gadu laikā iegu-
vis cieņu ne vien savu darba kolēģu, bet arī pa-
gasta iedzīvotāju vidū. Viņš ir aktīvs sabiedriskais 
darbinieks, un iedzīvotāji par viņu saka: darbīgs, 
izpalīdzīgs un pozitīvi noskaņots cilvēks.

Vērgales pagasta pārvaldes sētnieci 
GUNTU HELMŠTEINI 20 gadu darba jubilejā. 

Gunta strādā pašvaldībā par sētnieci 20 
gadus. Godprātīgi veic uzticētos darba pienāku-
mus, kas saistīti ar Vērgales centra sakopšanu 
un labiekārtošanu. Darbs nav viegls, bieži tas ir 
jāveic agrās rīta un vēlās vakara stundās, kad 
citiem darba diena jau beigusies. Jārūpējas, lai 
ziemā no sniega tiktu atbrīvoti gājēju celiņi, va-
sarā sakopts zāliens un rudenī sagrābtas lapas. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
ULDI KRISTAPSONU 20 gadu darba jubilejā 
sveica priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Zaļkalns.

Jau 20 gadu garumā iedzīvotāju uzticēto do-
mes priekšsēdētāja amatu pašvaldības vadītājs 
ir pildījis tik labi un taisnīgi, cik vien tas bijis ie-
spējams. Uldis ir cilvēks darītājs, ne runātājs. 20 
gadu garumā paveiktie darbi ir pierādījums tam, 
ka var izdarīt daudz, ja dārgais laiks netiek tērēts 
runām, bet darbiem.

arī vērīgi lūkojas apkārtnē, lai smeltos idejas jau-
niem projektiem, ko realizēt Pāvilostas novadā. 
Tādējādi ir īstenoti projekti, kas veicinājuši Pā-
vilostas pilsētas un novada attīstību, sakoptību 
un atpazīstamību. Viņa ir nemiera gariņš, kas 
vienmēr steidz iepazīt, izbaudīt un piedzīvot, 
taču nekad neatteiks palīdzēt, ir atsaucīga un 
entuziasma pilna. 

Vērgales pagasta pārvaldes vadītāju 
JĀNI VITRUPU 20 gadu darba jubilejā. 

Jānis pašvaldībā strādā jau 20 gadus, taču 
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Pāvilostas novada pašvaldības 
projektu koordinatori VIZMU ĢĒĢERI 
20 gadu darba jubilejā.

2001. gada 1. oktobrī Pāvilostas pilsētas 
domē par projektu un pieaugušo izglītības ko-
ordinatori sāka strādāt jauna speciāliste – Viz-
ma Ģēģere. 20 darba gados Pāvilostas pilsētā 
un vēlāk arī novadā realizēti daudzi lieli un arī 
mazāki projekti, piesaistot nozīmīgus Eiropas 
Savienības finanšu līdzekļus. Viens no viņas va-
ļaspriekiem ir ceļošana gan pa Latviju, gan ārpus 
tās. Ceļojumos Vizma ne tikai bauda atpūtu, bet 

Jau otro reizi pēc kārtas 
Pāvilostas dzimšanas dienu 
svinam citādi. Covid-19 iero-
bežojumu dēļ jau pagājušajā 
gadā nenotika pilsētas svētku 
plašās svinības, kā agrāk bi-
jām pieraduši tās svinēt. Un 
arī šogad plašo ierobežojumu 
dēļ svētki notika pieticīgāk, 
tomēr tie notika – ar izstādēm, 
tirgu, muzikāliem sveicieniem 
un vakara izskaņā ar gaismas 
lāzeru šovu.

No 14. līdz 16. maijam trīs 
dienu garumā Pāvilostas centrā 
un kultūras nama logos bija ap-
lūkojama izstāde “Pāvilosta foto-
grāfijās” un “Pāvilostnieku trau-
ki cauri laikiem”, ko organizēja 
Pāvilostas pilsētas kultūras nams 
sadarbībā ar biedrību “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs”. 
Arī Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja “Tīklu mājas” logos bija 
skatāmas lielformāta fotogrāfijas 
ar vasaras skatiem un sadzīves 
ainām Pāvilostas novadā.

15. maija rītā notika svētku 
tirgus, kurā plašā piedāvājumā 
bija puķu, ogulāju un citi stādi, 
amatnieku un mājražotāju da-
rinājumi, kā arī kas gards un 
veldzējošs vēderpriekiem. Pus-
dienlaikā pilsētā izskanēja muzi-
kāls sveiciens “Ar dziesmu cauri 
pilsētai”, kuru Pāvilostai un vi-
siem tās iedzīvotājiem un vie-
siem veltīja pašmāju muzikanti 
Krista Karlsone un Artis Arājs. 
Savukārt pašā pilsētas centrā un 
Pāvilostas Jaunā ciema daudzdzī-
vokļu māju pagalmā uz neparas-
tas skatuves ar populāru latvie-
šu estrādes mūziku klausītājus 
priecēja grupa “Piemare”. Skanot 
iemīļotajām dziesmām, klausītāji 
metās deju solī un labprāt dzie-
dāja līdzi, izdzirdot pazīstamas 
melodijas.

Svētku dienas izskaņā, kad 
saule jau bija norietējusi jūrā, 
bet pilsēta ieslīga nakts tumsā, 
spožās un krāsainās gaismas 
iemirdzējās 100-gades un 50-ga-
des parkā. Mazliet mistiska un 
nedaudz romantiska gaisotne 
valdīja parkos, kur apmeklētāji 
steidza tvert staru un gaismiņu 
plūdumu cauri kokiem. Bet Pāvil-
ostas pilsētas svētku kulmināci-
jas brīdi ikviens varēja baudīt Sa-
kas upē, ostā pretim muzejam, 
kur, skanot Pāvilostas himnai, uz 
ūdens ekrāna ar lāzera gaismām 
tika izstāstīts “Pāvilostas stāsts”. 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Marita Kurčanova

Pāvilosta svin savu 142. jubileju!

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā “FOTOGALERIJAS”.
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Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas izveidotā lasīšanas veicināša-
nas programma “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija” šogad norisinās 
jau 21. gadu. Pāvilostas bibliotēka 
programmā ir iesaistījusies jau no 
pirmsākumiem un aicina lasītājus 
piedalīties arī šogad.

Ar “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijas 2021” grāmatu sarak-
stu un noteikumiem var iepazīties 
bibliotēkā uz vietas, kā arī biblio-
tēkas Facebook lapā. Aicinām kā 
ikgadējos, tā jaunus dalībniekus 
piedalīties grāmatu lasīšanā!

Šī gada “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas” kolekcijā ir 28 
grāmatas no astoņām izdevnie-

cībām. Tās ir 11 oriģinālliteratū-
ras grāmatas, gan spožas debijas 
bērnu literatūrā (Ērika Bērziņa, 
Inga Žolude, Elizabete Lukšo-
Ražinska), dzejā (Lote Vilma 
Vītiņa), zinātniskās fantastikas 
žanrā (Džeina Šteinberga), gan 
bērnu un jauniešu iemīļotu grā-
matu autoru – Jura Zvirgzdiņa, 
Agneses Vanagas, Māra Runguļa, 
Ievas Melgalves, Dzintara Tilaka, 
Kristīnes Ulbergas u.c. – devums.

Esi aktīvs! Čaklākajam, ak-
tīvākajam lasītājam būs pār-
steiguma balva!

                                                                                                             
Pāvilostas bibliotēkas 

vadītāja Mairita Vītola

Lasi un iesaisties!

Atsākoties deju mēģināju-
miem klātienē, Upesmuižas 
parkā dejotāji sāka svarīgu un 
apjomīgu darbu, lai ierakstītu 
sevi vēsturē Deju svētku video 
projektā “Svinēt Sauli”.

Projekts ir veidots, lai šajos 
neskaidrajos un ierobežojumu 
pilnajos laikos ikviens dejotgri-
bētājs varētu izjust kaut kripati-
ņu no ierasto Deju svētku emoci-
jām. Šim projektam pieci Latvijā 
atzīti horeogrāfi veidoja absolūti 
jaunus deju virknējumus, ko ik-
viens var iemācīties izdejot arī 
neklātienes apstākļos, atrodoties 
savās mājās.

Vienu mēnesi cītīgi mācoties, 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
bērnu deju kolektīvi apguva sava 
vecuma grupas horeogrāfijas. Lai 
viss ritētu pēc iespējas gludāk, 

mēģinājumi notika gan klātienē, 
gan Zoom platformā, kurā arī no-
tika gala filmēšana.

Bērniem bija liels prieks uz-
vilkt (atkal vai citam pat pirmo 
reizi) tautas tērpu, sapost ma-
tus un izslieties staltāk kameru 
priekšā. Pieslēdzoties platformai 
Zoom, mūs mīļi un atsaucīgi sa-
gaidīja viens no Deju svētku virs-
vadītājiem – Jānis Purviņš. Viņš 
palīdzēja bērniem labāk iekārto-
ties datoru un telefonu priekšā un 
mazināt satraukumu.

Lai gan neiztikām bez starp-
gadījumiem un nelielām tehnis-
kām ķibelēm, kopīgiem spēkiem 
spējām saņemties un ļoti skaisti 
nodejot Saules svinēšanas deju.

Saku lielu paldies visiem dejo-
tājiem, kuri nenobijās un ar skais-
tiem smaidiem sejā piedalījās šajā 

avantūrā!
Saku lielu, lielu paldies vecā-

kiem un visiem kameru iestatītā-
jiem, matu pinējiem, pogu šuvē-
jiem un kreklu gludinātājiem! Bez 
jums šis pasākums nebūtu bijis 
iespējams!

Un pēdējais paldies Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama saimei par 
neizsmeļamu atbalstu!

Lai gan līdz gala rezultātam, 
kurā apvienosies ap 700 deju ko-
lektīvu no visas Latvijas, vēl jāgai-
da, sniedzam nelielu ieskatu par 
to, kā mums gāja mēģinājumos.

 
Saulaini sveicieni no Pāvilos-

tas dejotājiem!
Svinēt Sauli!
 
Bērnu deju kolektīvu vadītāja

Elīna Tetere

Pāvilostas bērnu deju kolektīvi 
piedalās Deju svētku video projekta 
“Svinēt Sauli” filmēšanā

Pužļu likšanas sacensības
Laika periodā no 7. līdz 24. 

maijam Pāvilostas pamatskolas 
skolēni varēja piedalīties pužļu 
likšanas sacensībās, kas šoreiz 
epidemioloģiskās situācijas dēļ 
notika attālināti, sadarbojoties 
klašu audzinātājām, kuras ar e-
klasē katram bērnam nosūtīja 
saiti uz pužļu likšanas tīmekļa 
vietni. 

Sacensībās tika noskaidrota 
aktīvākā klase gan sākumskolas, 
gan pamatskolas grupā, kā arī 

tika noteikts ašākais pužļu licējs 
katrā klasē. 

Godīgi jāsaka, ka gaidījām lie-
lāku atsaucību, bet prieks par kat-
ru, kas piedalījās un izmēģināja 
savas spējas šajā interesantajā, at-
miņu un iztēli rosinošajā nodarbē. 

Paldies visiem dalībniekiem, 
un paldies arī klašu audzinātājām 
par iesaistīšanos mūsu piedāvāta-
jā aktivitātē. 

Bibliotekāre E. Horna

PAREIZĀS ATBILDES
Horizontāli: 3.Zemgals. 5.Horna. 8.Dzintarjūra. 11.Bibliotēka. 13.Up-

malas. 15.Vītolu. 17.Slimnīca. 18.Dole. 20.Kāpa. 21.Āķugals. 23.Ģer-
bonis. 25.Uguns. 27.Dzintariņš. 29.Reimanis. 33.Rūdolfa. 34.Kūdriņš. 
35.Grinberga. 38.Āķagals. 40.Tulpes. 42.Rotas. 45.Marhilēviča. 47.Lejas. 
52.Lietuvieši. 53.Vēju. 54.Simtdivdesmit. 55.Durvis.

Vertikāli: 1.Bibliotēka. 2.Dzintaru. 4.Sīga. 6.Otto. 7.Rolmane. 9.Li-
lijas. 10.Kartupeļu. 12.Veldre. 14.Paspārnis. 16.Pauls. 19.Burenieki. 
22.Aptieka. 24.Piemare. 26.Zelta. 28.Šneiders. 30.Mārsils. 31.Saka. 
32.Enkurs. 36.Maijs. 37.Katoļu. 39.Tomilova. 41.Račs. 43.Bērziņš. 44.Za-
ļais. 46.Butes. 48.Ausmanis. 49.Jūrtaka. 50.Alus. 51.Kaija.

Atslēgas vārdi: DAUDZ LAIMES

Priecājamies par dalībnieku kuplo skaitu un vēlamies teikt lielu pal-
dies ikvienam, kurš pārbaudīja savas zināšanas par Pāvilostu, piedalo-
ties mīklas minēšanā un pareizo atslēgas vārdu noskaidrošanā. Izlozes 
kārtībā noteicām vienu laimīgo pārsteiguma balvas ieguvēju, Tā ir Ilona 
RUSKULE Apsveicam! 

Bibliotekāre E. Horna

Krustvārdu mīklas 
“Cik daudz tu zini par Pāvilostu?” 

konkursa rezultāti

SKOLAS SOMA
Šā gada maijā Vērgales pa-

matskolas 112 skolēni piedalī-
jās vairākās programmas “Lat-
vijas skolas soma” nodarbībās.

1.–8. klašu skolēni apmeklē-
ja Zoom tiešsaistes nodarbības 
“No trokšņa līdz skaņdarbam” 
un “Džeza stunda jauniešiem”, 
kurā skolēniem bija iespēja kopā 
ar LSO mūziķiem iepazīt dažādus 
orķestra instrumentus un veidot 
pavadījumu pašu izvēlētām tau-
tas dziesmām.

Savukārt 5.–8. klašu audzēk-
ņi iepazina dažādu valstu kultū-
ru, ģeogrāfiju, vēsturi un mūziku, 
skatoties J. Ķirša un R. Dūdumas 
veidoto koncertstāstu “Ceļojums 
apkārt pasaulei”, un noskatī-
jās audiovizuālu koncertlekciju 
“Mūsu Maestro Raimonds Pauls”.

Pašvaldība maijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz šādu nekustamo īpašumu:

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

l “Ulmales klubs”, Sakas pagastā –1,84 ha;
l “Rožmalas”, Vērgales pagastā – 1,35 ha;
l “Jaunrozes”, Vērgales pagastā – 1,11 ha;
l “Dzelzsgriezēji”, Sakas pagastā – 14,9 ha;
l “Dārznieki”, Sakas pagastā – 14,6 ha;
l “Lauciņi”, Sakas pagastā – 3,04 ha;
l “Nakteņi”, Vērgales pagastā – 0,821 ha;
l “Viesuļi”, Vērgales pagastā – 1,94 ha;
l Cīruļu iela 5, Pāvilostā – 1,3112 ha;
l “Balandas”, Vērgales pagastā – 1,1 ha;
l “Martas”, Sakas pagastā – 13,26 ha.
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2021. gada 14. jūnijā aprit 80 
gadu, kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organi-
zēja pirmās masu deportācijas 
– 1941. gadā tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 tūkstoši Latvijas pilso-
ņu. Pieminot deportāciju upu-
rus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzī-
votāju vārdus. Piemiņas pasāku-
mi notiks arī tautiešu mītnes ze-
mēs ārpus Latvijas.

Tiešsaistē uzrunājot 119 paš-
valdību pārstāvjus, kuri nodro-
šinās piemiņas pasākuma “Aiz-
vestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām” norisi 
Latvijas pašvaldībās, Valsts prezi-
dents Egils Levits uzsvēra: “Pasā-
kumam ir dots zīmīgs nosaukums. 
Jēdziens “neaizmirstie” apliecina, 
ka mēs atceramies to, kas notika 
pirms 80 gadiem, un mēs atcera-
mies katru atsevišķo cilvēku, kuru 
okupanti izsūtīja no Latvijas. Cilvē-
ka vārdam un uzvārdam ir unikāla 
nozīme. Tā ir daļa no personības. 
Ja mēs pieminēsim šos visus vār-
dus, mēs atcerēsimies arī konkrē-
tos cilvēkus, no kuriem liela daļa 
izsūtījumā gāja bojā. Tas ir mūsu 
šodienas paaudzes pienākums 
šos cilvēkus neaizmirst.” Valsts 
prezidents arī norādīja, ka tā bija 
padomju okupācijas režīma apzi-
nāta politika – iznīcināt pilsoniski 
aktīvāko latviešu nācijas daļu, uz 
kuras balstījās Latvijas valsts. “De-
portācijas atstāja milzīgu tukšumu 
mūsu nācijas dzīvē. Laikā, kad Lat-
vijas valsts bija okupēta, tā vairs 
nevarēja aizstāvēt savus pilsoņus. 
Tā tas turpinājās 50 gadus, kad 
valsts juridiski eksistēja, taču ne-
bija spējīga darboties. Latvijas ie-
dzīvotāji pārdzīvoja šo laiku un at-
jaunoja savu valsti, lai šodien mēs 
dzīvotu neatkarīgā Latvijā. Tādēļ 
gaidāmais pasākums ir ārkārtīgi 
svarīgs mūsu nācijas vēsturiskās 
atmiņas stiprināšanai. Paldies, ka 

Piemini visā pasaulē
– 14. jūnijā plkst. 11.00

AIZVESTIE. NEAIZMIRSTIE.
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām

Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu deportācijas 80. gadadienu, 
vienlaikus visā valstī notiks 1941. gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi

esat iesaistījušies pasākuma nori-
sē!”

Pasākums “Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” notiks vienlaikus 
visā Latvijā – katrā pašvaldībā 
plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā 
deportēto iedzīvotāju vārdu la-
sījumi, tādējādi godinot ikviena 
izvestā Latvijas valstspiederīgā 
piemiņu. Pasākuma idejas auto-
re Sandra Kalniete norāda: “Nav 
nekā personīgāka un individuālā-
ka par cilvēka vārdu un uzvārdu, 
jo tas pavada ikvienu no dzimša-
nas līdz nāves brīdim un turpina 
pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēs-
tures annālēs. Ikviens izsūtītais ir 
pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka 
vienība kādā lielākā, apkopojošā 
skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremo-
nijai vienlaikus notiekot visos 

Latvijas novados un pagastos un 
piemiņas brīžus saslēdzot vienotā 
Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja 
piemiņas pasākumā piedalīties kā 
Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem 
tautiešiem.”

Lasījums no katras pašval-
dības tiks straumēts reāllaikā 
platformās lsm.lv un lnb.lv, kur 
būs pieejama “Karšu izdevniecī-
bas “Jāņa sēta”” izstrādāta digi-
tāla Latvijas karte ar apkopotām 
saitēm uz tiešraidēm no pasā-
kumiem pašvaldībās. Šajā kartē 
vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas 
pasākumu videomateriāli, kā arī 
dati par deportētajiem, lai veido-
tu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizua-
lizē deportācijas Latvijā, palīdzot 
aptvert apmēru un sekas, parādot 
statistiku un vienlaikus ļaujot iz-

Pāvilostas novadā 14. jūnijā plkst. 11.00, vienojoties ar no-
vada  kultūras darbiniekiem, piemiņas pasākums notiks Zie-
mupē, kura laikā tiks nosaukts no Ulmales, Pāvilostas, Sakas, 
Vērgales un Ziemupes teritorijas 1941. gada 14. jūnijā  81 de-
portētā cilvēka vārds, vecums un mājas vai ielas nosaukums, 
kur izvestais dzīvojis. 

Aicinām 14. jūnijā visas dienas garumā individuāli nolikt zie-
dus un aizdegt svecītes pie komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
akmens Pāvilostas Simtgades parkā, pie Sakaslejas baznīcas, Vēr-
gales kapsētā un Ziemupē. 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova

sekot individuāliem izvesto cilvē-
ku stāstiem.

Pasākumu “Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” atspoguļos Latvijas 
sabiedriskie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko 
Valsts prezidenta kanceleja sa-
darbībā ar Latvijas Nacionālo bib-

liotēku, ekspertiem no Latvijas 
Nacionālā arhīva, SIA “Karšu iz-
devniecība “Jāņa sēta”” un sabied-
riskajiem medijiem.

Informāciju sagatavoja 
Valsts prezidenta kancelejas 

mediju centra vadītāja 
Justīne Deičmane 

Neraugoties uz attālināto 
mācību procesu, Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi piedalās dažādos kon-
kursos.

Vizuālās mākslas konkursā 
“Stīgo, radi Bolderājā” mūsu sko-
las audzēknes Monta Tumpele un 
Katrīna Antanoviča tika izvirzītas 
otrajai kārtai, kas notika 19. maijā 
mākslas nodaļā. Konkursa pirma-
jā kārtā bija iesūtīti 150 darbi no 
dažādām Latvijas mākslas sko-
lām. 

Katru gadu kāds Latvijas kom-
ponists speciāli šim konkursam 

rada skaņdarbus stīgu instrumen-
tiem. Tos atskaņo jaunie mūziķi, 
bet jaunie mākslinieki, klausoties 
komponista vai viņa laikabiedru 
mūziku, iedvesmojas savu darbu 
radīšanai. Šogad konkursa pirma-
jā kārtā bija interpretācijas par 
Imanta Ziedoņa “Zaļo pasaku”. 

Otrajā kārtā 1. grupai bija jā-
noklausās I. Ziedoņa “Dzeltenā 
pasaka”, bet 2. grupai “Sarkanā 
pasaka” un jāuzglezno darbs, ie-
dvesmojoties no dzirdētās pasa-
kas. Mazās mākslinieces pavadīja 
garu, bet ļoti radošu un ražīgu 
dienu, jo konkurss norisinājās no 

plkst. 10.00 līdz 16.00. Darbiņi iz-
devās ļoti koši un krāsaini, atbil-
stoši tēmai – dzeltens un sarkans! 
Monta ar Katrīnu, kurai tieši tajā 
dienā bija dzimšanas diena, bija 
ļoti apmierinātas ar paveikto. 

Konkursa otrajā kārtā Katrīna 
Antonoviča par darbu “Liesmu 
grācija” ieguva Atzinības rakstu, 
kas ir lielisks rezultāts. Paldies 
skolotājai Initai Zingnikai par sa-
gatavošanu.

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāja 

Antra Mazika

Konkurss “Stīgo, radi Bolderājā” 
ienāk Pāvilostā

Montas Tumpeles 
2. kārtas darbs.

Katrīnas Antanovičas 
2. kārtas darbs.
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Domājams, ka daudzi vērgalnieki ne-
ticēja (daži arī nesagaidīja), ka beidzot 
sapnis par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
“Teikas”, Vērgalē, tiks piepildīts. Nepagāja 
ne 30 gadu, kad sākas būves atdzimšana 
un ilgā teika nu tiks pārvērsta realitātē. Vēl 
savas pastāvēšanas pēdējos mēnešos Pā-
vilostas novada domei ir izdevies piesaistīt 
finanšu līdzekļus, lai šo māju pabeigtu un 
mājvietu rastu 12 ģimenes vai speciālisti. 

Neliels ieskats vēstures faktos:
“80. gadu beigās pēc Liepājas rajona kop-

saimniecības “Vērgale” biedru kopsapulces tika 
nolemts celt daudzdzīvokļu māju, nevis vairākas 
vienģimeņu individuālās mājas, tādējādi kolhozā 
strādājošie jaunieši un citi Vērgales iedzīvotāji tik-
tu nodrošināti ar dzīvojamo platību. Projektā pa-
redzēja, ka jaunajā mājā pavisam būs 33 dzīvokļi.

1990. gadā uzsāka mājas celtniecību. Dar-
bus veica Liepājas rajona SCO (starpkolhozu 
celtniecības organizācija), piesaistot apakšuz-
ņēmējus. Drīz vien līdzekļu trūkuma dēļ celt-
niecības darbi tika pārtraukti. Sākās juku laiki, 
privatizācija.

1995. gada maijā nepabeigtā jaunbūve – 
divu sekciju, trīs stāvu, 12 dzīvokļu māja – no-
nāca Vērgales pagasta īpašumā (04.05.1995. 
paju sabiedrības “Vērgale” likvidācijas komisijas 
sēdes protokols Nr.9).

Lai jaunbūve neaizietu postā, pašvaldība 
meklēja trūkstošās finanses. Daļu no nepiecieša-
mā finansējuma piešķīra Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība. Par to tika pabeigta iekšsienu mūrē-
šana, izbūvēta bēniņu siltumizolācija, nobeigtas 
jumta konstrukcijas, uzklāts jumta segums, ierī-
kotas ūdens noteces, iemontēti un iestikloti logi, 
kā arī sekciju ārdurvis un dzīvokļu durvis, daļēji 
veikta apkārtnes labiekārtošana, bet līdz pilnīgai 
būvdarbu pabeigšanai darāmā vēl daudz... Tā  arī 
māja  tika pie sava dīvainā nosaukuma “Teikas”, jo 
tikai pasakās sapņi mēdz piepildīties.”

2009. gada jūlijā, apvienojot Vērgales pa-
gastu ar Sakas pagastu un izveidojot Pāvilos-
tas novadu, viens no prioritārajiem darbiem, 
ko izvirzīja deputāti, kas pārstāvēja Vērgali, 
bija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” 
būvniecības uzsākšana un pabeigšana, tādējā-
di palielinot jaunizveidotās novada pašvaldības 
dzīvojamo fondu ar vēl 12 dzīvokļiem ģimenēm, 
dažādu jomu speciālistiem un citiem iedzīvo-
tājiem. Tomēr tajā brīdī esošās ekonomiskās 
krīzes un citu faktoru dēļ pašvaldībai nebija 
iespējas no saviem budžeta līdzekļiem atjau-
not padomju laika jaunbūvi. Pāvilostas novada 
dome par tā brīža prioritātēm noteica iedzīvo-
tāju sociālo aizsardzību, izglītības un skolēnu 
bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu, uzņē-
mējdarbības veicināšanu un novada  attīstību, 
piesaistot ES projektu finansējumu. 

Neredzot iespēju daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju atjaunot par sava budžeta līdzekļiem, 
Pāvilostas novada pašvaldība vairākkārt mek-
lēja iespējas būvdarbus realizēt ar ES fondu 
finansējumu, taču līdz šim šādas aktivitātes 
valstiskā līmenī nav bijušas. Pašvaldība 2018. 
gadā pasūtīja tehnisko projektu, kur būvdarbu 
provizoriskā summa bija ap 750 000,00 EUR. 
Dome pašvaldības budžetā šādu naudu neva-
rēja rast.

Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 
25. februārī izsludināja publisko iepirkumu 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, būvniecī-
ba” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 29. 
martā. 

Pāvilostas novada dome 2021. gada 30. 
marta ārkārtas domes sēdē izskatīja projektu 
koordinatores Vizmas Ģēģeres 29.03.2021. 

iesniegumu sakarā ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas aicinājumu paš-
valdībām iesniegt investīciju projektus atbilsto-
ši Ministru kabineta 22.02.2021. noteikumiem 
Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, 
kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku ma-
zināšanai un novēršanai”. Noteikumi ir izstrādā-
ti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, nodrošinot 
iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus 
investīciju projektu, kuru īstenošana paredzēta 
attiecīgās pašvaldības attīstības programmas 
investīciju plānā, īstenošanai, iesniedzot sa-
gatavoto projekta pieteikumu “Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas “Teikas” būvniecības pabeig-
šana, Vērgalē, Pāvilostas novadā” aizdevuma 
saņemšanai Valsts kasē.

Dome šajā sēdē arī lēma pašvaldības iz-
strādāto projekta pieteikumu iesniegt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
izvērtēšanai un pēc pozitīva lēmuma ņemt aiz-
devumu Valsts kasē ar aizdevuma atmaksas 
termiņu – 10 gadi. Tāpat ārkārtas sēdē dome 
lēma, ka līdzfinansējums Pāvilostas novada 
pašvaldības izstrādātajam projekta pieteiku-
mam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Tei-
kas” būvniecības pabeigšana, Vērgalē, Pāvilos-
tas novadā” aizdevuma saņemšanai no Valsts 
kases 15% apmērā no kopējām būvdarbu iz-
maksām, kas ir 148 811,97 EUR, tiks paredzēts 
Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada ap-
stiprinātajā budžetā.

Iepirkuma konkursā bija pieteikušies 6 
pretendenti, Pāvilostas novada pašvaldības 
Iepirkumu komisija 2021. gada 7. aprīlī par 
iepirkuma uzvarētāju atzina SIA “PILSBŪVE” 
(summa 819 900,66 EUR, kopā ar PVN 21% – 
992 079,80 EUR), jo pretendents atbilda visām 
iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas 
prasībām un piedāvāja zemāko cenu.

Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 
11. maijā noformēja Valsts kases aizdevumu 
uz 10 gadiem par summu 843 267,83 EUR ar 
procentu likmi 0,427% gadā.

Pašvaldības līdzfinansējums ir 148 811,97 
EUR. Tā kā Pāvilostas novada dome 2021. gada 
28. janvāra kārtējā domes sēdē, apstiprinot 
saistošos noteikumus Nr.1 “Pāvilostas novada 
pašvaldības budžets 2021. gadam”, nebija pa-
redzējusi šādu projekta līdzfinansējumu, tad 
2021. gada budžetā tika veikti grozījumi, pārda-
lot iepriekš budžetā apstiprinātās summas un 
novirzot tās projekta līdzfinansējumam:

l 55 615 EUR – asfalta izbūve Ziemupes 
centrā 270 m garumā;

l 10 817 EUR – Vērgales centra laukuma 
(ap strūklaku) labiekārtošana.

Kā arī līdzekļi projekta realizēšanai un 
līdzfinansējumam tika rasti, Pāvilostas novada 
domei atsavinot tos pašvaldības nekustamos 
īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības 
funkciju veikšanai. Šā gada februārī, martā un 
aprīlī tika sarīkotas vairākas publiskās izsoles, 
un daļa tajās iegūto līdzekļu tika novirzīti paš-
valdības projekta līdzfinansējumam: 

l nekustamais īpašums “Mazžagari”, Vēr-
gales pagastā, zemes vienība – 9,6605 ha. 
Izsoles sākumcena tika noteikta 29 009 EUR, 
kas jau bija paredzēta pašvaldības 2021. gada 
budžetā. Izsolē nekustamais īpašums pārdots 
par summu 55 009 EUR, pašvaldība ieguva 
papildu 26 009 EUR, kas tika novirzīti projekta 
līdzfinansējumam.

l nekustamais īpašums “Zaķēni”, Vērgal-
es pagastā, sastāv no zemesgabala ar kopējo 
platību 2,3162 ha (lauksaimniecības zeme). Iz-
soles sākumcena tika noteikta 8069 EUR, kas 
jau bija paredzēta pašvaldības 2021. gada bu-

Vērgales “Teikas” kļūst par realitāti

džetā. Izsolē nekustamais īpašums pārdots par 
summu 12 269 EUR, pašvaldība ieguva papildu 
4199 EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinan-
sējumam.

l cirsmas izsole nekustamajā īpašumā 
“Pagasta meži”, Sakas pagastā, ar aptuveno 
izcērtamo koksnes apjomu 1447,44 m3. Iz-
soles sākumcena tika noteikta 53 550 EUR, 
kas jau bija paredzēta pašvaldības 2021. gada 
budžetā, iegūtos līdzekļus paredzot novirzīt 
mini traktora ar aprīkojumu iegādei Pāvilostas 
novada pašvaldības labiekārtošanas noda-
ļas vajadzībām par summu 27 580 EUR (bez 
PVN) un Pāvilostas tenisa korta uzturēšanai 
un seguma materiālu piegādei par summu 
18 980 EUR (bez PVN). Izsolē cirsma pārdo-
ta par summu 74 453 EUR, pašvaldība ieguva 
papildu 19 453 EUR, kas tika novirzīti projekta 
līdzfinansējumam.

l nekustamais īpašums “Lejupes”, Vēr-
gales pagastā, sastāv no zemes vienības 
0,7974 ha platībā (lauksaimniecības zeme). Iz-
solē nekustamais īpašums pārdots par summu 
3069 EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinan-
sējumam.

l nekustamais īpašums “Smēdes”, Vērga-
les pagastā, sastāv no zemes vienības 0,06 ha 
platībā un būves (saimniecības ēka). Izsolē ne-
kustamais īpašums pārdots par summu 5890 
EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinansēju-
mam.

l nekustamais īpašums “Bramaņi”, Vērga-
les pagastā, sastāv no zemes vienības 1,52 ha 
platībā (lauksaimniecības zeme). Izsolē nekus-
tamais īpašums pārdots par summu 4875 EUR, 
kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.

l nekustamais īpašums “Sulas”, Vērgales 
pagastā, sastāv no zemes vienības 2,83 ha pla-
tībā (lauksaimniecības zeme). Izsolē nekusta-
mais īpašums pārdots par summu 13 669 EUR, 
kas tika novirzīti projekta līdzfinansējumam.

l nekustamais īpašums “Stumbri”, Sakas 
pagastā, sastāv no zemesgabala ar kopējo 
platību 1,17 ha (lauksaimniecības zeme). Izso-
lē nekustamais īpašums pārdots par summu 
4869 EUR, kas tika novirzīti projekta līdzfinan-
sējumam.

Lai gan visas pašvaldības atsavināto nekus-
tamo īpašumu izsoles ir noslēgušās un šobrīd 
aktīva ir tikai viena nekustamā īpašuma izsole, 
tomēr vēl joprojām par citiem izsolēs nosolīta-
jiem nekustamiem īpašumiem nav noslēgti pir-
kuma līgumi un pašvaldības kontā nav iemaksā-
ta nosolītā summa, jo noteikumi paredz, ka tas 
ir izdarāms 30 dienu laikā pēc izsoles noslēgu-
ma. Kamēr pašvaldība nav noslēgusi līgumu ar 
konkrēto izsoļu uzvarētāju un nav tikusi veikta 

samaksa, pašvaldība nevar izmantot šos finan-
šu līdzekļus.

2021. gada 17. maijā Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un SIA 
“PILSBŪVE” valdes priekšsēdētājs Vladimirs 
Budigins parakstīja līgumu par būvdarbu veik-
šanu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Teikas”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Būvdar-
bus plānots uzsākt 2021. gada jūnijā, un darbu 
izpildes termiņš – 10 mēneši. Ja būvdarbi nori-
tēs veiksmīgi un citi apstākļi būs labvēlīgi, tad 
jau nākamā gada pavasarī varētu notikt Vērga-
les “Teiku” svinīgā nodošana ekspluatācijā. 

Objekta “Teikas” būvuzraudzību veiks SIA 
“Taigers” par summu 7990 EUR, autoruzraudzī-
bu – AS “Būvmeistars” par summu 4500 EUR.

Būvprojekts paredz būvniecības ieceres 
īstenošanai nepieciešamo dokumentu kopuma 
izstrādāšanu, kas ietver pasākumu kompleksu 
– plānojuma izstrādi, fasādes atjaunošanu ar 
siltināšanu un visu nepieciešamo iekšējo inže-
niertīklu projektēšanu, arī apkures sistēmas at-
jaunošanu. Vērgales daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja “Teikas” ir trīsstāvu ēka ar divām sekci-
jām (korpusiem). Katrā sekcijā daļēji izbūvēti ir 
seši dzīvokļi. Trīsstāvu ēkā kopā būs 12 dzīvokļi 
– katrā sekcijas stāvā pa diviem dzīvokļiem, no 
kuriem viens ir divistabu dzīvoklis 56 m2 platī-
bā, bet otrs – trīsistabu dzīvoklis 71 m2 platībā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskie 
rādītāji: 

l apbūves laukums mājai – 323,6 m2;
l kopplatība – 1085,6 m2;
l dzīvojamās mājas telpu platība – 831,2 m2; 
l pagraba telpu platība – 253,8 m2;
l dzīvokļu kopējā platība – 756,6 m2; 
l dzīvokļu skaits – 12; 
l stāvu skaits – 3. 
Daudzdzīvokļu mājas “Teikas” apkārtne 

tiks labiekārtota ar bruģa segumu, paredzot 
gan automašīnu novietnes, gan gājēju ietves.

Pāvilostas novada pašvaldība par prioritā-
rām iedzīvotāju grupām, kas var pretendēt uz 
dzīvojamo platību šajā daudzdzīvokļu dzīvoja-
majā mājā, noteikusi:

l Vērgales pagasta darba tirgum nepiecie-
šamie speciālisti (rindas kārtībā);

l Darbinieki, kas nepieciešami novada uz-
ņēmējiem;

l Vērgales pagasta izglītības iestāžu pe-
dagogi un tehniskie darbinieki – skolotāji, au-
dzinātāji, aukles, pavāri, apkopēji utt. (Vērgales 
pagasta izglītības iestāžu darbiniekiem noveco-
jot, iestādē ir liels darbinieku vidējais vecums).

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

Šādi Vērgales “Teikas” izskatās šodien, bet jau nākamgad pavasarī tas būs 
skaists nams ar labiekārtotu apkārtni. Foto: V. Braže
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Latvijas reģionos izbūvēti 
un atjaunoti 60 kultūras un 
dabas mantojuma objekti – 
muižas, pilis, baznīcas, torņi, 
parki, muzeji, estrādes, dabas 
takas, dārzi, tilti, promenādes, 
pludmales un citas vietas. Visi 
šie objekti sarindoti 7 kultū-
ras un dabas mantojuma ceļos, 
kurus iepazīstot var atrast un 
izprast Latvijas unikālās vērtī-
bas.

Aicinot epidemioloģiski dro-
šā veidā apmeklēt jaunos tūris-
ma objektus, Kultūras ministrija 
izveidojusi informatīvo kampa-
ņu “Atrastā Latvija”. Tās laikā ik-
vienam būs pieejama mājaslapa 
atrastalatvija.lv, kur iespējams 
uzzināt vairāk par atjaunotajiem 
un jaunuzceltajiem kultūras un 
dabas mantojuma objektiem, 
tajos veiktajiem ieguldījumiem, 
kā arī gūt praktisku informāci-
ju par objektu apmeklējumu un 
piedalīties Latvijas atrašanas 
spēlē.

Pāvilostas novads spēlē pie-
dalās ar diviem atjaunotiem un 
sakārtotiem objektiem maršrutā 
“BRĪVĪBAS CEĻŠ”: pirmais – Pā-
vilostas molu promenāde kopā 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeju, otrais –Vērgales muiža.

Spēlē “Atrastā Latvija”, reģis-

trējot savu apmeklējumu, novēr-
tējot objektu, kā arī atbildot uz 
jautājumiem par to, būs iespēja 
tikt pie vērtīgām balvām, piemē-
ram, iespējas nakšņot un baudīt 
maltīti Šlokenbekas muižā vai 
Ungurmuižā vai lidot ar “Zērgli” 
Siguldā. 

Kultūras ministrija aicina būt 
atbildīgiem un, apmeklējot ob-
jektus, ievērot valstī spēkā eso-
šos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus.  

Kultūras ministrija adminis-
trē Eiropas Savienības fondu dar-
bības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virzie-
na “Vides aizsardzības resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī ar to saistītos pakalpoju-
mus” 1. un 2. kārtā veiktos ERAF 
ieguldījumus Latvijas reģionos 
esošā kultūras un dabas manto-
juma saglabāšanā, aizsargāšanā 
un attīstībā.

Vairāk vari uzzināt apmeklē-
jot saiti https://www.atrastalatvi-
ja.lv/. 

Informāciju apkopoja 
Pāvilostas novada TIC 
vadītāja Anta Lībiete

Spēle “Atrastā Latvija”

31. maija rītā bērni, ierodo-
ties “Kastanītī”, bija pārsteigti 
un sajūsmināti – vienā naktī ies-
tādes teritorija bija pārvērtusies 
mazā telšu pilsētiņā, kas izrotāta 
ar smaržīgiem ceriņu pušķiem, 
svētku karodziņiem un meijām.  
Īpaši priecīgi bija “Pūcīšu” gru-
pas bērni, saprotot, ka tas viss ir 
viņiem par godu, jo šodien taču 
pienākusi ilgi gaidītā izlaiduma 
diena. 

Pie vārtiem bērnus cienīgi 
sagaidīja gudrā pūce, norādot 
svinību vietas virzienu. Tam se-
kojot, bērni nonāca pie “Eksperi-
mentu pasaules”, “Zinību jūras”, 
“Pasaku valstības” un pie foto 
stūrīša, kur norāde vēstīja, ka 
aiz bērnudārza vārtiņiem ir pie-
dzīvojumu pilnais ceļš uz skolu. 

Tāpat kā daudzviet citur 
valstī, arī mūsu “Kastanītī” iz-
laidums šogad noritēja citādāk 
– bez vecākiem. Tomēr ar gan-

darījumu varam atzīt, ka arī šajā 
izlaidumā neizpalika ierastie 
svinīgie brīži un ballīte. Visas 
dienas garumā bērnu sejās re-
dzējām daudz prieka, un, vaicā-
jot pašiem bērniem, kas patika 
vislabāk, nevilcinoties saņēmām 
atbildi – pica un teltis.  

Veiksmi un izdošanos pūcī-
tēm lidojumā uz skolu vēlēja sko-
lotājas Laura Priede un Lilita 
Gulbe, auklīte Sintija Cāle, kā 
arī iestādes bērni un personāls. 
Savukārt pūcītes teica paldies 
ikvienam bērnudārza darbinie-
kam par lološanu un rūpēm visu 
šo gadu garumā. 

“Kastanīša” vadītāja Liena 
Ernstsone aicināja bērnus sa-
ņemt pirmo izglītības dokumen-
tu, viņa par katru bērnu pastās-
tīja kādu jauku atgadījumu un 
atklāja šībrīža izvēlēto nākotnes 
profesiju. Šogad uz skolu lidos 
14 pūcītes: Dāvids ŠTRAUHS, 

Dāvis BRĒDIĶIS, Dominiks 
Oskars DREIMANIS, Hardijs 
ĒĶIS, Hugo ŠLANKA, Ieva RU-
SIŅA, Melānija Anna IGNĀ-
TE, Rihards VANAGS, Rūdolfs 
MATISONS, Sandis VĪTOLS, 
Gustavs VERDENFELS, Ilze 
LIEPNIECE, Sandija STRĪĶE 
un Māris KORNIJANOVS.

Sakām lielu paldies vecākiem 
par palīdzību izlaiduma vietas 
iekārtošanā, telšu pilsētiņas iz-
veidošanā un citos praktiskos 
darbos. Liels paldies mammām 
un iestādes padomes pārstāvēm 
Mairitai Vanagai un Daigai Strī-
ķei-Ignātei, paldies atraktīvajam 
picu piegādes šoferītim – Agnim 
Ignātam. Sirsnīgu paldies sakām 
Hugo Šlankas, Hardija Ēķa un 
Gustava Verdenfela ģimenēm. Lai 
visiem prieka pilna vasara!

                                              
Pirmskolas izglītības 

metodiķa p.i. Laura Priede

Izlaidums Vērgales PII “Kastanītis”

Latvijai ir savs kultūras ka-
nons, kurā iekļautas 99 Latvijas 
kultūru raksturojošās vērtības 
dažādās mākslas jomās.

Nākamgad atzīmēsim 600 
gadus no brīža, kad Ziemupe 
pirmo reizi minēta vēstures rak-
stos. Aizdomājos, ka mēs varētu 
noskaidrot Ziemupes un ziemup-
nieku vērtības (varbūt arī ne ti-
kai kultūrā) un senlietu krātuvē 
“Jūras māja” atvēlēt tām īpašu 
vietu.

Cik? Cik nu sanāks. 
Kādas? Kādas paši uzskatī-

sim par nozīmīgām.
Man dažas ir padomā, bet, kā 

zinām, viena galva gudra, divas 
vēl gudrākas, un ja saliekam vi-
sas ziemupnieku galvas kopā…

Ziemupes, ziemupnieku vērtības

Tātad gaidu ierosinājumus no 
jebkura, kuram Ziemupe ir mīļa. 
Padomājiet, zvaniet, rakstiet. 

Visu apkoposim, izvērtēsim un ar 
šo bagātību lepni dzīvosim tālāk.

Daina Vītola
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Pāvilostas vecajā ambulancē      atklāj mākslinieku rezidenci
5. jūnijā pēc vairāk nekā gadu ilgiem remontdarbiem 

Pāvilostas vecajā ambulancē Šneidera laukumā 11 durvis 
vēra mākslinieku rezidence “PAiR” (Pavilosta Artist in Re-
sidency / Pāvilostas mākslinieku rezidence), kas ir pirmā 
starptautiskā un vienlaikus starpdisciplinārā rezidence 
Kurzemes reģionā. Tās mērķis – pievērsties reģiona apkārt-
nes, kultūras un dabas fenomenu pētīšanai. Rezidence at-
rodas vēsturiskā koka ēkā, kas celta 1901. gadā un pilnībā 
atrestaurēta 2021. gadā. 

Paralēli rezidences darbībai ēkā darbosies laikmetīgās 
mākslas galerija, kur notiks kvalitatīvas laikmetīgās māks-
las izstādes. “PAiR” telpās atsevišķa daļa ir atvēlēta Pāvilos-
tas audēju kopienai “Lumstiņš”, tādējādi veidojot tiltu starp 
laikmetīgo mākslu un vietējo audēju kopienu. Rezidences 
vadītāja Vita Liberte stāsta, ka Pāvilostas audējas tiks regulā-
ri iesaistītas izglītības darbā, vienlaikus popularizējot un sa-
glabājot aušanas tradīcijas Kurzemes reģionā. Tā būs vienīgā 
šāda veida rezidence Kurzemes reģionā un kopumā Latvijā, 
kas stimulēs ne tikai reģiona kultūras norises, bet piesaistīs 
arī starptautisku uzmanību. “PAiR” piedāvās plašu publisko 
programmu – diskusijas, vebinārus, seminārus un praktis-
kas nodarbības. Šī programma nodrošinās pieredzes apmai-
ņu, veicinās starptautisko sadarbību, kā arī būs platforma, 
kur apspriest aktuālos jautājums, kas saistīti ar laikmetīgās 
mākslas praksi un teoriju, zinātni, filozofiju u.c. nozarēm.

V. Liberte atklāj, ka rezidences mērķis ir pilnveidot un 
attīstīt Kurzemes reģiona laikmetīgās mākslas kultūrtelpu, 
nodrošinot sabiedrībai nepārtrauktu pieeju augstas kvali-
tātes laikmetīgās mākslas izstādēm un aktuālām izglītības 
programmām. Visi pasākumi norisināsies Pāvilostas rezi-
dencē E. Šneidera laukumā 11, visas publiskās program-
mas tiks vērstas uz sabiedrības līdzdalību – paredzēti izstā-
žu bezmaksas apmeklējumi, lekcijas, programmas bērniem 
un jauniešiem, diskusijas, audēju kopienas meistarklases. 
Mākslinieku rezidences vadītāja V. Liberte uzskata, ka 
“PAiR” kļūs par pilsētas kultūras centru, piesaistot vietējos 
un reģiona iedzīvotājus. 

Rezidence Pāvilostā ir vieta radošiem cilvēkiem – māks-
liniekiem un citiem profesionāļiem. Šeit tiek nodrošināts 
laiks, telpa un citi resursi pētniecībai, eksperimentiem un 
profesionālai darbībai. Rezidences mērķis ir veicināt jaunu, 
pasaules izpētē un refleksijās balstītu mākslas formu raša-
nos, pulcējot dažādu jomu speciālistus un veicinot starp-
kultūru sadarbību, starpdisciplināru zināšanu un tādu 
mākslas pētījumu popularizēšanu, kas saistīti ar konkrētu 
atrašanās vietu. 

IZSTĀŽU CIKLS
“PAiR” galerijas pirmajā gadā paredzēts īstenot piecu 

izstāžu ciklu laikā no maija beigām līdz decembrim (izstāžu 
garums no 4 līdz 6 nedēļām). Galvenais fokuss šajā pus-
gadā būs virzīts uz biedrības “VV Foundation” laikmetīgās 
mākslas kolekcijas eksponēšanu plašākai sabiedrībai, pie-
dāvājot iepazīties ar dažādu paaudžu atšķirīgos žanros strā-
dājošu mākslinieku darbiem. Saskaņā ar rezidences mērķi, 
arī galerijas darbība un tajā notiekošās izstādes atspoguļos 
autoru pieeju pasaules izpētei un mākslinieciskās pētnie-
cības prakses sasniegumus. Šajā gadā galerijā tiks īstenoti 
latviešu mākslinieku Kriša Salmaņa un Voldemāra Johan-
sona, mākslinieču dueta Skuja/Braden solo projekti, kā arī 
viena grupas izstāde ar sieviešu mākslinieču darbiem un 
viena duo izstāde, kurā tiks reprezentēti “VV Foundation” 
kolekcijā esošo igauņu mākslinieku Jāna Tomika un Leo-
narda Lapina darbi.

“PAiR” galerija būs atvērta no trešdienas līdz svētdienai 
no plkst. 11.00 līdz 19.00, izņēmums – sestdiena, kurā darba 
laiks būs no plkst. 11.00 līdz 20.00. Ņemot vērā valstī noteik-
tos ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju, domāts arī 
par izstāžu digitalizāciju un reprezentēšanu gan sociālajos 
medijos (“VV Foundation” Facebook un Instagram lapās), gan 
“VV Foundation” un “PAiR” mājaslapā, gan reģionālajos (īpa-
ši Kurzemes) un Latvijas mēroga medijos. Katra izstāde tiks 
dokumentēta foto un video, un šie materiāli tiks publiskoti 
sociālajos medijos, nodrošinot pēc iespējas plašākai audito-

rijai iespēju iepazīties ar izstāžu saturu. Tāpat tiks veidotas 
īsas video sarunas vai rakstiskas intervijas ar māksliniekiem 
par izstādē redzamajiem darbiem. 

KRIŠS SALMANIS. “SĀNSKATS”
Izstādes norises laiks: 29.05.–27.06.2021.
Pirmā izstāde paredzēta maija beigās, tās autors – 

Krišs Salmanis, izstādes nosaukums – “Sānskats”. Izstādē 
būs aplūkojama tāda paša nosaukuma animācija, kas, pēc 
mākslinieka norādēm, tiks izrādīta kopā ar video, kurā 
spēlē LNSO mūziķu grupa. Darbs saistāms ar publiskās 
mākslas tēmu, un tā koncepcija balstās novērojuma un no-
vērotāja attiecībās, kā arī ironizē par mākslinieku kā ro-
bežpārkāpēju, kurš ar savu darbu iejaucas konkrētā vidē.  

Izstādes kuratore: Auguste Petre.

 VOLDEMĀRS JOHANSONS. “ŪDEŅRADIS”
Izstādes norises laiks: 03.07.–15.08.2021.
Voldemārs Johansons ir viens no retajiem latviešu māks-

liniekiem, kurš savos darbos vistiešākajā veidā sintezē vizuā-
lās mākslas formas, tehnoloģijas un procesuālu dabas izpēti. 
Šajā izstādē būs apskatāma mākslinieka veidotā trīs kanālu 
video instalācija “Ūdeņradis”, kurā autors turpina pētīt ska-
ņas uztveri un pieredzi saistībā ar vidi un ekoloģiju.

Izstādes kuratore: Auguste Petre.

SIEVIETES MĀKSLĀ. “VV FOUNDATION” KOLEK-
CIJA

Izstādes norises laiks: 21.08.–26.09.2021.
Vasaras izskaņā paredzēts atklāt šī cikla vienīgo 

grupas projektu, kurā izrādīti “VV Foundation” kolek-
cijā esošo sieviešu mākslinieču darbi. Izstādes centrālā 
tēma ir sievietes un mākslas attiecības. Izstādē atklāts ne 
tikai katras autores individuālais laika, telpas un darbī-
bas tvērums, bet arī šo mākslinieču darbībā novērojamās 
kopsakarības un pretrunas. Izstādē iekļauti Annemarijas 
Gulbes, Maijas Kurševas, Daces Lielās, Sarmītes Māliņas, 
Darjas Meļņikovas, Elzas Sīles, Līgas Spundes, Sabīnes 
Verneres, Amandas Ziemeles un citu autoru darbi.

Izstādes kuratore: Auguste Petre.

SKUJA/BRADEN
Izstādes norises laiks: 02.10.–07.11.2021.
Jau vairāk nekā 20 gadus mākslinieces Ingūna Skuja un 

Melisa D. Breidena sadarbojas, kopīgi veidojot tēlniecības, 
glezniecības un keramikas darbus porcelānā. Viņu aktua-
lizētās tēmas bieži skar feminisma un seksualitātes jautā-

jumus, globālus politiskos procesus un personības. Izstāde 
paredzēta gan kā atgādinājums par šo tēmu nozīmīgumu 
21. gadsimta mākslā, gan kā iespēja Pāvilostas un reģiona 
sabiedrībai tuvāk iepazīt mākslas duetu Skuja/Braden, kas 
2022. gadā Latviju pārstāvēs Venēcijas biennālē. 

Izstādes kuratore: Līna Birzaka-Priekule.

JĀNS TOMIKS UN LEONARDS LAPINS
Izstādes norises laiks: 13.11.–19.12.2021.
Izstāžu cikla noslēgumā paredzēta divu igauņu māks-

linieku Jāna Tomika un Leonarda Lapina kopizstāde. Tā 
akcentēs abu autoru individuālo pieeju monumentālām 
mākslas vērtībām un pievērsīs uzmanību “PAiR” un “VV 
Foundation” starptautiskajai dabai, īpaši akcentējot Bal-
tijas reģiona mākslas profesionāļu potenciālo sadarbību.

Izstādes kurators: Jānis Borgs.

Maijā rezidencē kopā ar biologu un Pāvilostas vietējo 
aktīvistu un filozofu komandu aicināta uzturēties māksli-
niece Linda Boļšakova, savukārt jūnijā rezidencē aicināts 
viesoties mākslinieks Voldemārs Johansons. Jūlijā un au-
gustā par rezidences viesi solās būt režisors un mūziķis 
Vlads Nastavševs. Savukārt “Open Call” iniciatīva, kas tiks 
izsludināta maijā un jūlijā, dos iespēju dažādu kultūras dis-
ciplīnu profesionāļiem rezidencē īstenot savus projektus 
attiecīgi laika posmā no septembra līdz oktobrim vai no no-
vembra līdz decembrim.

Katras viesošanās laikā tiks īstenota arī individuālā 
izglītības programma sabiedrībai. Izglītības programmās 
notiks diskusijas par rezidencē esošā mākslinieka pētīto 
tēmu, notiks saruna ar mākslinieku. Gan diskusiju, gan sa-
runu nepieciešamības gadījumā realizēs attālināti, tiešsais-
tē. Tāpat notiks lekcijas par māksliniekam aktuālo tēmu 
un radošās darbnīcas sadarbībā ar Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņiem un Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeju.

LINDA BOĻŠAKOVA. “DABA UN CILVĒKS”
Norises laiks: 07.05.–06.06.2021.
Izglītības programma:
l Saruna ar Lindu Boļšakovu par mākslas praksi un 

idejām. Saruna tiks translēta arī video formātā.
l Diskusija “No dabas patērētāja pie dabas kultivētāja”. 

Diskusijā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā māks-
las praksē un rezidencē ieviest pāreju no individuālisma un 
cilvēku pārākuma demonstrēšanas uz iekļaujošu un apziņā 
balstītu modeli, kurā cilvēki ir daļa no visas ekosistēmas, 
kā no patērēšanas kulta atgriezties pie dzīves formāta, 
kas balstīts dabas vajadzībās, un kādas mākslas stratēģi-
jas būtu ieviešamas, lai nodrošinātu šo pāreju. Diskusiju 
moderēs filozofs Artis Svece. Piedalīsies māksliniece Linda 
Boļšakova, filozofs Toms Babincevs, LU bioloģe Brigita Lai-
me, izstāžu kuratore Līna Birzaka-Priekule. Diskusija tiks 
translēta arī digitāli.

l Lindas Boļšakovas meistarklase ar Pāvilostas Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņiem.

VOLDEMĀRS JOHANSONS. “DABA UN CILVĒKS” 
Norises laiks: 14.06.–12.07.2021.
Izglītības programma:
l Saruna ar Voldemāru Johansonu par mākslas praksi 

un idejām. Paralēli tiks filmēta digitāla tūre. Saruna tiks 
translēta arī video formātā.

l Diskusija “Māksla un zinātne”. Diskusijas dalībnie-
ki meklēs atbildes uz jautājumiem, kāda ir saistība starp 
mākslu un zinātni, kādas stratēģijas pielieto mākslinieki 
savā vizuālajā praksē, sadarbojoties ar citu nozaru spe-
ciālistiem, un kādā veidā veicināt šādu starpdisciplināru 
prakšu rašanos. Diskusiju moderēs filozofs Helmuts Caune. 
Piedalīsies filozofs Igors Gubenko, mākslinieks Voldemārs 
Johansons, kurators Kaspars Vanags, māksliniece Ieva Ep-
nere. Diskusija tiks translēta arī digitāli.

l Voldemāra Johansona meistarklase ar Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem.
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Pāvilostas vecajā ambulancē      atklāj mākslinieku rezidenci
VLADISLAVS NASTAVŠEVS. “LAIKMETĪGĀ DEJA, 

PERFORMATIVITĀTE”
Norises laiks: 16.07.–31.08.2021. 
Izglītības programma:
l Saruna ar Vladislavu Nastavševu.
l Diskusija “Performativitāte un performance Latvi-

jas laikmetīgajā teātrī”. Diskusijas dalībnieki pievērsīsies 
tēmām, kas saistītas ar performativitātes un performan-
ces jēdzieniem Latvijas laikmetīgajā teātrī, pārspriedīs, 
kādā veidā izpaužas performativitāte teātrī, un centīsies 
noskaidrot, vai Latvijas laikmetīgā teātra iestudējumos šī 
prakse parādās. Diskusiju moderēs Evarts Melnalksnis. 
Piedalīsies režisors Vladislavs Nastavševs, Latvijas Jaunā 
teātra institūta vadītāja Gundega Laiviņa, Ģertrūdes ielas 
teātra vadītāja Maija Pavlova. Diskusija tiks translēta arī 
digitāli.

l Laikmetīgās dejas meistarklase Pāvilostas un Kurze-
mes reģiona jauniešiem.

“OPEN CALL”
Atkarībā no “Open Call” sastāva tiks organizētas gan 

sarunas ar māksliniekiem, gan attiecīgi katrā no cikliem 
diskusija un meistarklase Pāvilostas un Kurzemes reģiona 
bērniem un jauniešiem.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  
AR AUDĒJU KOPIENU

“PAiR” telpās atsevišķa daļa tiks atvēlēta vietējo au-
dēju kopienai “Lumstiņš”, kurā šobrīd ir deviņas dalīb-
nieces. Aušanas darbnīcā atradīsies septiņas stelles, no 
kurām sešas būs atvēlētas vietējo audēju tradīciju sagla-

bāšanai un Kurzemes aušanas tradīciju pārmantojamībai, 
bet vienas stelles paredzētas audēju sadarbībai ar laikme-
tīgās mākslās pārstāvjiem, kuri uzturēsies rezidencē. No 
vienas puses, audēju kopienas popularizēšana ir būtiska, 
jo tādā veidā tiek saglabātas etnogrāfiskās vērtības, turpi-
not tradīcijas un prasmes. No otras puses, aušanas tradīci-
ja ir ekoloģiskās domāšanas būtiska izpausme, izmantojot 
tekstilijas, kas vienu dzīves ciklu jau izgājušas, un iedodot 
tām otro elpu.

Nodrošinot Pāvilostas audēju tradīciju pārnesi, tiks or-
ganizēta izglītības programma divās daļās, lai iepazītu un 
izprastu Latvijas aušanas kultūras tradīcijas un iedzīvinā-
tu tās mūsdienās:

1. Izglītības programma jauno audēju piesaistei un 
tradīciju pārmantojamībai.

Lai noturētu spēcīgu aušanas tradīciju un tās pār-
mantojamību, nepieciešams piesaistīt jaunas audējas 
no Pāvilostas apkārtnes. Tāpēc reizi divos mēnešos uz 
meistarklasi pie Pāvilostas aušanas meistarēm un jauna-
jiem entuziastiem tiks aicināta viena no zinošākajām un 
profesionālākajām aušanas speciālistēm Kuldīgā – Daiga 
Zvirbule. Plānots, ka laikā no šā gada maijam līdz de-
cembrim viņa pie Pāvilostas audējām ieradīsies četras 
reizes.

2. Audēju kopienas izglītības programma Pāvilos-
tas iedzīvotājiem un visiem.

Paredzēts rīkot audēju kopas izstādes, meistarklases, 
plenērus, prezentācijas, lekcijas, labdarības pasākumus, 
kā arī citus ar sabiedrības kultūrizglītību saistītus pasā-
kumus, veicinot audēju māksliniecisko jaunradi, Pāvil-
ostas novada pašvaldības teritorijas iedzīvotāju un citu 
interesentu iesaisti kultūras un mākslas norisēs. Pirmais 

pasākums būs divas “Audēju dienas”, kas norisināsies va-
sarā. To laikā plānota Daigas Jansones lekcija par aušanas 
tradīcijām Kurzemes reģionā, kā arī praktiska meistarkla-
se interesentiem. 

PAR BIEDRĪBU
2018. gadā kopā ar domubiedriem tika nodibināts 

mākslas fonds “VV Foundation”, kura misija ir veicināt 
laikmetīgās mākslas pieejamību un izglītību Latvijā. Fon-
da pamatvirzieni ir saturiski kvalitatīvu un starptautisku 
izstāžu producēšana, pirmās startautiskās un starpdis-
ciplinārās mākslinieku rezidences izveidošana un uztu-
rēšana Pāvilostā, kā arī laikmetīgās mākslas izglītības 
programmas izstrādāšana. Trīs gadu laikā fonds sarīkojis 
vairākas izstādes, viena no tām starptautiski atpazīstamā 
latviešu un zviedru mākslinieka Lara Strunkes izstāde 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 2018. gadā. 2019. gadā 
fonds noorganizēja fotogrāfa Toma Harjo izstādi Pāvilostā, 
šī brīža “PAiR” ēkā, bet šobrīd tas strādā pie Vīnes ak-
cionista Hermana Niča izstādes Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzejā, kas būs skatāma 2021. gada rudenī. Para-
lēli fonds ir veidojis lekciju ciklus, diskusiju programmas, 
praktiskas nodarbības bērniem un jauniešiem. 2019. gada 
vasarā “VV Foundation” Pāvilostā rīkoja “PAiR” pilotproj-
keta programmu, kurā piedalījās 15 ārvalstu un vietējie 
kultūras speciālisti, piemēram, Henriks Eliass Zēgners, 
Anna Salmane, Jana Kukaine u.c., kuri strādāja pie saviem 
projektiem. Ar fonda projektiem iespējams iepazīsties 
http://www.vvfoundation.org/lv/. 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova 

Dabas aizsardzības pārval-
de pēdējo gadu laikā regulāri 
saņem dažādu Latvijas pašval-
dību iedzīvotāju ziņojumus un 
sūdzības par dabiskos biotopus, 
kultūraugus un mājdzīvnieku 
veselību apdraudošo Spānijas 
kailgliemezi Arion vulgaris. Glie-
meži nereti tiek konstatēti lielā 
skaitā un nodara ievērojamus 
postījumus  dārzu īpašniekiem. 
Līdz ar siltāka laika iestāšanos 
iedzīvotāju sūdzību skaits pēdē-
jās nedēļās ir būtiski pieaudzis, 
nereti tiek izteikts lūgums pēc 
koordinētas cīņas ar šīs sugas 
īpatņiem.

Spānijas kailgliemezis ir 
ierindots Eiropas simts visinva-
zīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai 
gan no zinātniskā viedokļa arī 
Latvijā šī suga ir klasificējama 
kā invazīva, nepilnīgā norma-
tīvā regulējuma dēļ šobrīd Spā-
nijas kailgliemezis nav oficiāli 
iekļauts invazīvo sugu saraks-
tā. Latvijas teritorijā šī suga ir 
sastopama kopš 2009. gada. 
2019. gada rudenī bija konstatē-
tas un apstiprinātas 59 Spānijas 
kailgliemežu atradnes, kuras 
lokalizējas galvenokārt Latvi-
jas centrālajā daļā. 2020. gadā 
sugas izplatība, visticamāk, ir 
paplašinājusies. Ārēji Spānijas 
kailgliemezis Arion vulgaris ir 
ļoti līdzīgs vietējam sarkanajam 

kailgliemezim Arion rufus, kas ir 
sastopams Latvijas dienvidrietu-
mos – Embūtē  un pie Liepājas 
ezera. Minētā iemesla dēļ ek-
sperti vispirms precīzi nosaka 
kailgliemeža sugu un tikai tad 
tiek apstiprināta jauna atradne.

Latvijas teritorijā kaitēklis 
galvenokārt tiek ievazāts ar stā-
diem, pie kuru saknēm atrodas 
gliemeža oliņas. Līdz ar stādiem 
gliemezis veiksmīgi iedzīvojas 
dārzos un pa ceļmalām, grāv-
malām un ūdenstilpju piekras-
tēm izplatās arī kaimiņu dārzos 
un dabiskās teritorijās. Tāpēc 
ir svarīgi Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanā iesais-
tīties visiem invadēto teritori-
ju īpašniekiem. Tā kā Spānijas 
kailgliemezis visintensīvāk olas 
dēj no augusta līdz septembrim, 
jācenšas panākt, lai pēc iespējas 
mazāks gliemežu skaits sasnieg-
tu olu dēšanas vecumu un izdētu 
olas. Vienā dējumā var būt pat 
vairāk nekā 250 olu.

Sugas ietekme var izpausties 
dažādi, piemēram, kailgliemeži 
var apdraudēt kultūraugus un 
vietējās augu sugas, tās apēdot 
vai pārnēsājot dažādus augu 
patogēnus. Tāpat Spānijas kai-
lgliemezis barojas ar citu bez-
mugurkaulnieku sugu īpatņiem, 
piemēram, gliemežiem un slie-
kām. Ir novērota krustošanās ar 

tuvāk radniecīgajām Arion ģints 
kailgliemežu sugām, kā rezultā-
tā tās asimilējas un izzūd. Suga 
var izplatīt jaunas parazītu un 
patogēnu sugas, kas ar glieme-
žiem tiek ievestas no citiem re-
ģioniem.

Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina:

l ziņot par jauniem Spānijas 
kailgliemeža atradņu gadīju-
miem, izmantojot vietni “Inva-
zīvo sugu pārvaldnieks” (http://
bit.ly/invazivs);

l pašvaldībās, kur Spānijas 
kailgliemeža atradnes ir apstip-
rinātas un tas jau ir bieži sasto-
pams, iespēju robežās uzņemties 
šīs sugas īpatņu iznīcināšanas 
koordināciju, piemēram, uzstā-
dot konteinerus iedzīvotāju sa-
lasīto īpatņu centralizētai savāk-
šanai un utilizēšanai; jāievēro, 
ka konteineriem jābūt tādiem, 
no kuriem kailgliemeži nevar iz-
kļūt, kā arī jāizvēlas atbilstošas 
kailgliemežu utilizēšanas meto-
des, kas nepiesārņo vidi un no-
vērš nejaušu sugas izplatīšanu;

l pievērst īpašu uzmanību, 
lai šīs un citu invazīvo sugu 
ierobežošanas pasākumi tiktu 
veikti arī pašvaldības īpašumā 
esošajās vai apsaimniekotajās 
platībās.

Lai veicinātu sabiedrības iz-
pratni par invazīvajām sugām 

un ievāktu datus par to izplatī-
bu, Dabas aizsardzības pārvalde 
LIFE Integrētajā projektā “Natu-
ra 2000 aizsargājamo teritoriju 
pārvaldības un apsaimniekoša-
nas optimizācija” (LIFE-IP Lat-
ViaNature) ir izstrādājusi vietni 
“Invazīvo sugu pārvaldnieks”. 
Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt 
informāciju par 50 invazīvām su-
gām, to izplatību, kā arī ziņot par 
jaunatklātām atradnēm. Vietne ir 
pieejama jebkuram interesentam 
saitē http://bit.ly/invazivs.

Par Spānijas 
kailgliemežu atlieku 
utilizēšanu

Valsts vides dienests ir saņē-
mis Dabas aizsardzības pārval-
des lūgumu ieteikt risinājumus 
Spānijas kailgliemežu (turpmāk 
– gliemežu) atlieku utilizēšanai. 
“Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma” pirmā panta ceturtajā 
prim daļā ir definēti bioloģiski 
atkritumi, starp kuriem ir arī 
bioloģiski noārdāmi dārzu un 
parku atkritumi. Sāls vai vara 
sulfāta šķīdumā bojā gājuši glie-
meži ir uzskatāmi par bioloģis-
kiem atkritumiem. Gliemežu 
atrašanās sāls šķīdumā vai 1% 
vara sulfāta šķīdumā atkritumu 
klasifikāciju nemaina. Tomēr, ja 
vara sulfāta koncentrācija pār-
sniedz 1%, atkritumi ir uzska-

tāmi par bīstamiem un tos var 
apsaimniekot bīstamo atkritu-
mu apsaimniekotājs, kuram ir 
atbilstošas VVD izsniegtas at-
ļaujas.

Ja bojā gājušo gliemežu dau-
dzums ir samērojams ar māj-
saimniecības iespējām, tos var 
ievietot kompostā vai aprakt, pēc 
iespējas samazinot vara sulfāta 
šķīduma nonākšanu vidē. Sa-
vukārt, ja ir plānots veikt koor-
dinētu gliemežu savākšanu un 
savāktais apjoms sasniedz bū-
tiskus apjomus, tie ir jānodod 
atkritumu apsaimniekotājam, 
kuram ir tiesības apsaimnie-
kot bioloģiskos atkritumus vai 
bīstamos atkritumus, ja vara 
sulfāta šķīduma koncentrācija 
pārsniedz 1%. VVD ieskatā, pie-
mērota apsaimniekošanas dar-
bība ir nodrošināma, piemēram, 
biogāzes stacijās, ar kurām paš-
valdības var vienoties par glie-
mežu apsaimniekošanu un pre-
cizēt piegādes nosacījumus, vai 
tās var pieņemt gliemežus arī 
sāls vai vara sulfāta šķīdumā.

VVD vērš uzmanību uz to, 
ka Valsts augu aizsardzības 
dienests ir kompetentā iestāde 
par ķīmiskām vielām, kas ir ie-
gādātas un izmantotas ar mērķi 
aizsargāt dārzu un faktiski tiek 
lietotas kā augu aizsardzības lī-
dzeklis.

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu



2021. gada jūnijs18  www.pavilosta.lv

Redzi, bērnības taciņa beidzas.
Biji mazs ķipars. Tagad jau liels.
Pretī skolai raiti nu steidzas
Tētiņa lepnums, māmiņas prieks.
Lai katra diena ar brīnumu atnāk,
Lai katrā dienā starojas prieks.
Un par krietnu cilvēku izaug 
Omītes lepnums, opīša prieks.
Šodien tu dārziņam sveikas saki,
Visskaistākās atmiņas paņem sev līdz.
Tas mīļums, kas tavā sirsniņā mājo
Pie laimītes tevi reiz aizvedīs.
                                  (Lauma Daugiša) 

Paldies “Jumīšu” grupas vecākiem par sagādātajiem zie-
diem zāles dekorēšanai un veltīto laiku ziedu pušķīšu veido-
šanā.

“Taurenīšu” grupas skolotājas 
Dace Vīgante un Evija Antonoviča

Taurenīši aizlido uz skolu

Pirmsskolas vadītāja Monta 
Pētermane grupas “Taurenīši” 
bērniem, nākamajiem pirmklas-
niekiem, vēlēja sapņot  krāsainus 
sapņus, nebaidīties no grūtībām 
un kļūdām, būt zinātkāriem un 
neatlaidīgiem. Bet bērnu vecā-

kiem viņa pateicās par sadarbību 
daudzu gadu garumā, novēlēja pa-
cietību un sapratni, kļūt par drau-
giem un padomdevējiem saviem 
mīļajiem skolas bērniem.

Pēc svinīgā izlaiduma un naš-
ķošanās ar svētku torti “Taurenī-

šu” grupas bērni ar skolotājām un 
auklītēm devās nelielā ekskursijā 
uz mini zoodārzu “Atomi”, kur 
visi kopā jautri pavadīja laiku.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

Pāvilostas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādē “Dzin-
tariņš” 28. maijā “Taurenīšu” 
grupas bērni svinēja izlaidu-
mu. Arī šogad svētku diena no-
ritēja bez vecāku klātbūtnes 
un lielo sveicēju pulka, taču, 
neraugoties uz to, bērni bija 
priecīgi, smaidīgi un pozitīvi 
satraukti. Arī izlaidumā bez 
viesiem netrūka ziedu, dāvanu, 
siltu apskāvienu, prieka asaru 
un pateicības vārdu.

Izlaidums pirmsskolā ir pir-
mais  pieturas punkts bērnu dzī-
vē, viens ceļa pagrieziens, kurš 
ved tālāk uz skolu. Taču pirms 
tam ir mazliet jāpiestāj un jāat-
skatās atpakaļ uz šī ceļa sākumu. 
Kāds ceļu uz bērnudārzu mērojis 

jau ilgāku laiku, bet cits apmek-
lējis tikai pēdējos mācību gadus. 
Ikdiena pirmsskolā pagāja gan ar 
dziesmām un dejām, gan mūziku 
un jautrošanos svētku reizēs. Tik 
daudz ko atcerēties un līdzi pa-
ņemt uz lielo skolu! Arī izlaiduma 
dienā bērni sniedza priekšnesu-
mus. Bērnu pateicība par kopā 
pavadīto laiku skolotājām un 
auklītēm jeb skolotāju palīdzēm, 
visiem iestādes darbiniekiem tika 
izteikta dzejas rindās, dziesmās 
un rotaļdejās un papildināta ar 
skaistiem pavasara pušķīšiem.

Savukārt bērnu vecāku patei-
cības vārdi par bērnu skološanu 
un mīļu auklēšanu tika veltīti vi-
sam iestādes kolektīvam, pirms-
skolai dāvājot trīs dažādu krāsu 

jāņogu stādus, ko iestādīt lauku-
mā pie bērnudārza. Tie vienmēr 
atgādinās par 2021. gada “Tau-
renīšu” grupas bērniem un būs 
vitamīnu avots nākamajiem au-
dzēkņiem.

Šajā mācību gadā no pirms-
skolas izglītības iestādes “Dzinta-

riņš” “Taurenīšu” grupas uz skolu 
aizlidoja 15 bērni: Dārta ANSO-
NE, Juris BIKSĀNS, Rolands 
CIGLIS, Markuss DZENIS, Er-
nests GRUNDMANIS, Hanna 
JANSONE, Kristena KOKMANE, 
Roberts KOKMANIS, Kristers 
OZOLS, Pēteris PRIEDOLIŅŠ, 

Ance Karolīna PUTNIŅA, Ralfs 
ROZENBERGS, Santa TUMPE-
LE, Ance VĒRNIECE un Leo-
nards ZAMARĪTIS. Viņus drošā 
lidojumā uz skolu palaida audzi-
nātājas Dace Vīgante un Evija 
Antonoviča, kā arī auklītes Aiga 
Rudzāja un Sandra Gruntmane.

Foto: M. Kurčanova

Foto: E. Antonoviča
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2021. gada 20. un 21. maijā Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola aizvadīja savu XXVI izlaidumu. Šogad 
tas bija ļoti neparasts – atbilstošs valstī noteiktajai kārtībai. Absolventi un pedagogi sēdēja, ievērojot distan-
ci, taču tas nemazināja svētku noskaņu, jo skolu absolvēja trīs audzēkņi:

l stīgu instrumentu spēli (vijoles spēle) – Gabriela VAGOTIŅA-VAGULE (pedagoģe Dace Bērzniece);
l taustiņinstrumentu spēli (klavierspēle) – Ramona Tīna ROLMANE (pedagoģe Līga Spjute);
l vizuāli plastisko mākslu – Līvija Elga KRĒSLIŅA (pedagoģes Inita Zingnika un Solveiga Vārna), kura 

mākslas izglītību turpinās Liepājas MMDV. 

Prieks par vecākiem un viņu bērniem, kas ir varoši, daroši un atvērti idejām. Liels gandarījums peda-
gogiem, kuru ieguldītā enerģija tiek nesta tālāk gan kā atmiņas par skolas laiku, gan kā iedvesma turpināt 
apgūt mākslu, gan kā noteiktas prasmes, kas kļuvušas par katra absolventa personības iezīmi. Lai pasaule 
turpina ziedēt un mēs tajā!

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Šnore

IZLAIDUMS PĀVILOSTAS 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

Absolvente 
Gabriela Vagotiņa-Vagule.

Absolvente 
Ramona Tīna Rolmane.

Absolvente 
Līvija Elga Krēsliņa.

Neraugoties uz to, ka arī šis mācību gads bija grūtāks, nekā ierasts, 
jo mācības lielākai daļai skolēnu notika attālināti Covid-19 dēļ, tomēr 
šo mācību gadu esam noslēguši ar labiem rezultātiem. Vēlreiz pierā-
dās tas, ka, kopīgi sadarbojoties skolotājam, skolēnam un vecākiem, 
varam sasniegt labus rezultātus, ti kai žēl, ka arī šogad izpaliek kopīgā 
svinīgā skolas noslēguma diena ar apbalvojumu pasniegšanu.

Pāvilostas pamatskolu 2020./2021. mācību gadā ar labām un teica-
mām sekmēm noslēdza 33 skolēni, kas ir 40% no visa skolēnu skaita. 

“Cerību balva” ir naudas balva 5.–12. klašu skolēniem, kuri sasnie-
guši augstu zināšanu līmeni un kuriem gada vidējā atzīme ir 8,5–10 
balles. Balvu šī mācību gada izskaņā saņēma:

VĀRDS, UZVĀRDS KLASE VIDĒJĀ BALLE

Evelīna Glužģe 4. 9,00

Monta Tumpele 4. 9,43

Līva Zamarīte 5. 8,55

Lauma Svilpe 5. 8,55

Roberts Vērnieks 5. 8,82

Gerhards VagotiņšVagulis 5. 8,82

Jūlija Šeiko 6. 8,85

Gerda Lācīte 7. 8,63

Marija Elizabete Muižniece 7. 9,06

Gabriela VagotiņaVagule 8. 9,00

Kristiāns Roberts Gertsons 9. 8,56

Savukārt sākumskolas posmā (1.–3. klase) ar augstiem mācību sa-
sniegumiem skolu beidza: 

l Zane Grīnblate (1. klase),
l Henrijs Krēsliņš (1. klase),
l Marta Rozīte (2. klase),
l Krišs Zernis (2. klase),
l Emīlija Siliņa (2. klase),
l Heidi Blaubārde (3. klase),
l Uģis Edvards Muižnieks (3. klase),
l Gregors Vagotiņš-Vagulis (3. klase).
Apsveicam visus skolas izcilniekus un vēlam tikpat augstus mā-

cību sasniegumus arī nākamajā mācību gadā! Paldies vecākiem par 
atbalstu un sadarbību! Paldies visiem pedagogiem par izturību un 
prasmi pielāgoties citiem darba apstākļiem mācību satura realizē-
šanā! 

Visai skolas saimei novēlu saulainu, jauku vasaru un stipru veselī-
bu! Cerēsim, ka nākamais mācību gads būs labāks par šo un varēsim 
mācīties atkal skolā.

Direktores vietniece Aina Jakovļeva

PĀVILOSTAS PAMATSKOLAS ZIŅAS

“Cerību balva” Pāvilosta pamatskolā 
2020./2021. mācību gadā

27. maijā tiešsaistes platfor-
mā Zoom norisinājās nacionālo 
skaļās lasīšanas sacensību Lie-
pājas reģiona fināls. Sacensību 
otrajā kārtā piedalījās deviņi 
čempioni, kas titulu bija ieguvuši 
savā skolā.  Šogad sacentās tikai 
5. klašu skolēni.

Žūrijas sastāvā bija žurnā-
liste un grāmatu autore Inese 
Ķestere, literāte un organizācijas 
“Radi vidi pats” aktīviste Linda 
Skranda un bibliotēkas “Libris” 

bibliotekāre un Liepājas Neatka-
rīgā teātra aktrise Diāna Zuļģe. 
Žūrija par skaļās lasīšanas sacen-
sību čempionu Liepājas reģionā 
2021. gadā atzina Vērgales pa-
matskolas skolnieku DANIELU 
ŠTRAUHU. Viņš lasījumam bija 
izvēlējies  fragmentu no Kristī-
nas Olsones grāmatas “Zombiju 
drudzis”. 

Valsts finālā piedalīsies pa 
vienam kandidātam no katra re-
ģiona, tādēļ Daniels septembrī 

dosies uz Rīgu, lai piedalītos ša-
jās sacensībās. Katrs reģionālais 
uzvarētājs lasīs fragmentu no 
izvēlētās grāmatas. Valsts fināls 
būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks 
ielūgta visa lasīšanas čempiona 
klase. 

Paldies skolotājai Inesei Ren-
ķei un Daniela vecākiem par ie-
guldījumu Daniela sagatavošanā 
skaļās lasīšanas konkursam!  

Vita Braže

Skaļās lasīšanas konkurss

Vērgales pamatskolā 2. mācību pusgadu ar labām un teica-
mām sekmēm beidza 40 skolēni:

1. klasē – Beta MELVAGA, Lauris ZĒRANDS, Markus FRANCIS, 
Gustavs EZERMALIS, Raitis GĒGERSONS; 

2. klasē – Uvis AIZSTRAUTS, Krista BEĶERE, Sabīne BIRZNIECE, 
Eimija Emilia BURKĒVICA, Jūlija Adriana AKERFELDE, Ainards JAUN-
ZEMS, Marta KURME, Daniels KAZBUĶIS; 

3. klasē – Pēteris MIZĒNS, Adriana Lorete BĀDERE, Valters AP-
LOKS, Madars DIMANTS;

4. klasē – Marta Amēlija AKERFELDE, Renāte APLOKA, Ralfs GŪT-
MANIS, Dominiks PRIEDE, Laura VANAGA; 

5. klasē – Augusts AKERFELDS, Arians JAUNZEMS, Sinita Egija 
MATUTE, Edvards AKERFELDS; 

6. klasē – Intars VOITKEVIČS, Madara MIZĒNA, Ance MATISONE, 
Ralfs HELMŠTEINS; 

7. klasē – Nikola KRAUKLE, Marta VĪTOLIŅA, Paula BRĒDIĶE, 
Madara BRĒDIĶE; 

8. klasē – Arnita APLOKA, Reinis VĪTOLIŅŠ, Gundega MATISONE, 
Mārtiņš LAGZDIŅŠ; 

9. klasē – Džeina ŠERVINCKA, Amanda TROFIMOVA.

VĒRGALES PAMATSKOLAS ZIŅAS
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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 jūlija izdevumam 
jāiesniedz līdz 28. jūnijam. Rakstus var 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 – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

No 15.05.2021. apmeklētājiem 
IR ATVĒRTS 

PĀVILOSTAS TENISA KORTS
(bez inventāra nomas)

Lūdzam zvanīt 
un rezervēt spēles laiku
pa mobilo tel. 29230995!

DARBA LAIKS
NO TREŠDIENAS LĪDZ SVĒTDIENAI 

plkst. 11.00 – 15.00 / plkst. 16.00 – 20.00.

BRĪVDIENAS – pirmdiena, otrdiena.

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2021. gada maijā Pāvilostas novadā 

REĢISTRĒTAS 3 LAULĪBAS UN 
1 ZĒNA PIEDZIMŠANA VĒRGALES PAGASTĀ.

SVEICAM ĢIMENES!

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

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no 
saulgriežu brīnuma
Lai sirds paņem līdzi.

ESAM TUVĀK VASARAI
Vēl mazliet, un klāt būs Līgo vakars un Jāņu diena. 
Kad rakstu, ir 28. maijs, un vēl nav zināms, kādi 
atvieglojumi vai ierobežojumi mūs sagaida vasarā. 
Ja noteikumi ļaus, tad 19. jūnija vakarā pie skolas 
ieskandināsim svētkus, bet Līgo vakarā notiks balle. 

24. jūlijā paredzēti Vērgales svētki, bet 22. augustā 
grupas “bet bet” 30 gadu jubilejas turnejas koncerts. 
Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai mājaslapā 
www.pavilosta.lv un informatīvajos stendos pagastā! 

Lai arī kā būs, novēlu ikvienam Jāņos sajust kopības 
prieku ģimenes un draugu lokā, ļauties gada īsākās 
nakts burvībai, tomēr neaizmirst, ka galvenais ir un 
paliek veselība.

Vērgales kultūras nama vadītāja

ZIEMUPNIEKU 
SAIETS

Šā gada 7. augustā Ziemu-
pē paredzēts astoņpadsmitais 
ziemupnieku saiets. Dienas 
kārtībā šoreiz nelielas izmai-
ņas. 

Kapusvētki paredzēti vē-
lāk nekā citus gadus – plkst. 
15.00.

Pēc kapusvētkiem plānota 
Jūras mājas jaunās ekspozīci-
jas atklāšana, vēlāk koncerts, 
kurā dzirdēsim Ēriku Budēvicu 
ar grupas “Hameleoni” dzies-
mām. Arī vakara ballē (ja to 
atļaus situācija valstī) mums 
spēlēs grupa “Hameleoni”.

Cerēsim, ka viss notiks, kā 
ieplānots. Uz tikšanos!

Ziemupes TN vadītāja 
Daina Vītola

Līdz 30. jūnijam 
Pāvilostas bibliotēkā skatāmi 
INITAS BEIHMANES foto mirkļi 
“ES TIKAI NEDAUDZ PIESKAROS”. 
Apmeklējot bibliotēku un izstādi, 
lūdzam ievērot valstī noteiktos 
ierobežojumus un apmeklējumu 
plānot vienai mājsaimniecībai.

Ziemupes tautas namā 
no 1. jūnija apskatāma 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 
2020./2021. mācību gada absolventes 
LĪVIJAS ELGAS KRĒSLIŅAS 
RADOŠO DARBU IZSTĀDE.

Vērgales kultūras nama logos 
no 12. jūnija apskatāma Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
radošo darbu izstāde 
“MĀMIŅA – SIRSNIŅA”.

IZSTĀDES

Pāvilostas pamatskola aicina darbā
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

darbam 3. klasē (nepilna likme) no 2021./2022. m. g.

Piedāvājam:
l ne mazāk kā 17 kontaktstundas un klases audzināšanu 
 (likme 30 stundas nedēļā, alga par likmi 830 EUR);
l iespēju profesionāli pilnveidoties;
l darbu radošā, aktīvā kolektīvā;
l iespēju papildus organizēt interešu izglītību 
 izvēlētajā vecumposmā.

Darba pienākumi: 
īstenot valsts izglītības standartu sākumskolā  (no septembra).
Darba pienākumus iespējams savienot ar studijām.

Prasības pretendentiem:
l izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem
 Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 
 profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
 kompetences pilnveides kārtību” (var būt pedagoģijas students);
l valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
l teicamas saskarsmes un sadarbības prasmes.

Sīkāka informācija pa tālruni 26455916.
Profesionālās dzīves aprakstu (CV) gaidīsim e-pastā skola@pavilosta.lv.

Pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas īstenošanas Latvi-
jas Pasta darbībā izmaiņas nav 
paredzamas – uzņēmums turpi-
nās piegādāt sūtījumus atbilstoši 
patlaban spēkā esošajām adrešu 
indeksu teritorijām, un tajās nav 

plānotas izmaiņas. Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas būs novadu nosau-
kumi vietās, kur notiks to apvienošana. Taču līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijas Pasts 
aicina visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan juridiskās personas – parūpēties par 
adrešu korektu pierakstu, ja tajās reformas rezultātā mainīsies attiecīgais novads. Maksimāli precīzs 
adreses pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, nekavējot kopējo pasta apmaiņas norisi.

Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un nomainīt savu adresi, norādot jauno novadu, piemēram, 
interneta veikalos izveidotajos klienta profilos, tāpat jāatceras par korektu pierakstu, veicot jaunus 
pasūtījumus citās vietnēs, tas attiecas arī uz preses izdevumu abonēšanu.

Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci tālāk saviem klientiem, nepiecie-
šams jau laikus sakārtot klientu adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām 
novadu robežām pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

Latvijas Pasts atgādina, ka sūtījuma adresē ir jānorāda šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds 
vai juridiskas personas nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums, pilsēta/
pagasts, novads, pasta indekss. 

Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu, svarīgi, lai adresāta vārds un uzvārds būtu 
norādīts precīzi un saprotami, jo šādā gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja identitāte, lūdzot uzrādīt 
personu apliecinošu dokumentu.

 
Latvijas Pasta Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa,

tālr. 67608505, 26628729, e-pasts pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv,
konti: twitter.com/latvijas_pasts| facebook.com/latvijas.pasts| instagram.com/latvijas_pasts


