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Ik gadu maijs mums 
sniedz daudz jauku svinamu 
brīžu: 1. maijā Darba svētkus, 
Baltā galdauta dienu 4. maijā, 
bet maija otrajā svētdienā 
mēs ierasti ar mīļiem vārdiem 
un pavasarīgiem ziediem 
sveicam savas māmiņas un 
vecmāmiņas Mātes dienā. 

Arī Pāvilostas pilsēta 
savas dibināšanas svētkus 
svin maijā, pavasarī, dabas 

atmodas visskaistākajā brīdī – ziedēšanas laikā, kad šķiet, 
ka meži, pļavas un pat jūra uzgavilē visai radībai.

Šogad aprit jau 142. gadadiena kopš 1879. gada maijā 
vācu barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds šeit dibināja ostu un 
pilsētu, to nosaukdams sava brāļa,  Kurzemes gubernatora 
Paula fon Lilienfelda vārdā – par Pāvilostu. 

Arī šajā klusajā un daudzo aizliegumu laikā mēs 
nedrīkstam aizmirst, ka paša pavasara plaukumā ir mūsu 
mīļās, skaistās un neparastās pilsētiņas Pāvilostas dzimšanas 
diena. Aicinu to atzīmēt ģimenes lokā pie svētku galda ar 
jaukām sarunām un sirsnīgu kopības izjūtu.

Svētku reizē pilsētai novēlu gādīgus, mīlošus, atsaucīgus, 
laipnus iedzīvotājus, kas rūpēsies par Pāvilostas izaugsmi, 
drošību un sakārtotību. Bet pāvilostniekiem novēlu veselību, 
optimismu, sirsnību, stipru ģimenes mīlestību, kurā izaugs 
lokāli patriotiska nākamā paaudze, kas nākotnē gādās par 
mūsu pilsētu.

Sveicu Pāvilostas pilsētas svētkos!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS

Pāvilostas vētras priedes
Mēs visām priedēm garām ejam
Kā paši sev, kamēr tās stāv
Kā visi koki mūsu silos.
Pat vētras lauzto žēl mums nav
Ar tādu smeldzi. Bet, kad nākam
Uz vētras priedēm lūkoties,
Mums, citu izkropļotos mūžus
Kā pašiem savus redzot, ciest.
Un vējos izkaisīto spītu
Tad zemi liektos stumbros krāt
Un pašiem sevi šajā krastā
Par vētras priedēm uzrunāt.
Un pašiem, lai cik taisni būtu
Un lai cik skaisti zaros vējš,
Viss mūsu augsto kroņu lepnums
Un stumbru stīvums jānoplēš, 
Lai saprastu, ka var tik zemu,
Ka var tik ilgi – saknēm vien – 
Pie savas skopās smilšu zemes
Uz dzimtā krasta turēties.

(O. Gūtmanis)

Pāvilostai - 142 

n Pilsētas centrā izstāde “PĀVILOSTA FOTOGRĀFIJĀS” 

n Kultūras nama logos izstāde “PĀVILOSTNIEKU TRAUKI CAURI LAIKIEM” 
	 /	sadarbībā	ar	biedrību	“Pāvilostas	kultūrvēsturiskais	vides	centrs”/

SESTDIENĀ,	15.	maijā		
n no plkst. 9.00 Tirgus laukumā – 
 AMATNIEKU, MĀJRAŽOTĀJU, ROKDARBNIEKU UN STĀDU TIRGUS

n muzikāls sveiciens “AR DZIESMU CAURI PILSĒTAI”

 no	plkst.	22.30	līdz	02.00

“PĀVILOSTAS

100-gades parks  –  50-gades parks  –  muzejs

Lai radītu svētku sajūtu, aicinām 15. un 16. maijā pie savām mājām izlikt 
Pāvilostas pilsētas karogu un kā svētku rotu – ziedus vai ziedu kompozīcijas.

Apmeklētājiem	lūgums	ievērot	2	metru	distanci	un	aktuālās	valstī	noteiktās	
epidemioloģiskās	drošības	prasības	un	pulcēšanās	ierobežojumus!!!

no	14.	līdz	16.	maijam

lāzeru gaismas performances

 STĀSTS”
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matvedībai atmaksāt īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, izsoles 
dalībnieku samaksāto nodrošinājuma maksu un kompensēt dalības maksu. Uzdeva Pā-
vilostas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei pasūtīt atkārtotu zemesgabala Dzin-
taru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, uzmērīšanu, atdalot zemesgabalu, zem kura 
atrodas SAM 3.3.1. projektā “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši 
vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” iz-
būvētās komunikācijas, kas nodrošina piekļuvi īpašumam Dzintaru iela 87C, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, turpmāk atdalāmais zemesgabals. Nolēma atdalīto zemesgabalu izvei-
dot kā Celtnieku ielas atzaru un reģistrēt to Pāvilostas novada pašvaldības ielu reģistrā. 
Nolēma pēc zemesgabala atdalīšanas un izmaiņu reģistrēšanas zemesgrāmatā atkārtoti 
pasūtīt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, vērtējumu 
neatkarīgam vērtētājam. Nolēma pēc vērtējuma saņemšanas atkārtoti lemt par nekusta-
mā īpašuma nodošanu atsavināšanā un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

2021. GADA 22. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS. Sēdi 
protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē 
tika izskatīts 1 darba kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â pārtraukt mācību norisi klātienē Pāvilostas pamatskolā un Vērgales pamatskolā 

1.–9. klasei. Uzdeva pēc sēdes nekavējoties nosūtīt lēmumu Pāvilostas pamatskolas di-
rektorei Maritai Rolmanei un Vērgales pamatskolas direktoram Gintam Jurikam izpildei. 
Uzdeva mācības 1.–9. klasei organizēt attālināti, izņemot individuālās konsultācijas izglī-
tojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības 
pakāpē. Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga uzaicinājuma atbilstoši izglī-
tības iestādē noteiktajai kārtībai, tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā 
esošo tiesisko regulējumu, nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem 
izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). 
Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītoja-
mais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Konsultācijas drīkst 
īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecī-
bas. Nolēma veikt ikdienas monitoringu par saslimstības rādītājiem Pāvilostas novadā. 
Atkārtoti par mācību atsākšanu klātienē lems pēc 14 dienu kumulatīvā Covid-19 gadī-
jumu skaita uz 100 000 iedzīvotājiem samazināšanās, kā to paredz Ministru kabineta 
2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai” un saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 
publicēto sarakstu “Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj 
mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas 
kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē”  “Latvijas Vēstnesī”.

2021. GADA 29. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā 
arī pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MA-
GONE, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilos-
tas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE, Pāvilostas novada pašval-
dības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdi protokolēja Pāvilostas 
novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 34 darba 
kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â apstiprināt SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 2020. gada pārskatu, SIA 

“Vērgales komunālā saimniecība” 2020. gada pārskatu un Pāvilostas novada pašvaldības 
2020. gada pārskatu.

â samazināt vienai politiski represētajai personai nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mu par 50 procentiem par nekustamo īpašumu Vērgales pagastā, jo nekustamais  īpa-
šums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â veikt ar 2021. gada 29. aprīli nekustamā īpašuma īres un nomas maksas pārrēķinu 
nekustamiem īpašumiem Priežu iela 8-11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un Dzintaru iela 
97-7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â izbeigt ar 09.04.2021. zemes nomas  līgumu ar divām privātpersonām par nekus-
tamo īpašumu  “Mazžagari”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma veikt nekusta-
mā īpašuma nodokļa un nomas maksas pārrēķinu par nekustamo īpašumu “Mazžagari”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â slēgt ar vienu privātpersonu nekustamā īpašuma “Strazdi”, Sakā, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860090164,  pirkuma nomaksas līgumu. 

â slēgt ar SIA “BRENOLTI” (reģistrācijas Nr. 42103015801) nekustamā īpašuma 
“Krejotava”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860090358, pirku-
ma līgumu.

2021. GADA 6. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

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

Dome nolēma: 
â atsākt mācības 7.–9. klasei klātienē Pāvilostas pamatskolā un Vērgales pamatsko-

lā no 2021. gada 12. aprīļa rotācijas kārtībā. Uzdeva Pāvilostas pamatskolas direktorei 
Maritai Rolmanei un Vērgales pamatskolas direktoram Gintam Jurikam sastādīt grafiku 
mācību procesa nodrošināšanai; noteikt kārtību un atbildīgos par 2021. gada 1. aprīļa 
Ministru 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 stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai 
skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplie-
tošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, laboratoriju un dienesta viesnīcu 
izmantošanu; nodrošināt, ka ar šī lēmuma 3.2.2. punktā minēto kārtību tiek iepazīsti-
nāti izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki un pakalpojumu sniedzēji, kā arī 
nodrošināt to ievietošanu publiskās iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē; veikt Slimību 
profilakses un 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. Uzdeva veikt izglītības 
iestādēs klātienē nodarbināto iknedēļas Covid-19 testēšanu.  Par atbildīgo personu klātie-
nes mācību koordinēšanā noteica Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķes p. i. 
Ainu Jakovļevu. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldībai iespēju robežās organizēt skolēnu 
transportu, lai nodrošinātu izglītojamo drošu nokļūšanu mācību iestādēs, un veikt ikdie-
nas monitoringu par saslimstības rādītājiem Pāvilostas novadā.

2021. GADA 9. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS. Sēdi 
protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē 
tika izskatīti 2 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â apstiprināt 2021. gada 30. martā notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības ne-

kustamā īpašuma “Pagasta meži”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 6. kvartāla 11., 24. 
un 26. nogabala cirsmas pārdošanu AS “PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, 
par izsolē nosolīto augstāko cenu 79 050 EUR. Nolēma slēgt pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Pagasta meži”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 6. kvartāla 11., 24. un 26. 
nogabala cirsmas pirkuma līgumu ar AS “PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121. 
Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai sagatavot pirkuma 
līgumu parakstīšanai.

â slēgt nekustamā īpašuma “Ploce 2”-7, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64969000100, pirkuma līgumu ar privātpersonu un parakstīt nekustamā īpa-
šuma “Ploce 2”-7, Plocē Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64969000100, 
pirkuma līgumu 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Noteica atbildīgo par 
lēmuma izpildi pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas pārstāvi.

2021. GADA 15. APRĪLĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. 
Sēdē piedalījās domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS un Pāvilostas novada domes 
deputāti Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un 
Elmārs ŠĒNS. Paternitātes atvaļinājuma dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS. 
Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. 
Sēdē tika izskatīts 1 darba kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-

bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Dome lēma pārtraukt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā, izsoli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ atsavināmā nekustamā īpa-
šuma uzmērīšanas procesā konstatēto nepilnību un izsoles nolikumā nepilnīgi norādītās 
informācijas dēļ. Atcēla Pāvilostas novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu, prot. Nr.4., 
6.§, “Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nosacītās 
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības grā-
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â viena privātpersona par nekustamo īpašumu veica avansa maksājumu 972,3 EUR 
no nosacītās cenas, iemaksājot to Pāvilostas novada kasē 2021. gada 21. aprīlī. Atlikušo 
summu 8747,99 EUR par nekustamo īpašumu uzdeva veikt piecu gadu laikā pēc sastādītā 
maksājumu grafika ar iespēju pilnu pirkuma maksu veikt ātrāk. Pēc pilnas nosacītās ce-
nas samaksas pašvaldība 15 dienu laikā izsniegs privātpersonai nostiprinājuma lūgumu 
īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā.

â slēgt ar vienu privātpersonu nekustamā īpašuma Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 6413 900 0195,  pirkuma nomaksas līgumu. 

â nodot atsavināšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības 
iela 14-4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64969000200, kas sastāv no kop-
īpašuma zemes domājamās daļas 212/1628 un kopīpašuma būvju domājamās daļas 
212/1628. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 3000,00 EUR.

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejupes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64960050223, izsoles rezultātus par labu SIA “Lion Estate” (reģistrācijas Nr. 
42103075497) par nosolīto pirkuma maksu 3069,00 EUR.

â apstiprināt nekustamā īpašuma Parka iela 14A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 6413 002 0178,  izsoles rezultātus par labu vienai privātpersonai par nosolīto 
pirkuma maksu 18 565,00 EUR.

â apstiprināt nekustamā īpašuma (starpgabala) “Lotes”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64860030084, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 64860060030, platība – 1,11 ha,  izsoles rezultātus par labu SIA “Jāņkalni S” (reģis-
trācijas Nr. 42103061938) par nosolīto pirkuma maksu 3640,00 EUR.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Apstiprināja nekus-
tamā īpašuma “Zaķēni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960050289, 
izsoles rezultātus par labu Liepājas rajona Vērgales zemnieku saimniecībai “Gausēni” 
(reģistrācijas Nr. 42101022692) par nosolīto pirkuma maksu 12 269,00 EUR.

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1, Pā-
vilostā, Pāvilostas novadā, sastāvā esošās Pāvilostas jauniešu SERF kluba ēkas ar adresi 
Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā; nekustamā īpašuma Kalna iela 43, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130010255 daļas 1,0 ha 
platībā un pludmales nogabalu E un G zemes nomas tiesību 2021. gada 16. aprīļa izsoles 
rezultātus. Uzdeva Pāvilostas novada Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijai veikt nepieciešamās darbības nomas līgumu noslēgšanai:

– ar SIA “REMODEL” (reģistrācijas Nr. 4010398118, juridiskā adrese Kadiķu iela 3-6, 
Rīga) par nekustamā īpašuma  Dzintaru iela 1, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sastāvā esošo 
ēku Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un tai piegulošās zemes nomas tie-
sībām uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 506,25 EUR mēnesī, papildus nomas maksai 
nomnieks maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli;

– ar SIA “DERATA” (reģistrācijas Nr. 40103660855, juridiskā adrese Tallinas iela 
35c-68, Rīga) par nekustamā īpašuma Kalna iela 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 64130010255 daļas 1,0 ha platībā nomas tiesībām uz 5 
gadiem, nosakot nomas maksu  1025,25 EUR mēnesī, papildus nomas maksai nomnieks 
maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli;

– ar SIA “DERATA” (reģistrācijas Nr. 40103660855, juridiskā adrese Tallinas iela 
35c-68, Rīga) par pludmales nogabalu nomas tiesībām līdz 2021. gada 15. septembrim, 
nosakot nomas maksu par katru nogabalu 44,00 EUR mēnesī, papildus nomas maksai 
nomnieks maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli.

Nolēma lēmumu iesniegt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai atzinuma snieg-
šanai. Gadījumā, ja izsoles uzvarētāji 15 dienu laikā no Dienvidkurzemes novada finanšu 
komisijas atzinuma sniegšanas dienas nomas līgumu neparaksta, turpmākās darbības 
veicamas saskaņā ar 2021. gada 25. marta lēmumos “Par pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles 
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.5., 43§), “Par pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma Kalna iela 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomas tiesību izso-
les rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.5., 
31§) un “Par pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (protokols Nr.5., 
30§) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

â reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzintaru iela 109C, Pāvilostā, Pāvil-
ostas novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0170, 
platība – 0,1414 ha,  uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda (veicot zemes vienības ka-
dastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta). Pēc ierakstīšanas ze-
mesgrāmatā tiks lemts atkārtoti par Dzintaru ielas 109C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64130020170, atsavināšanu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Pūlīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr. 64860050107, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64860050075, platība – 0,7 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles 
sākumcena) 3094,00 EUR, izsoles soli 100 EUR un izsoles reģistrācijas maksu  50 EUR. 
Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu, to veicot viena mē-
neša laikā pēc izsoles. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Pūlīši”, Sakas pagastā, Pāvil-
ostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Piešķirt apbalvojumu darba jubilejā,  pateicības rakstu un naudas dāvinājumu šādiem 
pašvaldības darbiniekiem, atzīmējot apaļās darba jubilejas, kā to nosaka “Pāvilostas no-
vada pašvaldības darba jubileju apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtība” (ap-
stiprināta 27.02.2020.): Solveigai Ansonei – 60 EUR apmērā, Ainai Jakovļevai – 70 EUR 

apmērā, Agritai Valkašai – 70 EUR apmērā, Ildzei Agitai Balodei – 60 EUR apmērā, Ingu-
nai Blaubārdei – 50 EUR apmērā, Vizmai Ģēģerei – 50 EUR apmērā, Uldim Kristapsonam 
– 50 EUR apmērā, Anitai Sprudzānei – 60 EUR apmērā, Ingai Šnorei – 60 EUR apmērā, 
Jānim Vitrupam – 50 EUR apmērā, Mārai Švītiņai – 60 EUR apmērā, Guntai Helmšteinei 
– 50 EUR apmērā, Vizmai Inārai Ansonei – 100 EUR apmērā, Ivetai Vanagai – 60 EUR 
apmērā, Sigitai Freimanei – 60 EUR apmērā. Pāvilostas novada pašvaldības darba jubi-
leju apbalvojumu kandidātus uzdeva publicēt Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā 
www.pavilosta.lv un Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas”.

â apstiprināt Pāvilostas novada  pašvaldības finansēto projektu  konkursa komisijas 
2021. gada  29. aprīļa lēmumu “Par Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu  
finansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanas re-
zultātiem”. Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu finansēša-
nas konkursa vērtēšanas nolikumu un Pāvilostas novada domes piešķirto finansējumu 
5000,00 EUR apmērā, nolēma atbalstīt šādus projektus ar atbilstošu summu:

N.P.K. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums 
no pašvaldības (EUR)

1. Dainis Vinklers Grupas “PIEMARE” dziesmu ierakstīšana 580,00

2. Gunta Raibarte “Senioru dzīvespriekam” 316,40

3. Elīna Horna Ziemassvētku rotājumu radošās darbnīcas un 
konkurss

636,00

4. Inga Šnore Mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā – 
skaņā un krāsā”

330,00

5. Biedrība “Ziemupīte” Pludmales ģērbtuves 639,00

6. Lejaskurzemes tūrisma 
un orientēšanās klubs 
“DR krasts”

Orientēšanās poligona izveide Pāvilostas nova-
da pašvaldības pilsētai LVM piegulošajā mežā, 
bijušās PSRS armijas bāzes teritorijā

662,18

7. Mirdza Sīpola “Ciemos pie māla cepļa” 498,00

8. Biedrība “Vērgalīte” “Radošās dienas – 2021” 638,42

9. Anda Uzare Rododendru stādījumi Ulmales kapos 700,00

â noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldības nekustamo īpašumu 
Dzintaru iela 109A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, par zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu  64130020182,  platība – 539 m2. Noteica nomas maksu 1,5% no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot 
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes no-
vada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt nomas līgumu pie zemes 
lietu speciālistes Annas Brūkles.

â iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai bez apbūves tiesībām pašvaldībai 
piekritīgo zemi “Belzēji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860110043, 
lauksaimniecības vajadzībām. Noteica nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās 
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvieno-
jamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt nomas līgumu pie zemes lietu speciā-
listes Annas Brūkles.

â iznomāt līdz 2033. gada 28. aprīlim vienai privātpersonai zemesgabala Brīvības 
iela 33B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130020203, zemes daļu 460 m2 

platībā. Noteica zemesgabala Brīvības iela 33B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64130020203, zemes daļas 460 m2  platībā nomas maksu 1,5% no zemesgabala ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vēr-
tības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo 
pašvaldību finanšu komisijas lēmuma noslēgt līgumu pie zemes lietu speciālistes. Pēc 
līguma noslēgšanas žoga būvniecību saskaņot ar Pāvilostas novada būvvaldi.

â pagarināt 01.06.2016. zemes nomas līguma Nr.146, kas noslēgts starp Pāvilostas 
novada pašvaldību un SIA “Egļu mežniecība” (reģistrācijas Nr. 40003614224), termiņu 
un noteikt to līdz 2033. gada 28. aprīlim. Nolēma saglabāt nomas maksu 2% no kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jums 64130040041, platība – 1,2512 ha, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 
64130040038, platība –  0,9261 ha. Nolēma saglabāt nomas maksu 3% no kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā: zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 
64130040049, platība –  6,0 ha, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 64130040046, 
platība –  3,2287 ha, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību fi-
nanšu komisijas lēmuma slēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas 
Brūkles.

â pagarināt zemes nomas līguma Nr.124, kas noslēgts starp Pāvilostas novada paš-
valdību un z/s “Brīvnieki” (reģistrācijas Nr. 42101021979), termiņu un noteikt to līdz 
2033. gada 28. aprīlim. Nolēma saglabāt nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāk kā 28,00 EUR gadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 64860040204, 
platība –  0,8 ha, zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 64860040061, platība –  2,6 ha, 
un zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 64860060099, platība –  2,6 ha. Nolēma sa-
glabāt nomas maksu 3% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējums 64860040119, platība –  4,8 ha, un zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējums 64860040127, platība –  9,3 ha, papildus nomas maksai maksājot 
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes no-
vada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt zemes nomas līgumu pie 
zemes lietu speciālistes Annas Brūkles.
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â slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “VV Foundation” (reģ. Nr. 40008278162) par 
publiska tēlniecības un skulptūru parka izveidošanu Pāvilostā, E. Šneidera laukuma te-
ritorijā. Nolēma sadarbības līgumu slēgt uz 5 gadiem. Paredzēt, ka biedrība “VV Founda-
tion” sadarbības līguma ietvaros par skulptūru parka iekārtošanu E. Šneidera laukuma 
teritorijā apņemas nodrošināt skulptūru parka izveidošanu, bet Pāvilostas dome apņe-
mas nodrošināt biedrībai “VV Foundation” E. Šneidera laukuma teritorijas izmantošanas 
un lietošanas tiesības skulptūru parka iekārtošanai, tādējādi abpusēji veicinot sabiedris-
ki nozīmīgu mērķu sasniegšanu.

â izbeigt ar 2021. gada 1. maiju vienai privātpersonai nekustamā īpašuma “Stallīši”, 
Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, nedzīvojamo telpu nomu. Iznomāt uz 5 ga-
diem vienai privātpersonai “Stallīši”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, Nr.26, 
Nr.27 un Nr.28. Nomas maksu par kūtiņu noteica 0,13 EUR/m2 gadā, plus PVN un zemes 
nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli mak-
sā nomnieks. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 
lēmuma slēgt nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles.

â noslēgt ar 2021. gada 1. maiju uz 5 gadiem nomas līgumu par telpām Dzintaru ielā 
71, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.  Nekustamā īpašuma nomas maksu par ēku noteica 0,58 
EUR/m2 mēnesī plus PVN. Apstiprināja nomas līguma projektu. Pēc Dienvidkurzemes 
novada finanšu komisijas lēmuma slēgt nomas līgumu ar privātpersonu. Pēc nedzīvoja-
mo telpu nomas līguma parakstīšanas telpu pārbūvi saskaņot ar būvvaldi.

â pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 5 gadiem 2 dzīvokļu īrniekiem. Dzīvokļa īres 
līgums jāparaksta viena mēneša laikā pie kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces.

â atzīt vienu privātpersonu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jau-
tājuma risināšanā. Nolēma uzņemt personu dzīvokļu rindā Vērgalē. Vērgales pagasta 
pārvaldes  lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt personu dzīvokļu rindā kā personu, kas no-
drošināma ar dzīvojamo platību vispārējā kārtībā. 

â atzīt vienu privātpersonu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā. Nolēma uzņemt personu dzīvokļu rindā gan Pāvilostā un Sakas pagastā, 
gan Vērgales pagastā. Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai A. Mūrniecei un 
Vērgales pagasta pārvaldes  lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt personu dzīvokļu rindā kā 
personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platību vispārējā kārtībā. 

â atzīt vienu privātpersonu par personu, kas tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību 
pašvaldības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, un iekļaut dzīvojamās  telpas apmai-
ņas palīdzības reģistrā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei reģis-
trēt personu pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas  palīdzības reģistrā. 

â noteikt, ka Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
Tirgus iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130010164, ir beigušās un ie-
raksts Kurzemes rajona tiesai par pašvaldības tiesībām ir dzēšams. Uzdeva Pašvaldības 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai sagatavot un iesniegt Kurzemes rajona 
tiesai dokumentus Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanai uz nekusta-
mo īpašumu Tirgus iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130010164.

â piekrist nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 64860050037, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
64860050038, un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Gūžas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860050038, pla-
tība – 9,0 ha, noteica  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 64860050037, platība – 8,19 ha, saglabāja  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â piekrist nekustamā īpašuma “Jaunusas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ka-
dastra Nr. 64860150258, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu  64860150269, un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Grambas”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860150269, platība – 3,0 ha, noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 64860150258, platība – 4,3 ha, noteica  nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201.

â piekrist nekustamā īpašuma “Ēcenieki”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64860010010, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu  64860020208, un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Martas”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860020208, platība – 13,26 ha, noteica  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 64860010010, platība – 27,9056 ha, saglabāja  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, NĪLM kods 0101.

â noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 109, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (kadastra Nr.64130020407), zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 
64130020407, platība – 0,5454 ha, jaunu zemes vienību veidošanai, detalizējot un kon-
kretizējot teritorijas plānojumā paredzēto izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot 
prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi 
jaunizveidotajām zemes vienībām. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā 
īpašuma Dzintaru iela 109, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 64130020407. Detālplānojuma Ierosinātāji ir divas privātpersonas. Par detāl-
plānojuma Izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru 
Alfrēdu Magoni. Par detālplānojuma Izstrādātāju apstiprināja SIA “Arhitektūra un vide” 
(reģistrācijas Nr. 43603016278). Par detālplānojuma izstrādes izdevumu finansētājiem 
apstiprināja Ierosinātājus. Apstiprināja detālplānojuma teritoriju – īpašuma Dzintaru 

iela 109 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64130020407 – un darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei. Piešķīra piekļuves tiesības SIA “Arhitektūra un vide” plāno-
šanas dokumenta izstrādātājai arhitektei Ivetai Lāčauniecei un grafiskās daļas izstrā-
dātājai Ievai Lillā teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (turpmāk tek-
stā – TAPIS) detālplānojuma izstrādei īpašuma Dzintaru iela 109, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130020407 pēc līguma noslēgšanas 
starp Pašvaldību, Ierosinātājiem un Izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un fi-
nansēšanas kārtību. Uzdeva pašvaldībai slēgt līgumu ar Ierosinātājiem un Izstrādātāju 
par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka izstrādi  veic un 
organizē detālplānojuma Izstrādātājs. 

â nodot detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai īpašuma Vētras iela 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 
64130060071, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060071. Detālplānojuma 
Vētras ielā 11, Pāvilostā, neklātienes (attālinātas) publiskās apspriešanas termiņš sā-
kas ne agrāk kā piecas darba dienas pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas teritorijas 
attīstības un plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Uzdeva detālplānojuma izstrā-
dātājam detālplānojuma projektu īpašumam Vētras ielā 11, Pāvilostā, ievietot TAPIS 
un Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā. Detālplānojuma neklātienes (attālinātas) 
publiskās apspriešanas minimālais termiņš īpašumam Vētras ielā 11, Pāvilostā, ir čet-
ras nedēļas. Informāciju atbilstoši “Covid-19infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 
21. pantam par detālplānojuma Vētras ielā 11, Pāvilostā, publisko apspriešanu, publis-
kās apspriešanas sanāksmi detālplānojuma izstrādātājam uzdeva ievietot Pāvilostas 
novada mājaslapā, Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra (TIC) mājaslapā, paš-
valdības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un TAPIS,  nosūtot informā-
ciju ievietošanai plašsaziņas kanālos un tās izvietošanai publiskajā ārtelpā sabiedris-
ko attiecību speciālistei uz e-pasta adresi info@pavilosta.lv, centra vadītājai uz e-pasta 
adresi tic@pavilosta.lv un teritorijas plānotajai Dacei Baumanei uz e-pasta adresi dace.
baumane@pavilosta.lv. Detālplānojuma izstrādātājam ziņojumu par detālplānojuma 
Vētras ielā 11, Pāvilostā, publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, 
to izvērtējumu un informāciju par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu uzdeva 
publicēt TAPIS un pašvaldības tīmekļvietnēs ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms 
pašvaldības komitejas sēdes, kurā izskatīs lēmumu par plānošanas dokumenta apstip-
rināšanu. Detālplānojuma publiskās apspriešanas paziņojumam sekot līdzi TAPIS daļā 
“Dokumentu meklēšana un apskatīšana, līdzdalība publiskajā apspriešana”, atverot 
ĢeoLatvija.lv: https://tapis.gov.lv/, Pāvilostas novada mājaslapas daļā “Domes paziņo-
jumi” http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/domeszinas, pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un publiskajā ārtelpā pie Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centra, Dzintaru ielā 2, un pie Pāvilostas novada pašvaldības, Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â izdarīt grozījumus 2021. gada 25. marta lēmuma (protokols Nr.5., 37.§) 2.4. pun-
ktā un izteikt to šādā redakcijā: “2.4. plānojot publiskās apspriešanas uzsākšanu TAPIS, 
ievērot “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 21. panta daļas, kuras nosaka: 
2.4.1. otrā daļas 2. punkts – publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti) organizē 
šādiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un 
tematiskajiem plānojumiem; 2.4.2. 2.3.2. trešā daļa – vietējās pašvaldības, organizējot 
publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti), ievēro šādus nosacījumus: 1. punkts 
– minimālais publiskās apspriešanas termiņš – četras nedēļas; 2. punkts – informācija 
par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta publisko apspriešanu un publiskās ap-
spriešanas sanāksmi tiek izziņota vismaz divos plašsaziņas kanālos un tiek nodrošināta 
tās izvietošana publiskajā ārtelpā, norādot teritorijas attīstības plānošanas dokumenta iz-
strādes pamatojumu un risinājumu īsu aprakstu, kā arī informāciju par būtiskākajām iz-
maiņām un plānotajiem attīstības projektiem; 3. punkts – tiek nodrošināta iespēja iepazī-
ties ar publiskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 
un saņemt konsultāciju gan attālināti, gan klātienē; 4. punkts – publiskās apspriešanas 
sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu 
tiešsaistes sarunu rīku. Informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 
dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma tiek izziņota vismaz divos plašsaziņas kanālos 
un tiek nodrošināta tās izvietošana publiskajā ārtelpā, norādot teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumenta izstrādes pamatojumu un risinājumu īsu aprakstu, kā arī informāciju 
par būtiskākajām izmaiņām un plānotajiem attīstības projektiem; 5. punkts – informācija 
par izziņošanas pasākumiem, veidiem, priekšlikumu un viedokļu sniegšanas iespējām, 
kā arī sanāksmes protokolu tiek ietverta atsevišķā ziņojumā, kuru pievieno kopējai doku-
mentācijai par izstrādi.”

â Nolēma izdarīt grozījumus 2021. gada 25. marta lēmuma (protokols Nr.5., 37.§) 
7.4. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “7.4. Lokālplānojuma minimālais publiskās 
apspriešanas termiņš ir četras nedēļas.”

â Nolēma izdarīt grozījumus 2021. gada 25. marta lēmuma (protokols Nr.5., 37.§) 
7.6. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “7.6. Informāciju par lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas sanāksmi, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tieš-
saistes sarunu rīku, ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma izziņot vis-
maz divos plašsaziņas kanālos, nosūtot informāciju un materiālus sabiedrisko attiecību 
speciālistei uz e-pasta adresi info@pavilosta.lv ievietošanai Pāvilostas novada mājaslapā 
un Tūrisma informācijas centra vadītājai uz e-pasta adresi tic@pavilosta.lv ievietošanai 
Tūrisma informācijas centra mājaslapā.”    

â klasificēt par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvi 
ar kadastra apzīmējumu 64130060108001 īpašumā Viršu iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130060108, zemes īpašniece ir 
privātpersona, būves piederība nav noskaidrota. Uzdeva privātpersonai veikt būves 
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ar kadastra apzīmējumu 64130060108001 nojaukšanu un dzēšanu no Valsts zemes 
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Pirms ēkas ar ka-
dastra apzīmējumu 64130060108001 nojaukšanas uzdeva privātpersonai būvniecības 
informācijas sistēmā aizpildīt paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievienots skaidrojo-
šais apraksts par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, informācija par 
būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, ēkas fotofiksācija pirms nojaukšanas, 
paskaidrojuma rakstu ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniegt Pāvilostas nova-
da būvvaldē izziņas saņemšanai par būves neesību. Lēmums izpildāms nekavējoties. 
Lēmuma apstrīdēšana  un pārsūdzība neaptur tā darbību. Ja lēmums netiek pildīts, 
iestāde var nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus “Administratīvā 
procesa likumā” noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus.

â piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010510 adresi “Vējrozes”, 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

â slēgt ar SIA “Mirdz un laistās” (reģistrācijas Nr. 40203297460) pārjaunojumu 
līgumam Nr.PNP/2.9.2/21/22 “Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu”, kas 2021. 
gada 26. martā noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un vienu privātpersonu par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020155 daļu, platība – 3320 m2. Uzdeva 
zemes lietu speciālistei A. Brūklei sagatavot pārjaunojuma līgumu par apbūves tiesību 
piešķiršanu divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

â apstiprināt Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra nolikumu jaunā 
redakcijā. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē ar Pāvilostas novada domes 
26.05.2016. sēdes lēmumu Nr.8., 7 .§ apstiprinātais Pāvilostas novada Tūrisma infor-
mācijas centra nolikums. Uzdeva Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra vadī-
tājai nodrošināt nolikuma publicēšanu Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā www.
pavilosta.lv. 

â noteikt izveidotajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, NĪLM kods 1105.

â atļaut pārkārtot zemes vienības Krasta ielā 18, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (ka-
dastra apzīmējums 64130020175), zemes vienības Krasta ielā, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā (kadastra apzīmējums 64130020271), un zemes vienības Stadiona ielā, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā (kadastra apzīmējums 64130020255), robežas, neizstrādājot zemes 
ierīcības projektu (nemainot Krasta ielas 18, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, platību).

â izsludināt projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 
zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” ieceres publisko 
apspriešanu (turpmāk tekstā – publiskā apspriešana). Noteica publiskās apspriešanas 
termiņu no 2021. gada 5. līdz 25. maijam. Pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju 
Latvijā, publisko apspriešanu organizēt rakstveidā. Apstiprināja publiskās apsprieša-
nas aptaujas anketu. Noteica, ka katram ir tiesības paust viedokli par publiskās ap-
spriešanas jautājumu. Par prioritāriem noteica Pāvilostas novadā vismaz 6 mēnešus 
deklarēto personu viedokļus. Noteica, ka publiskā apspriešana uzskatāma par notiku-
šu, ja tajā piedalās ne mazāk kā 100 personu. Lai izvairītos no nepamatotas rezultātu 
ietekmēšanas, noteica, ka publiskai apspriešanai par derīgām tiek atzītas identificēja-
mu personu (norādīts vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija, kā arī 
pašrocīgs vai drošs elektroniskais paraksts) iesniegtas anketas. Noteica, ka publiskās 
apspriešanas laikā ar projekta dokumentāciju var iepazīties elektroniski: būvniecības 
informācijas sistēmā, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-377984-829; pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.pavilosta.lv, sadaļā “Domes paziņojumi”, un klātienē: informācija izvietota 
pašvaldības ēkas (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) skatlogos pie ieejas 
durvīm; Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) 
darba dienās darba laikā, apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr. 63498261. Rakstiski 
aizpildītas aptaujas veidlapas var iesniegt: elektroniski nosūtīt uz e-pastu projekti@
pavilosta.lv (parakstītus ar elektronisko parakstu); Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzin-
taru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kancelejā) darba dienās darba laikā; ievietot 
pasta kastītē pie pašvaldības administrācijas ēkas (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā); Vērgales pagasta pārvaldē (“Pagastmājā”, Vērgalē, Pāvilostas novadā, pie 
lietvedes). Noteica Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru par atbildīgo personu 
publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanai, iesniegšanai domē un publicēšanai Pā-
vilostas novada pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un Pāvilostas novada pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

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

Protokolu pilnā redakcija lasāma mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā “Domes sēdes”.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2021. gada 20. maijā attālināti.
Nākamā domes sēde plānota 2021. gada 27. maijā attālināti.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes
2021. gada 28. janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1., 13. §)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2
“KĀRTĪBA, KĀDĀ MĀJSAIMNIECĪBA VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA 

ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU PĀVILOSTAS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma” 
33. panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 14. panta sesto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepār-

sniedzot mājsaimniecība, kas sastāv no vairākām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī 
un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi, (turpmāk – māj-
saimniecība (persona)) Pāvilostas novadā tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, 
kādā novērtējami mājsaimniecības (personas) ienākumi un materiālie resursi.

2. Mājsaimniecības (personas), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novads, ienā-
kumus un materiālo resursu atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē 
un lēmumu par mājsaimniecības (personas) atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 
(personas) statusam pieņem Pāvilostas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais 
dienests).

3. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam novērtē, pama-
tojoties uz iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas līdzekļu 
deklarāciju, kuru iesniedz viens no mājsaimniecības locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša 
persona (turpmāk – pieprasītājs).

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, pieprasītājs aizpilda iztikas lī-

dzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);
5. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus un materiālos resursus.
6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norā-

dīto ziņu patiesumu.
7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un 

pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, 
nepieciešamības gadījumā novērtējot pieprasītāja sadzīves apstākļus.

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecī-
ba (persona) atzīstama par maznodrošinātu

8. Mājsaimniecība (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, 
229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. 

9. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam izvērtē analoģis-
ki trūcīgas mājsaimniecības (personas) statusa noteikšanai. 

IV. Lēmuma par maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusa piešķir-
šanu pieņemšanas un paziņošanas kārtība

10. Sociālais dienests lēmumu par mājsaimniecības (personas) atbilstību maznodroši-
nātas mājsaimniecības (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, 
kad saņemts klienta iesniegums.

11. Maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusu piešķir uz trim kalendāra 
mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā, un uz sešiem 
kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai 
uz personu attiecas “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 36. panta otrajā 
daļā noteiktie izņēmumi.

12. Sociālais dienests pieprasītājam izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas 
mājsaimniecības (personas) statusam.

13. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas 
mājsaimniecības (personas) statusu, pieprasītājs rakstveidā tiek informēts par lēmuma 
pieņemšanu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Lēmumu par maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusa piešķiršanu 

vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Pāvilostas novada domē.
15. Pāvilostas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu pieprasītājs 

var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi
16. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 

Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv.
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas likuma “Par pašvaldī-

bām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Pāvilostas novada domes 2019. gada 28. februāra 

saistošos noteikumus Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu Pāvilostas novadā”.

Domes priekšsēdētājs U. Kristapsons

Pašvaldība aprīlī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Parka iela 36, Pāvilostā – 0,6 ha;
l “Sudrabiņi”, Sakas pagastā – 0,2391 ha;
l Dzintaru iela 125a, Pāvilostā – 0,0567 ha;
l “Buras”, Sakas pagastā – 3,73 ha;
l Liepu iela 9, Vērgales pagastā – 0,2 ha;
l “Sanderi”, Vērgales pagastā – 3,3 ha.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
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LĒMUMS
Pāvilostā, 

2021. gada 29. aprīlī  Protokols Nr.12., 33.§

“PAR PROJEKTA “ZVEJAS OSTAS PIEVADCEĻA PĀRBŪVE, 
INFRASTRUKTŪRAS UN ATPŪTAS ZONAS IZVEIDE DZINTARU IELĀ 

NO TIRGUS IELAS LĪDZ PROMENĀDEI PĀVILOSTĀ” 
REALIZĀCIJAS IECERES PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS IZSLUDINĀŠANU”

1. 2021. gada 13. aprīlī SIA “BM projekts”, kas ir projekta “Zvejas ostas pievadce-
ļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz 
promenādei Pāvilostā” projektētāja, iesniedza Pāvilostas novada būvvaldei būvprojektu 
minimālā sastāvā izvērtēšanai.

2. 2021. gada 26. aprīlī Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs Jānis Grundbergs snie-
dza informāciju Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam par lē-
mumu izsniegt būvatļauju projektam “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras 
un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”, ne-
piemērojot “Būvniecības likuma” 14. panta piektajā daļā noteikto būvniecības ieceres 
publiskās apspriešanas procedūru.

3. Ņemot vērā, ka sabiedrībā vērojama pretrunīga nostāja – ir sabiedrības daļa, kas at-
balsta minētā projekta īstenošanu un vērtē to kā nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, 
savukārt ir arī sabiedrības daļa, kas ļoti aktīvi cenšas šo projektu apturēt.

4. Realizējot labas pārvaldības principu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
26.04.2021. ir iesniedzis iesniegumu Pāvilostas novada būvvaldes vadītājam ar lūgumu 
apturēt būvatļaujas izsniegšanu projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktū-
ras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” rea-
lizēšanai uz laiku, kamēr pašvaldība organizē projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, 
infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei 
Pāvilostā” publisko apspriešanu.

5. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.1 pantu konsultatīvos nolūkos pēc pašval-
dības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, 
var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem. 

6. Projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izvei-
de Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizēšana ir definējama kā 
pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtoša-
nu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pret-
plūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēša-
na) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu.

7. Domes priekšsēdētājs ierosina domei: 
7.1. piemērot projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 

zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” iecerei publisko 
apspriešanu likuma “Par pašvaldībām” 61.1 un 61.2 panta kārtībā, nosakot publiskās ap-
spriešanas termiņu no 2021. gada 5. maija līdz 25. maijam; 

7.2. pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju Latvijā, publisko apspriešanu organi-
zēt rakstveidā;

7.3. apstiprināt publiskās apspriešanas aptaujas anketu;
7.4. noteikt, ka katram ir tiesības paust viedokli par publiskās apspriešanas jautāju-

mu;
7.5. par prioritāriem noteikt Pāvilostas novadā vismaz 6 mēnešus deklarēto personu 

viedokļus;
7.6. noteikt, ka publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās ne 

mazāk kā 100 personu;
7.7. lai izvairītos no nepamatotas rezultātu ietekmēšanas, noteikt, ka publiskai ap-

spriešanai par derīgām tiek atzītas identificējamu personu (norādīts vārds, uzvārds, 
dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija, kā arī pašrocīgs vai drošs elektroniskais pa-
raksts) iesniegtas anketas. 

8. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.1 un 61.2 pantu un Pāvilostas novada 
pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr.5 “Pāvilostas novada pašvaldības 
nolikums” 99. punktu un 99.6. apakšpunktu, 100.3. apakšpunktu, 101. punktu, 102. pun-
ktu un 103. punktu.

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:
8.1. Izsludināt projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 

zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” ieceres publisko 
apspriešanu (turpmāk tekstā – publiskā apspriešana).

PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 

63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

8.2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2021. gada 5. maija līdz 25. mai-
jam.

8.3. Pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju Latvijā, publisko apspriešanu organi-
zēt rakstveidā.

8.4. Apstiprināt publiskās apspriešanas aptaujas anketu.
8.5. Noteikt, ka katram ir tiesības paust viedokli par publiskās apspriešanas jautāju-

mu.
8.6. Par prioritāriem noteikt Pāvilostas novadā vismaz 6 mēnešus deklarēto personu 

viedokļus.
8.7. Noteikt, ka publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās ne 

mazāk kā 100 personu.
8.8. Lai izvairītos no nepamatotas rezultātu ietekmēšanas, noteikt, ka publiskai ap-

spriešanai par derīgām tiek atzītas identificējamu personu (norādīts vārds, uzvārds, 
dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija, kā arī pašrocīgs vai drošs elektroniskais pa-
raksts) iesniegtas anketas.

8.9. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar projekta dokumentāciju var iepazīties 
Elektroniski:
1. Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-377984-829;
2. Pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv, sadaļā “Domes paziņojumi”.
Klātienē:
1. Informācija izvietota pašvaldības ēkas (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas nova-

dā) skatlogos pie ieejas durvīm;
2. Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) darba 

dienās darba laikā, apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālruni 63498261.
8.10. Rakstiski aizpildītas aptaujas veidlapas var iesniegt:
8.10.1. elektroniski nosūtot uz e-pastu projekti@pavilosta.lv (parakstītas ar elektronis-

ko parakstu);
8.10.2. Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilos-

tas novadā) darba dienās darba laikā;
8.10.3. ievietot pasta kastītē pie pašvaldības administrācijas ēkas (Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā);
8.10.4. Vērgales pagasta pārvaldē lietvedei (“Pagastmājā”, Vērgalē, Pāvilostas novadā).
8.11. Noteikt Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru par atbildīgo personu 

publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanai, iesniegšanai domei un publicēšanai 
Pāvil ostas novada pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un informatīvajā izdevumā 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Lēmuma projektu 28.04.2021. sagatavoja kancelejas vadītāja 
Arita Mūrniece. Lēmumu elektroniski izsniegt V. Ģēģerei, A. Magonem, 
www.pavilosta.lv, būvvaldei.

INFORMĒJAM!
Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. aprīlī stājušies spēkā grozīju-

mi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5. pantā, kas nosaka, ka “par 
2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķi-
nāta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja 2021. taksācijas gadam aprē-
ķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, 
nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda liku-
mā noteiktajā apmērā”.

Tātad 2021. gadā aprēķinātajam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumam, ja 
jūs nebūsiet nomaksājuši termiņos, kas šogad ir 31.03.2021., 17.05.2021., 16.08.2021. un 
15.11.2021., nokavējuma nauda netiks aprēķināta līdz 2021. gada 31. decembrim, bet, ja jums 
ir palicis kāds parāds no iepriekšējiem gadiem, par tiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Neskaidrību gadījumos zvaniet zemes lietu speciālistei Annai Brūklei pa tālruni 63453658 
(P–C) vai 63484559 (piektdienās).

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Pūlīši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860050107, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860050075, platība – 0,7 ha.

Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3094,00 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit četri eiro); 
izsoles solis – 100 EUR (viens simts eiro); izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR (piecdesmit 
eiro). Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā pēc izsoles.

Kontaktpersona: zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, tālrunis uzziņām 63453658. 
Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 10.00 Pāvilosta pilsētas kultūras namā Dzin-

taru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.
Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Pāvilostas novada pašval-

dības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā 
LV32HABA0001402037066, kods HABALV22. Pieteikumus iesniegt personīgi Pāvilostas no-
vada pašvaldībā kancelejas vadītājai, sūtīt pa pastu uz adresi: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV-3466, vai elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz 
e-pastu dome@pavilosta.lv līdz 2021. gada 24. maijam plkst. 17.00.



2021. gada maijs   7  www.pavilosta.lv

Pielikums
Pāvilostas novada domes
29.04.2021. sēdei
Protokols. Nr.12., 33.§

APTAUJAS VEIDLAPA
par projektu “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 

zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”

PAMATOJUMS
Pāvilostas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.12., 33.§.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ
Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2021. gada 5. maija līdz 25. maijam.

Vai jūs atbalstāt projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 
zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizāciju? Projekta 
ietvaros plānots labiekārtot laukumu pie ostas, kā arī sakārtot Dzintaru ielas brauktuvi un 

brauktuves malu no Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra līdz ostas mājai.

 Jā, atbalstu

 Nē, neatbalstu (aizpildāmas turpmākās sadaļas)

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

Jūsu priekšlikumi vai ierosinājumi, lai, realizējot projektu “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas 
izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” saskaņā ar būvniecības ieceri, netiktu aizskartas jūsu kā personas 
tiesības vai likumiskās intereses?

Citi komentāri

Priekšlikuma iesniedzēja kontaktinformācija (aizpildāma obligāti)
Vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskai personai): 
Dzīvesvietas adrese:
Tālrunis un/vai e-pasta adrese

Ziņas par priekšlikuma iesniedzēju (lūgums atzīmēt):
 esmu deklarēts Pāvilostas novadā

 man ir īpašuma tiesības nekustamam īpašumam Pāvilostas novadā

 esmu viesis (u.c.)

Publiskās apspriešanas laikā ar projekta dokumentāciju var iepazīties 
Elektroniski:
1. Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-377984-829;
2. Pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv, sadaļā “Domes paziņojumi”.
Klātienē:
1. Informācija izvietota pašvaldības ēkas (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) skatlogos pie ieejas 
durvīm;
2. Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) darba dienās darba laikā, ap-
meklējumu iepriekš piesakot pa tālruni 63484561.

Rakstiski aizpildītas aptaujas veidlapas var iesniegt:
l elektroniski nosūtot uz e-pastu projekti@pavilosta.lv (parakstītas ar elektronisko parakstu);
l Pāvilostas novada pašvaldībai (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) darba dienās darba laikā;
l ievietot pasta kastītē pie pašvaldības administrācijas ēkas (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā).

2021. gada _____. __________________.                                            _______________________
                                  (paraksts)
Saņemts Pāvilostas novada pašvaldībā:

___.___.2021.  Reģ. Nr. PNP/2.2.7/21/____

#

Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība informē, 
ka, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta notei-
kumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu, Valsts meža 
dienesta ģenerāldirektore ar 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr.61. 
noteikusi meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts 
teritorijā no 2021. gada 26. aprīļa.

Ugunsdrošības noteikumi (LR MK noteikumi Nr.238., 19.04.2016.) 
nosaka, ka MEŽA UGUNSNEDROŠAJĀ LAIKPOSMĀ AIZLIEGTS:

1. Kurt atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot rekreācijas objek-
tus, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas 
objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana 
pilnīgi beigusies;

2. Nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus 
vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

3. Veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šau-
šanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);

4. Medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasē-
jošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt 
spējīga materiāla;

5. Braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un pur-
viem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrē-
ka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumā, meža apsaim-
niekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;

6. Ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem trans-
portlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu 
izplūdes sistēmu;

7. Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo 
struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas 
atlieku dedzināšanu).

PAPILDUS IEPRIEKŠMINĒTAJAM  MEŽA OBJEKTĀ (meža ob-
jekts noteikts “Meža likuma” 3. panta 1. daļā) AIZLIEGTS:

1. Bojāt ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas torņus, 
citas būves un celtnes, kā arī ceļa un informācijas zīmes;

2. Dedzināt atkritumus;
3. Dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt ugunskuru tuvāk par 2m 

no augošiem kokiem, kā arī vietās, kur augsnes kūdras slānis ir bie-
zāks par 0,15 m;

4. veikt jebkādu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” 10.1 pantā noteikti 

arī meža īpašnieka (valdītāja) pienākumi ugunsdrošības un uguns-
dzēsības jomā, tai skaitā pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pie-
prasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža uguns-
grēka likvidācijas.

Izsludina meža 
ugunsnedrošo laika posmu

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Aprīlī 6 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss, 2 

personām piešķirts maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, 2 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm piešķirts bērna piedzimša-
nas pabalsts, 11 mājsaimniecībām – dzīvokļa pabalsts, 2 personām piešķirts 
asistenta pakalpojums.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI:
Saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” trūcī-

gas un maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) izziņas derīguma ter-
miņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku, tas ir, līdz 
2021. gada 31. maijam.

Mūsu novadā tās ir 56 mājsaimniecības (personas), kurām vienā laikā 
beigsies izziņas derīguma termiņš. Lai neveidotos rindas pie speciālistu kabi-
netiem, lūgums pirms ierašanās piezvanīt un saskaņot ierašanās laiku. 
Tā kā tas tiek darīts iedzīvotāju ērtības labā, lūgums izprast esošo situāciju.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

VAKANCES
Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakancēm – 

STRĀDNIEKI (profesijas kods 9613 04) Pāvilostas novada Baltijas jūras 
pludmales un piegulošās teritorijas sakopšanai. Darbs veicams Saraiķu, 
Ziemupes, Akmensraga, Pāvilostas un Ulmales pludmalēs no šā gada 24. 
maija līdz 31. augustam.

Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa – 20 stundas pie summētās 
darba laika uzskaites.

Darba alga: 250,00 EUR.
Pieteikties līdz 17. maijam Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancele-

jas vadītājas personīgi vai sūtot pieteikumu uz e-pastu dome@pavilosta.lv. 
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Skolotājai, novadpētniecei un 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeja izveidotājai Oridai Grinbergai 
(dz. Zalviņa) 28. aprīlī apritētu 
mūža 90. gadskārta. 

Atzīmējot šo notikumu un go-
dinot viņas piemiņu, pēc meitas In-
tas iniciatīvas, ar tuvinieku, Oridas 
māsas dēla Oļģerta ģimenes un 
muzeja vadītājas atbalstu Pāvilos-
tas Simtgades parkā tika iedēstīts 
ozoliņš – atvase no Oridas vectēva 
stādītajiem ozoliem dzimtas mājās 
“Šķirēnos” Neretas novada Pilskal-
nes pagastā.

Pāvilosta Oridai Grinbergai 
bija pirmā un vienīgā darba vieta 
pēc Cēsu skolotāju institūta beigša-
nas 1953. gadā. Nākusi no Neretas 
puses, viņa te uzsāka skolotājas 
gaitas un dziļi ar savu darbu ie-
auga šajā Kurzemes smilšainajā 
krastā. 

Pāvilosta toreiz izskatījās gau-
žām pelēcīga, nepievilcīga. Iesak-
ņošanās sākās kā kārkla stādam 
kāpas nogāzē. Bet, kad pēc pirmā 
nobīļa tā labi paskatījās apkārt, 
jaunā ģeogrāfijas skolotāja ierau-
dzīja, ka kolēģi, ar kuriem tagad 
bija jāvada diena aiz dienas, stingri 
stāv uz abām kājām. Un ne jau visi 
dzimuši un auguši te, Āķa galā, kā 
daždien vēl dzird sakām par Pāvil-
ostu. Drīz vien Orida atskārta, ka 
sākuma nepatika kaut kur attāli-
nās. Pamanīja arī ko citu: katrs par 
sevi un visi kopā palīdzēja dot valg-
mi jaunatnācējas vēl nestiprajām 
saknēm. Tāds bija sākums.

Visu, ko viņa darīja, darīja 
godprātīgi – no sirds. Vienmēr 
smaidoša, vienmēr gaiša, klusiem, 
viegliem solīšiem, vienmēr gatava 
uzklausīt un palīdzēt…

Piemiņas brīdis ORIDAI GRINBERGAI
(28.04.1931.–11.02.1994.), 

skolotājai, novadpētniecei, Pāvilostas novadpētniecības muzeja izveidotājai

Kas var izskaitīt dzīves gud-
rību stundas audzēkņiem un no-
vadpētniekiem, izmērīt takas, ko 
skolotāja izstaigāja, stundas, kas 
pagāja, gatavojoties novadpētnie-
cības skatēm un konkursiem, ku-
ros tika gūtas godalgotas vietas. 
Skolotāja apzinājās, ka šis darbs 
vajadzīgs viņai, audzēkņiem, Pāvil-
ostai un tās apkārtnei.

Pie skolas ar viņas iniciatīvu 

un spēku tika izveidots ģeogrāfijas 
laukums – vienīgais rajonā un tu-
vākajā apkārtnē. Bija brīži, kad pa-
šai vajadzēja ņemt rokās pat mūr-
nieka vai kāda cita meistara amata 
rīkus, taču laukumu iekārtot pēc 
jaunākajām prasībām gribējās ļoti. 
Talkā nāca visi. Tā jau pie mums 
pieņemts – kur un kam attiecīgajā 
brīdī vairāk vajag, tur palīgā ejam 
visi bez īpaša uzaicinājuma. Gan-

darījums – kā jau par katru labi 
padarītu darbu.

Kad Pāvilostu apmeklēja vie-
si, vienmēr Oridu aicināja stāstīt 
par pilsētu, jo zinošāku cilvēku 
par vēsturi un ļaudīm grūti atrast. 
Viņa nekad neatteica, vienkārši 
neprata to darīt, neprata arī sau-
dzēt sevi. Skarbie jūras vēji, mit-
rais klimats nebija labvēlīgi viņas 
veselībai.

Ideja par muzeja izveidošanu 
Oridai Grinbergai radās, gatavojot 
izstādi “Pāvilosta – 19. gs. pilsēt-
būvniecības piemineklis” Pāvilos-
tas simtgadē 1979. gadā. Kopā ar 
saviem audzēkņiem, domubied-
riem, iesaistot ģimeni, daudzu 
gadu garumā tika vākti eksponāti, 
organizētas ekspedīcijas pa Saku, 
Ulmali, Stranti, Salienu, Rīvu, 
Orgsalienu, Grīņiem, Pāvilostu. 
Apmeklētas neskaitāmas lauku sē-
tas, pierakstīti cilvēku likteņstāsti, 
pētīta saimnieciskā darbība, garīgā 
kultūra, tradīcijas, vēsture. Savākti 
ap 5000 eksponātu.

Oridai Grinbergai izdevās īs-
tenot savu mērķi, jo 1990. gada 7. 
decembrī tika pieņemts lēmums 
1991. gada 1. janvārī atvērt Pāvil-
ostas novadpētniecības muzeju. 
Pirmajā gadā, pateicoties spēcīgai 
komandai, līdzcilvēku atbalstam, 
tika strādāts un paveikts neredza-
mais darbs, lai taptu pirmā mu-
zeja ekspozīcija. Un 1992. gada 
17. novembrī svinīgi tika atklāts 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejs! Bet 1994. gadā uznāca barga 
ziema... un 11. februārī mūžībā 
aizgāja labestīgā un sirsnīgā mu-
zeja vadītāja Orida Grinberga. 
Nežēlīgais liktenis izdzēš cilvēka 
dzīvi, izrauj viņu no mūsu vidus, 
bet tas nevar izdzēst atmiņas par 
viņas gaišumu, labestību un sir-
snību.   

Tika šķetināti atmiņu pave-
dieni par Oridu Grinbergu kā ne-
nogurstošu novada vēstures izzi-
nātāju, izdomas bagātu skolotāju, 
vienmēr darbos aizņemtu mam-
mu meitai Intai un dēlam Egilam, 
vienmēr smaidošu, gaišu un pret 
visiem labvēlīgu cilvēku. Viņa ļoti 
mīlēja savu zemi un tās vēsturi. 
Tieši viņa bija tā, kas savus sko-
lēnus iepazīstināja ar Pāvilostas 
cilvēkiem, iestādēm, ielām, mājām 
un novada vēsturi. Bet viņas vairs 
nav, ir tikai līdzcilvēku atmiņu gai-
šie zibšņi.

Ozols esot viens no kokiem, 
kurš spēj raidīt informāciju lielā at-
tālumā, veidot enerģētiskas saites, 
tieši tāpēc tas spēj augt viens pats 
arī nabadzīgā smilšainā augsnē, 
nezaudējot neko no sava spēka. 
Tieši tāpat kā Orida – atnākot no 
Zemgales bagātiem laukiem šajā 
smilšainajā krastā.

Lai šis ozols aug Oridas piemi-
ņai un ir kā nelokāmības, enerģi-
jas, radošuma, iedvesmas, labestī-
bas un pozitīva spēka simbols!

Ko mantojusi es 
no senčiem saviem?
Ne titulus un zelta gredzenus,
Vien viņu egles, 
ozoli un kļavas
Pār mana mūža ceļiem 
vējā zuz.
Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu, 
Lai redzētu,
Kā mani koki zied.

(A. Elksne)

Raksts veidots, izmantojot sko-
lotājas V. Masko, bijušās skolnieces 
un kolēģes M. Hornas, muzeja vadī-
tājas I. Kurčanovas atmiņas.

Atmiņas apkopoja meita 
Inta Vīgante

Foto: I. Kurčanova

Foto no ģimenes personīgā arhīva

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs  ik gadu 
organizē skolēnu skaļās lasīšanas 
sacensības, un šogad tika izvēlēti 
5. klases skolēni. Lasīšanas sa-
censības noris trīs kārtās: vietējā 
līmenī, reģionālajā finālā un nacio-
nālajā finālā. Tradīcija pārņemta 
no Holandes, kur šāda veida sa-
censības notiek jau vairāk nekā 20 
gadu, iesaistot ap miljons bērnu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs vēlas piln-
veidot bērnu prasmes izvēlēties 
piemērotu un interesantu litera-
tūru skaļajai lasīšanai, sekmēt in-
teresi par lasīšanu un grāmatām, 
saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas 
aktivitātēm, kā arī veicināt lasīt-
prieku.

29. aprīlī Pāvilostas bibliotēka 
sadarbībā ar Pāvilostas pamatsko-
las skolotāju Annu Kaži organizēja 

skaļās lasīšanas sacensības Pāvi-
lostas pamatskolas 5. klases sko-
lēniem.

Šogad sacensības bija neieras-
tas, jo notika attālināti. Tas bija 
izaicinājums gan skolēniem, gan 
žūrijai.

Skolēni bija izvēlējušies aiz-
raujošas, sen aizmirstas, labas grā-
matas, kā “Dullais Dauka”, “Divas 
Lotiņas”, “Staburaga bērni” u.c. 
Konkursa dalībniekam bija jāpa-
stāsta, kāpēc viņš izvēlējies kon-
krēto grāmatu, kā arī jāsniedz ne-
liels ievads par to, lai klausītājam 
būtu saprotams grāmatas, kuru 
lasa, saturs. Katram lasītājam tika 
dotas trīs minūtes izvēlētās grā-
matas fragmenta skaļai priekšla-
sīšanai. Skolēnu priekšlasījumi 
bija ļoti labi, bet no 13 skolēniem 
mums bija jāizvirza viens. 

Skolēni tika vērtēti punktu 

sistēmā no 6 līdz 10, kur 6 bija 
viduvējs rādītājs, bet 10 – izcils 
sniegums. Žūrijas vērtēšanas 
veidlapās bija norādīti vērtēšanas 
kritēriji, pēc kuriem tika vērtēti 
dalībnieki un likti punkti par grā-
matas fragmenta priekšlasījumu. 
Tika vērtēts, vai dalībnieks prot 
emocionāli aizraut klausītājus, 
vai lasa piemērotā tempā u.c. Žū-
rija ilgi apspriedās un, ņemot vērā 
kopvērtējumā iegūtos punktus, 
nolēma, ka skaļās lasīšanas vietē-
jā mēroga čempione ir  5. klases 
skolniece Lauma SVILPE. Viņa 
pārstāvēs Pāvilostu reģionālajā 
finālā Liepājā.

Paldies par atsaucību un sadar-
bību skolotājai Annai Kažei, Irinai 
Kurčanovai un Initai Zingnikai.                                                                                           

Bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola

Skaļās lasīšanas sacensības aizvadītas

Pateicībā Oridai Grinbergai Pāvilostas novadpētniecības muzejs 
dāvināja piemiņas plāksni, ko novietoja pie iestādītā ozola.
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Biedrība “Vērgalīte” uzsā-
kusi projekta “Tautastērpu 
iegāde Vērgales pagasta vidē-
jās paaudzes deju kolektīvam 
“Vērgalīte””  īstenošanu. 

Projektā plānots izgatavot 12 
Ziemeļkurzemes vīru garos svār-
kus jeb mēteļus, mēteļu ādas jos-
tas, vīru bikses, lina kreklus un 
astoņus lībiešu sievu brunčus, 
ņieburus, lina kreklus un cepu-
res. 

Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Vērgalīte” jau iepriekš īste-
nojis vairākus projektus, kuros 
dejotāji tikuši pie dažādu novadu 
tautastērpiem. Šobrīd kolektīvam 
ir viens Ziemeļkurzemes lībiešu 
tautastērps, kurš XXVI Vispārē-
jos latviešu dziesmu un XVI deju 
svētkos ieguva III vietu tautastēr-
pu skatē deju kolektīvu tautastēr-
pu kategorijā. 

Realizējot projektu, “Vērga-
lītes” dejotāji tiks nodrošināti ar 
jauniem tautastērpiem, kas radīs 
dejotājos gandarījumu, uzlabos 
deju kolektīva priekšnesumu 
kvalitāti, cels kolektīva māksli-
niecisko sniegumu. “Šobrīd dejo-
tāji ļoti grib atkal tikties kopā, un 
mēru noņemšana bija kā svētki, 
kas deva uzrāvienu, ka jāsāk da-
rīt un mēģināt,” atklāj dejotāja 
un projekta rakstītāja Ineta Bren-
sone. Dejotāju mēru noņemšana 

Ziemeļkurzemes tautastērpi deju kolektīvam “Vērgalīte”

sakrita ar laiku, kad amatierko-
lektīviem atļāva tikties mēģinā-

jumos pa desmit. Kolektīva dejo-
tājas priecājas, ka jaunie brunči 

būs dažādās nokrāsās, savukārt 
vīri pauž prieku par garajiem 
mēteļiem, kurus uzģērbjot varēs 
lepni iztaisnot muguru. 

Projekta finansējums rasts 
biedrības “Liepājas rajona part-
nerība” projektu konkursā “Sa-
biedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2014.–2020. 
gadam” īstenošanas 8. kārtā ar 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai finansēju-

mu rīcībā “Atbalsts sabiedriskā 
labuma iniciatīvām”. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 7894,04 EUR. ELFLA finansē-
jums –  6709,93 EUR jeb 85% no 
kopējām attiecināmām izmak-
sām, bet Pāvilostas novada do-
mes līdzfinansējums – 1184,11 
EUR jeb 15% no kopējām attieci-
nāmām izmaksām.

    
 Biedrība “Vērgalīte”

2021. gada 23. aprīlī Zemko-
pības ministrija pieņēma lēmu-
mu Nr.4.1-12e/11 “Par grozīju-
miem Zemkopības ministrijas 
2020. gada 21. decembra lēmu-
mā Nr.4.1-12e/124 “Par mencu 
piezvejas izmantošanas regulēju-
mu 2021. gadā sakarā ar mencu 
specializētās zvejas liegumu”” 
(turpmāk – lēmums), ar kuru 
piekrastes komerczvejniekiem 
tiek ievērojami atvieglotas prasī-
bas par mencu piezvejas un zve-
jas darbību ziņošanu.

Tā kā piekrastes komerczvej-
nieki no 2021. gada 1. janvāra 
zvejas datus reģistrē valsts in-
formācijas sistēmas “Latvijas 
zivsaimniecības integrētā kon-
troles un informācijas sistēma” 
piekrastes zvejas žurnālos elek-
troniski, valsts institūcijas var 
operatīvi sekot līdzi nozvejotajam 
zivju, t.sk. mencu, apjomam, kas 
tādējādi sniedz iespēju mazināt 
prasības, kas iepriekš bija no-
teiktas zvejniekiem lēmumā sais-

tībā ar mencu piezvejas un zvejas 
darbību ziņošanu:

– ir atcelta prasība par men-
cu nozvejas ziņošanu ik pēc 10 
dienām;

– pienākums ziņot par izieša-
nu jūrā un atgriešanos no zvejas 
turpmāk ir paredzēts tikai no 
01.05. līdz 31.08. (iepriekš līdz 
31.12.) un tikai tiem zvejniekiem, 
kas zvejo Rucavas un Nīcas nova-
da un Liepājas pilsētas adminis-
tratīvai teritorijai piegulošajos 
piekrastes ūdeņos;

– zvejas rīku koordinātas rei-
zē ar ziņojumu par atgriešanos 
no zvejas jāziņo tikai gadījumos, 
ja mencas piezveja sasniedz 10% 
vai vairāk no kopējā visu zivju 
nozvejas apjoma.

Tāpat ir noteiktas izmaiņas 
par zvejas ar zivju tīkliem slēgša-
nu piekrastes ūdeņos:

– ja piekrastes komerczvejā 
izmantotais mencu piezvejas ap-
joms sasniegs 80% no piekrastei 
noteiktā kopējā mencu piezvejas 

apjoma, tiks apturēta komerczve-
ja ar zivju tīkliem, kuru linuma 
acs izmērs ir 80–130 mm, Ruca-
vas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilos-
tas novada un Liepājas pilsētas 
administratīvai teritorijai piegu-
lošajos piekrastes ūdeņos;

– ja piekrastes komerczvejā 
izmantotais mencu piezvejas ap-
joms sasniegs 95% no piekrastei 
noteiktā kopējā mencu piezvejas 
apjoma, tiks apturēta komerczve-
ja ar visu linuma acs izmēru ziv-
ju tīkliem Rucavas, Nīcas, Gro-
biņas un Pāvilostas novada un 
Liepājas pilsētas administratīvai 
teritorijai piegulošajos piekrastes 
ūdeņos.

Ar ministrijas lēmumu no-
teiktās izmaiņas stājās spēkā 
27.04.2021.

Inese Bārtule,
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības depar-

tamenta direktora vietniece, 
tālr. 26481730

Inese.Bartule@zm.gov.lv 

Atvieglotas prasības par mencu 
piezvejas un zvejas darbību ziņošanu

Straujiem soļiem tuvojas jau-
nā tūrisma sezona. Pāvilostas 
novada TIC sadarbībā ar novada 
tūrisma uzņēmējiem uzsāk ceļo-
tāju akciju “Piedzīvo Pāvilostas 
novadā”.

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

Ceļotājiem, apmeklējot kādu 
no piedāvātajiem pakalpojumiem 
vai apskates vietām, būs iespēja 
Pāvilostas novada tūrisma brošū-
rā krāt uzlīmes no uzņēmējiem.  
Piedāvājumā būs 17 dažādi ietei-
kumi, un, sakrājot vismaz 13 at-
zīmes anketā līdz 2021. gada 31. 
oktobrim, tiks dota iespēja pieda-
līties izlozē par pārsteiguma bal-
vām no Pāvilostas novada.

Akcijā aicinām piedalīties ne 
tikai novada viesus, bet arī vie-
tējiem iedzīvotājiem iesakām iz-
mantot izdevību un atbalstīt mūsu 
tūrisma uzņēmējus.

“Piedzīvo Pāvilostas novadā” 
iekļauti: Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzejs, zivju veikals “Kaija”, 
zvejnieku saimniecība “Saiva”, 
Dzintara Zamarīša kūpinātās zi-
vis, Pāvilostas novada kafejnīcas 
un restorāni, “Jūras rotas”, Ak-
meņraga bāka, Vērgales muzejs, 
z/s “Kalniņkalni”, “Dvēseles vel-
dzes dārzs”, “KulTūrBode”, Jūras 
māja, Ziemupes jūrmalas stāvlau-
kums, Saraiķu bišu dzeņu labi-
rints, SUP noma, kanoe noma, iz-
braukumi ar kuģīšiem un laivām, 
Pāvilostas novada naktsmītnes.

Jauno tūrisma brošūru vari 
jau meklēt Pāvilostas novada TIC 
(Dzintaru iela 2, Pāvilosta) un di-
gitāli www.visitpavilosta.lv/noderi-
gi/bukleti!

Vēlam visiem izturību, daudz 
smaidu un spēka, uzsākot jauno 
tūrisma sezonu!

Pāvilostas novada TIC 
tūrisma informācijas 

konsultante Anta Lībiete

Ceļotāju akcija 
“Piedzīvo Pāvilostas novadā”
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1. POLITISKĀ  
PARTIJA 

“APVIENĪBA 
IEDZĪVOTĀJI” 
1. Guntis Rolis
2. Sandra Aigare
3. Edīte Dovkante
4. Arturs Zīlītis
5. Ģirts Laugalis
6. Eduards Vilde
7. Kārlis Ļubins
8. Landra Valdmane
9. Juris Blaubārdis
10. Māris Muitenieks
11. Anita Pelude

2. POLITISKĀ  
PARTIJA  

“KPV LV”
1. Aldis Rudzītis
2. Egils Matīss Madelis
3. Zanda Šneidere
4. Agris Pulkstens
5. Jānis Kapiņš
6. Raimonds Bērziņš
7. Māris Narbuts
8. Arnolds Tuleiko

3.NACIONĀLĀ 
APVIENĪBA 

“VISU LATVIJAI!”–
”TĒVZEMEI UN 
BRĪVĪBAI”/LNNK 
1. Linards Tiļugs
2. Armands Jēkabsons
3. Ainars Cīrulis
4. Andris Jankovskis
5. Vija Jablonska
6. Juris Dabars
7. Aigars Veiss
8. Daina Vanaga
9. Zigmunds Mickus
10. Juris Grasmanis
11. Oskars Rudovskis
12. Dzintars Kudums
13. Irēna Riežniece
14. Kristaps Strungs
15. Gundars Sisenis
16. Māris Ķēde
17. Mārtiņš Ceriņš
18. Ingars Kalējs
19. Gints Juriks
20. Jolanta Berga
21. Agrita Plostniece
22. Gražina Ķervija

4.POLITISKO  
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“ZAĻO UN  
ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA” 
1. Aivars Priedols
2. Inga Ratniece
3. Raimonds Reinis
4. Ojārs Petrēvics
5. Edgars Putra
6. Antra Mālniece
7. Kaspars Dzenis
8. Gunars Kristvalds
9. Patricija Andersone
10. Mārtiņš Mikāls
11. Jānis Pelnēns
12. Aivars Galeckis
13. Laila Urbāne
14. Indulis Ozoliņš
15. Turaids Šēfers
16. Māris Niedols
17. Ilmārs Šnore
18. Jānis Vitrups
19. Edgars Treimanis
20. Oļegs Jurjevs
21. Romārs Timbra
22. Gatis Kalniņš

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Dienvidkurzemes novada deputātu kandidātu saraksti
2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies 

pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo 

reizi būs iespēja balsot jebkurā jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirknī. 
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību 
un pārliecināsies, vai vēlētājs ir iekļauts 
pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau 
nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju 
reģistrā un papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par 
vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu 
vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai 
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas 
pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas 
iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt 
reģistrētiem vēlētāju reģistrā. Vēlētājam ir tiesības 
balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā 
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, 
vai pašvaldībā, kur viņam pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novadā pieteikti astoņi deputātu 
kandidātu saraksti.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KANDIDĀTIEM 
UN PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMĀM 

https://pv2021.cvk.lv/pub/dienvidkurzemes-novads/kandidatu-saraksti

5.POLITISKĀ  
PARTIJA 

“KUSTĪBA PAR!” 
1. Nora Patmalniece
2. Ingus Krūmiņš
3. Guntis Reķēns
4. Māris Meldris
5. Ance Tīmane
6. Linda Zeltiņa

6.POLITISKO 
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“JAUNĀ  
VIENOTĪBA” 
1. Andris Jefimovs
2. Mārtiņš Grundmanis
3. Andis Ādiņš
4. Ralfs Jenerts
5. Iveta Mame
6. Imants Ozols
7. Inese Gusta
8. Tatjana Ešenvalde
9. Elmārs Šēns
10. Gints Griezītis
11. Līga Tīlišķe
12. Agris Kovaļevskis
13. Jānis Veits
14. Ilze Bruce
15. Ainars Reņģe
16. Ieva Šmite
17. Maija Pūpola
18. Genadijs Jefimovs
19. Laura Pakule-Krūče
20. Agija Kaunese
21. Anita Laiveniece
22. Rauls Silts

7.POLITISKĀ  
PARTIJA  

“LATVIJAS  
REĢIONU  
APVIENĪBA” 
1. Raivis Kalējs
2. Inese Meļķe
3. Pēteris Vītols
4. Ilze Jonase
5. Andrejs Radzevičs
6. Vita Cielava
7. Artūrs Blumbergs
8. Daiga Ķēdže
9. Edgars Cīrulis
10. Gunārs Geste
11. Rinalds Neifelds
12. Renārs Latvens
13. Sandris Bēča
14. Valērijs Kurčanovs
15. Ainārs Pāvils
16. Anita Roga
17. Toms Mackars
18. Gatis Volkevičs
19. Aiga Zeltagrauda
20. Arvis Engelmanis
21. Jānis Zukulis
22. Arnis Kvietkausks

8.POLITISKĀ  
PARTIJA “JAUNĀ 

KONSERVATĪVĀ  
PARTIJA” 
1. Henrijs Ķeružis
2. Andris Grudulis
3. Indulis Kalns
4. Kristers Andersons
5. Haralds Eglītis
6. Jānis Atkalns
7. Māris Otomers
8. Arnolds Pinkulis
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IECIRKNIS ADRESE
AIZPUTES VIDUSSKOLA Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
AIZPUTES KULTŪRAS NAMS Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
DURBES KULTŪRAS NAMS Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
LIEĢU KULTŪRAS NAMS Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS M. Namiķa iela 2b, Grobiņa, Grobiņas nov.
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
PRIEKULES KULTŪRAS NAMS Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
BĀRTAS KULTŪRAS NAMS “Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov.
BUNKAS KULTŪRAS NAMS “Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
DUNALKAS KULTŪRAS NAMS “Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.
DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.
EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
GAVIEZES KULTŪRAS NAMS “Ritmi”, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov.
GRAMZDAS TAUTAS NAMS Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
KALVENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
MEDZES KULTŪRAS NAMS “Kultūras nams”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov.
NĪCAS NOVADA DOME Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.
OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov.
RUCAVAS PAGASTMĀJA “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.
VAIŅODES KULTŪRAS NAMS Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
VECPILS PAGASTNAMS “Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov.
VĒRGALES KULTŪRAS NAMS “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov.
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

27.  maijs – pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu
 apgabala maiņu.
29. maijs – ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00 Pilsonības un
 migrācijas lietu pārvalde nodrošina vēlēšanu
 iecirkņu komisijām piekļuvi vēlētāju reģistram.
31. maijs – pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), 
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 16.00 līdz 20.00.
1., 2. jūnijs – vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras
 stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos
 var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un
 iepazīties ar kandidātu biogrāfijām, 
 priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās 
 dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.
3. jūnijs – otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena),
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 9.00 līdz 16.00.
4. jūnijs – trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), 
 kas visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 13.00 līdz 20.00.
5. jūnijs –  pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi 
 vēlētājiem atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI VĒLĒTĀJU 
ZINĀŠANAI

Šā gada 17. martā Pāvilostas novada 
pašvaldība vērsās Dabas aizsardzības 
pārvaldē ar vēstuli “Par jūras kraukļu 
kolonijām”, kurā informēja, ka vairākās 
vietās Pāvilostas pilsētā un tās apkārtnē ir 
izveidojušās jūras kraukļu (Phalacrocorax 
carbo) kolonijas. Putnu radītā ietekme bojā 
uz hidrobūves uzstādītās navigācijas sistē-
mas, kā arī rada nepatīkamu vidi tūrisma 
objektu apmeklētājiem. Tāpat pašvaldība 
Dabas aizsardzības pārvaldei norādīja par 
putnu ietekmi uz zivju resursiem minētajā 
apkaimē Baltijas jūras piekrastē. Nedaudz 
tālāk no jūras izvietojusies otra kolonija, 
putnu izdalīto skābju dēļ tur vērojama 
koku bojāeja. Pašvaldība lūdza Dabas 
aizsardzības pārvaldi skaidrot, kā veikt 
minēto putnu atbaidīšanu vai skaita iero-
bežošanu.

Dabas aizsardzības pārvalde uz paš-
valdības vēstuli atbildēja, ka pēc ornitolo-
gu rīcībā esošajās informācijas Pāvilostas 
pilsētā jūras kraukļi minētajās teritorijās 
uzturas īslaicīgi un izmanto pilsētas teri-
torijā esošo infrastruktūru, lai atpūstos un 
pulcētos, un neveido tur ligzdošanas vietas 
(kolonijas). Pārvaldes rīcībā nav informā-
cijas par efektīviem jūras kraukļu atbaidī-
šanas paņēmieniem pilsētās, savukārt līdz 
šim zināmie pasākumi, tādi kā atbaidīšana 
ar gāzes lielgabaliem, pirotehniskie atbai-

dītāji, šaušana gaisā, vizuālie atbaidītāji 
u.tml., nesasniegs vēlamo rezultātu, jo jū-
ras kraukļi ātri vien būs atpakaļ (tie paši 
vai citi, jo Pāvilostas teritorijā nav jūras 
kraukļu koloniju, bet uzturas neligzdotāji). 
Dabas aizsardzības pārvalde vēl norādīja, 
ka, ieviešot iepriekš minētos jūras krauk-
ļu traucēšanas pasākumus, tiktu negatīvi 
ietekmēti arī citi putni, kas tuvākā apkār-
tnē barojas vai atpūšas, kā arī ligzdojošie 
putni piekrastē. Jebkāda intensīva jūras 
kraukļu aizbaidīšana (akustiska vai vizuā-
la) traucēs arī cilvēkiem, kuri vēlas baudīt 
netraucētu piekrastes ainavu. 

Zivju dīķos jūras kraukļu radīto zau-
dējumu novēršanai tiek pieļauta šo putnu 
limitēta ieguve, tos nogalinot ar medību 
ieročiem. Pirms tam Dabas aizsardzības 
pārvaldē jāsaņem atļauja. Tā kā Pāvilostas 
teritorijā nav jūras kraukļu koloniju, bet 
uzturas caurceļojoši putni un neligzdotā-
ji, jūras kraukļu limitēta ieguve, izman-
tojot medību ieročus, nesniegtu nekādu 
efektu, jo nogalinātu putnu vietā ierastos 
citi, turklāt šādu darbību likumību reg-
lamentē normatīvie akti: “Sugu un bioto-
pu aizsardzības likuma” 11. panta 2. un 
3. punkts un Ministru kabineta 2010. gada 
21. decembra noteikumi Nr.1165 “Kārtība, 
kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu 
indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai 

PAR JŪRAS KRAUKĻIEM
neraksturīgas savvaļas sugas (introdukci-
ja) un atjauno sugu populāciju dabā (rein-
trodukcija)”. Dabas aizsardzības pārvalde 
Pāvilostas novada pašvaldībai norādīja, ka  
Pāvilostas pilsētā nebūtu iespējams veikt 
letālu putnu ierobežošanu, jo saskaņā ar 
“Medību likuma” 3. panta trešās daļas 
1. punktu pilsētu teritorijās medības ir aiz-
liegtas, tātad jūras kraukļu nogalināšana 
ar medību ieročiem nav iespējama.

Atbildes vēstulē Dabas aizsardzības 
pārvalde pašvaldībai ieteica izmantot citus 
risinājumus:

1) izlikt norādes putnu pulcēšanās vie-
tās, lai tādā veidā informētu iedzīvotājus 

par putnu klātbūtni un iespējamo traucē-
jumu, ko var radīt jūras kraukļi;

2) informēt un izglītot iedzīvotājus par 
putnu nozīmi un bioloģisko daudzveidību, 
pārņemot ārvalstu pilsētu pieredzi, kur 
jūras kraukļi pat tiek izcelti kā apskates 
objekti, pilsētu simboli utt.; mūsdienās 
arvien vairāk pilsētnieku sāk novērtēt dzī-
vās dabas lielo nozīmi urbānās vides uz-
labošanā un, iespējams, pat priecājas par 
putnu klātbūtni pilsētā.

Pēc pašvaldības un iedzīvotāju novē-
rojumiem, šobrīd jūras kraukļu masveida 
pulcēšanās Pāvilostas pilsētas teritorijā 
vairs nenotiek. 

Ziedo labiem darbiem
2020. gada nogalē Pāvilostas novada pašvaldības Sociālais dienests no kādas privātper-

sonas saņēma 1000 EUR ziedojumu ar mērķi atbalstīt tos novada iedzīvotājus, kuri ir sociāli 
vismazāk aizsargāti un kuriem šajā laikā klājas visgrūtāk. 

Nauda tika izlietota šādiem mērķiem:

Nr. p. k. Mērķis Summa Datums

1. Invalīda slimnīcas parāda samaksa 233,56 21.12.2020.

2. Ilgstoši slimojoša invalīda dzīvokļa parāda samaksa 217,52 21.12.2020.

3. 8 ģimeņu 11 bērniem gultas veļas, spilvenu un segu iegāde 470,44 27.01.2021.

4. Bērnam ar autismu vienas nodarbības samaksa 78,48 22.02.2021.
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Pāvilostas novada pašvaldība aprīlī izsludināja pašvaldības projektu finansēšanas konkursu 
2021. gadam.  Tika saņemti 18 projektu pieteikumi par kopējo summu 10 083,83 EUR.

N.
P.K.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Iesniegšanas 
datums

Pieprasītais 
finansējums no 
pašvaldības (EUR)

1. Inga Šnore Materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na audēju kopai “Lumstiņš”

18.03.2021. 220,30

2. Dainis Vinklers Grupas “PIEMARE” dziesmu 
ierakstīšana

24.03.2021. 580,00

3. Pāvilostas pensionāru 
biedrība “Varavīksne”,
Gunta Raibarte

“Senioru dzīvespriekam” 29.03.2021. 316,40

4. Zigmunds Vilnis Dekoratīvs grafiti krāsojums 31.03.2021. 669,00

5. Elīna Horna Ziemassvētku rotājumu radošās 
darbnīcas un konkurss

31.03.2021. 636,00

6. Anda Vītola “Prieku rodi, radi, rādi 2” 31.03.2021. 700,00

7. Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skola, Inga Šnore

Mākslas festivāls “Ienāc 
Pāvilostā – skaņā un krāsā”

31.03.2021. 330,00

8. Biedrība “Ziemupīte”, 
Daina Vanaga

Izzinošas pastaigu kartes “ZIEM
UPE+” izveidošana un izplatīšana

31.03.2021. 686,55

9. Biedrība “Ziemupīte”,
Daiga Kadeģe

Pludmales ģērbtuves 31.03.2021. 700,00

10. Vērgales PII “Kastanītis”,
Simona Rača

“Muzicēsim dabā” 01.04.2021. 700,00

11. Vērgales PII “Kastanītis”,
Liena Ernstsone

“Ripo droši” 01.04.2021. 700,00

12. Biedrība “Lejaskurzemes 
tūrisma un orientēšanās 
klubs “DR krasts””,
Jānis Bethers

Orientēšanās poligona izveide Pāvil
ostas novada pašvaldības pilsētai 
LVM piegulošajā mežā, bijušās 
PSRS armijas bāzes teritorijā

01.04.2021. 662,18

13.
Biedrība “Pāvilostas kultūr-
vēsturiskais vides centrs”,
Marita Horna

“Droši un pievilcīgi koki” 01.04.2021. 309,00

14. Mirdza Sīpola “Ciemos pie māla cepļa” 01.04.2021. 498,00

15. Daina Vagule Apstādījumu dobes izveidošana un 
komunikāciju aizsegšana laukumā 
pie Vērgales pagasta muzeja

01.04.2021. 291,40

16. Biedrība “Vērgalīte”,
Ineta Brensone

“Radošās dienas 2021” 01.04.2021. 700,00

17. Anda Uzare Rododendru robežstādījumi 
Ulmales kapos

01.04.2021. 700,00

18. Ziemupes ciema pašvaldības 
iestādes un tūrisma 
uzņēmēji, Daina Vītola

“Ziemupes garšas dienasgrāmata 
Ziemupei”

31.03.2021. 685,00

Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības projektu vērtēšanas nolikumu un Pāvilostas 
novada domes piešķirto finansējumu 5000,00 EUR, projektu vērtēšanas komisija nolēma atzīt 
iesniegtos projektus par atbilstošiem Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projek-
tu vērtēšanas nolikuma prasībām un atbalstīt šādus projektus ar atbilstošu summu: 

N.
P.K.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais 
finansējums no 
pašvaldības (EUR)

1. Dainis Vinklers Grupas “PIEMARE” dziesmu ierakstīšana 580,00

2. Pāvilostas pensionāru biedrība 
“Varavīksne”, Gunta Raibarte

“Senioru dzīvespriekam” 316,40

3. Elīna Horna Ziemassvētku rotājumu radošās 
darbnīcas un konkurss

636,00

4. Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola,
Inga Šnore

Mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā – 
skaņā un krāsā”

330,00

5. Biedrība “Ziemupīte”, Daiga Kadeģe Pludmales ģērbtuves Daļēji atbalstīts 
639,00

6. Biedrība “Lejaskurzemes tūrisma un 
orientēšanās klubs “DR krasts””,
Jānis Bethers

Orientēšanās poligona izveide Pāvilostas no-
vada pašvaldības pilsētai LVM piegulošajā 
mežā, bijušās PSRS armijas bāzes teritorijā

662,18

7. Mirdza Sīpola “Ciemos pie māla cepļa” 498,00

8. Biedrība “Vērgalīte”, Ineta Brensone “Radošās dienas 2021” Daļēji atbalstīts 
638,42

9. Anda Uzare Rododendru stādījumi Ulmales kapos 700,00

APSTIPRINĀTI PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO PROJEKTU 

KONKURSA REZULTĀTI

                                 
Pāvilostas novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa komi-

sija noraidīja šādus projektus:
1) Ingas Šnores projekts “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana audēju kopai “Lumstiņš””, 

pamats noraidījumam: saskaņā ar nolikuma punktu 3.1. – viens pretendents var piedalīties ar 
vienu projekta pieteikumu. Komisija, izvērtējot abu projektu aptverto mērķauditoriju, priekš-
roku deva otram I. Šnores iesniegtam projektam “Mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā – skaņā 
un krāsā””.

2) Zigmunda Viļņa projekts “Dekoratīvs grafiti krāsojums”, pamats noraidījumam: atbilsto-
ši nolikuma 3.4. punktam – jāpievieno rakstisks saskaņojums ar īpašnieku par vietas vai ēkas, 
kurā tiks veikts projekts, izmantošanu uz pieciem gadiem, ja tas nav pašvaldības īpašums. 
Apgleznošanai plānotie elektrības transformatoru skapji ir “RET” īpašums, no uzņēmuma bija 
nepieciešams saskaņojums par projektā plānotajām aktivitātēm. 

3) Andas Vītolas projekts “Prieku rodi, radi, rādi 2”, pamats noraidījumam: projekts tiek 
noraidīts ierobežotā finansējuma dēļ.

4) Dainas Vanagas projekts “Izzinošas pastaigu kartes “ZIEMUPE+” izveidošana un izpla-
tīšana”, pamats noraidījumam: nepietiekams finansējums. Ieteikums sazināties ar Pāvilostas 
novada TIC par tūrisma informatīvo materiālu izstrādi no pašvaldības budžeta. 

5) Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” projekts “Muzicēsim 
dabā”, pamats noraidījumam: 1) saskaņā ar nolikuma punktu 3.1. – viens pretendents var 
piedalīties ar vienu projekta pieteikumu; 2) saskaņā ar nolikuma 3.6.4. punktu – finansējums 
netiek piešķirts Pāvilostas novada domes pakļautībā esošo iestāžu pamatdarbības nodrošinā-
šanai, t. sk. inventāra un pamatlīdzekļu iegādei.

6) Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” projekts “Ripo droši”, pa-
mats noraidījumam: 1) saskaņā ar nolikuma punktu 3.1. – viens pretendents var piedalīties ar 
vienu projekta pieteikumu; 2) saskaņā ar nolikuma 3.6.4. punktu – finansējums netiek pie-
šķirts Pāvilostas novada domes pakļautībā esošo iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai, t. sk. 
inventāra un pamatlīdzekļu iegādei.

7) Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, vadītāja Marita Horna, projekts 
“Droši un pievilcīgi koki”, pamats noraidījumam: projekts tiek noraidīts ierobežotā finansēju-
ma dēļ. 

8) Dainas Vagules projekts “Apstādījumu dobes izveidošana un komunikāciju aizsegšana 
laukumā pie Vērgales pagasta muzeja”, pamats noraidījumam: projekts tiek noraidīts ierobe-
žotā finansējuma dēļ. 

9) Ziemupes ciema pašvaldības iestāžu un tūrisma uzņēmēju projekts, iesniedzēja Dai-
na Vītola, “Ziemupes garšas dienasgrāmata Ziemupei”, pamats noraidījumam: nepietiekams 
finansējums, kā arī projekts daļēji neatbilst nolikuma punktam 3.6.4. – finansējums netiek 
piešķirts Pāvilostas novada domes pakļautībā esošo iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai, 
t. sk. inventāra un pamatlīdzekļu iegādei. Ieteikums sazināties ar Pāvilostas novada TIC par 
tūrisma informatīvo materiālu izstrādi no pašvaldības budžeta vai ieplānot finansējumu iestā-
des budžetā. 

Komisijas priekšsēdētājs Gints Juriks

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

NOTIKUMI 

2021. gada aprīlī

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
APRĪLĪ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Saņemta informācija, ka Pāvilostā uz ielas braucamās daļas guļ cilvēks. Iero-
doties notikuma vietā, konstatēts, ka uz ceļa guļ vīrietis alkohola reibumā. Noskaid-
rota viņa personība un vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

â Pašvaldības policijai tika ziņots, ka Plocē kāds vīrietis savācis atslēgas no 
savas dzīvesbiedres dzīvokļa un tās neatdod. Pārrunu ceļā atslēgas izdevās atgūt 
un atdot īpašniecei. Vainīgais ir brīdināts par svešas mantas piesavināšanos.

â Policija saņēma informāciju, ka Pāvilostā, Dzintaru ielā pretim stadionam, 
guļ vīrietis, kurš, būdams alkohola reibumā, nokritis no velosipēda. Informācija 
nodota Valsts policijai, kura pēc procesuālo darbību veikšanas nogādāja personu 
dzīvesvietā. 

â Tika ziņots, ka pie pagrieziena no Ventspils–Liepāja šosejas uz Ziemupi ceļ-
malā guļ cilvēks. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vīrietis atrodas alko-
hola reibumā. Noskaidrota viņa personība un vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

â Saņemta informācija, ka Pāvilostā, Dzintaru ielā, vienā no dzīvokļiem tiek 
lietots alkohols un atrodas cilvēki no dažādām mājsaimniecībām. Informācija tika 
nodota Valsts policijai.

â Policijai ziņoja, ka Sakas pagastā, netālu no Sakaslejas baznīcas, tumšajā 
diennakts laikā braukā velosipēdisti bez atstarojošiem elementiem. Pārbaudot in-
formāciju, velosipēdisti netika atrasti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns
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Līdzīgi kā pagājušajā mācību 
gadā, arī šogad ir mainīta kārtība, 
kādā 9. klašu skolēni pabeigs pa-
matskolu. Ņemot vērā epidemiolo-
ģisko situāciju valstī, tika atcelti 
eksāmeni, to vietā skolēni raksta 
diagnosticējošos darbus un mā-
cību gadu pabeigs ar vērtējumu 
gadā.

Atbilstoši normatīvo aktu gro-
zījumiem, 2020./2021. mācību 
gadā 9. klases skolēniem obligāti 
jāveic diagnosticējošie darbi lat-
viešu valodā un matemātikā.

Pāvilostas pamatskola izvēlē-
jās diagnosticējošos darbus veikt 
arī pārējos piedāvātajos mācību 
priekšmetos. 13. aprīlī skolēni 
kārtoja diagnosticējošo darbu an-
gļu valodā, 15. aprīlī – Latvijas 
vēsturē, 20. aprīlī – dabaszinībās.  
27. un 29. aprīlī skolēniem bija 

obligātie diagnosticējošie darbi 
latviešu valodā un matemātikā. 
Šo pārbaudes darbu mērķis ir dot 
iespēju skolēniem pārbaudīt viņu 
zināšanas un skolotājiem saprast, 
kas vēl līdz mācību gada beigām 
būtu jāatkārto, jāiemācās. Diag-
nosticējošie darbi netiek vērtēti 
ballēs un gala vērtējumu neietek-
mē, bet iespējams, ka, aizejot uz 
citu skolu, būs līdzīgi iestājpār-
baudījumu darbi. Diemžēl novadā 
epidemioloģiskā situācija mainī-
jās, un  obligātie darbi bija jāveic 
attālināti tiešsaistē. 

9. klasei mācības beidzas 
31. maijā, bet mācību gads – 
11. jūnijā, kad varēs saņemt aplie-
cību par pamatizglītību.

Direktores vietniece 
Aina Jakovļeva

9. klases skolēni kārto 
diagnosticējošos darbus

PĀVILOSTAS PILSĒTAS PII “DZINTARIŅŠ” AICINA 
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš” 

aicina vecākus līdz šā gada 28. maijam iesniegt dokumentus par 
bērnu uzņemšanu pirmsskolas iestādē no 2021. gada 1. septembra.

2016. gadā dzimušo bērnu pieteikšana ir obligāta, jo šajā gadā dzi-
mušajiem bērniem sākas obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

Lai bērnu pieteiktu bērnudārzam, nepieciešams uzrakstīt iesniegu-
mu, uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas 
apliecību.

Bērnudārzā uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, arī tos bēr-
nus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Pāvilostas novadā. 

Ierašanās laiku iepriekš nepieciešams saskaņot. Tālrunis – 63498275 
vai 26194974.

PII “Dzintarinš” vadītāja Monta Pētermane

UZVARA STARPTAUTISKĀ  
ĢITĀRISTU KONKURSĀ

Jau 9. reizi marta beigās norisinājās starptau-
tiskais konkurss “Kur tad tu nu biji”, kas kopš 
pirmsākumiem veidots, lai popularizētu latviešu 
tautas dziesmu un latviešu komponistu mūzikas 
aranžējumus klasiskajai ģitārai. Konkurss veltīts 
ģitārista Andra Kārkliņa piemiņai, tā idejas au-
tors ir ģitārists, ģitārspēles pedagogs Andris Grīn-
bergs. Ik gadu konkurss tiek rīkots kā ģitāristu 
nedēļa, kurā tiekas jaunie ģitāristi, viņu pedagogi 
un profesionāļi – ģitārspēles meistari.

Ir milzīgs prieks, ka konkursu dzīve šajā laikā 
nav apstājusies. Arī šogad no 31. marta varējām 
sekot līdzi konkursantu sniegumam, izvirzīt savus 
favorītus platformā Youtube.

Piedalīties konkursā varēja plašs interesen-
tu loks – kā mūzikas skolu audzēkņi, tā arī pri-
vātskolēni, interešu izglītības audzēkņi, mūzikas 
vidusskolu audzēkņi un arī pedagogi. Dalībnieki 
tika dalīti un vērtēti pa grupām gan pēc klasēm, 
vecuma, gan līmeņa. Konkursam notiekot attālinā-
ti, tajā piedalījās ne tikai starptautiska žūrija, bet 
arī dalībnieki no dažādām valstīm.

Mūsu skolu pārstāvēja 2. ģitāras spēles klases 
audzēkne Emīlija Siliņa, iegūstot 1. vietu savā 
klašu grupā.

Konkursu vērtēja Igors Šošins (žūrijas priekš-
sēdētājs, Baltkrievija), Aivars Hermanis (Latvija), 
Rei nis Krūziņš (Latvija), Vladimirs Kudrins (Latvi-
ja) un Andris Grīnbergs (Latvija).

Apsveicam Emīliju SILIŅU ar lieliskiem panā-
kumiem un sakām paldies viņas skolotājam Hel-
mutam AUDARAM! 

DALĪBA STARPTAUTISKĀ  
FESTIVĀLĀ LIETUVĀ

Esam lepni, ka šajā mācību gadā piedalījāmies 
XIII Starptautiskās programmas festivālā “Mūzi-
ka – skaņas attēlojošā pasaule: Dzīvnieki mākslā”, 
Grigisku Mākslu skolā Lietuvā. Festivālā pieteiku-
mu skaits bija iespaidīgs, vairāk nekā 300 dalīb-
nieku!

Mūzika neapšaubāmi ieņem īpašu vietu bērnu 
dzīvē pat šādos ārkārtas apstākļos. Festivāla kon-
certi tika sadalīti 8 daļās un izskan katru pirmdie-
nu plkst. 18.00 Youtube kanālā.

Pirmais koncerts notika 26. aprīlī, kurā bija 
dzirdams arī mūsu audzēkņu sniegums. Fināla 
koncerts – 14. jūnijā.

Priecājamies par mūsu skolas 1. klavierspēles 
audzēkni Jēkabu TETERI un 2. vijoļspēles klases 
audzēkņiem Otto Benediktu SPJUTU, Gustavu 

VAGOTIŅU-VAGULI un viņu pedagogiem Līgu 
SPJUTI, Daci BĒRZNIECI un koncertmeistari In-
gunu VENENU!

Paldies skolotājiem par audzēkņu lieliskajiem 
panākumiem šajā attālināto mācību laikā, par 
Pāvil ostas Mūzikas un mākslas skolas vārda pre-
zentēšanu un pārstāvēšanu starptautiskā festivālā!

MŪZIKA UN MĀKSLA  
VEICINA BĒRNU RADOŠUMU

Mūsdienu pedagoģiskajā procesā mūzikai un 
mākslai ir liela nozīme. Tās abas veicina bērna 
radošumu. Rosinot bērnu aktīvi darboties (zīmēt, 
gleznot, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, dzie-
dāt, sacerēt, improvizēt), tiek attīstīta intuīcija, 
iztēle, fantāzija un ietekmēta smadzeņu darbība. 
Stimulējot un vingrinot smadzeņu labo puslodi, 
radošas izpausmes palīdz stiprināt ciešāku abu 
pusložu sadarbību. Mičiganas universitātē (ASV) 
veiktā pētījumā ir pierādīts, ka tie bērni, kuri bēr-
nībā iesaistījušies dažādās mākslas aktivitātēs, 
vēlāk, būdami pieauguši, radījuši jaunus patentus, 
veiksmīgi darbojušies zinātnē vai bijuši pietieka-
mi radoši, lai uzsāktu veiksmīgu uzņēmējdarbību. 
Pētnieki secina, ka māksla māca bērnus domāt ār-
pus rāmjiem, dod iespēju atrast radošus risināju-
mus sarežģītos ap stākļos un palīdz koncentrēties 
kādam konkrētam uzdevumam.

Lai radošums kļūtu par personības iezīmi, sva-
rīgs ir ģimenes un vienaudžu atbalsts. Ļausim, lai 
mūsu bērnu dzīvē ienāk mūzika un māksla. Mācī-
sim bērniem pašiem to radīt, lai bērna dzirde, rit-
ma izjūta un iztēle attīstītos pilnvērtīgi.

Tikai mēs varam palīdzēt bērnam spert pirmo 
soli pretī mūzikai vai mākslai un iemācīties to uz-
tvert apzināti. 

Tādēļ gaidu jūsu atvases Mūzikas un māks-
las skolā!

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Inga Šnore

IZSTĀDES 
No 6. līdz 31. maijam mūzikas nodaļas logos 
(Dzintaru ielā 23, Pāvilostā) skatāma
PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
audzēkņu radošo darbu izstāde
“MĀMIŅA – SIRSNIŅA”.

Vērgales kultūras nama logos 
no 26. aprīļa līdz 16. maijam skatāma 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 
Vērgales nodaļas bijušo audzēkņu radošo 
darbu izstāde.  

AKTUALITĀTES PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

 l no 7 gadu vecuma – “Klavierspēle”, “Vijoles spēle”, “Ģitāras spēle”;
 l no 8–9 gadu vecuma – “Vizuāli plastiskā māksla” un “Akordeona spēle”, “Trompetes spēle”.

Konsultācijas – 25. maijā plkst. 17.00 (mūzikas un mākslas nodaļās).
Uzņemšana – 26. maijā plkst. 17.00 (mūzikas un mākslas nodaļās).

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ:

 l pirmsskolas vecuma mūzikas studijā no 5/6 gadu vecuma programmās 
  “Klavierspēle” un “Vijoles spēle”;
 l pirmskolas vecuma mākslas studijā no 6/7 gadu vecuma programmā “Vizuāli plastiskā māksla”. 

PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 
Pāvilostas mūzikas nodaļā darba dienās no plkst. 14.00 līdz 17.00;
Vērgales pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņai – 63498253 (mūzika), 63498435 (māksla), 26334556 (direktore).

NĀC PIEVIENOJIES!

Vērgales PII “Kastanītis” šajā mācību gadā piedalījās makulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, un aktīvi iesaistījās gan iestādes dar-
binieki, gan bērni, kā arī liels atbalsts bija no bērnu vecākiem. Kopā tika 
savākti 4305 kg makulatūras. 

Šā gada 6. maijā Vērgales PII “Kastanītis” sveica trīs bērnus, kuri vis-
aktīvāk iesaistījās makulatūras vākšanas konkursā, un tie ir:

1. Hanna Vītoliņa, grupa “Lācēni” (1035 kg);
2. Jānis Brēdiķis, grupa “Saulīte” (400 kg);
3. Elisa Miltiņa un Luisa Miltiņa, grupa “Saulīte” (375 kg).
Liels paldies visiem Pāvilostas novada iedzīvotajiem, Vērgales PII 

“Kastanītis” bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem par atbalstu un 
līdzdalību makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.

Turpinot rūpēties par apkārtējo vidi, Vērgales PII “Kastanītis” bērni 
kopā ar skolotājām 23. aprīlī piedalījās pavasara talkā iestādes teritori-
jā, lai sakoptu savu tuvāko apkārtni, kur rotaļājas un pavada daudz laika 
kopā ar vienaudžiem. 

Vērgales PII “Kastanītis”
pirmsskolas izglītības metodiķe Lāsma Jāce

NOSLĒDZIES MAKULATŪRAS VĀKŠANAS 
KONKURSS “TĪRAI LATVIJAI!”
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HORIZONTĀLI:
3. Valsts prezidents, kurš iestā-

dījis ozolus Piecdesmitgades par-
kā. 5. Kultūras nama amatierteātra 
režisore. 8. Zvejnieku artelis, kurš 
nodibināts 1947. gadā. 11. Kas at-
radās Brīvības ielā 16 no 1965. līdz 
1977. gadam? 13. Kāds agrāk bija 
Dzintaru ielas nosaukums? 15. Ve-
cākā iela Pāvilostā. 17. Kas agrāk 
atradās tagadējā Sociālās aprūpes 
centra (veco ļaužu pansionāta) ēkā? 
18. Vienīgais saglabātais RB tipa 
zvejas kuģis Latvijā, kurš atrodas 
Sakas upes krastā pretī Kalna ielai. 

20. Dabas liegums “Pāvilostas pe-
lēkā …”. 21. Pāvilostas agrākais no-
saukums. 23. Kāds nozīmīgs pilsē-
tas simbols apstiprināts 1997. gada 
21. novembrī? 25. Tūrisma sezonas 
noslēguma pasākums “Senās … 
nakts”. 27. Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādes nosaukums. 29. 
Grāmatas “Āķagala vīri nāk” autors 
(1925–1997). 33. Latvijas Nacio-
nālā teātra aktrise, kuras dzimtās 
mājas ir Pāvilostā. 34. Aktīvs sa-
biedriskais darbinieks, kultūras 
dzīves organizators (1894–1964). 
35. Skolotāja, novadpētniece, Pā-

vilostas novadpētniecības muzeja 
izveidotāja (1931–1994). 38. Kafe 
Pāvilostā. 40. Kādi ziedi 2018. gada 
pavasarī rotāja pilsētu, pateicoties 
biedrībai “Pāvilostas kultūrvēstu-
riskais vides centrs” un pilsētas 
iedzīvotājiem? 42. Priekšmeti, kas 
gatavoti no dabas materiāliem un 
nopērkami ostas teritorijā esošajā 
darbnīcā-veikalā. 45. Māksliniece, 
kuras dzimtā puse ir Akmeņrags. 
47.  Kādā ielā atrodas Pāvilostas 
veselības un sociālais centrs? 52. 
Ārzemju tautība, kuras pārstāvji 
visbiežāk nakšņo Pāvilostā vasaras 

sezonā. 53. Viesnīca “… paradīze”. 
54. Cik gadu apritēja pilsētai, kad 
tika izdota grāmata “Mūsu Pāvi-
losta”? 55. Kas tika apgleznots un 
izstādīts E. Šneidera laukumā pie 
Mākslas skolas 2020. gadā?

VERTIKĀLI:
1. Kas atrodas Pāvilostas nova-

da pašvaldības ēkas otrajā stāvā? 
2. Garākā iela Pāvilostā. 4. Kultūras 
nama sieviešu kora nosaukums. 6. 
Upesmuižas barona fon Lilienfel-
da vārds. 7. Tagadējā pamatskolas 
direktore. 9. Kādi ziedi attēloti Pā-

Sveicot mūsu Pāvilostu jubile-
jā, bibliotēkas darbinieces aicina 
ikvienu pilsētas iedzīvotāju un vie-
si pārbaudīt savas zināšanas par 
Pāvilostu. Pareizi atminot mīklu, 
no iekrāsotajiem lauciņiem vei-
dosies atslēgas vārdi, kurus līdz 
31. maijam gaidīsim bibliotēkas e-
pastā mairita.vitola@pavilosta.lv vai 
bibliotēkas sociālā tīkla Facebook 
vēstulē, kā arī zvanot pa tālruni 
63484566. Izlozes kārtībā noteik-
sim pārsteiguma balvas ieguvēju!

Esiet aktīvi un zinoši!

vilostas ģerbonī? 10. Kādus miltus 
ražoja Pāvilostā, bijušajā spirta 
brūzī? 12. Rakstnieks (1908–1940), 
kurš 1937. gada vasarā apmeklēja 
Pāvilostu un apkopoja savus novē-
rojumus grāmatā “Dzīve pie jūras”. 
14. Dzejnieks, dzejoļa “Pāvilostai” 
autors. 16. Kurzemes gubernators, 
Pāvilostas dibinātāja Otto fon Li-
lienfelda brālis, kura vārdā nosauk-
ta Pāvilosta. 19. Kāda veida kuģi 
tika būvēti Pāvilostā? 22. Kas ilgus 
gadus atradās tagadējās kafejnīcas 
“Laiva” ēkā? 24. Mūziķu grupa Pā-
vilostā. 26. Interaktīva ekspozīcija 
Pāvilostas novadpētniecības muze-
jā “… smilšu graudi”. 28. Skolotājs, 
sabiedrisks darbinieks, ciemata ap-
zaļumošanas pamatlicējs (1892–
1948). 30. Kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīva nosau-
kums. 31. Īsākā upe Latvijā, kura 
plūst cauri Pāvilostai. 32. Agrākos 
laikos ļoti plaši iecienīta kafejnīca, 
kura savu darbību jaunā veidolā 
atsāka 2019. gadā. 36. Pāvilostas 
pilsētas svētku mēnesis. 37. Kādas 
draudzes baznīca atrodas Viršu ielā 
1? 39. Pamatskolas himnas vārdu 
autore. 41. Pāvilostas himnas vārdu 
autors. 43. Viens no Latvijas Valsts 
prezidentiem, kurš savas preziden-
tūras laikā nav viesojies Pāvilostā. 
44. Mūzikas un mākslas festivāls 
“… stars”. 46. Tūristu iecienītākās 
zivis. 48. Simtgades parka veido-
tājs. 49. Piekrastes gājēju ceļš, 
kura posmi ejami arī Pāvilostas 
novadā. 50. Dzēriens, ko ražoja 
Pāvilostā 70.–90. gados. 51. Zivju 
veikals Pāvilostā.

CIK DAUDZ TU ZINI PAR PĀVILOSTU?

1879-2021

Saulainā 2. maija rītā, ievērojot vi-
sus valstī noteiktos drošības pasāku-
mus,  Vērgales centrā notika ilgi gaidī-
tā satikšanās gadatirgū.

Svētku tirdziņu apmeklēja gan Vēr-
gales pagasta iedzīvotāji un Pāvilostas 
novada ļaudis, gan cilvēki no kaimiņu 
pašvaldībām un tuvākām pilsētām. Pēc il-
gāka laika Vērgales centru piepildīja liels 
skaits vieglo mašīnu, kas liecināja par 
apmeklētāju lielo interesi. Reizē tā bija 
arī priecīga atkalredzēšanās. Uz tirgotā-
jiem un pircējiem attiecās gan 2 metru 
distance un sejas aizsargmasku lietoša-
na, par ko atgādināja brīdinājuma zīmes.

Plašā piedāvājumā bija augļu koki 
un krūmi, puķu stādi, ziemcietes, lina 
izstrādājumi, maize un medus našķi, gar-

švielas, produkti no dzērveņu ogām, ke-
ramikas izstrādājumi, kapļi, rūpniecības 
preces, tamborētas bērnu rotaļlietas, dār-
za mēbeles, kulinārijas izstrādājumi u.c. 
Ekskluzīvs piedāvājums bija ātri augošā 
koka paulovnija stādi. Bērnu priekam 
tika piedāvāti kartupeļu čipsi, cukurva-
te, popkorns un piparkūkas. Īpašs prieks 
par jaunajām vērgalniecēm Sindiju un 
Daci Dunaiskām, kuras pārdeva pašu 
darinātas kartītes Māmiņu dienai, sapņu 
ķērājus un suvenīrus ar Vērgales simbo-
liku. Lai arī turpmāk daudz radošu ideju 
un iespēju tās īstenot!

Paldies tirgotājiem, apmeklētājiem 
un visiem, kas nodrošināja veiksmīgu 
svētku gadatirgu!    

Vita Braže

Svētku tirgus Vērgalē!



2021. gada maijs   15  www.pavilosta.lv

Bibliotēku nedēļa – 2021
Pēc Latvijas Bibliotekāru 

biedrības ierosinājuma Bibliotē-
ku nedēļa Latvijā norisinās jau 
kopš 1997. gada. Šogad tā notika 
no 19. līdz 25. aprīlim. Ņemot 
vērā epidemioloģisko situāciju 
valstī, plānotie semināri un kon-
ferences notika attālināti, tādā 
veidā nodrošinot iespēju tajos 
piedalīties daudz kuplākam da-
lībnieku skaitam. Kā ik gadu, arī 
šogad Bibliotēku nedēļas laikā 
(23. aprīlī) tika atzīmēta Pasau-
les grāmatu un autortiesību die-
na. Šajā dienā norisinājās Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas rīkotā 
preses konference, kuras laikā 
klausītāji tika iepazīstināti ar 
lasīt veicināšanas programmas 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
ja 2021” grāmatu kolekciju, kas 
sastāv no 28 grāmatām. Dažas no 

tām Pāvilostas bibliotēkā jau ir 
pieejamas, bet citas pēc iespējas 
ātrāk sagādāsim, lai mūsu čaklie 
lasītāji varētu pilnvērtīgi ķerties 
klāt jauno grāmatu lasīšanai. 

Arī Pāvilostas bibliotēkā šīs 
nedēļas laikā norisinājās attā-
lināta aktivitāte, ar kuru var ie-
pazīties bibliotēkas sociālā tīkla 
Facebook lapā. Katru dienu tika 
ievietota tīmekļa adrese, kurā 
pieejams pildāmais uzdevums 
– puzle. Nedēļas laikā ikvienam 
bija iespēja salikt septiņas nelie-
las puzles un atsūtīt mums ziņu 
par padarīto. Prieks par lasītāju 
izrādīto interesi un aktīvo pieda-
līšanos. Sekojiet līdzi mūsu Face-
book lapai un piedalieties atkal 
jaunās aktivitātēs! 

Bibliotekāre E. Horna

Sākot ar 7. aprīli, amatiermāk-
slas kolektīvu un interešu izglītī-
bas nodarbības grupā līdz desmit 
personām ir atļautas ārtelpās. Šo 
iespēju izmanto arī Pāvilostas no-
vada kultūras nama bērnu deju 
kolektīvi.

Ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos drošības no-
teikumus, āra režīmā turpinās 
darboties Pāvilostas bērnu deju 
kolektīvi. Esam priecīgi, ka mūsu 
pilsētā ir lieliska, sakārtota vieta 

– Upesmuižas parka estrāde, kur 
organizēt deju kolektīvu nodarbī-
bas ārā.

15. aprīlī estrādes laukumu 
pirmie iemēģināja 5.–9. klašu 
dejotāji, bet otrdien, 20. aprīlī, 
arī 1.–4. klašu grupa dejoja uz 
estrādes skatuves. Lai gan deju 
kolektīvi ir jādala pa grupām un 
jāievēro 2 metru distance, tas bēr-
nos nemazina prieku atkal tikties 
klātienē.

Šāds formāts neļauj līdz galam 

izbaudīt dejas burvību, bet tomēr 
tas ir neiedomājams atvieglojums 
gan bērniem, gan kolektīva vadītā-
jai deju soļu apguvē. Klātienes āra 
nodarbībās kolektīvi gatavojas XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem – tiek atkārtoti 
un nostiprināti tautas deju pamat-
soļi, apgūti soļi no deju repertuāra 
un mācītas jaunas kombinācijas 
unikālam Deju svētku video.

 
Deju skolotāja Elīna Tetere

Dejotāji atsākuši nodarbības

Tuvojoties Lieldienu brīvdie-
nām, Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama deju kolektīvu vadītāja Elī-
na Tetere saviem dejotājiem un 
viņu ģimenēm izveidoja orientē-
šanās spēli “Lieldienu olu medī-
bas”. Spēle tika veidota telefonu 
aplikācijā un dabā. Dalībnieki 
saņēma karti ar atzīmētiem 40 
punktiem, kuros viņiem bija jāat-
rod olas ar tajās paslēptiem uzde-

vumiem.
Uzdevumi bija ļoti dažādi – 

bija jāizvēlas pareizās atbildes uz 
jautājumiem, jāskaita pakāpieni 
un “mīlas” atslēdziņas, jādejo, jā-
deklamē pantiņi, jākustina prāts 
un kājas. Pildot uzdevumus, tika 
aizvadīta aizraujoša nedēļa. Kāda 
komanda centās visus punktus 
atrast vienā dienā, bet citas pil-
dīja lēnām un nesteidzoties visas 

nedēļas garumā.
Kategorijā “Dejotāja ģimene” 

1. vietu un visaugstāko punktu 
skaitu sīvā cīņā  ieguva Rainers 
Zamarītis ar ģimeni. Kategori-
jā “Dejotāji” labākās bija Sofija 
Anna Rudzāja un Adelīna Brūkle.

 
Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama deju kolektīvu vadītāja
Elīna Tetere

Pāvilostas dejotāji dodas 
Lieldienu olu medībās

Kas būtu bijis, ja mēs pa-
mēģinātu uz Pāvilostu raujo-
šos tūristus pierunāt atpūsties 
mūsu pilsētiņā attālināti? Mi-
not to, ka karantīnas situācija 
atkal nav laba utt.? Vai viņi 
mūs nopietni uzklausītu?

Atpūsties Pāvilostā “attālinā-
ti” ir tas pats, kas “ticēt uz Dievu 
vien savā sirdī”, neiegriežoties 
Viņa relaksācijas zonā – Drau-
dzē, dievnamā. Un te daudziem 
no mums attieksmē pret šo jau-
tājumu nav nekādas atšķirības 
starp pirms karantīnas un karan-
tīnas laiku – būsim godīgi.

No vienas puses, Draudze, 
kuru (ja ticēt Bībelei!) ir dibinā-
jis Pats Dievs, nevis domubiedru 
grupa vai mācītāju sinode, ir tā 
“iestāde”, kura stāv sardzē arī 
Pāvilostas dēļ. Abos karantīnas 
viļņos turpināja un turpina štata 
režīmā strādāt ārsti, policisti, pār-
devēji, citi nepieciešamie dienesti, 
novada Dome un arī (vismaz Pā-
vilostas pilsētas un tuvas apkārt-
nes) kristīgas draudzes. Jā, mēs 
drīkstam patērēt citu cilvēku fi-

ziskā un garīgā darba pūles mūsu 
labad. Pāvilosta savu 142. dzim-
šanas dienu var svinēt ne bez šī 
kopīgā darba pienesuma.

Jā, šajā ziņā dievnams ir tā 
skola, kur kādreiz arī jāpiepū-
lē smadzenes. Jā, var to darīt arī 
attālināti, mājās paliekot, bet par 
slodzes un izjūtu atšķirību varat 
pajautāt bērniem, kuri šobrīd mā-
cās nevis skolā, bet atkal mājās...

No otrās puses, vai tiešam 
mums nekad negribas pabūt 
pašiem tajā vietā, kur Dieva tu-
vības “pārklājuma zona” ir jūta-
ma intensīvāk un relaksējošāk? 
Šogad 16. maijā atkal nevarēsim 
rīkot vienu lielu kopīgu dievkal-
pojumu, bet katrā no Pāvilostas 
baznīcām ir pietiekami daudz 
nepiepildīto kvadrātmetru. Ta-
jos patiešām var būt drošāki un 
brīvāki – domājot par mūsu dzīvi 
Pāvilostā gan šobrīd, gan Tur un 
tad, kas sekos pēc tam. 

Pāvilostas ev. baptistu 
draudzes mācītājs 
Deniss Doroņins

Kvadrātmetri 
dvēseles atpūtai

16. MAIJA DIEVKALPOJUMI 
Pāvilostas baptistu draudzē – plkst. 11.00. 

Pāvilostas luterāņu draudzē – plkst. 11.00.

Sakas baptistu draudzē – plkst. 11.00.

Pāvilostas katoļu draudzē – plkst. 14.00.

Sakas-Pāvilostas vasarsvētku draudzē – plkst. 15.00.
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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 jūnija izdevumam  
jāiesniedz līdz 28. maijam.
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

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

ARVIDS TĀLISVALDIS DZENIS 
(29.07.1938.–20.04.2021.)

Vērgales pagastā 

MARIJONA IRENA LITVINA
(08.04.1933.–13.04.2021.)

Izsakām līdzjūtību!

Ko darbam devi, 
tas simtkārt zels.
Un darbs vien 
tevi uz augšu cels.                  

(Rainis)
   
Šogad maijā Pāvilostas no-

vada dome ar pateicības rakstu 
un ziediem pašvaldības iestādēs 
klātienē apaļās darba jubilejās 
sveiks šādus pašvaldības darbi-
niekus:

â bijušo Rīvas bibliotēkas 
vadītāju Vizmu Ināru ANSONI 
50 gadu darba jubilejā;

â Pāvilostas pamatskolas 
skolotāju Ainu JAKOVĻEVU 40 
gadu darba jubilejā;

â Pāvilostas pamatskolas 
skolotāju Agritu VALKAŠU 40 
gadu darba jubilejā;

â Pāvilostas novada pašval-
dības Sociālā dienesta vadītāju 
Ildzi Agitu BALODI 30 gadu 
darba jubilejā;

â Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas direktori Ingu 
ŠNORI 30 gadu darba jubilejā;

â Pāvilostas pamatskolas 
skolotāju Solveigu ANSONI 30 

gadu darba jubilejā;
â Vērgales pagasta pārval-

des lietvedi Anitu SPRUDZĀNI 
30 gadu darba jubilejā;

â Vērgales pagasta pārval-
des kasieri Māru ŠVĪTIŅU 30 
gadu darba jubilejā;

â Vērgales pamatskolas sko-
lotāju Ivetu VANAGU 30 gadu 
darba jubilejā;

â Vērgales pamatskolas sko-
lotāju Sigitu FREIMANI 30 gadu 
darba jubilejā;

â Pāvilostas novada pašval-
dības galveno grāmatvedi Ingu-
nu BLAUBĀRDI 20 gadu darba 
jubilejā;

â Pāvilostas novada paš-
valdības projektu koordinatori 
Vizmu ĢĒĢERI 20 gadu darba 
jubilejā;

â Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju Uldi KRISTAP-
SONU 20 gadu darba jubilejā;

â Vērgales pagasta pārval-
des vadītāju Jāni VITRUPU 20 
gadu darba jubilejā;

â Vērgales pagasta sētnieci 
Guntu HELMŠTEINI 20 gadu 
darba jubilejā.

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

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2021. gada aprīlī Pāvilostas novadā reģistrēta 

1 PUIKAS UN 1 MEITENES PIEDZIMŠANA 
VĒRGALES PAGASTĀ, kā arī 1 PUIKAS UN 1 MEITENES 

PIEDZIMŠANA SAKAS PAGASTĀ.

SVEICAM ĢIMENES!

Laipni lūdzam Pāvilostas ostā! 
Tā kā strauji tuvojas 2021. gada laivošanas sezona, aicinām jahtu, 
kuteru un laivu īpašniekus, kuri vēlas nomāt stāvēšanas vietu ostā, 
savlaicīgi sazināties ar ostas pārvaldi pa e-pastu 
ronalds@pavilostaport.lv vai tālruni 29104444.
Informējam, ka maija beigās ostā tiks uzstādīta jauna 
peldošā viesjahtu piestātne. Vecā piestātne tiks demontēta un 
tās sastāvdaļas pārdotas publiskā izsolē, noteikumus skatīt ostas 
mājaslapā www.pavilostaport.lv.

Akciju sabiedrība “LPB” (52103003541)
aicina pievienoties “top!” komandai   

PĀRDEVĒJAS (-US) Pāvilostas veikalos

Vari būt bez pieredzes, jo pieredzi iegūsi darba vietā!
-	 Iespēja	strādāt	pilnu	vai	nepilnu	darba	slodzi.
-	 Var	apvienot	ar	pamatdarbu.	
-	 Iespēja	apvienot	ar	mācībām,	ja	esi	pilngadīgs.

Mēs tev uzticēsim:
-	 laipni	apkalpot	pircējus,	
-	 preču	pieņemšanu	un	izvietošanu,
-	 preču	derīguma	termiņu	kontroli.

Mēs tev piedāvāsim:
-	 sociālās	garantijas	un	stabilu	atalgojumu	vienmēr	laikā,
	 sākot	no	500	eiro	(bruto)	un	piemaksas	
	 par	kvalitatīvu	darbu,
-	 apmaksātus	ceļa	izdevumus.

CV	lūdzam	sūtīt	uz	e-pasta	adresi	vakances@topveikali.lv.
Tālrunis	informācijai	–	63425547.

Iesūtot	CV,	persona	piekrīt	tās	datu	apstrādei	personāla	atlases	
vajadzībām.	AS	“LPB”	saņemtos	personas	datus	apstrādās	
personāla	atlases	vajadzībām	uz	noteikto	amatu.	Personas	dati	
tiks	uzglabāti	3	mēnešus.

Sveiksim darba jubilejās! Ar baltām ievu kurpēm
Un tulpju svecēm košām,

Ar pieneņu zeltainām pļavām
Un putnu dziesmām skaļām,

Ar pirmo saules staru
Un baltu ķiršu zaru

Nāk pavasaris mātes sveikt.
Un man arī gribas par visu

Tev lielu paldies teikt, 
Ka šai pasaulē pukst mana sirds!

Pāvilostas novada pašvaldība

ZZ čempionāts arī Pāvilostā
15. maijā ZZ čempionāta 
Ģimenes kausa lietais 
fināls – viena no 11 
fināla norises vietām būs 
Pāvilosta un tās apkārtne!

Gatavojieties aizvadīt aizraujošu 
dienu ģimenes lokā, piedaloties 
grandiozā auto un pastaigu 
orientēšanās piedzīvojumā! 
Noderēs gan izveicība, gan 
izdoma, gan katra komandas 
dalībnieka stiprā puse.

KAS JĀZINA PIRMS DALĪBAS FINĀLĀ?

 l Atzīmējiet 15. maiju ģimenes kalendārā.
 l Pēc patikas izvēlieties vienu no 11 fināla norises vietām Latvijā.
 l Gatavojieties aizraujošam piedzīvojumam 5–7 stundu garumā.
 l Atcerieties, ka ātrums nebūs noteicošais spēles rezultātā. Sacensību skaistums slēpjas, 
  nevis ātrumā, bet kopā pavadītajā laikā.
 l Uzlādējiet savas un telefonu baterijas un nodrošinieties ar extra bateriju vai lādētāju mašīnā.
 l Lejupielādējiet bezmaksas lietotni LOQUIZ (Android vai iOS) tikai viena komandas dalībnieka 
  telefonā (vēlams jaudīgākajā vai jaunākajā komandas viedtelefonā).

Vairāk informācijas www.visitpavilosta.lv/jaunumi/.


