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Pagājušajās brīvdienās 
reidā Tebras un Sakas upē 
Valsts vides dienesta (VVD) 
inspektori aizturējuši ma-
luzvejnieku, kas ar tīkliem 
nelegāli zvejojis Tebrā. Kāre 
pēc lašveidīgajām zivīm to 
lieguma laikā pārkāpējam 
izmaksās dārgi.

VVD inspektori, filmējot tīk-
la atrašanās vietu, fiksēja arī 
maluzvejnieku, kas izcēla tīklu. 
Ieraudzījis viņus, maluzvejnieks 
steidzīgi ņēma kājas pār pleciem, 
taču bēgt nebija nozīmes. Die-
nesta rīcībā jau bija informācija 
par šīs personas iespējamām 

nelikumīgām darbībām upē un 
bija noskaidrota viņa dzīvesvieta. 
VVD aicināja pārkāpēju labprātīgi 
sadarboties, ko arī viņš izdarīja.

Pārmeklējot Tebras gultni, 
lai atrastu izmesto zvejas rīku, 
vides inspektori pēc aptuveni 
stundu ilga darba no upes iz-
vilka tīklu ar diviem taimiņiem, 
no kuriem tikai viens bija dzī-
votspējīgs un tika atlaists. Ma-
luzvejnieks par šo nodarījumu 
saņems gan administratīvo sodu, 
gan viņam būs jāsedz kaitējums 
zivju resursiem. Administratī-
vais sods par šādu pārkāpumu 
fiziskai personai ir 700 eiro. Par 

vienu nelikumīgi noķertu lasi 
vai taimiņu papildus šim naudas 
sodam ir jāsedz arī zivju resur-
siem nodarītie zaudējumi 715 
eiro apmērā, ja zivs iegūta, mak-
šķerējot jūrā un iekšējos ūdeņos, 
kā arī veicot nelikumīgu zveju 
ar rūpnieciskās zvejas rīkiem 
iekšējos ūdeņos. Ja noziedzīgā 
nodarījuma rezultātā konstatēts 
būtisks kaitējums, pārkāpējam 
draud kriminālatbildība.

VVD aicina iedzīvotājus ne-
iegādāties nelikumīgi nozvejotas 
zivis, kā arī ziņot par novērota-
jiem pārkāpumiem, zvanot pa 
tālruni 26338800.w

Tebrā pieķer malu zvejnieku – taimiņu bendi

Dienvidkurzemes novada 
domes sēdē šomēnes ama-
tā apstiprinās Bāriņtiesas 
priekšsēdētāju, vietnieku 
un locekļus, uz kuru ama-
tiem bija rīkots atklāts kon-
kurss, informē pašvaldības 
izpilddirektors Uldis Vārna. 
Vairākām citām pašvaldības 
struktūrvienībām saskaņā 
ar agrāku domes lēmumu 
darbs jāsāk 1. novembrī.

“Uz domes sēdi 28. oktob-
rī tas noteikti būs,” viņš saka, 
piebilstot, ka ārkārtējā situāci-
ja un jaunie ierobežojumi pat-
laban pašvaldībai ir galvenais, 
jo jārod risinājumi, kā strādāt 
un arī rīkot domes sēdes. Jau 
rakstījām, ka no 1. oktobra darbu 
sāka Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības Sociālais dienests, 
Būvvalde un Sporta pārvalde. 

Bez vadītājiem pārvaldes un 
iestādes nepalikšot, saka izpild-
direktors, taču “viens ir izvēlē-
ties, otrs – vai tas cilvēks piekrīt. 
Nākas saskarties arī ar to, ka 
mēs izvērtējam un piedāvājam, 
bet cilvēks padomā un atsakās.” 

Pēc Izglītības pārvaldes va-
dītājas Gintas Kampares teiktā, 
pārvaldē pašlaik strādā divi cil-
vēki, kuri ir ļoti noslogoti. “Kā 
vadmotīvs tomēr tika ņemts 
tas, ka ejam uz optimizāciju, 
lai būtu līdzekļu ietaupījums. 
Jāspēj nodrošināt daudzmaz 

konkurētspējīgas algas, lai cil-
vēkus piesaistītu. Tāpēc veidojas 
situācija, ka nodaļās cilvēku ir 
mazāk, tomēr viņiem ir labāks 
atalgojums, nekā pirms tam,” 
skaidro U. Vārna. “Štatu saraksts 
ir apstiprināts, sāksim komplek-
tēt, un redzēs, kā mums veiksies 
– vai izdosies visus darbiniekus 
atrast. Ir daudz komponentu, lai 
cilvēks piekristu, - darba apjoms, 
atalgojums.” 

Papildus nācis vēl svarīgs 
kritērijs – lai pašvaldībā strā-
dājošie līdz 15. novembrim būtu 
vakcinēti pret Covid-19. “Apzi-
nājām situāciju, mums tomēr 
ir nevakcinēti cilvēki. Šobrīd, 
protams, uz viņiem spiediens 
tiek izdarīts no valdības, ne no 
mūsu puses. Zinu, ka daudzi no 
viņiem vakcināciju ir iesākuši. 
Pa vidu ir tādi, kas saka, lai tad 
atbrīvo jau šodien, jo nav vakci-
nējušies un netaisās,” pastāsta 
U. Vārna. Arī tas Dienvidkur-
zemes pašvaldībai būšot izaici-
nājums, jo daļa jau uzrakstījusi 
iesniegumus ar lūgumu atbrīvot 
no darba ar 15. novembri. “Kādu 
brīdi tas problēmas radīs, ka-
mēr atradīs citus cilvēkus vie-
tā. Diezgan daudz tie ir saim-
nieciskā darba veicēji, kuriem 
ir pārliecība par vakcinācijas 
noliegšanu. Nevar nepieminēt, 
ka ir arī pa kādam pedagogam,” 
norāda izpilddirektors.w

Štatu saraksts 
aizpildās ar grūtībām
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Pāvilostas plenērs maina formu
Vien dažas dienas pirms 

lokdauna, atsaucoties iedzī-
votāju un pārvadātāja iero-
sinājumiem, autobusu marš-
ruts Rīga–Vaiņode–Priekule 
tika pagarināts līdz Liepājai. 
Šīs izmaiņas ļoti gaidīja Vai-
ņodes mūzikas skolā, kuras 
pedagogiem pēc stundām bija 
apgrūtināta nokļūšana mājās. 
Klātienes mācības pašlaik ne-
notiek, taču Autotransporta 
direkcija (ATD) norāda, ka 
izmaiņas paliek spēkā.

Uz eksperimenta laiku – čet-
riem mēnešiem – viens maršruta 
Nr.7958 Rīga–Vaiņode–Priekule 
pēcpusdienas reiss tiek izpildīts 
līdz Liepājai, nevis tikai līdz Prie-
kulei, kā iepriekš. Tāpat uz ekspe-
rimenta laiku ieviestas izmaiņas 
maršrutā Nr.5350 Liepāja–Prie-
kule–Vaiņode: rīta reiss sestdie-
nās brauc maršrutā Liepāja–
Vaiņode–Internātskola–Liepāja. 
Izvērtējot eksperimentālo reisu 
rezultātus, Sabiedriskā transpor-
ta padome lems par to iekļaušanu 
kopējā maršruta tīklā.

“Šīs izmaiņas ir stājušās spē-

kā. Par konkrētām izmaiņām, kas 
varētu būt mājsēdes dēļ, sabied-
rība tiks informēta atsevišķi,” no-
rāda ATD sabiedrisko attiecību 
vadītāja Zane Plone.

No 18. oktobra izmaiņas ie-
viestas arī maršrutā Nr.7957 
Rīga–Aizpute, Nr.7016 Rīga–
Kuldīga–Pāvilosta, Nr.7937 
Rīga–Liepāja, Nr.7958 Rīga–Vai-
ņode–Priekule, Nr.5350 Liepā-
ja–Priekule–Vaiņode un Nr.6907 
Liepāja–Otaņķi–Nīcas centrs. Lai 
pasažieriem būtu ērtāk, vairākos 
reisos mainīts autobusu pienāk-
šanas un atiešanas laiks.

Ņemot vērā valdības lēmumu 
pagarināt skolēnu rudens brīvlai-
ku līdz 29. oktobrim, laikā no 23. 
līdz 29. oktobrim reģionālo mar-
šrutu autobusi kursēs saskaņā ar 
skolēnu brīvlaika grafiku. Kopumā 
šīs izmaiņas skars aptuveni 300 
reģionālo autobusu maršrutu visā 
Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti 
jauni reisi, bet daļā tie tiks slēg-
ti. ATD aicina iedzīvotājus pirms 
brauciena pārbaudīt aktuālo kus-
tības sarakstu direkcijas mājasla-
pā vai portālā 1188. w

Ministru kabinets piešķī-
ris 86 152 eiro astoņu jaunu 
ugunsdzēsības depo būvnie-
cībai, to skaitā Aizputē un 
Priekulē. 

Jaunajās ugunsdzēsības depo 
telpās vienuviet plānots izvietot 
gan Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, gan Valsts 
policijas struktūrvienības, bet at-
sevišķās vietās arī Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 

struktūrvienības, tādējādi sākot 
īstenot Iekšlietu ministrijas (IeM) 
ieceri par vienotu Katastrofu pār-
valdības centru izveidi, informēja 
IeM Komunikācijas nodaļā. 

Finansējums piešķirts no 
valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem” un tiks izmantots aug-
stas gatavības projektu vadības 
nodrošināšanai, konkrēti – pro-
fesionāla būvprojektu vadības 

ārpakalpojuma apmaksai. 
Ugunsdzēsības depo būvnie-

cību veiks pēc tipveida projekta, 
ko izstrādājusi a/s “UPB” sadarbī-
bā ar IeM, Nodrošinājuma valsts 
aģentūru un Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienestu, īpa-
šu uzmanību pievēršot dienestu 
darba specifikai, kā arī ēku ilg-
mūžībai un energoefektivitātei. 
Būvdarbus veiks SIA “ZENG” un 
SIA “RERE BŪVE”.w

Ienāk nauda ugunsdzēsības depo celšanai

l LINDA KILEVICA

Šodien un rīt Pāvilostā 
plānotais plenērs par atpū-
tas zonas un infrastruktūras 
attīstību pilsētas vēsturiska-
jā centrā Sakas labajā krastā 
pārcelts uz 26. un 27. novem-
bri. Taču tā formāts mainīts, 
papildinot ar tiešsaistes ak-
tivitātēm, informē Dienvid-
kurzemes novada pašvaldībā.

Plenēra ievadā visi intere-
senti aicināti apmeklēt tiešsais-
tes semināru 25. oktobrī pulk-
sten 15. Tā būs saruna “Jaunā 
Eiropas Bauhaus principi: kā 
veicināt augstas kvalitātes dzī-
ves vidi ikvienam?”, kurā pie-

dalīsies plenēram piesaistītie 
eksperti. Sarunu organizē Lat-
vijas Dizaina centrs sadarbībā 
ar Latvijas Arhitektu savienību 
un Latvijas Ainavu arhitektu 
asociāciju. Reģistrēšanās saite 
atrodama pašvaldības vietnēs.

Lai saruna radītu praktisku 
pienesumu, tās turpinājums būs 
dizaina un arhitektūras profe-
sionāļu saruna ar pašvaldību 
pārstāvjiem par iespējām šos 
principus īstenot. 

Līdz 5. novembrim iedzīvotā-
ji aicināti iesniegt savas atbildes 
pašvaldības izsludinātajā ap-
taujā – gan elektroniskajā, gan 
drukāta formāta. 8. novembrī 
paredzēta ekspertu tiešsaistes 

tikšanās ar Pāvilostas iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem, uzklau-
sot viņu stāstus un iezīmējot 
problēmas, kas, viņuprāt, būtu 
risināmas plenēra kontekstā. 
Ievadrunu par Pāvilostu teiks 
un plenēra nepieciešamību pre-
zentēs arhitekte un Pāvilostas 
iedzīvotāja Brigita Bula. 

Pēc iepazīšanās ar iedzīvotā-
ju un uzņēmēju stāstiem, kā arī 
aptaujas rezultātiem, eksperti 
izvērtēs informāciju. Ja nepie-
ciešams, pieprasīs papildu datus 
pašvaldībai, un pēc ierobežoju-
mu atcelšanas tiks organizētas 
darba grupas klātienē Pāvilostā, 
kad arī plenēra rezultātu prezen-
tēs plašākai sabiedrībai.w

Vaiņodes eksperiments paliek 
spēkā, bet daudzi reisi slēgti


