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Diemžēl pašvaldība sociālajos tīklos pēdējo dienu lai-
kā novērojusi situāciju, ka tiek izplatīta maldinoša un 
nepatiesa informācija par Dzintaru ielas posmā no Tir-
gus ielas līdz ostai paredzētajām aktivitātēm un labie-
kārtošanas darbiem. Paldies visiem aktīvajiem pāvilost-
niekiem un pilsētas viesiem, kuri ļoti iemīļojuši mūsu 
skaisto pilsētiņu un to uzskata par savu, tomēr vēlamies 
teikt, ka jūs esat tikuši maldināti! Pirmkārt, pašvaldība 
nav likusi iedzīvotājiem vākt parakstus, bet tā bija pašu 
iedzīvotāju iniciatīva. Otrkārt, sociālajos tīklos izskanē-
jusī informācija, ka automašīnu stāvvietas tiks būvētas 
2 kvartālu garumā, un norādītais stāvvietu skaits ir ne-
patiesi, jo sākotnējā sociālajos tīklos pavīdējusī skice ir 
nepilnīga un netika saskaņota ar pasūtītāju. Treškārt, 
pašvaldība ir ieinteresēta uz sadarbību ar iedzīvotājiem 
un notiek komunikācija ar sabiedrību, tikai dažbrīd da-
ļai iedzīvotāju ir cita izpratne par lietām un citi mērķi 
attiecībā uz pilsētas apbūvi un attīstību. Ceturtkārt, arī 
citviet pasaulē pie apskates objektiem vai vecpilsētās 
tuvu centram nelielā skaitā tiek veidotas autostāvvie-
tas. Piektkārt, iespējams, šī Pāvilostas pilsētai ir pēdējā 
iespēja pilsētas attīstībai piesaistīt tik lielu ES finansē-
jumu, paredzot jaunā Dienvidkurzemes novada lielumu 
un Pāvilostas lokālo atrašanās vietu, proti, tālu no jaunā 
novada centra.

Pretēji sociālajos tīklos paustajam pašvaldībai ir jārīko 
publiskās apspriedes, kas ir gan likumā noteikts, gan pēc 
būtības bieži ir vērtīgu ideju un norādījumu avots. Topo-
šais projekts pēc galējās skices izstrādes neizpaliks bez 
publiskas apspriešanas, lai cik tas pašreizējā ierobežoju-
mu laikā būtu sarežģīti. Priecājamies, ka Pāvilostā dzīvo 
aktīvi iedzīvotāji, kuriem nav vienalga, un esat gatavi iz-
teikt savu viedokli. Noteikti meklēsim variantus, lai infor-
mētu iedzīvotājus, kā arī plānojam rast risinājumu, lai ie-
dzīvotājiem parādītu galējo skiču projektu un ņemtu vērā 
iedzīvotāju ieteikumus. Bet šajā laikā, kad valstī Covid-19 
dēļ ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi, ir izsludināta ār-
kārtējā situācija un nevaram rīkot publiskās apspriedes 
klātienē, pašvaldībai ir jārīkojas atbildīgi. Šobrīd nevaram 
prognozēt, kā būs tuvāko mēneša laikā, bet noteikti mek-
lēsim variantus, lai informētu iedzīvotājus, kā arī plāno-
jam rast risinājumu, lai iedzīvotājiem parādītu skiču pro-
jektu un ņemtu vērā iedzīvotāju ieteikumus. 

Pašvaldība informē, ka jauns automašīnu stāvlau-
kums šajā teritorijā vispār nav plānots, bet labiekārtots 
esošais, kas tika izveidots jau 2007. gadā. Stāvlaukuma 
segums šobrīd ir no grants un automašīnas tur tiek no-
vietotas haotiski, tādēļ mūsu plāns ir labiekārtot lauku-
ma segumu ar bruģakmeni un ar atšķirīgām bruģak-
mens krāsām iezīmēt automašīnu novietošanas kārtību. 
Šobrīd esošais stāvlaukums arī kalpo par vietu, kur pie-
krastes zvejnieki novieto savas automašīnas. Paralēli jau 
minētajām aktivitātēm laukumā arī paredzēts iezīmēt 

Pašvaldības skaidrojums 
par Dzintaru ielas posma sakārtošanu

vietu invalīdu stāvvietai un vienu autobusa apstāšanās 
vietu. 

Vasaras mēnešos vecajā pilsētas daļā un ļoti izteikti 
Dzintaru ielas posmā no Tirgus ielas līdz ostai intensī-
vi notiek automašīnu un cilvēku kustība, jo šajā ielas 
posmā ir izvietota kafejnīca “Laiva”, Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas mūzikas nodaļa un nupat atvērās arī 
viesnīca “OTTO Hotel & Sun”. Kā arī pēdējos gados paš-
valdība ir saņēmusi neskaitāmus pārmetumus, ka, pa-
augstinoties tūristu un pilsētas viesu skaitam, tieši šajā 
Dzintaru ielas posmā (ielas kreisajā pusē uz upes pusi) 
automašīnas tiek liktas haotiski, daļēji uz ielas brauktu-
ves nomales, veidojoties bedrēm un uz ielas uzkrājoties 
lietusūdenim. Šāda automašīnu haotiska novietošana ap-
grūtina satiksmi un pat daļēji nobloķē ielu, un izraisa 
avārijas situācijas. Tas apdraud satiksmes drošību, lai 
gan pašvaldība šajā ielas posmā ir jau veikusi satiksmes 
ierobežojumus, nosakot atļauto braukšanas ātrumu 30 
km/h. Kā arī nereti atkritumi no automašīnām tiek iz-
mesti ielas kreisajā pusē augošajos krūmos (akācijās), 
kas rada ielas posma un visas pilsētas nesakoptību. 

Turpinājums 9. lpp.

Ceturtdienā, 1. aprīlī, 
Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC 

(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) un 
Sakas klientu apkalpošanas centrs strādās 

no plkst. 8.00  līdz 15.00, 
Vērgales pagasta pārvalde un VPVKAC 

(Vērgales pagasta pārvaldē) strādās
no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 12.30 līdz 15.30.

No 2. līdz 5. aprīlim IESTĀDES SLĒGTAS!

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU

DARBA LAIKS APRĪLĪ



un būves ar kadastra apzīmējumu 64960010413004. Apstiprināja nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 1190,00 EUR un izsoles soli – 100 EUR. Noteica, ka 
nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā 
pēc izsoles). Apstiprināja nekustamā īpašuma “Smēdes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS,  
kā arī Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Vērgales pagasta pār-
valdes vadītājs Jānis VITRUPS un Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀ-
NE. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. 
Sēdē tika izskatīts 1 darba kārtības punkts.

Dome nolēma: 
â atsākt mācību procesu 1.–4. klasei klātienē Pāvilostas pamatskolā un Vērgales 

pamatskolā no 2021. gada 22. februāra. Uzdeva veikt izglītības iestādēs klātienē nodar-
bināto iknedēļas testēšanu uz Covid-19. Atbildīgā persona par procesa koordinēšanu Pā-
vilostas novada pašvaldības izglītības metodiķes p. i. Aina Jakovļeva. Uzdeva Pāvilostas 
pamatskolas direktorei Maritai Rolmanei un Vērgales pamatskolas direktoram Gintam 
Jurikam nodrošināt izglītības iestādē epidemioloģiskās drošības pasākumus, atbilstoši 
Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām prasībām, Pāvilostas novada paš-
valdībai iespēju robežās organizēt skolēnu transportu, lai nodrošinātu izglītojamo drošu 
nokļūšanu mācību iestādēs un veikt ikdienas monitoringu par saslimstības rādītājiem 
Pāvilostas novadā.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī paš-
valdības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas nova-
da pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pārejošas darbne-
spējas dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 32 darba kārtības 
punkti.

Dome nolēma: 
â ar 01.02.2021. samazināt divām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti  

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

â nepārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Tirgus iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads,

â izsludināt Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu konkursu 2021. ga-
dam. Apstiprināja konkursa nolikuma projektu. Izveidoja projektu vērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā: Gints Juriks – Vērgales pamatskolas direktors, Vizma Ģēģere – projektu 
koordinatore, Alfrēds Magone – pašvaldības izpilddirektors, Aldis Barsukovs – Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas loceklis, Marita Kurčanova – pašvaldības sabiedrisko attie-
cību speciāliste. Par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju noteica Gintu Juriku – Vērgales 
pamatskolas direktoru, kultūras komisijas priekšsēdētāju. Uzdeva pašvaldības projektu 
koordinatorei Vizmai Ģēģerei nodrošināt paziņojuma un nolikuma publicēšanu atbilstoši 
Nolikuma noteikumiem,

â nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus: 
l Dienvidu iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6413 006 0113, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130060113, 0,7350 ha platībā;
l “Rāceņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 004 0138, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860040059, 5,88 ha platībā;
l “Puriņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 004 0145, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860040077, 2,08 ha platībā;
l “Ezeriņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 004 0148, kas sa-

stāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64860040096, 2,08 ha platībā, 
64860040117, 6,24 ha platībā un 64860040157, 1,76 ha platībā;

l “Tīrumi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 004 0150, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860040116, 14,39 ha platībā;

l “Trauciņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 004 0151, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860040211, 3,51 ha platībā;

l “Stumbri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 005 0108, kas sastāv 
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, 
kā arī Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada 
pašvaldības zemeslietu speciāliste Anna BRŪKLE, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā 
grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita KURČANOVA, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS un 
Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. Sēdi protokolēja Pāvilostas nova-
da pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 9 darba kārtības 
punkti.

Dome nolēma: 
â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Zaķēni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads, kadastra Nr.6496 005 0289, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 64960050289, 2,3162 ha platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu 
nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu,

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazžagari”, Vērgales pagasts, Pāvilos-
tas novads, kadastra Nr.6496 005 0103, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 64960050103, 9,6605 ha platībā, un pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu 
nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu,

â nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par brīvu cenu 
nekustamo īpašumu “Ploce 2”-7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra 
Nr.6496 900 0100, dzīvokļa īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,30 
m², 542/9624 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, un pasūtīt sertifi-
cēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavi-
nāšanu,

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Dzintaru iela 85A, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, kadastra Nr.6413 002 0141, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 64130020141, 0,1626 ha platībā, un pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā 
kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu,

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Krejotava”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilos-
tas novads, nosacīto cenu 1200,00 EUR. Nolēma SIA “BRENOLTI” (reģistrācijas Nr. 
42103015801) rakstveidā piedāvāt iegādāties nekustamo īpašumu “Krejotava”, Saka, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 009 0358,

â nodot atsavināšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Upinieki”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6496 002 0124, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 002 0124 platībā 0,9511 ha un viendzīvok-
ļa mājas ar kopējo platību 100,4 m2, kadastra apzīmējums 649600201240001, pagrabu ar 
kadastra apzīmējumu 64960020124002 platībā 12,4 m2 un šķūni ar kadastra apzīmēju-
mu 64960020124003 platībā 22,4 m2. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) 
cenu 11 300,00 EUR. Nolēma piedāvāt nekustamā īpašuma “Upinieki”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6496 002 0124, īrniekam izmantot pirmpirkuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu. Nolēma lēmuma iz-
pildi organizēt Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai,

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu (starpgabalu) “Lotes”, Sakas pagastā, Pāvi-
lostas novadā, kadastra Nr.6486 003 084, kas sastāv no – zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64860060030 ar kopējo platību 1,11 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma: 
nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 3340,00 EUR, izsoles soli – 100 EUR un izsoles re-
ģistrācijas maksu – 50 EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju 
samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstiprināja nekustamā īpašuma 
(starpgabalu) “Lotes”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva 
Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā 
minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu,

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Parka iela 14A, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā, kadastra Nr.6413 002 0178, kas sastāv no – zemes gabala ar kadastra apzī-
mējumu 64130020248, kopējo platību 0,4263 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 
64130020178001. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 
6565,00 EUR un izsoles soli – 100 EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsavi-
nāts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstiprināja nekus-
tamā īpašuma Parka iela 14A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva 
Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā 
minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu,

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Smēdes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr.6496 001 0454, kas sastāv no – zemes gabala ar kopējo platību 0,06 ha 

5. FEBRUĀRĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE

19. FEBRUĀRĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE

25. FEBRUĀRĪ ATTĀLINĀTI NOTIKA DOMES 
KĀRTĒJĀ SĒDE
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no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860050077, 1,17 ha platībā;
l “Gobzemji”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6486 010 0058, kas sa-

stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860100017, 4,61 ha platībā;
l Celtnieku iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr.6413 002 0143, kas sa-

stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020143, 0,1448 ha platībā.
Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības 

noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt īpašumu 
atsavināšanu,

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pienotava”, Saka, Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā, kadastra Nr. 6486 009 0267, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64860090267 1,34 ha platībā un viendzīvokļa mājas dzīvojamo telpu ar ko-
pējo platību 144,4 m2, kadastra apzīmējums 64860090267001. Nolēma pasūtīt sertificēta 
vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Paš-
valdības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt minētā īpašuma atsavināšanu,

â nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajām personām, pārdodot par brīvu cenu 
nekustamo īpašumu:

l Brīvības iela 14-4, Pāvilosta, Pāvilostas novads, dzīvokļa īpašums sastāv no vienis-
tabas dzīvokļa ar kopējo platību 20,70 m², 212/1628 domājamām daļām no daudzdzīvok-
ļu mājas un zemes;

l Priežu iela 8-11, Pāvilosta, Pāvilostas novads, dzīvokļa īpašums sastāv no divistabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 52,50 m², 5110/57100 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes;

l Dzintaru iela 97-7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, dzīvokļa īpašums sastāv no divis-
tabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,8 m², 418/9316 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes.

Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības 
noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt īpašuma 
atsavināšanu,

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā, kadastra Nr.6413 002 0141, kas sastāv no – zemes gabala ar kadastra apzīmēju-
mu 641300202141 kopējo platību 0,41626 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu (izsoles sākumcena) 4869,00 EUR un izsoles soli – 200 EUR. Noteica, ka nekusta-
mais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā 
pēc izsoles). Apstiprināja nekustamā īpašuma Dzintaru iela 85A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu,

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Zaķēni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr.6496 005 0289, kas sastāv no – zemes gabala ar kopējo platību 2,3162  
ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 8069,00 EUR 
un izsoles soli – 200 EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju 
samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstiprināja nekustamā īpašuma 
“Zaķēni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas 
novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašu-
ma atsavināšanu,

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Mazžagari”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, kadastra Nr.6496 005 0103, kas sastāv no – zemes gabala ar kopējo platību 9,6605  
ha. Apstiprināja  nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 29 009,00 EUR, 
izsoles soli – 500 EUR un izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Noteica, ka nekustamais 
īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (to veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai 
ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus 
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Apstiprināja nekustamā 
īpašuma “Mazžagari”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus. Uzdeva 
Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu,

â nodot atsavināšanai Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ploce 2”-
7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6496 900 0100, kas sastāv no 
kopīpašuma domājamās daļas no zemes 542/9624 un kopīpašuma domājamās daļas no 
būves 542/9624. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 1500,00 EUR. 
Nolēma piedāvāt nekustamā īpašuma “Ploce 2”-7, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, kadastra Nr. 6496 0900 0100 īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības uz ne-
kustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu. Uzdeva lēmuma izpildi organizēt 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai,

â uzdot SIA “Vērgales komunālā saimniecība” sastādīt tāmi par kanalizācijas pieslē-
guma sakārtošanu Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā. Nolēma piešķirt finansējumu saska-
ņā ar tāmi. Līdzekļi rodami pašvaldības budžeta sadaļā no finanšu līdzekļiem, kas bija 
paredzēti Ploces kluba piebūves atjaunošanai,

â piešķirt līdzfinansējumu 1184,11 EUR apmērā biedrības “Vērgalīte” sagatavota-
jam un LAD apstiprinātajam projektam “Tautas tērpu iegāde Vērgales pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Vērgalīte””. Finansējums rodams Vērgales pagasta kultūras 
nama budžetā no finanšu līdzekļiem, kas nav izlietoti pasākumu organizēšanai Latvijā 
noteiktās ārkārtas situācijas dēļ,

â piemērot nomas maksas atbrīvojumu no 2020. gada decembra līdz ārkārtas situā-
cijas atcelšanai biedrībai “Izdzīvošanas skola” attiecībā uz biedrības nomāto nekustamo 

īpašumu Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Nolēma par decembrī veiktā maksāju-
ma apmēru samazināt nākamā maksājamā rēķina summas apmēru,

â atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu – cirsmas nekustamajā īpašumā “PA-
GASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860090263, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 64860040129, 6. kvartāla 11., 24. un 26. nogabalā, 
aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1447,44 m3. Apstiprināja cirsmu nosacīto cenu 
53 550 EUR. Noteica maksāšanas līdzekli – 100% EUR. Apstiprināja cirsmu nekustamajā 
īpašumā “PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā izsoles noteikumus. Uzdeva 
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt kustamās mantas atsavināšanu  
pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas,

â sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 
Vaiņodes novadu pašvaldībām uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi un attīstības program-
mas 2022.–2027. gadam izstrādi. Pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi 
Kristapsonu slēgt līgumu starp jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām 
(sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 
Vaiņodes novadiem) un Liepājas pilsētas pašvaldību par Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas veiktā iepirkuma “Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Liepājas valstspilsētas un Dienvid-
kurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrāde” (identifikācijas 
Nr. LPP 2020/204) līguma izpildi. Apstiprināja plānošanas dokumentu izstrādes kopējās 
izmaksas saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma Nr. 
LPP 2020/204 rezultātu – 51 794,00  EUR un 10 876,74 EUR pievienotās vērtības no-
doklis, kopā 62 670,74 EUR, no tām: valsts budžeta mērķdotācija (57,76%) – 36 200,00 
EUR, Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,03%) – 647,09 EUR. Deleģēja 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo plānošanas doku-
mentu vadības darba grupā  Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu 
un plānošanas dokumentu izstrādes darba grupā Pāvilostas novada pašvaldības projektu 
koordinatori Vizmu Ģēģeri. Paziņojumu par kopīgās attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu uzdeva publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv un informatīvajā 
izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes 
uzsākšanu nolēma nosūtīt Liepājas pilsētas pašvaldībai un Kurzemes plānošanas 
reģionam. Uzdeva lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu piecu darba 
dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Apstiprināja 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības program-
mas 2022.–2027. gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus,

â noslēgt ar personu uz 5 gadiem dzīvojamās telpas Pāvilostā, Pāvilostas novads, 
īres līgumu. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt pie kancelejas vadītājas A. Mūrnieces,

â pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 12 mēnešiem ar 1 dzīvokļa īrnieku 
ar nosacījumu, ka līdz vienošanās par īres līguma termiņa pagarinājuma parakstīšanai 
ir jābūt samaksātam esošam īres parādam vai vienlaicīgi ar vienošanos par īres līguma 
pagarinājumu tiek noslēgta vienošanās par esošā īres parāda atmaksu 12 mēnešu laikā, 
ik mēnesi maksājot ne mazāk kā 1/12 daļu no parāda atmaksas grafika sastādīšanas,

â grozīt Pāvilostas novada domes 24.09.2020. sēdes Nr.13 lēmumu Nr.15 “Par 
dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu”. Piekrist, ka privātpersonas pašreiz izīrētais dzīvoklis 
Plocē, Vērgales pagastā,  tiek apmainīts  pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvokli 
Plocē, Vērgales pagastā, saglabājot esošā īres līguma nosacījumus. Nolēma slēgt ar 
privātpersonu īres līguma grozījumus,

â mainīt privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam “Mežmači”, 
Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960010124, sastāvoša no 
viena zemesgabala 2,94 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 64960010124 nosaukumu 
no “Mežmači”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz nosaukumu “Liepezeri”, 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads,

â pagarināt uz 5 gadiem nedzīvojamo telpu (garāžas) nomas līgumus 4 nomniekiem. 
Nomas maksu par garāžām noteica 0,10 eiro par m2 gadā plus PVN un zemes nomas mak-
sa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. 
Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt 
zemes nomas līgumus pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles,

â iznomāt privātpersonai uz 5 gadiem pašvaldības nekustamo īpašumu “Deltas”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6486 009 0007, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 64860050076 platībā 2,58 ha. Noteica nomas maksu 2,0 % zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 64860050076 platībā 2,58 ha no kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību 
finanšu komisijas lēmuma slēgt vienošanos pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles,

â konceptuāli vienojās slēgt līgumu ar SIA “Cīravas ūdensdzirnavas” par nekustamo 
īpašumu Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Atlika lēmuma pieņemšanu par līgu-
ma nosacījumiem uz marta komitejas sēdi,

â iznomāt privātpersonai uz 5 gadiem pašvaldības piekritīgo zemi “Lībi”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960050024, zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 64960050291, platībā 0,29 ha un šķūni ar kadastra apzīmējumu 
64960050085004 platībā 72,60 m2. Nomas maksu par šķūni noteica 0,10 eiro par m2 

gadā plus PVN un zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokli. Uzdeva zemes lietu speciālistei A. Brūklei sagatavot doku-
mentus uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā pašvaldības piekritīgo zemesgabalu 
“Lībi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, un šķūņus uz pašvaldības vārda. Pēc 
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ierakstīšanas zemesgrāmatā dome lems par pašvaldības piekritīgā zemesgabala “Lībi”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, atsavināšanu. Pēc Dienvidkurzemes novada 
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma slēgt zemes nomas līgumu pie zemes 
lietu speciālistes Annas Brūkles,

â apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes konsolidācijai (robežu pārkārtošanai) 
starp nekustamo īpašumu Dzintaru iela 25, Dzintaru iela 27, Tirgus iela 2A un Dzinta-
ru iela, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6413 
001 0179, 6413 001 0244, 6413 001 0307 un 6413 001 0130, piekļuves nodrošināšanai 
īpašumiem Dzintaru iela 25 un Dzintaru iela 27, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Saglabāja 
adreses un nosaukumu, saglabāja nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64130010179 0,1006 Saglabāt adresi Dzintaru 
iela 25, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0701 Vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve

64130010244 0,0213 Saglabāt adresi Dzintaru 
iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0801 Komercdarbības objektu 
apbūve

64130010307 0,1007 Saglabāt adresi Tirgus iela 2A, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
LV-3466

1105 Atsevišķas nodalītas atklātas 
autostāvvietas

64130010130 0,6202 Īpašuma ar nosaukumu Dzinta-
ru iela sastāvā

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

â nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra numurs. 
6413 006 0061, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0061. Detālplānojuma 
Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas dar-
ba dienas pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas Teritorijas attīstības un plānošanas 
informācijas sistēmā. Uzdeva detālplānojuma izstrādātājam detālplānojuma projek-
tu īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas 
informācijas sistēmā un Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā, pamatojoties uz 2020. 
gada 24. septembrī apstiprinātā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 5.2. un 5.4. 
punktiem. Ja detālplānojuma publiskā apspriešana īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, 
tiek uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, tad publiskajai apspriešanai klātienē jāturpinās 
ne mazāk kā divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, tai skaitā organizējot 
publiskās apspriešanas sanāksmi. Uzdeva informāciju par detālplānojuma Zeltenes ielā 
6, Pāvilostā, publiskās apspriešanas uzsākšanu detālplānojuma izstrādātājam ievie-
tot Pāvilostas novada mājaslapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas”. Uzdeva detālplānojuma izstrādātājam ziņojumu par detālplānojuma 
Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, 
to izvērtējumu un informāciju par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu publicēt 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļvietnē ne 
vēlāk kā piecas darba dienas pirms pašvaldības lēmuma pieņemšanas par plānošanas 
dokumenta apstiprināšanu. Detālplānojuma publiskās apspriešanas paziņojumam 
sekot Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) daļā Dokumen-
tu meklēšana un apskatīšana, līdzdalība publiskajā apspriešanā, atverot ĢeoLatvija.lv: 
https://tapis.gov.lv/, Pāvilostas novada mājaslapas daļā Domes paziņojumi http://www.
pavilosta.lv/rightmenu1/domeszias un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas”,

â noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes ielā 6A, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr.6413 006  0296) zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 6413 006 0296, platība 0,8800 ha, jaunu zemes vienību veidošanai, 
detalizējot un konkretizējot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas 
veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām. Nolēma uzsākt 
detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 006 00296. Detālplānojuma 
ierosinātāji ir privātpersona un SIA “ILI Investments”. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Par 
detālplānojuma izstrādātāju apstiprināja privātpersonu. Par detālplānojuma izstrādes 
izdevumu finansētājiem apstiprināja ierosinātājus. Apstiprināja detālplānojuma 
teritoriju – īpašuma Zeltenes iela 6A zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6413 
006 0296 –  darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Piešķīra piekļuves tiesības 
privātpersonai TAPIS detālplānojuma izstrādei īpašuma Zeltenes iela 6A, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0296, pēc līguma 
noslēgšanas starp pašvaldību, ierosinātājiem un izstrādātāju par detālplānojuma 
izstrādes un finansēšanas kārtību. Uzdeva pašvaldībai slēgt līgumu ar ierosinātājiem 
un izstrādātāju par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka 
izstrādi  veic un organizē detālplānojuma izstrādātājs,

â iznomāt uz 5 gadiem SIA “Auxxi”, reģistrācijas Nr. 4010321843 pašvaldības 
nekustamo īpašumu  Jūras iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 006 
0053, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64130060053 platībā 3548 m2. Noteica 
iznomātās zemes izmantošanas veidu – teritorijas labiekārtošana saskaņā ar teritorijas 
plānojumā noteikto izmantošanas mērķi – atpūtas vietas, skatu vietas, torņi un lauku-
mi, ugunskura vietas, publisko tualešu būves un autostāvvietas. Noteica zemes gabala 
Jūras iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130060053, zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 64130060053, platībā 0,3549 ha, nomas maksu mēnesim – 40,73 
EUR, papildus nomnieks maksā likumā noteikto pievienotas vērtības un nekustamā 
īpašuma nodokli. Nolēma līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē 
iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 302,50 EUR. Pēc 
Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma noslēgt 
zemes nomas līgumu,

â apstiprināt “Ideju atlases konkursa potenciālā nomnieka noteikšanai nekusta-
mā  īpašuma  Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads, iznomāšanai” nolikumu. 
Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras norādījumiem veikt redakcionālus 
labojumus. Ja saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras norādījumiem veica-
mi būtiski labojumi, atkārtoti skatīt nolikumu ārkārtas sēdē,

â uzmērīt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 71, Pāvilosta, Pāvilostas novads, ka-
dastra Nr. 64130020155, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020155 izno-
māto daļu 3320 m2 platībā un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāci-
jas sistēmā. Noteica iznomātajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – komercdarbības objektu apbūve. NĪLM kods 0801,

â pārtraukt 2016. gada 1. jūnijā ar privātpersonu noslēgto zemes nomas līgumu 
Nr.128 ar 31.03.2021., un veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 
pārrēķinu. Nolēma ar 01.04.2021. iznomāt  biedrībai  “VV Foundation”, reģistrācijas 
Nr. 40008278162, pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 20, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130020202, zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 
64130020202  daļu 500 m2 platībā mazdārziņu vajadzībām uz 5 gadiem līdz 2026. 
gada 31. martam. Noteica nomas maksu 1,5% zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64130020202 platībā 500 m2 no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, 
papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokli. Pēc Dienvidkurzemes novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 
lēmuma slēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes Annas Brūkles,

â apstiprināt Pāvilostas ostas valdes sastāvā ekonomikas ministra ārštata padom-
nieku ostu pārvaldības jautājumos Salvi Petrku ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Uzdeva 
Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldniekam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no 
lēmuma pieņemšanas brīža sniegt ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienes-
tam par izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā,

â izīrēt uz 5 gadiem privātpersonai 2 istabu dzīvokli adresē Ploce, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas  novads,

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo 
daļu. Nolēma piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas par pieņemto lēmumu 
informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību 
(Grobiņas novada pašvaldības domi), kā arī publicēt informāciju pašvaldības 
tīmekļvietnē.

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

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

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
IZSLUDINA PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO 
PROJEKTU KONKURSU 2021. GADAM

Konkursa mērķis: realizējot projektu, dot iespēju Pāvilostas novada iedzīvotājiem 
realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, kuru rezultāti 
ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem. Veicināt iedzīvotāju akti-
vitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā. 

Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības 
un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvil-
ostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, 
kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma un lauku attīstība, novada kultūrvēstures 
apzināšana un saglabāšana.

Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par 5000,00 EUR. Vienam projektam pie-
prasītais finansējums no Pāvilostas novada pašvaldības nedrīkst pārsniegt 700,00 
EUR. Projektu realizācijas laiks: no 2021. gada 1. maija līdz 31. decembrim.

Projektu konkurss tiek izsludināts no 2021. gada 1. marta līdz 1. aprīlim 
plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi 
iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres. 

Projektu vērtēšana notiks līdz 2021. gada  14. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti 
tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem, publiski avīzē “Pāvilostas Novada Ziņas” un mā-
jaslapā www.pavilosta.lv.

Sīkāka informācija www.pavilosta.lv, sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes 
paziņojumi” ir publicēts konkursa nolikums un veidlapas. Nolikumu un veidlapas var 
arī saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, 
tālr. 63484561.

 Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 
28.01.2021. sēdes
lēmumu (prot. Nr. 1., 3. §.)

Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr. 1 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam:
    1. Pielikums – pamatbudžeta ieņēmumi;
    2. Pielikums – pamatbudžeta izdevumi;

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu 

“Par pašvaldībām” 21., 46. pantu 
un “Par pašvaldības budžetiem”

1. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības

 2021. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā

  Grupa   Kods              Koda nosaukums Plāns

    

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1 575 360

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1 575 360

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 313 935

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 313 935

 4.1.1.0. NĪN par zemi 265 034

 4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 48 901

1.9. 5.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALP. UN PRECĒM 5000

 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 5000

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. 64

  UN ĪPAŠUMA

2.0 8.6.0.0. %  no kontu atlikum., atlikto maks. 64

 9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 13 508

  UN KANCELEJAS NODEVAS

 9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. b. 1100

 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 12 408

 10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 2500

 12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 30 701

 12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 13 694

 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 17 007

 13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRDOŠ. 196 062

 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pārd. 1062

 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpaš. pārd. 140 000

 13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realiz. 55 000

5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1 693 468

5.0. 18.6.0.0. Pašv. saņemtie transf. no v. budž. 1 693 468

 19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 106 101

 19.1.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām budž. v. 0

 19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 106 101

3.0 21.0.0.0. IESTĀDES IEŅĒMUMI 77 692

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. pak. 77 692

           ATLIKUMS uz 01.01.2021.: 265 176

                KOPĀ  IEŅĒMUMI: 4 014 391

                         Iekšējā finansēšana: 0

          IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 4 279 567

2. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības

 2021. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

        
 Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā

   Kods   Koda nosaukums Plāns

 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 465 004

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 326 182

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 75 689

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. budžetam 63 133

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 104 239

03.100 Policija 59 029

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 9203

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 20 071

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 15 936

04.000 Ekonomiskā darbība 1 561 216

04.100 Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība 42 224

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 37 348

04.400 Būvniecība 52 118

04.500 Transports 306 451

04.700 Citas nozares 1 074 794

04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 48 281

05.000 Vides aizsardzība 6197

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 204 723

06.200 Teritoriju attīstība 204 723

07.000 Veselība 12 712

07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes 12 712

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 410 463

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 62 346

08.200 Kultūra 348 117

09.000 Izglītība 1 210 880

09.100 Pirmsskolas izglītība 457 710

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 629 382

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 123 788

10.000 Sociālā aizsardzība 229 277

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 229 277

 KOPĀ  IZDEVUMI: 4 204 711

 IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA 74 856

  PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 4 279 567

Pašvaldība februārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Silmales”, Sakas pagastā;
l Zeltenes iela 18, Pāvilostā, 5827 m2 platībā;
l “Traktori”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 20,3 platībā;
l Ķīvīšu iela 10, Pāvilostā, 6800 m2 platībā;
l “Mežmači”, Vērgales pagastā;
l Krasta iela 29, Pāvilostā, 1211 m2 platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Pašvaldība ir pabeigusi darbu pie nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas 2021. gadam 
un izsūtījusi maksāšanas paziņojumus. Gadījumā, ja nav saņemts maksāšanas paziņojums, lū-
dzu, zvaniet  pa tālruni 63453658 (pirmdiena – ceturtdiena) vai 63484559 (piektdienās). 

Atgādinām, ka maksājumus var veikt pa daļām vai uzreiz.
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā izmanto Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā 

esošos datus par zemes gabaliem, ēkām un inženierbūvēm.
Nodokli par zemi un mājokli aprēķina visam gadam, to sadalot četros maksājumos. Maksā-

jumu var veikt gan pa daļām maksāšanas paziņojumā norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā 
līdz pirmajam maksājuma termiņam, kas šogad ir 31. marts, – samaksājot visu summu.

Nokavējot noteiktos termiņus, parādam tiek aprēķināta kavējuma nauda. Lai precizētu mak-
sājamo summu, nokavējuma gadījumā, iesakām pirms maksājuma veikšanas sazināties ar zemes 
lietu speciālisti vai izmantot pieejamo informāciju un iespējas portālos www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv, kur katrs nodokļa maksātājs var iepazīties ar sava nekustamā īpašuma konta stā-
vokli.

Maksāšanas paziņojumus nosūta uz personas deklarēto dzīvesvietu, taču to iespējams no-
sūtīt uz citu adresi vai e-pastu, ja nodokļa maksātājs izteicis šādu lūgumu, iesniedzot pašvaldībai 
iesniegumu vai piesakoties portālā www.epakalpojumi.lv. 

Atgādinām, ka, mainot norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi, jāinformē pašvaldība, lai tās 
rīcībā būtu aktuāli dati un maksātāji saņemtu nosūtītos maksāšanas paziņojumus.

Zemes lietu speciāliste Anna Brūkle

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKLI
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sai  2813,00 EUR. 
No Valsts nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta “Algotais pagaidu 

sabiedriskais darbs” realizēšanai plānots saņemt 6498,00 EUR. Labklājības ministrijas 
finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti 23 808,00 
EUR, kā arī finansējumu audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai.

Dotācija no Satiksmes ministrijas 56 600,00 EUR, kas paredzēta novada ceļu un ielu 
uzturēšanai 8 mēnešu periodam.

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 546 887,00 EUR 
apmērā. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošinā-
šanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plā-
noti 106 101,00 EUR. 

BUDŽETA IESTĀŽU MAKSAS PAKALPOJUMU IEŅĒMUMI
Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem –
l zemes, telpu un inventāru nomas, 
l pasākumu organizēšanas, 
l vecāku iemaksām Mūzikas un mākslas skolā  un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti 77 692,00 EUR apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmu-

miem.
Vecāku maksa Mūzikas un mākslas skolā plānota 4581,00  EUR apmērā, ieņēmumi 

par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri 48 995,00 EUR. Ieņēmumi par pārējiem bu-
džeta iestāžu maksas pakalpojumiem 24 116,00 EUR.

Pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu 
galvenokārt attiecībā uz ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bez nepamato-
tām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

IZDEVUMI
Pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt pašvaldības fi-

nansēto pirmsskolas pedagogu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju, atlīdzības palielinājumu 
un visu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk.:

l veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība
tiek finansēta no valsts budžeta;
l darbinieku aizvietošanas izmaksas līdz 30% no mēnešalgas.
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 4 279 567,00 EUR 

apmērā, kuri veidojas no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību izdevumiem.

VISPĀRĒJO VADĪBAS DIENESTU darbībai paredzēts finansējums 465 004,00 EUR 
apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 11%. Šajos izdevumos ietilpst 
izdevumi deputātu komitejām un dažādām komisijām, Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācijai Vērgales pagasta pārvaldei, Valsts un pašvaldības vienotajam klientu 
apkalpošanas centram, kā arī pašvaldības budžetu parāda darījumi un vispārēja raks-
tura transferti no pašvaldību budžeta un pašvaldību budžetiem, neparedzētie izdevumi.

SABIEDRISKAI KĀRTĪBAI UN DROŠĪBAI paredzēti 104 239,00 EUR, kas ir 2% no 
pašvaldības budžeta kopējiem izdevumiem. Līdzekļi paredzēti pašvaldības policijas, ju-
ridisko un darba drošības pakalpojumu, kā ar bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANAI UN VIDES 
AIZSARDZĪBAI paredzēts 210 920,00 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā 
ir 5%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai šādā 
sadalījumā pa teritorijām – Pāvilosta un Sakas pagasts 139 146,00 EUR, Vērgales pagasts 
65 577,00 EUR, Vides aizsardzības izdevumi 6197,00 EUR.

VESELĪBAS APRŪPEI paredzēti 12 712,00 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības 
budžeta izdevumu plānā ir 0,003%, un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības 
iestāžu uzturēšanai.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 

28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 
“PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021. GADAM”

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments 
ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot bu-
džetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām 
iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, kurš ir sastādīts saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par 
valsts budžetu 2021. gadam”. 

Pašvaldības 2021. gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Bu-
džeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2021. gada budžeta pieprasīju-
miem un pieņēma lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem – iestāžu (pa-
sākumu) kontrolskaitļu noteikšanai – tika noteikts samazinājums 5% apmērā no 2020. 
gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem. Tomēr, analizējot katras iestādes, struk-
tūrvienību un interešu kopu iesniegto budžeta pieprasījumu, tika konstatēts, ka atseviš-
ķos gadījumos ir nepieciešams papildu finansējums uzturēšanas izdevumiem, un šādās 
situācijās ar Budžeta komisijas lēmumu piešķirtais papildu finansējums tika iekļauts 
bāzes izdevumos.

IEŅĒMUMI
Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gada faktisko 

izpildi nav būtisku izmaiņu, un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšē-
jos budžeta gados. Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada budžetā ieņēmumi plānoti, 
ņemot vērā Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto vērtēto ieņēmumu prognozi, taču tā var 
mainīties.

2021. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4 014 391,00 EUR, atlikums uz gada sā-
kumu 265 176,00 EUR, kopā 4 279 567,00 EUR.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido;
l nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, 

dabas resursu nodoklis; 
l nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, 

ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; 
l transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem;
l budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi.

NODOKĻU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 1 889 295,00 EUR jeb 47% no ieņēmumu kopapjoma. 

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (83%) un ne-
kustamā īpašuma nodoklim (17%). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā no-
darbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā mini-
muma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa 
režīms. Pašvaldību ieņēmumi vairs nav piesaistīti valsts budžeta ieņēmumu bāzei. Ie-
ņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 1 575 360,00 EUR un sastāda 39% no 
ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 313 935,00 EUR, kas ir 8% no ieņē-
mumu kopapjoma, bet dabas resursu nodoklis plānots 5 000,00 EUR.

NENODOKĻU IEŅĒMUMI
2021. gada Pāvilostas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt  

241 773,00 EUR apmērā, kas ir 6% no plānotajiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus veido 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, sankcijas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 
(t.sk. ieņēmumi no zvejas tiesību nomas dalībām izsolēs un konkursos u.c.). 

TRANSFERTU IEŅĒMUMI
Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību 

budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 1 799 569,00 
EUR jeb  45% no  ieņēmumu kopapjoma, un ir plānots, ņemot vērā rīkojumu “Par valsts 
budžetu 2021. gadam” un spēkā esošos normatīvos aktus (MK noteikumi “Kārtība, kādā 
piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā”, “Kārtība, kādā pašvaldībām tiek 
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, “Kārtība, 
kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”).

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam, interešu izglītības pedagogu 
atalgojumam, 5–6 gadīgo bērnu apmācībai, Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atal-
gojumam kā arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 
u.c. 1 799 569,00 EUR. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai  un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” 
ieplānotas laika periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. augustam, tāpat 
arī plānots saņemt finansējumu 2021. gadā Pāvilostas novada pašvaldības Mūzikas un 
mākslas skolai 8 mēnešiem. 

Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mā-
cību literatūras iegādei 5629,00 EUR, Pāvilostas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
1.–4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 11 385,00 EUR (0,71 eiro vienam skolē-
nam dienā). Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samak-
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Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Valsts ieņēmuma dienests (VID) klā-
tienē klientus nepieņem, bet aicina iedzīvotājus deklarāciju iesniegt elektroniskā veidā, 
izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Deklarāciju par 2020. gadu 
var iesniegt, sākot ar 1. martu.

Ja ir nepieciešama palīdzība gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanai, varat griezties 
Pāvilostas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), 
ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, attaisnotos izdevumus (par ārstniecību, iz-
glītību u.c.), VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pieejas datus, ja Valsts ieņēmuma 
dienests izsniedzis, vai arī internetbankas datus, lai varētu autorizēties sistēmā.

Klienti tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta!
Pāvilostas novada VPVKAC adreses:

– Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466,
– Vērgales pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag.,
 Pāvilostas nov., LV-3463.

Tālrunis saziņai 66954834, e-pasts: pavilosta@pakalpojumucentri.lv.  
Konsultantes – Arita Mūrniece (Pāvilostā) un Anita Sprudzāne (Vērgalē).

Pāvilostas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPV-
KAC) aicina ikvienu izmantot centra sniegtos pakalpojums. Ar sniegto pakalpojuma ap-
rakstu varat iepazīties klātienē vai www.pavilosta.lv, sadaļā “Valsts un pašvaldības vieno-
tais klientu apkalpošanas centrs”.

       
Pāvilostas novada VPVKAC konsultante Arita Mūrniece

Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu
iesniedzama tikai elektroniski!

Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “LOTES”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr.64860030084, zemes vienības kadastra apzīmējums 64860060030, 
platība 1,11 ha. Izsoles sākumcena – 3340,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 334,00 EUR. 
Izsoles solis – 100 EUR. Izsoles dalības maksa – 50 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma 
“Lotes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru 
zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv. Tālr. uzziņām par nekustamo īpašumu 
63453658. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Pāvilostas no-
vada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” 
norēķinu kontā LV32HABA0001402037066,  kods HABALV22. Piedāvājumi iesniedzami 
personīgi (Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas), pa pastu (Dzintaru iela 
73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski dome@pavilosta.lv. 

Izsole notiks 2021. gada 26. martā plkst. 10.00 Pāvilosta novada pašvaldības Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, sēžu zālē 2. stāvā.

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

l “SMĒDES”, Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 001 0454), 
kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 001 0454), platība – 0,06 ha 
un būves (saimniecības ēka) ar kadastra apzīmējumu 64960010434004.

Sākumcena – 1190 euro, solis  – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 119,00 euro, pirm-
pirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648.
l PARKA IELA 14A, Pāvilosta, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6413 002 0178), kas 

sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6413 002 0248), platība – 0,4263 ha un 
būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 64130020178001.

Sākumcena – 6565 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 656,50 euro, pirm-
pirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900.
Samaksa par pirkumu – 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju 

samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.03.2021. plkst. 13.00 līdz 28.03.2021. 

plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas 08.03.2021. plkst. 13.00 un noslēdzas 07.04.2021. plkst. 13.00.
Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu admi-

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

Atsavināšanas metode – elektroniska izsole izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv. 
Tālr. uzziņām  63498261, 63453658.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 08.03.2021. izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš 
sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

Ar nekustamā īpašuma pilnu vērtējumu iespējams iepazīties klātienē Pāvilostas no-
vada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš piesakot apmek-
lējumu pa tāl. 63498261 vai e-pastā dome@pavilosta.lv.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

 
ATPŪTAI, KULTŪRAI UN SPORTAM paredzēti 410 463,00 EUR. Šo izdevumu 

īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 10%. Līdzekļi paredzēti kultūras un 
sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras, saieta namu un sporta 
iestāžu darbības nodrošināšanai.

IZGLĪTĪBAI paredzēti 1 210 880,00 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības 
budžeta izdevumu plānā ir 28%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, 
vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu uzturēšanai, mācību programmu 
īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. 

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA, līdzekļi paredzēti divu aizņēmumu segšanai 2021. gadā. 
Aizņēmums “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” 61 540,00 EUR 
un pēdējais maksājums “ACT ēkas pārbūve par veselības centru” 13 315,00 EUR.

SOCIĀLAJAI AIZSARDZĪBAI paredzēti 229 277,00 EUR, kas ir 5% no kopējiem paš-
valdības izdevumiem 2021. gadā. Līdzekļi paredzēti Sociālā dienesta darbībai un sociā-
lajiem pabalstiem.

PĀRĒJAI EKONOMISKAI DARBĪBAI paredzēti 1 560 153,00 EUR, kas ir 36% no 
kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem 2021. gadā. Līdzekļi paredzēti kā līdzfinan-
sējums ES projektu realizēšanai, zemes politikas nodrošināšanai, nodarbinātības jautā-
jumu risināšanai, būvvaldes darbībai, autotransporta, ielu un ceļu uzturēšanai, Tūrisma 
informācijas centra darbībai u.c. darbības nodrošināšanai.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

l Projekti
l Būvniecība
l Transports
l Lauksaimniecība, zvejniecība
l Tūrisms

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 5%

PĀRĒJĀ EKONOMISKĀ DARBĪBA 36%

l Sociālais dienests
l Pabalsti
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Svētdien, 21. februārī, bied-
rība “Pāvilostas kultūrvēstu-
riskais vides centrs”, atzīmējot 
starptautisko Vides gidu dienu, 
atvadoties no ziemas un gaidot 
pavasari, aicināja Pāvilostas ie-
dzīvotājus uz pūralādes dārgu-
mu sauļošanu. Uzaicinājumam 
atsaucās daudzi – uz savu māju 
žogiem, balkoniem, sētām izlie-
kot vējā un saulē segas, lakatus, 
grīdas celiņus, pat gleznas. Pil-
sēta ietērpās krāsainu rakstu 
rotā un priecēja gan iedzīvotā-
jus, gan viesus, kuri todien bija 
iebraukuši pilsētā. 

Informāciju par mūsu aktivi-
tāti tālāk soctīklos nodeva Kur-
zemes plānošanas reģions, kā 
rezultātā mūsu idejai atsaucās 
arī daudzviet citur Kurzemē. Foto-
grāfijas par realizētajām aktivitā-
tēm tika iesūtītas no tuvienes un 
tālienes. Interesenti ar tām var 
iepazīties www.facebook.com ar 
mirkļbirku #apsauļopavilostu un 

#apsauļokurzemi. Pateicoties vēr-
galniecei fotogrāfei Rudītei Bērzi-
ņai, kura sadarbojas ar laikrakstu 
“Latvijas Avīze”, informācija par 
pūralādes sauļošanu publicēta 
arī tur un plašāks pasākuma ap-
raksts lasāms un fotokolāža ska-
tāma “Latvijas Avīzes” Facebook 
lapā.

Paldies atsaucīgajiem pāvil-
ostniekiem, kuri piedalījās šajā 
jaukajā krāsu parādē. Paldies 
visiem, kuri sasaucās ar mūsu 
aktivitāti plašajā Kurzemē. Esam 
saņēmušas neskaitāmus  paldies 
par šo brīvās dabas pasākumu. 
Mums prieks, ka esam spējuši 
uzrunāt līdzcilvēkus un rosināt 
viņus līdzdarboties. Smaidīgi un 
apmierināti bija gan darītāji, gan 
skatītāji.

Biedrības “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais 

vides centrs” 
vadītāja Marita Horna

Pūralādes apsauļošana Pāvilostā un Kurzemē

Elīnas Hornas pašas darinātie darbi un slavenais laikapstākļu deķis. Foto: R. Bērziņa

Arnis Ziemelis sasedzis ziemas kamanas. Foto: A. ZiemelisDzintras Vērnieces pūralādes skaistie deķi. Foto: Dz. Vērniece

Uz zedeņu žoga izlikti Baibas Blaubārdes pūralādes dārgumi. Foto: B. Blaubārde Savu plašo segu klāstu atrādīja Daiga Enkuzēna ar meitu Rūtu Klaku. Foto: G. Grimsta
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Apgalvojums, ka makšķe-
rēšana ir latvieša asinīs, šķiet, 
nebūs aplams. Turklāt tas attie-
cas ne tikai uz vasaras sezonu – 
ziemā, kad ūdenstilpnes kārtīgi 
aizsalušas, uz ezeriem, upēm 
un karjeriem sāk parādīties arī 
vīri biezā apģērbā un zābakos 
ar urbjiem un kastēm rokās jeb 
zemledus makšķerētāji. 

Arī Pāvilostā, iestājoties kārtī-
gai ziemai un salam, pāvilostnieki 
un citi pilsētas viesi būs pamanī-
juši neparasto skatu, kas redzams 
turpat reizi piecos gados, kad, 
gaisa temperatūrai pazeminoties 
līdz –20 grādiem pēc Celsija, aiz-
salst Sakas upe. Pēdējā reize, kad 
zemledus makšķernieki varēja 
kāpt uz Sakas upes ledus, bija 
2018. gada marts. 

Šogad februārī nedēļas noga-
lēs sabraukušo mašīnu Upesmui-
žas parka rajonā bija tik daudz, ka 
varētu šķist, ka turpat līdzās eso-
šajā estrādē notiek kāds grandiozs 
kultūras pasākums. Bet nekā! Pa-
sākums notiek uz Sakas upes, kur 
pulcējušies tik daudz zemledus 
makšķernieku, ka ledus uz upes 
saurbts kā galdauts ar mežģīnēm. 
Lai gan februāra sākumā ledus 
bija vien 2–5 cm plāns, tomēr jau 
pirmie drosminieki iemēģināja le-
dus izturību un copmaņa veiksmi. 
Saka ir viena no īsākajām upēm 
Latvijā, taču gandrīz visas upes 
garumā dažbrīd izvietojušies tur-

pat 200 zemledus makšķernieku.
Aptaujātie makšķernieki ir tu-

vāki un tālāki viesi – galvenokārt 
no Kurzemes, daži arī no Rīgas un 
Vidzemes, ir arī pa kādam vietē-
jam pāvilostniekam. Par lomiem 
un labākajām copes vietām stāsta 
negribīgi, jo lepnie kurzemnieki 
jau neies visus savus noslēpu-
mus atklāt. Vairākums makšķe-
rē uz izjūtām un novērtējot, kur 
vislabāk upē zivis mīt, bet cits, 
gadiem makšķerējot Sakas upē 
cauru gadu, jau “atkodis” Sakas 
upes īpatnības un zina labākās 
makšķerēšanas vietas. Zemledus 
makšķernieku vidū Sakas upe 
daudziem ir numur viens. Jautāti, 
kāpēc tā, atbilde visiem viena – la-
bākā asaru makšķerēšanas vieta! 
Pa brīdim pie vizuļa pieķeras arī 
pa kādai vimbai, stintei, raudai un 
breksim. Zivis var būt gan mazas, 
vien ap 150–250 g, gan pavisam 
lieli un nopietni lomi – līdz pat 2 
kg svarā.

Makšķerēšanas pamatnotei-
kumus zina ikviens, tomēr tās 
specifiskais veids – zemledus 
makšķerēšana – prasa lielākas 
zināšanas un noteikumu ievēro-
šanu. Kā novērojām Sakas upē, 
šī ziemas sporta un atpūtas veida 
cienītāju Latvijā netrūkst!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Marita Kurčanova

Makšķerēšanas trakums 
uz Sakas upes Pāvilostā

Foto: Ilmārs Znotiņš

Sākums 1. lpp.

Pašvaldība, redzot šo situāciju 
un vēloties sakārtot automašīnu 
novietošanu šajā Dzintaru ielas 
posmā, plāno realizēt projektu 
“Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, 
infrastruktūras un atpūtas zonas 
izveide Dzintaru ielā no Tirgus 
ielas līdz promenādei Pāvilostā”, 
piesaistot EJZF finansējumu. Pro-
jektā plānots labiekārtot šo Dzin-
taru ielas posmu, atjaunojot asfalta 
segumu uz brauktuves daļas un iz-
veidojot “kabatas” (paralēli brauk-
tuvei) uz ielas nomales. Un visā ie-
las posmā arī  izveidot lietus ūdens 
drenāžas sistēmu, bet paralēli 
Dzintaru ielai posmā no TIC līdz  
Pāvilostas ostai izveidot gājēju ce-
liņu ar atsevišķiem soliņiem, kur 
ļaudis varēs nesteidzīgi vērot ostas 
dzīvi, kā arī noteikti tiks saglabāta 
Sakas upes labā krasta zaļā zona, 
kas ir upes nogāzē ar savu dabis-
ko reljefu. Savukārt, lai no ielas 
brauktuves puses neaizsegtu ska-
tu uz ostas dzīvi, starp automašīnu 
stāvvietām ir plānoti nelieli skatu 
punktu laukumi ielas sarkano līni-
ju robežās. Bet no ostas mājas līdz 
Pāvilostas novadpētniecības muze-
jam ir plānota gājēju iela.

  Šobrīd ir sacelta priekš-
laicīga un nepamatota sabiedrī-
bas maldināšana sociālajos tīklos 
par projektu. Par projekta “Zve-

Pašvaldības skaidrojums par 
Dzintaru ielas posma sakārtošanu

Bibliotēkā 2021. gadā lasāmi šādi preses izdevumi: 
“Kurzemes Vārds”, “Dārza Pasaule”, “Ieva”, “Ilustrē-
tā Pasaules Vēsture”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”, 
“Lauku Māja”, “Privātā Dzīve”, “Santa”, “Spicīte”, “OK! “, 
“Patiesā Dzīve”, “Praktiskais Latvietis”, “Planētas Noslē-
pumi” un “Leģendas”.

Rokdarbu žurnāli: “Dari Pats”, “Burda RUS” un 
“Praktiskie Rokdarbi”.

Abonementa dāvinājumi: “GEO”, “Nezināmā Kara 
Vēsture”, “Nezināmā Vēsture”, “Psiholoģija” (jaunums) 
un “Kas Jauns”.

Katru gadu bibliotēkas darbinieces pie svētku eg-
les aicina bibliotēkas atbalstītājus un apmeklētājus būt 

kopā, lai pakavētos labās atmiņās par aizgājušo gadu. 
Šogad tas izpalika, bet paldies gribam teikt saviem grā-
matu un žurnālu dāvinātājiem! Vislielāko paldies vēla-
mies teikt Lolitai Kronbergai un Gundaram Lācim par 
ilggadīgu atbalsta sniegšanu, dāvinot vairāku žurnālu 
abonementu visam gadam. Regulāri bibliotēkai žurnālus 
dāvina arī Velta Vītola. Pateicību sūtām Kristovsku ģime-
nei par īpašo grāmatu dāvinājumu. Lielākais grāmatu 
dāvinājuma klāsts kalpoja, lai atjaunotu nolasītos ek-
semplārus. Ir vairāki grāmatu dāvinātāji, kuri savu īpašo 
grāmatu atdāvina bibliotēkai. Visiem liels PALDIES!

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja
 Mairita Vītola

ZIŅAS NO PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAS

jas ostas pievedceļa pārbūve, in-
frastruktūras un atpūtas zonas 
izveide Dzintaru ielā no Tirgus 
ielas līdz promenādei Pāvilos-
tā” iesniegšanu Eiropas  Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasāku-
mam “Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana”  
un projekta mērķi domes deputāti 
ir vairākkārtīgi diskutējuši komi-
tejas sēdē, kā arī ir pieņemts do-
mes lēmums par līdzfinansējuma 
piešķiršanu 10% no attiecināma-
jām izmaksām (domes lēmums 
28.01.2021., sēdes protokols Nr.1. 
1.§. punkts 1.9.). Ir veikts iepir-

kums par tehniskā projekta izstrā-
di un noslēgts līgums ar SIA “BM 
Projekts”. Šobrīd notiek tehnisko 
noteikumu pieprasīšana, lai varētu 
uzsākt projektēšanas darbus. Tiek 
plānots, ka skiču projekts tiks sa-
gatavots tuvāko nedēļu laikā, ko 
projektētājiem ir jāiesniedz pasūtī-
tājam saskaņošanai.

Pāvilostas novada 
domes deputāti 

Aldis Barsukovs, 
Gatis Brēdiķis, 

Vita Cielava, Ralfs Jenerts, 
Gints Juriks, Ārija Paipa, 

Elmārs Šēns, Andris Zaļkalns 
un domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

Pie Vērgales “Top!” veikala
no 10.03.2021. skatāma 

Vērgales pagasta muzeja veidota  
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA 
UPURU PIEMIŅAS DIENAI 

VELTĪTA EKSPOZĪCIJA 
“Visapkārt tikai salti meži”.
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NOTIKUMI 
2021. gada februārī

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
FEBRUĀRĪ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Veiktas divas pārbaudes tirdzniecības objektos Pāvilostā par “Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma” ievērošanu. Pārkāpumi nav konstatēti.

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

â Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veikti trīs reidi pa novada teritoriju. Pārkā-
pumi nav konstatēti.

Gribu brīdināt zemledus makšķerēšanas mīlētājus. Pienāca silts laiks, līdz ar ko le-
dus ūdenskrātuvēs sāk kust, kļūst plānāks un bīstams staigāšanai.

Kā saka glābēji, ledus ir bīstams un neprognozējams jebkurā laikā, tāpēc pašiem 
jābūt piesardzīgiem un jāpadomā par rīkiem, kas var palīdzēt ielūšanas gadījumā, līdzi 
ņemot ledus irbuļus un velkot glābšanas vesti.

Neiet vienatnē uz ledus, izvairīties arī no tādām ūdenstilpēm, kur apkārt nav cilvēku, 
kas var palīdzēt. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

Veicinot dažādu atkritumu veidu šķi-
rošanu un nonākšanu pārstrādē, vides ap-
saimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kur-
zeme” kampaņas “Neindē dabu – tā saindēs 
tevi” ietvaros aicina Saldus, Brocēnu, Aiz-
putes, Grobiņas, Skrundas, Pāvilostas nova-
du, kā arī Liepājas uzņēmumus un iestādes 
pieteikties speciālām bateriju šķirošanas 
kastēm izmantošanai birojos, ražotnēs un 
citās vietās.

Pieteikt šķirošanas kastes un pēc tam 
arī to tukšošanu uzņēmumi un iestādes var, 
zvanot SIA “Eko Kurzeme” klientu centram 
Liepājā pa tel. 20201995 vai arī rakstot uz 
e-pastu info@ekokurzeme.lv. Pēc pieteiku-
ma saņemšanas ar klientu vienosimies par 
kastes saņemšanas iespējām. Sašķiroto ba-
teriju savākšanu pēc iepriekšēja pieprasīju-
ma nodrošina SIA “Eko Kurzeme”. 

Iedzīvotājiem bateriju šķirošanas kas-
tes publiskai lietošanai jau pieejamas da-
žādās tirdzniecības vietās, tostarp veikalos 
“RIMI”, “MAXIMA”. Lielāku daudzumu ba-
teriju un akumulatoru iespējams nogādāt 
arī uz SIA “Eko Kurzeme” atkritumu šķiro-
šanas laukumiem – Liepājā, Ezermalas ielā 

11, un Saldū, Dzirnavu ielā 30.
Bateriju šķirošanas kastēs iedzīvotāji 

aicināti izmest jebkuras formas un vei-
da baterijas. Tās visas tiek klasificētas kā 
bīstamie atkritumi. To nonākšana dabā, 
tostarp arī poligonā, nodara būtisku kai-
tējumu videi, atstājot negatīvu ietekmi arī 
uz cilvēka veselību. Viena dabā izmesta 
pirkstiņbaterija rada augsnē piesārņojumu 
aptuveni diena kvadrātmetra platībā, kas 
var saglabāties gandrīz gadsimtu. Turpretī, 
šķirojot baterijas, tās nonāk otrreizējā pār-
strādē. No iegūtajām izejvielām tiek radītas 
jaunas lietas, tādējādi novēršot pirmreizējo 
dabas materiālu izmantošanu ražošanā.

Šķirošanas kampaņu “Neindē dabu – tā 
saindēs tevi” īsteno Latvijas Zaļais punkts 
sadarbībā ar partneriem. Tās mērķis ir 
vērst sabiedrības uzmanību bateriju negatī-
vajai ietekmei uz vidi, kā arī veicināt to šķi-
rošanu. Vairāk informācijas par atkritumu 
šķirošanas iespējām, kā arī citiem SIA “Eko 
Kurzeme” pakalpojumiem pieejama www.
ekokurzeme.lv. Jautājumu gadījumā aici-
nām sazināties, zvanot pa tel. 22013939 vai 
rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv.

SIA “Eko Kurzeme” aicina 
uzņēmumus un iestādes pieteikties 
bateriju šķirošanas kastēm

Pasaules Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes 
stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismoju-
mu. Šogad Zemes stundas galvenā tēma ir dabas daudzveidības izzušana un aicinājums 
steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus un klimata 
pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina solidaritāti un demonstrē or-
ganizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju rūpes un izpratni par dzīvās dabas stāvokli.

Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no 
vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. 
Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēg-
šanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā – dabas 
daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.  

Dabas daudzveidība samazinās, un aptuveni miljonam sugu draud izmiršana. Biolo-
ģiskās daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums liecina, ka mēs neesam sasnieguši 
iepriekšējās desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas mazināšanai. Arī 
Latvijas ziņojumi Eiropas Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju 
mūsu valstī. Zemes stunda izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, zinātnes un izglī-
tības institūciju, valdību lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā 
desmitgadē. 

Informāciju sagatavoja 
Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas fonds, 

epeksena@pdf.lv, 28343418, www.pdf.lv

Aicina atzīmēt ikgadējo 
Zemes stundu

Ņemot vērā, ka 21.01.2021. Ministru kabinets apstiprināja 
“Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.–2028. gadam”, 
Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA 
“Liepājas RAS” uzsāk Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas 
plāna (LRAAP) izstrādi, lai tas būtu gatavs 2022. gada laikā. 

LRAAP galvenie virzieni:
l paplašināt dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēmu 
(depozīts, bioloģiski noārdāmi atkritumi, tekstils u.c.);
l īstenot un ieviest dzīvē aprites ekonomikas principus;
l veicināt atkritumu pārstrādi un samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu.
Lai LRAAP izstrādātu un realizētu atbilstoši reģiona iedzīvotāju, 
sabiedrības vajadzībām un interesēm, “Liepājas RAS” plāno:
l apzināt interešu grupas, vides aktīvistus, kas ieinteresēti piedalīties plāna izstrādē;
l sniegt interesentiem priekšstatu par esošo situāciju un atkritumu apsaimniekošanas 

aspektiem;
l apkopot priekšlikumus;
l kopīgās diskusijās nonākt pie piemērotākā risinājuma, kā rezultātā tiktu izpildītas  

ne tikai ES un Latvijas normatīvo aktu prasības, bet arī apmierinātas sabiedrības vajadzības.
Lai piedalītos plānotajos pasākumos, aicinām pieteikties ej.uz/lraap21  

vai e-pastā birojs@liepajasras.lv vai zvanot uz biroja tālruni 63459091. 
Savlaicīga informācija par pasākumu norises laiku, tēmu un kārtību sekos.

Sagatavoja SIA “Liepājas RAS” administratīvā vadītāja I. Brūdere

www.liepajasras.lv

SIA “Liepājas RAS” aicina iesaistīties reģiona 
atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē
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Pēc valstī apstiprinātā vakcinācijas plāna februārī turpināsies mediķu vakcinācija, 
kā arī tiks uzsākta ilgstošas sociālās aprūpes darbinieku un klientu vakcinācija, kā arī 
vakcinēta daļa senioru. Lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas, ir 
izveidota iespēja agrīni pieteikties vakcīnai pret Covid-19. 

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:
â vietnē www.manavakcina.lv;
â zvanot pa bezmaksas tālruni 8989;
â darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji 

tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
â ar ģimenes ārstu palīdzību.

Kur var pieteikties vakcīnai, ja nav iespēja ar interneta starpniecību to izdarīt 
caur www.manavakcina.lv?

Šobrīd ikviens tiek aicināts pieteikties arī pa bezmaksas tālruņa līniju 8989. Tālruņa 
līnijas darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālruņa līnija izman-
tojama tikai un vienīgi, lai nodrošinātu iedzīvotāju reģistrēšanu vakcīnas saņemša-
nai. Jebkādas konsultācijas saistībā ar veselības jautājumiem iedzīvotāji tiek aicināti uz-
dot savam ģimenes ārstam. Veicot zvanu, iedzīvotājiem sevi jāidentificē ar personas kodu 
un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese. Iedzīvotāji var 
norādīt arī otru – kāda tuva cilvēka – tālruņa numuru, uz kuru zvanīt, lai justos droši, 
ka patiešām būs sasniedzami brīdī, kad pienāks vakcinācijas laiks. Aicinām iedzīvotājus 
būt gataviem nosaukt savu personas kodu un vārdu, uzvārdu, kā arī zināt otru telefona 
numuru, kuru norādīt pieteikumā, ja tāda nepieciešamība un vēlme ir. 

KAD REĢISTRĀCIJU UZSĀKS ĢIMENES ĀRSTI?
Ģimenes ārstes A. Kalniņas privātpraksē (Veselības un sociālajā centrā, Le-

jas iela 10, Pāvilosta) vecāka gadagājuma iedzīvotāju vakcinācija ir  uzsākta jau no 
3. marta. Lūgums ģimenes ārsta vecāka gadagājuma klientiem zvanīt dakterei pa tel. 
29152712 un pieteikties vakcinācijai, ja tas vēl nav izdarīts. 

Ģimenes ārsta J. Kraģa privātpraksē (Pāvilostā un Vērgalē) martā uzsākta ve-
cāka gadagājuma iedzīvotāju vakcinācija. Senioriem lūgums zvanīt pa tel. 62603296 
(Vērgales Veselības centrs, Vērgale) un pa tel. 63498134 (Veselības un sociālais 
centrs, Lejas iela 10, Pāvilosta), lai pieteiktos vakcinācijai. Tā kā vienai daļai daktera J. 
Kraģa Vērgales pagasta pacientu ir nomainījušies kontakttelefona numuri un klienti 
nav sazvanāmi, aicinām pašus klientus zvanīt uz Vērgales Veselības centru pa tel. 
62603296 un pieteikties vakcinācijai.

Obligāta prasība:  savlaicīgi informēt savu ģimenes ārsta prakses darbinieku, ja 
nevari ierasties uz vakcināciju noteiktajā datumā un noteiktajā laikā. Tas nepieciešams, 
lai vakcīnas izlietotu pēc norādītajām instrukcijām un tās nekļūtu nederīgas! Esi 
atbildīgs!

Vai es varēšu izvēlēties vietu, kur saņemt vakcīnu?
Aizpildot pieteikumu www.manavakcina.lv, ir iespēja izvēlēties vietu jeb teritoriju, 

kurā gribētu saņemt Covid-19 vakcīnu. Šī informācija nepieciešama, lai vakcīnu varētu 
saņemt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Vakcinācijas vietas šobrīd vēl tiek plānotas 
un organizētas.

Vai es varēšu izvēlēties vakcīnas ražotāju?
Ņemot vērā ierobežoto vakcīnu apjomu, šobrīd šādas iespējas nav. Vakcinācijas 

procesā tiks vērtētas visas Zāļu valsts aģentūras un Eiropas uzraugu rekomendācijas par 
vakcīnu piemērojamību noteiktām vecuma un veselības grupām.

Pieteikšanās vakcīnai pret Covid-19

Kad tiek plānota iedzīvotāju, kas nav nevienā no prioritātes grupām, vakcinē-
šana?

Kopumā visās prioritārajās grupās esošo iedzīvotāju skaits ir liels – vairāk nekā 
750 000 iedzīvotāju. Līdz ar to līdz šī gada 3. ceturkšņa sākumam, kad tiks uzsākta 
pārējo iedzīvotāju vakcinācija, jau ievērojams iedzīvotāju skaits varēs saņemt vakcīnu, 
ja nenotiks būtiska kavēšanās ar vakcīnu piegādi no ražotāja. Jau šobrīd tiek ievērots 
process, ka, ja kādā no prioritārajām grupām aktivitāte samazinās, tad sākas nākamās 
grupas vakcinācijas.  

l Pāvilostas iedzīvotāji būs pamanījuši, ka janvārī un februārī notika koku zāģēšanas darbi 
blakus Zaļkalna mežam pie meža ceļa, kas no jaunā ciema (Dzelzceļa ielas sākuma) cauri 
mežam ved uz veco ciemu (Brīvības ielu). Šie darbi tika veikti, lai varētu izbūvēt Austrumu 
ielu, kas ir iezīmēta pilsētas kartē, bet reāli dabā nepastāv. Nekustamo īpašumu Austrumu 
iela 35, Pāvilosta, ir iegādājusies privātpersona, bet pašreiz esošais meža ceļš ved cauri 
šim privātīpašumam, ar ko nav mierā zemes gabala īpašnieks. Tādēļ tika nolemts, ka, lai 
nodrošinātu iedzīvotāju plūsmu cauri mežam no jaunā ciema un veco ciemu, tiks izzāģēti koki, 
izrautas saknes un tuvākā laikā iela tiks izbūvēta ar grants segumu, līdzīgi kā tika veidota Avotu 
iela pie veikala “TOP Enkuriņš”. 

Līdzīga situācija ir ar Kāpu ielu Pāvilostā, kas atrodas Sakas upes kreisajā krastā tuvāk 
jūrai jeb aiz kempinga “Zvejnieka sēta”. Arī šeit privātpersona ir iegādājusies īpašumu, bet 
pašvaldība nav nodrošinājusi piekļuvi pie tā, proti, ielas izbūvi. Tā kā pašvaldībai ir saistoši 
sakārtot un izveidot kartē iezīmētās pilsētas ielas, tad ik gadu plānveidā ielas tiks sakārtotas un 
vajadzības gadījumā arī izbūvētas.

l Arī šogad pašvaldība iesniegusi projektu, lai saņemtu finansējumu lielgabarīta atkritumu 
savākšanai un algotu sezonas strādniekus atkritumu savākšanai novada pludmalēs, taču Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo aktivitāti neuzskata par prioritāru un nav 
zināms, vai finansējums tiks saņemts.

ĪSZIŅAS Dome izsludina ideju atlases konkursu 
par nekustamā  īpašuma  

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, iznomāšanu
Pāvilostas novada dome rīko ideju atlases konkursu ar mērķi noteikt ne-

kustamā īpašuma Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, kas sastāv no zemes gabala un 
Pāvilostas jauniešu SERF kluba ēkas, nomnieku, kurš piedāvā iespējami labāko 
ēkas Dzintaru ielā 1C, Pāvilostā, saturisko redzējumu un nekustamā īpašuma 
attīstības un lietošanas modeļa priekšlikumu. Vērtējot ideju atlases konkursa 
pieteikumus, kā prioritātes tiks ņemtas vērā idejas ilgtspēja, minimāli izteikta 
sezonalitāte, idejas sabiedriskā nozīme, pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi un 
iedzīvotājiem. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa skatāma www.pavilosta.lv vai klā-
tienē Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālr. 63498261 vai e-pastā dome@pavilosta.lv. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņi: 
no 10.03.2021. līdz 22.03.2021. plkst. 17.00. 
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Pagājušā gada beigās veiksmīgi noslēdzies pārrobežu projekts “Est-Lat55”, kuru īs-
tenojot ar ERAF finansējumu ostā tika uzstādīts stacionārais celtnis, modernizētas un 
sinhronizētas navigācijas zīmes, akvatorijā izvietotas papildu mazo laivu piestātnes, te-
ritorijā uzstādītas drošības kameras un autotransporta barjeras, ierīkotas kodu atslēgas 
servisa ēkā, veikta viesjahtu piestātnes akvatorijas tīrīšana.

Šobrīd notiek aktīvi sagatavošanās darbi nākošajam ostas attīstības projektam “Est-
Lat177”, kuru īstenojot jau šogad plānots uzstādīt jaunu peldošo viesjahtu piestātni, kā 
arī nobruģēt un labiekārtot laukumu pie ostas piestātnēm Dzintaru ielā 2A, 2B, 2C. Pā-
vilostas novada pašvaldība ir uzsākusi sagatavošanās darbus projektam, kura ietvaros 
plānoti infrastruktūras uzlabojumi ostas pievedceļam (Dzintaru ielai no TIC līdz prome-
nādei). Ceram, ka viss iecerētais izdosies, un vienmēr laipni gaidīti Pāvilostas ostā!

Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs

PĀVILOSTAS OSTAS AKTUALITĀTES

Lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, 
kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un 
kuriem jāattīsta vai jāuztur darba iemaņas, 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sa-
darbībā ar pašvaldībām īsteno pasākumu 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Īpaša 
nozīme šim NVA aktīvajam nodarbinātības 
pasākumam ir to pašvaldību teritorijās, kur 
vāji attīstīta uzņēmējdarbība un trūkst brīvo 
darba vietu.

Piedaloties pasākumā “Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi”, bezdarbnieki savas paš-
valdības teritorijā veic sociāla labuma dar-
bus un saņem stipendiju 200 eiro mēnesī, 
strādājot 5 dienas nedēļā 6 stundas dienā. Ja 
bezdarbnieks algotus pagaidu sabiedriskos 
darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī 
paredzētajās dienās, atlīdzība tiek izmaksāta 
proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks 
piedalījies pasākumā. 

Par algotos pagaidu sabiedriskajos dar-
bos iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas pensiju apdrošināšanai, kā arī bez-
darbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes 
gadījumiem pagaidu darba vietā. NVA paš-
valdībām apmaksā arī individuālo aizsardzī-
bas līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izpla-
tības riska novēršanai – līdz 50 eiro vienam 
pasākumā iesaistītajam dalībniekam.

2020. gadā valstī kopumā dalību pasā-
kumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
bija uzsācis 8091 bezdarbnieks (unikālās 
personas). Tradicionāli lielākais pasākumā 
iesaistīto bezdarbnieku skaits bija Latgalē, 

kur ir visaugstākais bezdarba līmenis valstī. 
2020. gadā Latgales reģionā algotus pagaidu 
sabiedriskos darbus bija uzsākuši 4864 bez-
darbnieki jeb 60,1% no pasākumā iesaistīto 
bezdarbnieku kopskaita. Jāpiebilst, ka pēc 
dalības algotos pagaidu sabiedriskajos dar-
bos 550 bezdarbnieku 2020. gadā iekārtojās 
darbā, to skaitā 306 Latgales reģiona bez-
darbnieki.

2021. gada pirmajā pusgadā plānots 
izveidot 3386 algotu pagaidu sabiedrisko 
darbu vietas, nodrošinot visām pasākuma 
īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām visu 
pieteikto pagaidu sabiedrisko darbu vietu 
izveidi. 

Kā iesaistīties  
pasākumā “Algoti pagaidu  
sabiedriskie darbi”? 

Ja jūs nesaņemat bezdarbnieka pabalstu 
un vēlaties iegūt vai uzturēt darba iema-
ņas, jums ir jāpaziņo NVA filiālē, kurā esat 
reģistrēts, par vēlmi veikt algotus pagaidu 
sabiedriskos darbus un saņemt stipendiju. 
NVA filiāle pasākumā jūs iesaistīs vēlmju 
reģistrācijas secībā vai saskaņā ar attiecīgas 
pašvaldības saistošajos noteikumos noteikta-
jiem atlases un iesaistes kritērijiem. 

Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedris-
kajos darbos tiek nodarbināts ne ilgāk kā se-
šus mēnešus 12 mēnešu periodā. Pasākumā 
var iesaistīties arī atkārtoti.

Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi –
atbalsts bezdarbniekiem, 

kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMU 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Pāvilostas novada dome 2020. gada 30. jūlijā pieņēma lēmumus par divu lokālplāno-
jumu izstrādes uzsākšanu Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā:

â par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašuma Austrumu 
iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 6413 002 0169, izmainot funkcionālo 
zonējumu (protokols Nr.11, 16. §),

â par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašuma “Kāpsmil-
gas”, Ulmalē, Sakas pagasta, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 6486 001 0003, izmainot 
funkcionālo zonējumu (protokols Nr.11, 17. §).

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojumu izstrādes doku-
mentāciju var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv 
sadaļā “Domes paziņojumi” un ģeoportālā www.geolatvija.lv:

l lokālplānojums “Kāpsmilgas” – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18575,
l lokālplānojums “Austrumu iela 3” – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18590.

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 
2021. GADA JANVĀRA UN FEBRUĀRA BŪVNIECĪBAS LIETAS

Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības 
stadija

Būvniecības 
ieceres veids

BIS-
BL-380220-789

Saimniecības ēkas – 
pirts būvniecība    

“Smiltnieki”, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Paskaidrojuma 
raksts

BIS-
BL-377325-782

Dzīvojamās mājas pārbūve, 
saimniecības ēkas jaunbūve, 
saimniecības ēkas nojaukšana

Brīvības iela 19, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana Būvprojekts

BIS-
BL-374440-780

Vasarnīcas būvniecība “Krievkalni”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads

Būvdarbi Būvprojekts

BIS-
BL-374340-767

Šķūņa – sporta inventāra 
novietnes būvniecība

“Magonītes”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Būvdarbu 
pabeigšana

Būvprojekts

BIS-
BL-371067-773

Elektroapgādes pieslēguma 
izbūve

Oļu iela 2, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Projektēšana 
pabeigta

Paskaidrojuma 
raksts

BIS-
BL-370634-772

Elektroapgādes pieslēguma 
izbūve

Ostmalas iela 17, Pāvi-
losta, Pāvilostas novads

Projektēšana 
pabeigta

Paskaidrojuma 
raksts

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

Februārī 11 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgo statuss, 1 personai piešķirts pabalsts vese-
lības aprūpei, 16 personām – dzīvokļa pabalsts,  1 personai atteikts apbedīšanas pabalsts, 2 
personām atteikts pamatpabalsts, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
No 2021. gada 1. janvāra sociālajā palīdzībā ir mainījušies noteikumi iedzīvotāju ienākumu 

izvērtēšanā. Lai noskaidrotu sev nepieciešamo informāciju, lūgums vērsties pie Sociālā dienesta 
darbiniekiem, kuri sniegs skaidrojumu.

Sociālajā dienestā ir pieejami vienreizlietojamie paladziņi. 

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īste-
nošana” programmā iesniegtajam projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides 
objekta – pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- 
A019.2203-000005 realizēšanai.

Projekta otrajā kārtā paredzēti šādi darbi: būvlaukuma sagatavošanas un nojauk-
šanas darbi, tai skaitā augsnes seguma noņemšana, betona flīžu seguma demontāža, 
akas demontāža, būvdarbu nospraušanas darbi. Seguma izbūve, betona bruģa ieklāša-
na, paklājzāliena izveide, divu soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, kā arī trīs laternu 
uzstādīšana. Februārī tika izsludināts atkārtots  iepirkums pēc PIL 9. panta un saņemti 
trīs piedāvājumi. Līgums tika slēgts ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju 
SIA “Būve LK”, kas arī veica projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta 
– pulksteņa – izveide,  pirmā kārta” būvdarbus un labiekārtojuma darbus.  Kopējā līguma 
summa ir 21 014,28 EUR, bez PVN 21%. Līguma izpildes termiņš ir trīs mēneši no līguma 
noslēgšanas. 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere
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25. marts Latvijā ir diena, 
kas iezīmēta sēru krāsās un kad 
pusmastā nolaisti valsts karogi, jo 
tiek pieminēti 1949. gada masvei-
da deportācijas upuri. 14. jūnijs 
un 25. marts ir divi latviešu tautai 
liktenīgi datumi.

1949. gada 25. martā notika 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem 
attāliem Padomju Savienības re-
ģioniem. Uz Sibīriju deportēja ap-
tuveni 44 000 cilvēku – ģimenes 

ar bērniem un sirmgalvjiem. Šis datums bija viens no pēdējiem lielo 
deportāciju vilnī, bet varbūt arī pats šausmīgākais izsūtīto skaita ziņā. 
Komunistiskais režīms vardarbīgi sagrāva daudzu desmitu tūkstošu 
cilvēku likteņus. Daudzi nomira ceļā, citi neizturēja necilvēcīgos aps-
tākļus un palika uz mūžiem aukstajā Sibīrijas zemē.

Neaizmirsīsim šo mūsu tautas traģēdiju, atcerēsimies un piemi-
nēsim deportētos no mūsu novada un, ievērojot visus valstī noteiktos 
piesardzības pasākumus, noliksim ziedus un iedegsim svecītes pie 
piemiņas akmens Pāvilostas pilsētas Simtgades parkā. 

“Vai tiešām neprāta šis gadsimts, 
Šis laiks, ar kuru novēlēts mums kopā dzīvot. 
Bet cita nav, jo otrreiz nepiedzimt, 
Mēs varam tikai šajā mirklī plīvot. 
Un viss ir mūsu šeit, no šūpuļlīksts līdz krustam.” 
                                                        (A. Putniņš)

Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja
 Silva Vārsberga

25. marts – Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena

Šobrīd tiek īstenots plānotā 
Dienvidkurzemes novada terito-
rijas un Liepājas pilsētas 13 līdz 
25 gadus veco jauniešu aptauja, 
lai noskaidrotu jauniešu vērtēju-
mus par sev pieejamām iespējām 
brīvā laika pavadīšanai, izglītī-

AICINA JAUNIEŠUS IZTEIKT SAVU VIEDOKLI

Katru gadu Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skola organizē Lie-
pājas apkārtnes mūzikas skolu 
sadraudzības pēcpusdienu “Jaun-
rades konkurss”, kurā audzēkņi 
uzstājas ar pašu komponētiem 
skaņdarbiem.

Šogad pasākums norisinā-
jās attālināti. Saņēmām video no 
Pāvil ostas Mūzikas un mākslas 
skolas, Piltenes Mūzikas skolas, 
Priekules Mūzikas un Mākslas 
skolas, Aizputes Mūzikas skolas, 
Nīcas Mūzikas skolas un, protams, 
arī no Grobiņas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņiem.

Audzēkņu kompozīcijas vērtē-
ja komponiste Laura Dubina, kuras 
daiļrade aptver dažādu žanru dar-
bus orķestrim, korim, kameran-
samblim un arī elektronikai. Kom-
poniste iesūtīja video, kurā vērtēja 
audzēkņu kompozīcijas kopumā 
un arī paziņoja Ceļojošās balvas 
ieguvēju. Savā video komponiste 
apsveica audzēkņus ar to, ka viņi 

šajā laikā piedalās konkursos un 
turpina komponēt, kā arī sniedza 
katra priekšnesuma vērtējumu un 
ieteikumus turpmākajai darbībai. 

Kā ierasts, arī skolotāji un au-
dzēkņi ar savu balsojumu varēja 
piešķirt kādam dalībniekam “Ska-
tītāju simpātijas” balvu, un otro 
gadu pēc kārtas Grobiņas novada 
pašvaldība piešķīra “Specbalvu”.

Komponistes Lauras Dubinas 
piesķirtā CEĻOJOŠĀ BALVA – 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēknei Gabrielai Va-
gotiņai-Vagulei par “Vistas un 
gaiļa danci”, skolotāja A. Ķikute.
Video skatāms www.pavilosta.lv.

SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BAL-
VA – Nīcas Mūzikas skolas au-
dzēknei Jūlijai Vadonei par “Augus-
ta rītu”, skolotāja D. Jurga.

Grobiņas novada pašvaldības 
SPECBALVA – Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēknei Ēri-
kai Vārnai par “Roku dialogu”, sko-
lotāja M. Zaķis.

Informācija no Grobiņas 
Mūzikas un mākslas skolas

Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas direktore 

pateicas skolotājai Antrai Ķikutei, 
Gabrielai un viņas vecākiem 

par ieguldīto darbu!

JAUNRADES KONKURSĀ 
BALVU SAŅEM 
ARĪ PĀVILOSTNIECE

Šogad laika apstākļi bērnus 
lutināja ar kārtīgu ziemu. Vēr-
gales PII “Kastanītis” audzēkņi 
aktīvi izbaudīja ziemas priekus. 
Bērni kopā ar skolotājām regu-
lāri devās pastaigās, pētot dabu 
ziemā. Pētīja dzīvnieku pēdu no-
spiedumus sniegā, nesa veselīgu 
cienastu meža zvēriem, gatavoja 
ledus dekorus, eksperimentēja ar 
sniegu un kārtīgi sportoja svaigā 
gaisā. Bērnu prieks un smiekli, 
izbaudot ziemu, ir neaprakstā-
mi. Ar lielu degsmi un aizrautī-
bu bērni kopīgi rotaļājās un cēla 
sniegavīrus. Daudziem šogad tā 
bija pirmā ziema, kad varēja iz-
baudīt ziemas priekus.

Vērgales PII “Kastanītis”
pirmsskolas izglītības 
metodiķe Lāsma Jāce

Ziemas prieki Vērgales 
PII “Kastanītis” bērniem

bai, darbam un citos aspektos. Ik-
viens jaunietis tiek aicināts pie-
dalīties šajā aptaujā un aizpildīt 
nelielu aptaujas anketu. Sniegtie 
vērtējumi ļaus kopīgi veidot jau-
niešiem atbilstošu un atbalstošu 
vidi mūsu pašvaldībās.

Anketa pieejama šeit: www.
ej.uz/jaunapt. Anketas aizpildīša-
na aizņems ne vairāk kā 10–15 
minūtes. Sniegtie novērtējumi 
un viedokļi nebūs pieejami ci-
tiem jauniešiem, skolotājiem vai 
vecākiem. Tos apkopotā veidā iz-
mantos tikai aptaujas veicēji, kuri 
veiks datu analīzi.

Aptauja tiek veikta projek-
ta “Jaunatnes politikas attīstība 
Liepājas un Dienvidkurzemes 
pašvaldībās” ietvaros. Projektu 
īsteno biedrība “Attīstības platfor-
ma YOU+” sadarbībā ar Aizputes 
novada jauniešu  “IDEJU MĀJU”.

Projekts “Jaunatnes politikas 
attīstība Liepājas un Dienvidkur-
zemes pašvaldībās” tiek finansēts 
ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā 
administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
projektu koordinatore 

Inga Birzgale,
mob. 22113557, 

e-pasts info@youpluss.lv
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l Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš at-
bilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai;

l 3.6.  ar  piekrastes  zvejniecību  saistīts  projekts  ir  projekts,  ko  iesniedz  zvejas  kuģa
īpašnieks, ja tam:
l 3.6.1. ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un zvejas atļauja
(licence) piekrastes zvejai;
l 3.6.2. vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 

ar zvejas tiesību iznomātāju;
l 3.6.3. ir spēkā esošs rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, kurā minētais nomas 

termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
l 3.6.4. ir zvejas kuģis, kas iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā;
l 3.6.5. iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums vai ieņēmumi no zivsaimniecības pārsniedz
50 procentus no zvejas kuģa īpašnieka kopējā neto apgrozījuma vai kopējiem ieņēmumiem;
l 3.6.6. iepriekšējā pārskata gada nozveja Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē pārsniedz
50 procentus no kopējās zvejas kuģa īpašnieka nozvejas.

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu 
“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

1.  Vispārīga informācija
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
8.kārtu  Eiropas  Lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  Lauku  attīstības  programmas  2014.-
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 
2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.marta – 8.aprīlim
8.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M3/R1 - Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 271 335,36 EUR. 
Projektu īstenošanas termiņi:
a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 
 divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta 
 lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”,
Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430.
Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, +371 26595623, info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā: www.lrpartneriba.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegums iespējams iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
www.eps.lad.gov.lv un “Elektronisko dokumentu likuma” noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta 
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

1. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R1 EJZF

Rīcības nosaukums Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

Mērķis Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību 
“Liepājas rajona partnerības” teritorijā.

Kārtai piešķirtais 
finansējums

271 335,36   EUR

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

70 000 EUR ar ražošanu un pārstrādi saistītam projektiem
50 000 EUR pārējiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70 %  inovatīvam projektam
80 %  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem
60% ar tūrismu saistītiem projektiem
50% pārējiem

Rīcības nosaukums un 
aktivitāšu apraksts

1.aktivitāte. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes ķēdes posmos.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), at-
balstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā. Īpašs atbalsts 
inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš 
atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.

2.aktivitāte. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimnie-
cības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu 
savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekono-
mikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs 
atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un 
ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem 
– mārketings.

Pretendenti Juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība saistīta ar piekrastes zvejniecību 
(atbilstoši MK 605. noteikumu 3.6. punktam) un jūras resursu pārstrādi.

Projektu īstenošanas 
teritorija

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada
Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

Februārī 20 no 36 laboratoriski izmeklētajiem savvaļas ūdensput-
niem ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Pārtikas un veterinā-
rais dienests (PVD) jau janvārī aicināja mājputnu turētājus būt atbil-
dīgiem un, ja iespējams, mājputnus nelaist ārā, lai pasargātu tos no 
inficēšanās ar putnu gripu, kā arī stingri ievērot biodrošības prasības.

23. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavo-
tos grozījumus noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīv-
nieku turēšanas vietās, nosakot, ka mājputni jātur slēgtās telpās, 
novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem, un vienlaikus 
jāievēro citi papildu drošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājput-
nus. Stājoties spēkā noteikumiem, šī prasība visiem mājputnu turētā-
jiem būs obligāta. PVD arī plāno izlases veidā veikt mājputnu turētāju 
pārbaudes, kā arī reaģēt uz saņemtajām sūdzībām no iedzīvotājiem 
par mājputnu laišanu laukā.

Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, 
kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami 
labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu dzīv-
nieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas 
vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu, 
ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.

Lai pasargātu mājputnus no dažādām saslimšanām, tostarp putnu 
gripas, mājputnu novietnēs ikdienā ir jāievēro stingri biodrošības 
pasākumi, mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizējot mītnē vai 
norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un 
pakaišiem, kā arī nedrīkst pieļaut nepiederošu personu piekļūšanu 
mājputnu turēšanas vietām.  

Valdības noteikto ierobežojumu periodā novietņu darbiniekiem 
jālieto darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko atļauts lietot tikai 
mājputnu turēšanas vietā.

Ja mājputniem novērotas slimības pazīmes – tie atsakās no barī-
bas un ūdens, ir samazinājusies dējība vai novērojama putnu mirstība, 
nekavējoties par to jāziņo veterinārārstam un PVD, kas veiks visas ne-
pieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ganāmpulku nav skārusi 
putnu gripa.

Ja mājputnu novietnē tiks apstiprināts putnu gripas uzliesmojums, 
lai novērstu slimības tālāku izplatīšanos, būs jālikvidē visi saimniecībā 
esošie putni, kā arī jānosaka riska zonas ap slimības skarto saimniecī-
bu. Tādējādi putnu gripas uzliesmojums nelielā piemājas saimniecībā 
var būtiski ietekmēt tās tuvumā esošo lielo putnkopības uzņēmumu 
darbu, piemēram, tirdzniecības ierobežojumu noteikšanas gadījumā.

Noteikti jāatgādina, ka visiem mājputniem, pat ja tiek turētas tikai 
pāris vistas, jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā!

Līdz ar grozījumiem tiek arī aizliegta izbraukuma tirdzniecība 
ar mājputniem un inkubējamām olām, piedalīšanās tirgos, izstādēs, 
skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni, aizliegts izman-
tot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni mājputnu dzirdināšanai un 
aizliegta mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu krājumu atjau-
nošanai.

Ierobežojumu periods sāksies līdz ar noteikumu stāšanos spēkā 
un tā ilgums būs atkarīgs no putnu gripas epidemioloģiskās situācijas 
valstī, citās Eiropas Savienības  dalībvalstīs un tuvumā esošajās treša-
jās valstīs.

Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga 
putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības 
klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, at-
teikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c. 
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība 
var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonā-
kot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot 
dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu 
barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem 
nonācis vīruss.

Pārtikas un veterinārā dienesta
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere,

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
+371 67084606,
+371 26499668,

ilze.meistere@pvd.gov.lv,
www.pvd.gov.lv

Mājputnu īpašniekiem un 
turētājiem putni jātur slēgtās 
telpās un jāievēro citi papildu 
biodrošības pasākumi
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LAUKU ATBALSTA DIENESTS (WWW.LAD.GOV.LV) 

l Līdz 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai. 
l No 7. aprīļa līdz 22. maijam – pieteikšanās platību maksājumiem. Ar atbalsta 

apjoma samazinājumu platību maksājumiem varēs pieteikties līdz 15. jūnijam. Iesnie-
gumus pieņem – elektroniski pieteikšanās sistēma (EPS) un, ja nepieciešams, Lauku 
atbalsta dienests sniegs palīdzību iesniegumu iesniegšanai pa tālruni.

l Mazo lauku saimniecību shēmā (ar platību maksājumu atbalstu 500 EUR) var 
pieteikties tikai tie lauksaimnieki, kuri jau iepriekš bija pieteikušies šādam atbalstam. 

l Saglabājas zaļināšanas prasības, t.i., prasības atkarībā no saimniecības aramze-
mes platības. 

– Vispārīgā prasība – neatkarīgi no platības ir jāsaglabā ilggadīgie zālāji, kas 
atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgajiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi).

– Mazāk par 10 ha – nav jāievēro ne kultūraugu dažādošanas, ne ekoloģiski nozīmī-
gas platības (ENP) apjoms uz kopējo apsaimniekoto platību.  

– No 10 līdz 15 ha – jāaudzē vismaz 2 kultūraugus (galvenais kultūraugs ne vairāk kā 
75% no aramzemes platības).

– No 15,01 līdz 30 ha – jāaudzē vismaz 2 kultūraugus (galvenais kultūraugs ne vairāk 
kā 75% no aramzemes platības) un ekoloģiski nozīmīgām platībām (ENP) jāatbilst 5% no 
deklarētās saimniecības aramzemes. 

– Vairāk par 30 ha – jāaudzē vismaz 3 kultūraugus (galvenais kultūraugs ne vairāk 
kā 75% un divi galvenie kopā ne vairāk ka 95% no aramzemes platības) un ekoloģiski nozī-
mīgām platībām (ENP) jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes.

– Ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) ir platības un ainavu elementi, kas labvēlīgi 
ietekmē klimatu un vidi, piemēram, grāvmalas, krūmu puduri, dīķi, starpkultūras u.c.

– Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai biolo-
ģiski vērtīgajiem zālājiem.

l Izmaiņas brīvprātīgi saistītiem atbalstiem (BSA).
– Jauns BSA maksājums par rudzu šķirni “Kaupo”, atbalsta saņemšanai būs nepie-

ciešama pierādāma sēklu izcelsme un ir jābūt līgumam ar maiznieku.
– Jauns BSA arī par piena aitu šķirnēm. 
– BSA maksājumam par augļiem, ogām un dārzeņiem, saimniecībām, kuras ir 

lielākas par 3 ha, būs prasība uzturēt žurnālu, kurā atzīmē: lauku nosaukumus, audzē-
tos kultūraugus, veiktos agrotehniskos pasākumus, lietotos augu aizsardzības līdzekļus, 
ražas novākšanas datumus un iegūtās ražas. 

l Būs iespēja turpināt, palielināt esošās līdz 20% un uzņemties jaunas saistības 
uz diviem gadiem pasākumā “Agrovide un klimats” (bioloģiskā lauksaimniecība, bio-
loģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, u.c.).

l Jaunas saistības 2021. gadā uzņemties nevar pasākumā “Rugāju lauks ziemas 
periodā”, izņēmumi:

– ja esošajam klientam saistību periods beidzās 2020. gadā tad var neturpināt saistī-
bas vai arī turpināt vēl 1 gadu,

– esošās saistības klienti drīkst paplašināt līdz 20% (periods nemainās), 
– atbalstam jāpiesakās laikā, kad norit pieteikšanās platību maksājumiem.
l Pļaušanas termiņš 15. augusts – pēdējais datums, kad jābūt noganītiem vai no-

pļautiem un novāktajiem zālājiem. 
l 15. septembris – pēdējais datums papuves apstrādāšanai. 
l No 1. aprīļa līdz 30. novembrim – sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods. 
l LAD plānotie investīciju projekti 2021. gadam ir “Ieguldījumi materiālos ak-

tīvos”, “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”, “Atbalsts gados jaunu lauk-
saimnieku darījumdarbības uzsākšanai” u.c.

l Papildu informācija par LAD aktualitātēm un plānotiem 
investīciju projektu konkursiem ir pieejama dienesta mājas-
lapā – www.lad.gov.lv.

LIAA LIEPĀJAS BIZNESA INKUBATORS

Visos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras bizne-
sa inkubatoros līdz 2021. gada 22. martam norit jaunu 
pieteikumu pieņemšana dalībai biznesa inkubatoros. Ie-
spējamais atbalsts, ja iestāsies biznesa inkubatorā:

l nozares ekspertu un mentoru konsultācijas;
l padziļinātas apmācības un semināri;
l koprades telpu un biroja aprīkojums;
l dalība Latvijas lielākajā jauno uzņēmēju kopienā;
l 50% līdzfinansējums dažādiem pakalpojumiem un iekārtām;
l 30% līdzfinansējums izejmateriālu un izejvielu iegādei;
l dalība “Magnetic Latvia” rīkotajos pasākumos.

Kontakti: LIAA Liepājas biznesa inkubators, tālr. 62401092, e-pasts liepaja@liaa.gov.lv, 
www.go.liaa.gov.lv.

LLKC LIEPĀJAS BIROJA PLĀNOTĀS APMĀCĪBAS
l 16. martā maksas tiešsaistes mācības APLIECĪBAS IEGŪŠANAI AUGU AIZ-

SARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS OPERATORIEM – personām, kuras lieto 2. 
reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (izsmidzina). Kontakti: Aiva Kaspa-
roviča (tālr.: 26263682, e-pasts aiva.kasparovica@llkc.lv).

l 17. martā maksas tiešsaistes mācības AUGĻKOKU UN OGULĀJU KOPŠANA, VAI-
NAGU VEIDOŠANA UN POTĒŠANAS PAMATI (lektore: VALENTĪNA POLE). Kontakti: 
Aiva Kasparoviča (tālr.: 26263682, e-pasts aiva.kasparovica@llkc.lv).

l 18. martā maksas tiešsaistes mācības NODOKĻU AKTUALITĀTES MAZAJIEM UZ-
ŅĒMĒJIEM UN PAŠNODARBINĀTAJIEM 2021. GADĀ (lektore: INGUNA LEIBUS). Kontak-
ti: Irina Gintere (tālr.: 28310484, e-pasts irina.gintere@llkc.lv).

l 2021. gada martā lopkopības pārraudzības apmācības kvalifikācijas celšanai 
un pārraudzības apliecības iegūšanai. Papildu informācija un pieteikšanās: Elīna Egle 
(tālr. 22000235, e-pasts elina.egle@llkc.lv), LLKC Liepājas biroja lopkopības konsultante.

l 2021. gada martā apmācības augu aizsardzības lietotāju (2. reģ. klase) apmā-
cības apliecības iegūšanai no jauna. Pieteikšanās un papildu informācija: Aiva Kaspa-
roviča (tālr.: 26263682, e-pasts aiva.kasparovica@llkc.lv), LLKC Liepājas biroja uzņēmēj-
darbības konsultante.

l Plaša informācija par pozitīvu pieredzi un tuvākā laikā plānotām apmācībām visā 
Latvijā ir pieejama Valsts Lauku tīkla mājaslapā – www.laukutikls.lv. 

Informāciju apkopoja: 
LLKC Liepājas biroja vadītājs Aleksejs Kačanovs,

tālr. 27843096; e-pasts liepaja@llkc.lv,
www.facebook.com/LLKCLiepaja/

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM

Ar 2021. gada martu Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūra 
(VTUA) atklāj lauksaimniecības 
sezonas sākumu, t.i., dosies mak-
simāli tuvu traktortehnikas atra-
šanās vietai veikt valsts tehnisko 
apskati.

Traktortehnikas valsts teh-
niskās apskates laikā obligāti 
jāievēro valstī noteiktās epide-
mioloģiskās prasības (vismaz 
2 m x 2 cilvēki, lietojam sejas 
maskas utt.). Situācijās, ja pa-
kalpojuma saņēmējs atsakās 
ievērot VTUA nodarbinātā norā-
dījumus vai ārkārtas situācijas 
drošības pasākumus, VTUA var 
pārtraukt pakalpojumu sniegša-
nu un aicinās atkārtoti ievērot 
noteiktos epidemioloģiskās dro-
šības pasākumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, 
t.sk., arī pirms pavasara darbu 

SĀKAS TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKO APSKAŠU SEZONA
uzsākšanas, traktortehnika un 
tās piekabes jāsagatavo un jā-
uzrāda ikgadējai tehniskajai ap-
skatei. Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas ka-
tegorijas traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei.

Tehniskā apskate tiek veik-
ta ar mērķi nodrošināt cilvēku 
veselībai, dzīvībai un apkārtējai 
videi nekaitīgas traktortehnikas 
un tās piekabju piedalīšanos ceļu 
satiksmē. Tehniskā apskate tiek 
veikta, lai kontrolētu transport-
līdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī 
lai aktualizētu transportlīdzekļu 

un to vadītāju valsts reģistru un 
traktortehnikas un tās vadītā-
ju informatīvo sistēmu, atklātu 
meklēšanā esošos transportlī-
dzekļus un veiktu normatīvajos 
aktos noteiktās kontroles funkci-

jas, kas saistītas ar piedalīšanos 
ceļu satiksmē.

     
Uzziņām: tālr.63425564, 

liepaja@vtua.gov.lv vai 
www.vtua.gov.lv.

Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 22.03. 10.30 06.05 10.30 Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā

Vērgale 29.03. 10.30 10.05. 10.30 Mehāniskajās 
darbnīcās Vērgalē

Ziemupe ------ ------ 10.05. 12.00 Pie Ziemupes  
tautas nama

Saraiķi ------ ------ 10.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 24.03. 10.30 24.05. 10.30 Pie “Pagastmājas”

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas



2021. gada marts16  

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 aprīļa izdevumam 
jāiesniedz līdz 2021. gada 29. martam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

ANDA BĒRZIŅA
(15.06.1963.–19.02.2021.)

DZIDRA EMĪLIJA OZOLIŅA 
(09.07.1936.–02.03.2021.)

Sakas pagastā

ANDRIS BUNKA
(15.03.1966.–05.02.2021.)

Vērgales pagastā
 

ĀRIJA NĪKOVSKA
(17.12.1940.–05.02.2021.)

VELTA  ANSONE  
(13.11.1935.–17.02.2021.)  

 
VELTA ERNA GLEZERE  

(08.02.1933.–17.02.2021.)

Izsakām līdzjūtību!

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

Tu arvien būsi šai pusē                                            
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē, 
Mums paliek šis mantojums
                            (Ā. Elksne)

Pavasaris atnesis skumju 
vēsti – aizsaulē pēc ilgas un sma-
gas slimības aizsaukta pensionē-
ta skolotāja Valentīna Masko.

Valentīna Masko dzimusi 
1948. gada 18. oktobrī Latgalē.  
1971. gadā absolvējusi Daugav-
pils pedagoģiskā institūta Bioloģijas un ķīmijas  fakultāti.  Pēc 
augstskolas beigšanas 1971. gada 15. augustā uzsāka darba gai-
tas Pāvilostas pamatskolā par pionieru vadītāju, bioloģijas un ķī-
mijas skolotāju. Skolotāja ļoti mīlēja savu darbu un dabu. Savas 
zināšanas nesavtīgi nodeva saviem skolēniem, ieinteresējot viņus 
par bioloģiju, ķīmiju, dažādām ar dabu saistītām aktivitātēm. Viņa 
daudz laika veltīja darbam ar talantīgajiem skolēniem, sagatavojot 
viņus olimpiādēm, vadot  zinātniski pētniecisko darbu. Pāvilostas 
skolēni vairākkārt ieguva godalgotas vietas rajona, valsts un pat 
pasaules dabaszinību olimpiādēs. Ķīmijas un bioloģijas kabinets 
vienmēr bija ar dažādiem augiem un citiem eksponātiem bagāts, 
skolotājas vaļasprieks un darbs bija daba. Ar lielu nesavtību  kopā 
ar saviem audzēkņiem strādāja skolas izmēģinājuma lauciņā, vei-
doja pie skolas parku.  

 Valentīna Masko bija arī klases audzinātāja, ar saviem audzēk-
ņiem uzturēja labus kontaktus līdz mūža beigām. Skolotāja Valen-
tīna bija liela mūzikas un dziesmu mīļotāja. Ilgus gadus dziedāja 
Pāvilostas sieviešu korī un ansamblī. Dažādos neformālos skolotā-
ju pasākumos viņa rosināja arī pārējos kolēģus dziedāt.

Visa sava darba mūža garumā bija izcila savas profesijas meis-
tare, nepārtraukti izglītojās, daudz lasīja un tālāk savas zināšanas 
nodeva jaunajai paaudzei. Par savu profesionālo darbību, entuzi-
asmu, ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā Valen-
tīna Masko saņēmusi ļoti daudz apbalvojumu – Pateicības, Goda 
rakstus un Atzinības rakstus – no bijušā Liepājas rajona Izglītī-
bas pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas, novada domes.  
1983. gadā piešķirts nosaukums “Vecākais skolotājs”, 1984. gadā 
– “Teicamnieks tautas izglītības darbā”. Skolotāja rakstījusi  dau-
dzas publikācijas presē.

2008. gada 15. augustā skolotāja Masko devās pensijā, taču arī 
pēc tam aktīvi darbojās  dabas draugu kopā, piedalījās dažādās 
ar dabu un vidi saistītās aktivitātēs, vienmēr turēja rūpi par savu 
vienīgo darba vietu, ar savu klātbūtni atbalstīja skolas rīkotos pa-
sākumus. 

Skolotāja Valentīna Masko dosies pēdējā dzīves ceļā uz savu 
bērnības zemi – Latgali, lai aizsaules dārzos satiktos ar saviem 
mīļajiem.  

Lai gaišs Mūžības ceļš!

 Pāvilostas pamatskolas kolektīvs

VALENTĪNA MASKO
(18.10.1948.–24.02.2021.)

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta, 
Paliek cilvēka mūžs... 

Skumstam par mūsu skolotājas, drauga, 
domubiedra, padomdevēja un 
progresīvi domājoša cilvēka 

VALENTĪNAS MASKO 
aiziešanu mūžībā. Izsakām līdzjūtību 

visiem Valentīnas bijušajiem audzēkņiem, 
kuriem viņas pietrūks...

Biedrība “Pāvilostas 
Kultūrvēsturiskais vides centrs” 

* * *
 
Kad zeme aizver vārtus aiz sevis, 
Tos atver debesīs. 
Vistuvākie, vienatnē skumstot pēc Tevis, 
Tev lūgšanas aiznesīs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
ANDAS BĒRZIŅAS  

tuviniekiem, viņu pavadot mūžībā.

Andas domubiedri 
Guna un Marita

LĪDZJŪTĪBAS

PAREIZĀS ATBILDES

HORIZONTĀLI: 4. Latvietis. 5. Le-
ģendas. 8. Nemosties. 10. Freima-
ne. 12. Ieva. 14. Kūlis. 15. Gurķis. 
17. Lasītveicināšanas. 19. Krekle. 
20. Devero. 21. Jānis. 22. Lidija.
VERTIKĀLI: 1. Tētis. 2. Ketnere. 
3. Janovskis. 6. Eņģeļu. 7. Privātā. 
9. Zivs. 11. Poķi. 13. Viļņos. 14. Ko-
vaļova. 16. Haiku. 18. Ceļā.

ATSLĒGAS VĀRDI: KAMĒLIJU SALA

Vēlamies teikt lielu paldies ikvie-
nam, kurš atrada laiku un interesi 
piedalīties mīklas minēšanā. Izlozes 
kārtībā noteicām vienu laimīgo pār-
steiguma balvas ieguvēju – VELTU 
VAŠKUS. Apsveicam!

 Bibliotekāre E. Horna

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAS 
KRUSTVĀRDU MĪKLAS 
KONKURSA REZULTĀTI

“NĀC NĀKDAMA, LIELDIENIŅA”
 Lieldienu paražas, ticējumi, mīklas, laika paredzēšana. 

NOPIETNI UN PA JOKAM.
No 1. aprīļa ieskatīsimies Vērgales pagasta 

muzeja krājumā –
ekspozīcijā pie Vērgales “Top!” veikala.


