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           1.PĀVILOSTAS NOVADA PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 
 

 

    Pāvilostas novads reģionālās reformas rezultātā ir izveidojies apvienojoties 
Pāvilostas pilsētai ,Vērgales pagastam un Sakas pagastam. Novada kopējā teritorija 
ir 515 kvadrātkilometri. Iedzīvotāju skaits ir 3315 iedzīvotāji. Pāvilostas novads 
robežojas ar Grobiņas,Durbes,Aizputes,Alsungas un Ventspils novadiem. Tam ir 46 
km. gara jūras robeža. 
 
   Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kuru tiesības, pienākumi un 
struktūra tiek noteikta saskaņā ar domes apstiprinātiem šo iestāžu nolikumiem. 
   Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un 
tā sastāv no: 

o kancelejas vadītāja; 
o projektu koordinatore; 
o grāmatvedības. 

 
    Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir viena 
pašvaldības aģentūra, kapitāldaļu turētāja 4 (četrās) kapitālsabiedrībās un ir 
dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

o biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
o Latvijas Pašvaldību mācību centrs; 
o Latvijas Pilsētu savienība; 
o Liepājas rajona partnerība; 
o Latvijas piļu un muižu asociācija; 
o Kurzemes tūrisma asociācija. 

Pāvilostas novadā darbojas NVO ( nevalstiskās organizācijas ) un interešu kopas, no 
kurām daudzas nav oficiāli piereģistrējušas vai pārreģisrējušas savu darbību. 

  Reģistrētās nevalstiskās organizācijas Pāvilostas novadā: 
 Nodibinājums: Pāvilostas novada atklātais sabiedriskais fonds " 

Sakas novada pensionāru nodibinājums ", dibināts 06.11.2006.  

        Nodibinājuma mērķi:  
1. Palīdzēt finansiāli Pāvilostas novada pensionāriem medicīnas jomā.  
2. Palīdzēt un atbalstīt Pāvilostas novada pensionārus sociālajā jomā.  
3. Palīdzēt un atbalstīt Pāvilostas novada pensionārus kultūras jomā. 
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    Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 
nodrošina šādas pagasta pārvaldes: 

o Sakas pagasta pārvalde; 
o Vērgales pagasta pārvaldes. 

Ar pašvaldības līdzfinansējumu saņēmām divus  jaunus skolēnu pārvadāšanai 
nepieciešamus autobusus,bet vienu iegādājamies no mērķdotācijas par novadu 
apvienošanos pešķirtajiem līdzekļiem. 
 Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā bezdarba līmenis ir 8,2 %.  
Izvērtējot iespēju, tam pieaugot, var veidoties sociālā spriedze uz pašvaldības 
budžetu. 

Lai sekmētu racionālu finanšu līdzekļu izlietojumu Pāvilostas novada pašvaldības 
Finanšu nodaļā tiek ieviesta finanšu un grāmatvedības iekšējās kontroles sistēma, 
kas ietver metodes un paņēmienus, kurus izmanto, lai kontrolētu iestādes mantas 
saglabāšanu, saimniecisko darījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, iestādes 
nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī lai nodrošinātu grāmatvedības 
sniegtās informācijas savlaicīgumu un pareizību. 

Veicot pastiprinātu kontroli par pašvaldības budžeta izlietojumu, ir iespējams 
nodrošināt pašvaldības pamatfunkciju minimālo izpildi un Eiropas Savienības 
struktūrfondu apguvi. Dažreiz ekonomisko vai citu faktoru izmaiņu ietekmē 
pašvaldības faktiskie darbības rezultāti var pamatoti atšķirties no plānotajiem. Tas 
var ne tikai izraisīt nepieciešamību koriģēt izstrādāto budžetu, bet var arī ietekmēt 
pašvaldības kopējās stratēģiskās prioritātes. Ja novirzes ir nepamatotas, pašvaldības 
vadība savlaikus pieņem lēmumus negatīvo seku novēršanai, tādējādi samazinot 
budžeta neizpildes draudus. 

2011.gads būs finansiāli sarežģīts, tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par 
budžeta izpildes gaitu, jo nav izslēgts, ka būs jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no 
izpildes faktiskā stāvokļa.  

Kopumā, strādājot veiksmīgas Finanšu vadības apstākļos, pašvaldība tuvināsies 
svarīgāko mērķu sasniegšanai un paaugstinās funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanas efektivitāti - sakārtos pašvaldības iekšējo vidi, samazinās izdevumus, 
palielinās ieņēmumus un citus resursus. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                               Uldis Kristapsons 
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                                                      2.  ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

2.1 Teritorijas sadalījums 

 
Pāvilostas novada teritorija ir 515 km2. Ģeogrāfiski Pāvilostas novada pašvaldību grupa 

atrodas Latvijas dienvidrietumos, Kurzemes plānošanas reģionā, iekļaujas bijušā Liepājas rajona 
ziemeļrietumu daļā un sastāv no Pāvilostas pilsētas, Sakas un Vērgales pagasta. Sakas pagastā 
ietilpst apdzīvotas vietas Ulmale, Saka, Rīvas, Orgsaļiena, Saļiena, Strante, Vērgales pagastā: -  
Vērgale, Bebe, Saraiķi, Ziemupe, Ploce. 

 

1. tabula. Pāvilostas novada teritoriālā platība 

Pašvaldība 

Platība 

(km²) 
Īpatsvars kopējā 

teritorijā (%) 

Pāvilostas pils. 6,32 1,25 

Sakas pag. 318 61,75 

Vērgales pag. 190,635 37,00 

KOPĀ: 514,955 100 
 

 

Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Sakas pagasts – 318 km², t.i., 61,75 % no 

kopējās novada teritorijas, savukārt Vērgales pagasts aizņem 190,635 km² lielu platību, t.i., 37 % 

no novada teritorijas. Vismazākā platība ir Pāvilostas pilsētai – 6,32 km², un tas ir 1,25 % no 

Pāvilostas novada teritorijas.  

Pāvilostas novada pašvaldību grupa veidojas, kā kompakta teritorija, kas sastāv no Pāvilostas 

pilsētas un tai apkārt esošajiem 2 pagastiem, kurus ar Pāvilostas pilsētu savieno  asfaltēts valsts 

nozīmes 1.kategorijas autoceļš P-111: Ventspils (Leči )- Grobiņa  

No zemes izmantošanas veidiem lielāko daļu aizņem meža zemes – 34 095,6 ha, 65,3 % no 

novada teritorijas, kas ir stipri lielāks mežainuma rādītājs, nekā vidēji Latvijā (43 %). 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 11929,7 ha (22.8 %). Pārējie zemes izmantošanas 

veidi aizņem relatīvi nelielas platības - zem ūdeņiem atrodas 930,6 ha lielas zemes platības (1,8 

%), purvi aizņem 985,6 ha lielu teritoriju (1,9 %), apbūvētās teritorijas – 595,4 ha (1,1 %), bet 

pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem 3685,2 ha lielu platību (7,1 %). 

Sakas pagastā lielāko platību 70,8 % no kopējās zemes platības aizņem meži. 28,5 % mežu ir 

Vērgales pagastā.Pārējie zemes lietojumu veidi aizņem samērā mazas teritorijas. 

Novadā reģistrētas pavisam 746 mājas un pārējās ēkas  - 2 691 gb. 

Pašvaldības nodokļu maksātājus var sagrupēt,kā  

            Lietotāji (īpašumi nav uzmērīti un nav zemesgrāmatā) – 36 
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             Pārvaldītāji (pārvalda cita īpašumu,lietojumu) – 8 

             Īpašnieki (īpašumi,kas ir zemesgrāmatā) – 3 845 

             Nomnieki (īpašumus,kuri tiek iznomāto) – 223 

             Tiesiskie valdītāji (īpašumi ir uzmērīti,bet nav zemesgrāmatā) – 12 

    

                                                                                                 2.tabula Novada reģistrētie īpašumi 

           īpašnieki        daudzums         kadastrālā   

         vērtība,LS 

        Platība, 

           ha 

   Fiziskas personas           3 777       10 313 170.00        28 121.00  

Juridiskās personas             795         3 325 376.00          9 053.15 

 

Pāvilostas novada teritorijā ir 17 kapsētas, no tām: 

Pāvilostas pilsētā- Pāvilostas pilsētas kapi, 

Sakas pagasta teritorijā ir 11 kapsētas- Lankas, Stembres, Akmensraga, Grīņu, Ebreju  

( fašisma upuru kapi), Plāteru, Ulmales, Labraga, Pieviku, Baložu un Saļienas kapsētas 

Vērgales pagasta teritorijā ir 5 kapsētas- Annas, Roņu, Ziemupes, Vērgales un Tvērēju 

kapsētas. 

Pāvilostas novada teritorijā ir 11 baznīcas, no tām: 

Pāvilostas pilsētā ir 3 baznīcas: Pāvilostas evaņģēliski luteriskā baznīca, Pāvilostas katoļu 

baznīca un Pāvilostas baptistu baznīca. 

Sakas pagastā ir 5 baznīcas: Sakas baptistu baznīca, Sakaslejas evaņģēliski luteriskā baznīca, 

Labraga evaņģēliski luteriskā baznīca, Ulmales baptistu baznīca un Saļienas evaņģēliski luteriskā 

baznīca, kura ir avārijas stāvoklī un nedarbojas.  

Vērgales pagastā ir 3 baznīcas: Vērgales evaņģēliski luteriskā baznīca, Ziemupes evaņģēliski 

luteriskā baznīca un Saraiķu evaņģēliski luteriskā baznīca. 

2.2  Iedzīvotāji 

Pāvilostas novadā dzīvesvietu ir deklarējuši: 3250 iedzīvotāji, tai skaitā: 

 Pāvilostas pilsētā 1133 iedzīvotāji; 
 Sakas pagastā 635 iedzīvotāji. 
 Vērgales pagastā 1482 iedzīvotāji. 
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Pāvilostas pilsēta
- 0.35

Sakas pagasts -
0.2

Vērgales pagasts
0.46

  

                                  1.attēls  Dati no iedzīvotāju reģistra uz 2010. gada 2. janvārī.    

Pāvilostas novada teritorijā iedzīvotāju skaits mainās katru gadu. Iedzīvotāju skaita samazināšanās 
ir saistīta ar negatīvo iedzīvotāju dabisko pieaugumu, kā arī iedzīvotāju mehānisko kustību – 
migrāciju.  

 

Dzimtsarakstu nodaļa. 

           Izveidota pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes Nr. 12 

lēmumu 10.§. Par Pāvilostas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirkni ir 
noteikta Pāvilostas novada administratīvā teritorija, kuras sastāvā ietilpst Sakas pagasts, Vērgales 
pagasts un Pāvilosta. 
  

Dzimtsarakstu nodaļa veic: 

 laulības izsludināšanu un noslēgšanas reģistrāciju svinīgos apstākļos; 
 Pāvilostas novada baznīcās noslēgto laulības reģistru noformēšanu; 
 Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzimšanas, 

laulības, miršanas reģistrāciju; 
 papildina dzimšanas reģistrus ar ziņām par paternitāti, adopciju, laulības šķiršanu; 
 kārto aktu reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu un anulēšanu, 

pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas spriedumu; 
 glabā civilstāvokļa aktu reģistrus no 1994.gada; 
 izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības, norakstus, izrakstus vai izziņas no 

reģistru ierakstiem; 
 pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas, 

sastāda atzinumus. 
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dzimšanas reģistrs - 25

laulības reģistrs - 25 

miršanas reģistrs - 39

 

                                         2.attēls. Reģistru skaits novadā 

 
        Pāvilostas novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajā  informācijā par 2010.gada 
demogrāfisko situāciju Pāvilostas novadā sniedz informāciju,ka pagājušajā gadā kopumā 
reģistrētas 25 dzimšanas un 39 miršanas. Gada laikā noslēgtas 25 laulības un  piedzimušas 13 
meitenes un 12 zēni. 
                                                                           3.tabula Reģistru sadalījums pa teritorijām un veidiem 

 

 Pāvilostas pilsēta Sakas pagasts Vērgales pagasts 

Dzimšanas reģistri             9              4           12 

Miršanas reģistri           14              8           17 

 
        Par pirmo bērnu ģimenē kļuva 9 jaundzimušie, par otro – 11, 4 – par trešo, 1 – par ceturto 
bērnu ģimenē. 
          Vecākiem sastāvot laulībā piedzimuši 13 bērni, 9 gadījumos tika atzīta bērna paternitāte. 
Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 3 bērniņiem. 
            Populārākie vārdi jaundzimušajām meitenēm 2010. gadā bija Patrīcija, Elza. 
Vecāki saviem mazuļiem ir devuši arī divus vārdus: zēniem – Matīss Rinalds, meitenēm – Elīza 
Kristiāna, Alma Elīza, Annija Patrīcija. 
      Pagājušajā gadā dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrētas 11 laulības, 14 – baznīcā. 
Pirmo reizi laulībās stājušies 22 vīrieši un 22 sievietes, otro reizi laulību reģistrējuši 3 vīrieši un 3 
sievietes. Laulībā stājušos vidējais vecums ir 27 gadi. 
          Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 39 miršanas gadījums. No šīs saules 
aizgāja 27 sievietes un 12 vīrieši. 7 iedzīvotāji miruši vecumā no 50-69 gadiem, 14 – vecumā no 
70-79 gadiem un 18 iedzīvotāji vecumā no 80-100 gadiem. 
 

        2.3. Pašvaldības pārvalde 
 

Pāvilostas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.Pāvilostas 
novada pašvaldības un Pāvilostas novada domes darbību nosaka ar Pāvilostas novada domes 
01.07.2009. sēdes Nr.1 lēmumu  apstiprinātie Pāvilostas novada saistošie noteikumi Nr.1 
„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
Pāvilostas novada dome 13 deputātu sastāvā: 



                                                                            Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

9 

 

 

                             
                     
                                           3.attēls.     Uldis Kristapsons – Domes priekšsēdētājs; 
                                                           Jānis Vitrups – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 
                                                           Brēdiķis Gatis; Brūkle Anna; Cielava Vita; Ģēģere Vizma; 
                                                           Juriks Gints; Kurzemnieks Uldis; Magone Alfreds;  
                                                           Štokmanis Gatis;Vītola Daina; Zaļkalns Andris;  
                                                                            Ziemele Indra  
 

Novada pašvaldības darbs notiek pēc izstrādāta un apstiprināta pašvaldības 
nolikuma.2010.gadā Pāvilostas novadā notikušas 17 domes sēdes,no tām: 

 12  kārtējās; 
   5  ārkārtas 

Domes sēdēs izskatīti jautājumi,kuri pirms tam ir izskatīti patstāvīgi darbojošās komitejās un 
komisijās. Komitejas darbu organizē patstāvīgi. 
Saskaņā ar Nolikumu pašvaldībā ir izveidotas un darbojas 4 patstāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja, 

 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, 
 Veselības un sociālo lietu komiteja, 
 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu 

komiteja. 
2010.gadā Pāvilostas novada pašvaldībā darbojas šādas patstāvīgās komisijas un valdes: 

 vēlēšanu komisija; 
 administratīvā komisija; 
 administratīvo aktu strīdu komisija; 
 privatizācijas komisija; 
 licencēšanas komisija; 
 iepirkumu komisija; 
 zemes komisija; 
 politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisija; 
 Pāvilostas ostas valde. 
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Pāvilostas novada pašvaldības pakļautībā 2010.gadā: 
   2 pastarpinātas pārvaldes institūcijas,kas realizē pirmsskolas izglītības   
   programmas: 

 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”; 
 Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanīti” 

   2 pastarpinātas pārvaldes institūcijas,kas realizē pamatizglītības un vidējās   
   izglītības programmas: 

 Vērgales pagasta pamatskola; 
 Pāvilostas vidusskola 

   2 pastarpinātas pārvaldes institūcijas,kas realizē interešu izglītības un  
   profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 Pāvilostas mākslas skola; 
 Pāvilostas Mūzikas skola 

   16 pastarpinātas pārvaldes institūcijas: 

 Pāvilostas novadpētniecības muzejs; 
 Vērgales pagasta muzejs; 
 Pāvilostas bibliotēka; 
 Sakas pagasta bibliotēka; 

 Ulmales bibliotēka; 
 Rīvas bibliotēka; 
 Vērgales bibliotēka; 
 Ziemupes bibliotēka; 
 Saraiķu bibliotēka; 
 Pāvilostas pilsētas kultūras nams; 

 Vērgales kultūras nams; 
 Ziemupes tautas nams; 
 Pāvilostas novada tūrisma informācija centrs; 
 Pāvilostas novada bāriņtiesa; 
 Pāvilostas novada sociālais dienests; 

 Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa 
Pāvilostas novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras; 

 Pāvilostas novada pašvaldības aģentūra „Pāvilostas komunālais uzņēmums”; 
 Iestāde „Pāvilostas ostas Pārvalde” 

Pāvilostas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „Vērgales komunālā saimniecība”; 
 SIA „Vērgales atpūtas bāze”,(tika likvidēta 2010.gada rudenī); 
 SIA „RAS – 30”; 
 SIA „Liepājas tūrisma informācijas birojs” 

Pāvilostas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
 Latvijas Pašvaldību mācību centrs; 
 Latvijas Pilsētu savienība; 

 Liepājas rajona partnerība; 
 Latvijas piļu un muižu asociācija; 
 Kurzemes tūrisma asociācija 

Pastarpinātas pārvaldes institūcija,kas pārzina un kontrolē būvniecību: 

 Liepājas reģiona novadu Būvvalde 
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Privatizācijas komisijas darbības rezultāti 
 
      2010. gadā Pāvilostas novada dome ir rīkojusi 8 izsoles, tajā skaitā 3 dzīvokļu izsoles un 5 
izsoles neapbūvētiem zemesgabaliem. Izsolēs tika pārdoti 2 dzīvokļi ar kopējo vērtību 1650 Ls, 2 
neapbūvētu zemesgabalu īpašumi ar kopējo vērtību 5720 Ls. 1 dzīvokļa izsole un 3 izsoles 
neapbūvētiem zemesgabaliem tika atzītas par nenotikušām, sakarā ar to, ka nepieteicās neviens 
dalībnieks. 2010. gadā tika arī privatizēts dzīvoklis ar mājas kopīpašuma daļām par kopējo vērtību 
2243.64 Ls, tajā skaitā zemes vērtība 1811.41 Ls, kā arī tika privatizēta zeme  proporcionāli mājas 
kopīpašuma daļai par vērtību 73.66 Ls 
 
Iepirkuma komisijas darbība 

 
          2010.gadā tika organizēti 30 atklāti konkursi dažādās jomās,no tiem 4 bez rezultātiem,jo 
nepieteicās neviens pretendents.Apjoma ziņā lielākais iepirkums,pavisam 8 , pārtikas precēm,tad 
3- dzīvojamo ēku rekonstrukcijām,2 – autoceļu uzturēšanai un pa vienam iepirkumam kancelejas 
un saimniecības precēm. 
 

 
2.4. Dzīvesvietas deklarēšana 
 
Saņemti 206 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 
Saņemti  4  iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 
 
Domei par deklarēšanās procesu nav iesniegts un pārsūdzēts neviens lēmums. 

2.5. Bāriņtiesa 
 

1. Bāriņtiesas pieņemto lēmumu kopējais skaits – 15 (piecpadsmit) 
 

Lietas 
indekss 

Lietas nosaukums Lēmuma nosaukums Lēmumu 
skaits 

2-13 Par vecāku aprūpē esoša 
bērna nodošanu citas 
personas aprūpē Latvijā uz 
laiku 

 Vecvecāku aprūpē 
 Citas personas aprūpē 

1 
1 

3-1 Lietas par valsts sociālo 
pabalstu izmaksas 
pārtraukšanu vai atjaunošanu 

 Par izmaksas atjaunošanu 2 

3-5 Par aprūpes tiesību 
atņemšanu un atjaunošanu 

 Par aprūpes tiesību 
atjaunošanu 

 Par aprūpes tiesību 
atņemšanu 

 Par aprūpes tiesību 
neatjaunošanu 

1 
 
 
3 
 
2 

5-1 Aizbildnības lietas  Par personas atbilstību 
aizbildņa pienākumu 
pildīšanai 

 Par aizbildnības 

1 
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nodibināšanu un aizbildņa 
iecelšanu 

 Par bērna ievietošanu 
ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādē 

1 
 
 
1 

7-1 Aizgādnības lietas  Par aizgādņa iecelšanu 
mantojumam 

 

2 
 

 

kopā   15 

 
2. Bāriņtiesas pārraudzībā ir 4 aizbildnības lietas. 
3. Bāriņtiesas pārraudzībā ir 4 aizgādnības lietas rīcībnespējīgām personām. 
4. Bāriņtiesas pārraudzībā ir 8 lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu. 
5. Bāriņtiesā ir 5 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu. 
6. Bāriņtiesā ir 5 lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē uz laiku. 
7. Bāriņtiesā ir 3 lietas par vecāku domstarpībām par saskarsmes tiesību izmantošanas 

kārtību. 
8. Bāriņtiesā pieņemtie lēmumi administratīvajā rajona tiesā nav pārsūdzēti. 
9. Bāriņtiesā izdarīto apliecinājumu skaits – Pāvilostā 115, Vērgalē – 56. 
10.Bāriņtiesas iekasēto valsts nodevu apmērs –  Pāvilostā 310.30, Vērgalē –  
    205.40 

    11.2010. gadā bāriņtiesa informējusi sociālo dienestu par 6 ģimenēm, kurās  
        pietiekami netiek nodrošināta 12 bērnu aprūpe. 
    12.Dokumentu aprite bāriņtiesā: 

- saņemtie iesniegumi - 12 
- saņemtā korespondence –  57 
- nosūtītā korespondence – 88 

    13.Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica bāriņtiesā pārbaudi par ko   
        sastādīts pārbaudes akts – būtiski trūkumi un pārkāpumi bāriņtiesas darbā nav  
        konstatēti. 
    14. Domes informatīvajā izdevumā sagatavotas četras publikācijas. 
    15.Katru mēnesi veiktas apmēram desmit ģimeņu apsekošanas 

 
 

                            3. INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGAJIEM  
                           VEIKUMIEM UN NOTIKUMIEM NOVADĀ. 
 
3.1.Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā. 

 
 
Vispārējā izglītība.  

           Pāvilostas novadā  2010.mācību gadā darbojās 4 izglītības iestādes: 
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Pāvilostas vidusskola  2009./2010.māc.g. mācījās - 178 skolēni . 

 
 
 

                                         
 
Vērgales pamatskolā  2009./2010.māc.g. - 98 skolēni 

 
     Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas skolēni  aktīvi un ar labiem  rezultātiem 
piedalās  starpnovadu un republikas mācību olimpiādēs, dažādos interešu izglītības projektos , 
sporta sacensībās. Profesionālās ievirzes skolas regulāri piedalās dažādos Kurzemes reģiona 
konkursos.  
Pāvilostas novada domes „ Cerību balvu”  par augstiem mācību sasniegumiem saņēma 20 
Pāvilostas novada 5.-12.klašu skolēni. 
Izglītības iestādēs darbojas 22 interešu izglītības pulciņi.  
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Trīs skolēnu tautu deju kolektīvi piedalījās  X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. 
  
 
           Pāvilostas vidusskolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija, ievērojot     
    drošības pasākumu organizāciju, saskaņā ar SIA „ZL” izstrādāto tehnisko projektu,  
    par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.  
    gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem,  
    pamatojoties uz 29.04.2010. līgumu Nr. 10-02-L32100-000144.Vēl viens projekts, kas tika  
    realizēts Pāvilostas vidusskolas  labiekārtošanai. Projekta ietvaros tika rekonstruēts vecais, jau  
    sen nokalpojušais bruģis pie Pāvilostas vidusskolas, veikta apkārtnes labiekārtošana, izvietoti  
    soliņi, atkritumu urnas, riteņu statīvs, un apgaismojums. Tehnisko projektu apkārtnes  
    labiekārtošanai veica SIA „ZL ”, bet būvdarbus veica SIA „ Kurzemes ceļinieks un būvnieks”.  
    Kopējās projekta izmaksas sastāda 12068,54 LVL. Projektu realizējot, tika sasniegts mērķis:  
    publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, lai nodrošinātu rekreācijas pakalpojumus un   
    kvalitatīvas piekļuves iespējas mācību iestādei. 

  

                              
 
                                                   4.attēls  Top ērtas un glītas ietves. 

      Turpinās projekts, ko 2009.gada rudenī uzsāka Izglītības un  zinātnes   ministrija   
sadarbībā  ar   Eiropas  Sociālo  fondu (ESF) „Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana 
 izglītības  sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekta darbība iekļauj 109 novadus un 9 
republikas pilsētas . Vērgales pamatskolā 2010.gada rudenī notika skolas akreditācija. 

     Pāvilostas novada pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu no dzīvesvietas uz izglītības 
iestādēm. Vērgales pamatskolas skolēni tiek nodrošināti ar transportu, lai varētu apmeklēt  
Mūzikas un Mākslas skolas Pāvilostā. 
 
Novada izglītības iestādes 2010.gadā realizēja: 

   1.Pamatizglītības programmu,  
   2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 
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   3. Pirmsskolas izglītības programmu, 
   4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām 
mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, 
   5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš”un „Kastanītis” 

„Pie mums ir atnācis bērns ar mirdzošām acīm, zinātkāru garu, vēlēšanos uzzināt visu par visu 
....”       Dosim viņam šo iespēju - pašam ieraudzīt, sadzirdēt, izpētīt ..... 

 izzināsim dabu un apkārtējo pasauli;  
 iepazīsimies ar grāmatu pasauli;  
 attīstīsim valodu;  
 iepazīsimies ar skaitļu pasauli;  
 iepazīsimies ar Latviešu tautas folkloru un tradīcijām;  
 sportosim. 

Pāvilostas pilsētas  pirmsskolas izglītības iestāde „ Dzintariņš”-  50 audzēkņi, no tiem 5-6 gadīgie – 
27.Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „ Kastanītis”  - 44    audzēkņi, no tiem 5.-
6.gadīgie – 14. 

Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina: 

 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai;  

 pirmsskolas programmas apguvi - valodas attīstībā, literatūrā, matemātikā, konstruēšanā, 
zīmēšanā, veidošanā, mūzikā, dabas mācībā, rokdarbos, sportā;  

 vispusīgu bērnu fizisko, garīgo un psiholoģisko attīstību;  
 rotaļas, pastaigas svaigā gaisā;  
 svētkus un jautrus pasākumus;  
 individuālo darbu muzikālo spēju attīstīšanā;  
 deju pulciņu;  
 kvalificētu pedagogu rūpes par jūsu bērnu visas dienas garumā;  
 veselīgu un garšīgu ēdināšanu 3 reizes dienā;  

 Iestādē par mazuļiem rūpējas vadītāja, metodiķe, pirmsskolas skolotājas, mūzikas 
skolotāja, medmāsa, saimniecības daļas vadītāja, skolotāju palīdzes, pavāre, pavāres 
palīdze, veļas mazgātāja, apkopēja un remontstrādnieks.  

 Izglītības iestādēs darbojas 4 grupas ar dažāda vecuma bērniem no 1 līdz 6 gadiņiem. 

 Četrās izglītības iestādēs pamatdarbā strādā 57 pedagogi. 

Novadā darbojas 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas 
mākslas skola ar kopējo audzēkņu skaitu -112     
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Pāvilostas Mūzikas skola      

     Pāvilostas    Mūzikas  skola dibināta 1991. gada 2. janvārī.  Tā    ir  akreditēta  izglītības   
iestāde, kurā  audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītību. Skola   īsteno   LR IZM   licencētas   
profesionālās ievirzes izglītības programmas.   Paralēli izvēlētām specialitātēm, audzēkņi skolā 
apgūst mūzikas teorētiskos priekšmetus un kolektīvo muzicēšanu 

Apgūstot profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas mācību saturu un sekmīgi 
nokārtojot noslēguma eksāmenus, audzēkņi saņem apliecības par profesionālas ievirzes izglītības 
ieguvi un var turpināt izglītību vidējās mūzikas mācību iestādēs. 

DZĪVOJAMĀS ĒKAS REKONSTRUKCIJA MŪZIKAS SKOLAS VAJADZĪBĀM PĀVILOSTAS 
NOVADS, PĀVILOSTA, DZINTARU IELA 23, 
par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 
gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties 
uz 15.04.2009. līgumu Nr. 08-02-L32100-000138. 
 Pilnībā pabeigts ir projekts, kura ietvaros notika Pāvilostas mūzikas skolas jumta un otrā stāvā 
telpu renovācija. Projektam tehnisko projektu izstrādāja SIA „ARH STADIJA ”, bet ēkas 
rekonstrukcijas darbus veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks ”. Kopējās projekta izmaksas 
sastāda 24 687,20 LVL. Projektu realizējot ir sasniegts projekta mērķis: nodrošināt publiskās 
infrastruktūras kvalitāti, jo mūzikas skolu apmeklē ne tikai bērni, bet koncertus un citus 
pasākumus var apmeklēt jebkurš novada iedzīvotājs.     
 
 
               

                                  

                                                    5.attēls   Mūzikas skolas jumta rekonstrukcija 

http://www.pavilosta.lv/akreditcijas_lapa_web.jpg
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    6.attēls Mūzikas skolas rekonstrukcijas darbu pieņemšana- nodošana: būvdarbu veicējs                                                 
Freidenfleds, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, mūzikas skolas direktore  Inga Šnore un būvuzraugs Ādolfs 
Astičs  

Pāvilostas mākslas skola  

        Dibināta 1993. gada rudenī. Ap 60 bērni un jaunieši no Pāvilostas, Vērgales un Sakas šeit 
apgūst tēlotājas un lietišķās mākslas pamatus.Skolas audzēkņiem nodarbības notiek zīmēšanā, 
kompozīcijā un praktiskajos darbos.Praktiskajos darbos pēc izvēles var mācīties rokdarbus, ādas 
māksliniecisko apstrādi, koktēlniecību, keramiku, vides dizainu , tekstila apgleznošana, kaligrāfiju, 
grafikas pamatus, digitālās fotgrāfijas pamatus un masku izgatavošanu.Jauno mākslinieku radošā 
darba stimulēšanai tiek rīkotas darbu skates un izstādes reģionā un ārpus tā robežām, piemēram 
Slitē, Perstorpā un Klippanā (Zviedrija) un Kuopio (Somija). Regulāra ir dalība Starptautiskajos 
bērnu un jauniešu tēlotājas mākslas konkursos. 36,6 % no skolas absolventiem turpina izglītību 
mākslas vai amatniecības vidusskolās.    Līdz 2010. gada vasarai skolas beigšanas apliecības 
saņēmuši 91 absolvents.Skolā par pedagogiem strādā profesionāli mākslinieki ar atbilstošu 
augstāko vai vidējo speciālo izglītību.Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu arī 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “ Lauku 
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā ” , kuru administrē Liepājas rajona partnerība.Šajā programmā 
atbalstīti sekojoši projekti: „Dzintara apstrādes tradīciju saglabāšana Pāvilostas 
novadā ”I.D/ Nr. 10-02-LL09-L413201-000004 

Projekta mērķis: saglabāt vietējo kultūras mantojumu- dzintara apstrādes radošās darbnīcas 
Pāvilostā, iedzīvotāju pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai.Projekta ietvaros tika iegādātas dzintara 
apstrādes iekārtas, kuras piegādāja SIA „Metreks ”, iekārtas tika izvietotas Pāvilostas mākslas 
skolā, līdz ar to tika atklāta jauna apmācību programma Pāvilostas mākslas skolā- dzintara 
apstrāde, kuru vada Sarmīte Laugale. Arī pārējiem interesentiem tiek dota iespēja apgūt dzintara 
apstrādes prasmes un iemaņas. Plānots arī vasaras sezonā šādu iespēju piedāvāt tūristiem un 
atpūtniekiem. Kopējās projekta izmaksas sastāda 5442,20 LVL.   
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                                   7.attēls  Nodarbības Pāvilostas mākslas skolas audzēkņiem dzintara  
                                 apstrādē ar projekta ietvaros iegādātam dzintara apstrādes iekārtam 

  

3.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā tūrisma,kultūras un sporta 
       jomā. 
 
Tūrisma informācijas centrs 
1.  Apkalpoto tūristu (pieprasījumu ) skaits: 

Kopējais skaits - 6705, t.i. -11.84 % pret 2009.gadu 

t.sk.   personiski TIC ienākušie (TIC apmeklētāji) 6278, t.i. 93.63% 

apkalpoti pa telefonu - 357, t.i. 5.32 %   

     apkalpoti pa e- pastu, faksu, pastu - 70, t.i. 1.04%        

 

  

                                             8.attēls. TIC apmeklētāji 2010. gadā  pa mēnešiem 
 

 

Janvāris 400 

Februāris 372 

Marts 347 

Aprīlis 511 

Maijs 559 

Jūnijs 723 

Jūlijs 1510 

Augusts 963 

Septembris 446 

Oktobris 329 

Novembris 234 

Decembris 311 

KOPĀ 6705 
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2.  Vidējais dienā ( apkalpoto klientu skaits / darba dienu skaits) apkalpoto visu veidu  
klientu skaits: 

2.1. sezonā (V-IX)  27,46 

2.2. nesezonā ( X-IV)  11,76 
3.  Klientu (pieprasījumu) kopējā skaita  sadalījums pa valstīm un reģioniem: 

3.1.  sava pilsēta, rajons  2792 t.i. 44,47 % 

3.2.  Latvija                     2278 t.i. 36,28 %  

3.3.  ārzemes                   1208 t.i.  19,24 % 

3.4.  5 ārvalstis, no kurām apkalpots visvairāk tūristu (nosaukt): 

        1. valsts – Vācija- 479 cilv. t.i. 39,65 % no apkalpotajiem ārzemniekiem 

          2. valsts - Lietuva- 345 cilv. t.i. 28,56 % no apkalpotajiem ārzemniekiem 

          3. valsts - Polija- 51 cilv. t.i. 4,22 % no apkalpotajiem ārzemniekiem 

          4. valsts – Zviedrija - 40 cilv. t.i. 3,31 % no apkalpotajiem ārzemniekiem 

          5. valsts - Itālija - 39 cilv. t.i. 3,23% no apkalpotajiem ārzemniekiem 

          6. valsts – Lielbritānija - 33 cilv. t.i. 2,73% no apkalpotajiem ārzemniekiem           
       
 
4. TIC budţets LVL 2010.gadā: 

Kopējais – Ls 17 791 

t.sk.  no tā pašvaldības (-bu) finansējums – Ls 16589 t.i. 93,24% 

         pašu peļņa (par pārdošanu u.c.) -  Ls 1202 t.i. 6,76%  
          

 
      5.  Klientu pieprasījumu sadalījums pa tēmām ( 5 populārākās): 
 

1. tēma – Autobusu satiksme, t.i. 10,80% no pieprasītās  
               Informācijas 
 2. tēma – Internets, t.i.9,27 % no pieprasītās informācijas 
 3. tēma - Informācija par Pāvilostu t.i. 9,11 % no  
               pieprasītās informācijas 

 4. tēma –Suvenīri, t.i. 7,09 % no pieprasītās informācijas 

 5. tēma - Naktsmītnes, t.i. 6,45 % no pieprasītās informācijas 

 

                  
    
           6. Jaunumi 2010. gadā Pāvilostas novadā 
 
 1. Jauns tūrisma buklets – Pāvilostas novads. Izdota tūrisma  
     avīze – „Pāvilsotas novads 2010” 
 2. Piemiņas vieta līnijkuģim „Maskava” Ziemupes jūrmalas  
     Stāvlaukumā 

Informācija 617 

Latvija 29 

Kurzeme 305 

Pāvilosta 628 

Autobusi 744 

Naktsmītnes 445 

Telšu vietas 216 

Internets 639 

Kopēšana 218 

Printēšana 133 

Kuģītis 39 

Kuģ.uz 
Gotlandi 11 

Bankomāts 119 

Sk.kartiņas 126 

Vējdēļi 0 

Ēdināšana 229 

Laika 
prognoze 25 

Zivis 71 

Novada avīze 1141 

Pasākumi 150 

Suvenīri 489 

Fakss 43 

Valūtas maiņa 57 

Aktivitātes 190 

Mantu 
glabāšana 85 

Cits 145 

KOPĀ 6894 
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7.Pasākumu TOP 5 Pāvilostas novadā 2010. gadā  pēc apmeklētāju skaita 

 

1. Zvejnieku svētki ~ 4500  
 
 

 
2.  Ziemassvētku vecīša apmeklēšana Ziemupē  ~ 2200 

  

3. 
Smilšu skulptoru festivāls "Zelta smilšu 
grauds" ~ 1500 

  
4. Tradicionālā prasmju skola – zivju kūpināšana ~ 600 

  
5. Līgo ~ 450 

 
 

  
 
 

8. Apmeklētākie tūrisma objekti Pāvilostas novadā   
                   2010.gadā pēc apmeklējuma skaita 

 

1. Jūra uzskaite netiek veikta 
   

2. Mols uzskaite netiek veikta 
   

3. Ziemupe un Akmeņraga bāka uzskaite netiek veikta 
   

4. Pāvilostas novadpētniecības muzejs 2286 
   

5. Vizināšanās ar kuģīti ~ 1500 
    

 
 
 
                                   9. Jahtu statistika 
 

 
 

                   9.attēls Jahtu statistika 

                               

Valsts Skaits  
Latvija 26 

Somija 6 

Zviedrija 3 

Dānija 2 

Vācija 14 

Nīderlande 2 

Lielbritānija 0 

Lietuva 9 

Polija 6 

Norvēģija 3 

Krievija 6 

Igaunija 1 

Holande 2 

Gruzija 0 

ASV 1 

Francija 1 

KOPĀ 82 
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10. Naktsmītnes 
 

 
 

 
                                                                  10.attēls. Naktsmītnes Pāvilostas novadā pa veidiem 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                       11.attēls. Naktsmītņu skaits Pāvilostas novadā pa gadiem  

 

 

 

 

 

Naktsmītņu 
veids   Skaits 

Vietu 
sk. 

      2010 2010 

Viesnīcas     2 72 

Viesu 
nams     3 120 

Atpūtas 
mājas     8 88 

Brīvdienu 
mājas   17 229 

Jauniešu 
mītnes   0 0 

Kempingi      4 80 

Telšu 
laukumi     4 300 

KOPĀ     38 889 

Gads Kopā 

1995 1 

1996 2 

1997 4 

1998 5 

1999 7 

2000 9 

2001 10 

2002 11 

2003 13 

2004 15 

2005 16 

2006 20 

2007 24 

2008 28 

2009 38 

2010 38 
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                                               12.attēls.Nakšņojošie tūristi 2010.gadā 

 

 

 

 
 

 

 

         
       13.attēls Nakšņojošie tūristi pa valstīm 2010.gadā. 

 

 

Mēnesis 
Tūristu 
sk. Cilvēknaktis 

Janvāris 40 79 

Februāris 43 111 

Marts 107 159 

Aprīlis 91 224 

Maijs 325 569 

Jūnijs 910 2016 

Jūlijs 2194 5324 

Augusts 1949 4471 

Septembris 306 691 

Oktobris 282 425 

Novembris 129 152 

Decembris 136 175 

  6512 14396 

Valsts 
Tūristu 
skaits 

Pavadīto 
nakšu 
skaits 

Vidēji 
cilvēknaktis 

Latvija 4957 10525 2.123 

Lietuva 921 2445 2.655 

Igaunija 45 88 1.956 

Krievija 31 56 1.806 

Baltkrievija 4 8 2.000 

Somija 46 59 1.283 

Zviedrija 72 179 2.486 

Vācija 253 457 1.806 

Polija 29 49 1.690 

Lielbritānija 19 78 4.105 

Francija 17 20 1.176 

ASV 2 10 5.000 

Ukraina 4 10 2.500 

Itālija 3 3 1.000 

Holande  3 15 5.000 

citi 102 383 3.755 

kopā 
6508 14385 2.210 
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Kultūras nami ,tautas nams un muzeji 

Pāvilostas novadā darbojas : 

kultūras nami:                                                     muzeji:  

 Pāvilostas pilsētas kultūras nams                 Pāvilostas novadpētniecības muzejs 
 Vērgales kultūras nams                              Vērgales muzejs 
 Ziemupes tautas nams        

 Kultūras namos 2010.gadā darbojas pieaugušo un bērnu tautu deju kolektīvi, sieviešu koris, 
bērnu ansamblis, senioru vokālais ansamblis, bērnu un pieaugušo amatierteātri, līnijdejas,kultūras 
vēstures izpētes pulciņš.Kopā pulciņos iesaistīti 165 dalībnieki. 

    Kultūras namos notikuši pasākumi veltīti Latvijas valsts gadadienai, pilsētas un pagastu svētki, 
Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki, pensionāru saieti un citi dažādi atpūtas pasākumi. 
Tradicionāli katru gadu jūlijā notiek Pāvilostā zvejnieku svētki, bet Vērgalē tradicinālais dziesmu 
vakars „ Sniegpulkstenītis”. 

        Uz Latvijas valsts svētkiem veltīto svinīgo pasākumu tika pabeigta Pāvilostas kultūras nama 
telpu renovācija. Tās bija kultūras nama vēl līdz šim neremontētās telpas: skatuve, „zilā” istaba, 
kurā tika iebūvēta duša, tualete un neliela virtuvīte, spoguļu zāle, telpa muzikantiem, kabineti 
kultūras nama vadītājai un Pāvilostas novada avīzes redaktorei, kā arī rekvizītu telpa. Tehnisko 
projektu k/n renovācijas darbiem veica SIA „ZL ”, bet  renovācijas darbus veica SIA „ IGA- 4 ”. 
Kopējās projekta izmaksas sastāda 19 355,46 LVL. Projektā tika realizēts mērķis: rekonstruējot 
Pāvilostas kultūras nama telpas, nodrošināt pilnvērtīgu kultūrvidi un sekmēt kultūras attīstību 
lauku rajonos. 

                               
 
                                           14.attēls  Atjaunotā skatuves grīda 
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                                                      15.attēls Pāvilostas k/n vadītājas kabinets 

 
 
Kultūras namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi: 

 Sieviešu koris 
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
 3. – 6. klašu tautisko deju kolektīvs 
 7. – 9. klašu tautisko deju kolektīvs 
  Amatierteātris 
  Kultūrvēstures izpētes pulciņš 
  Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 

Vērgales kultūras namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi: 

 1.Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs ,,Vērgalīte”(dib.gads 1986.)  
 mājas lapa: www.vergalite.webs.com 
 2.Senioru vokālais ansamblis ,,Vakarvējš’( dib. gads 2001.) 
 3.Bērnu dramatiskais kolektīvs( dib gads 2000.) 
 4.Līnijdeju grupa ,,Brīze”( dib. gads 2005.) 

2010.gadā uzsākti remondarbi arī Vērgales kultūras namā un Ziemupes tautas namā.Atbilstoši 
izstrādātajam projektam. Iepirkumā uzvarēja un darbus veic SIA " Livland Būve " 

http://www.vergalite.webs.com/
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                                                    16.attēls   Vērgales kultūras nams tiek pie jauna jumta 

Projekts Nr. 10-02-L32100-000151, Ziemupes tautas nama rekonstrukcija. Ir izstrādāts 
tehniskais projekts, ko veica SIA „CD ”. Diemžēl neveiksmīgi beidzās pirmais publiskais iepirkums 
par būvdarbu veicēju, jo pretendentu piedāvājumos minētās summas gandrīz par 30 % pārsniedza 
projektā plānotās iespējas. Līdz ar to, diemžēl ir jāsamazina darbu apjomi un līdz jaunam gadam 
tiks izsludināts jauns publiskais iepirkums par būvdarbu veicēju ar samazinātiem darbu apjomiem. 

Muzejos apmeklētāji vairāk ir vasaras periodā,regulāri notiek tematiskās izstādes, dažādi 
pasākumi.Kopā 2010. gadā abos muzejos bijuši 2986 apmeklētāji. 

Bibliotēkas 

 Pāvilostas novads ir izveidojies 2009.gada jūnijā, apvienojoties Sakas novadam ar Vērgales 
pagastu. Pāvilostas novads sastāv no Pāvilostas pilsētas, Sakas un Vērgales pagasta. Sakas 
pagastā ietilpst apdzīvotas vietas Ulmale, Saka, Rīvas, Orgsaļiena, Saļiena, Strante, Vērgales 
pagastā: -  Vērgale, Bebe, Saraiķi, Ziemupe, Ploce. 
Pāvilostas novadā ir 7 vietējās nozīmes bibliotēkas: Pāvilostas, Sakas, Rīvas, Ulmales, Vērgales, 
Saraiķu, Ziemupes un 2 izglītības iestāžu bibliotēkas.  
Pāvilostas bibliotēka ir lielākā bibliotēka novadā gan krājuma, gan lietotāju skaita ziņā. Bibliotēka 
atrodas vienā ēkā ar Pāvilostas novada pašvaldību. 
Pāvilostas bibliotēka: 

 apkopo un analizē statistisko informāciju par Pāvilostas novada bibliotēku darbu; 
 organizē transportu uz mācību semināriem Liepājā, uz Grāmatu svētkiem, pieredzes 

apmaiņas braucieniem;  

 organizē kopīgus pasākumus, piemēram, viens no tiem bija Valsts Kultūrkapitāla fonda 
Kurzemes kultūras projektu konkurss, kurā ieguvām daļēju finansiālo atbalstu. Projekta 
rezultātā noorganizējām tikšanos ar publicistu Rimantu Ziedoni ; 

 organizē kopīgu grāmatu iepirkšanu; 
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 pārstāv novada bibliotēkas sadarbībā ar Pāvilostas novada domi un citām iestādēm dažādu 
jautājumu izskatīšanā . 

Kā liecina statistiskie rādītāji  2010. gadā situācija ir uzlabojusies-  lielāks lasītāju skaits, kā arī 
biežāk iedzīvotāji apmeklē bibliotēkas, jo daudz iedzīvotāju nāk tikai uz internetu un mazāk lasa, 
līdz ar to izsniegums ir sarucis.  Pasākumi un literatūras izstādes tiek organizēti vairāk. 
 
 
                                                                       4.tabula Galvenie statistikas darba rādītāji publiskajās bibliotēkās 

 
(gads) 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 

B        Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklētāji Izsniegums Krājums Literārie pasākumi    Izstādes 

         
Pāvilostas 

525 566 8308 9336 13553 
 

1156
1 

7927 
 

7911 6 20 18 25 

             
            Vērgales 

178 205 5052 5224 4868 4567 5802 5258 3 5 13 14 
 

 
                                                      
            Ziemupes 

144 146 2542 3270 4363 
 

2594 4603 4391 5 6 14  18 

 
            Saraiķu 

59 85 3434 3536 1741 
 

2223 3313 
 

3413 5 8 14 24 

            
            Sakas 

152 152 6275 6281 4962 
 

 

4917 4151 4070 1 4 6 21                                    
                

           
            Ulmales 

80 80 1750 
 

1750 5928 
 

5928 1790 2024 3 3 27 27 
 

             
            Rīvas                    

75 85 1663 
 

2547 4872 
 

6779 3420 
 

2911  6 9 9 27 
 

 

                           
    2010.gadā  Pāvilostas bibliotēka un Vērgales skolas bibliotēka aktīvi iesaistījās Valsts 
Kultūrkapitāla fonda projektā „Bērnu žūrija”. 
Novada bibliotēkas ir piedalījušās Trešā tēva dēla organizētajos pasākumos- „Bezvadu zemene” un 
citos virtuālos projektos.  
Pāvilostas bibliotēka akreditēta 2008.gadā, bet Sakas, Vērgales, Saraiķu un Ziemupes bibliotēkas 
2009. gadā. Visas  akreditētas uz 5 gadiem.  
Bibliotēkas novadā darbojas kā kultūras centri, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un 
informācijas pieejamību ikvienam interesentam bez maksas. Bibliotēkās ir pieejamas dažādas 
bezmaksas datubāzes, piemēram, LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma 
internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas 
informāciju, datubāze- 
 Lursoft Laikrakstu bibliotēka ir Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu 
apkopojums internetā.  
Datubāze pieejama no bibliotēkas datoriem, pieslēdzoties ar IP adresi. 
Veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā, organizē izglītojošus pasākumus, 
tiek vākti un apkopoti materiāli par novada vēsturi. Tā kā Ziemupē nav muzejs Ziemupes 
bibliotēka vāc un apkopo senās fotogrāfijas, dzīvesstāstus, filmas, raidījumu ierakstus no kuriem 
veido dažādus pasākumus.  
Bibliotēkas ir nodrošinātas ar informācijas tehnoloģijām, tās finansēja Latvijas valsts un Bila & 
Melindas Geitsu attīstības projekts „Trešais Tēva Dēls”. Pateicoties šim projektam straujāk 
attīstījās elektroniskā kopkatalogu veidošana. Aktīvi strādājot pie krājuma rekataloģizācijas 
Pāvilostas bibliotēka 2009.gadā uzsāka elektronisko apkalpošanu, t.i. bibliotēkas apmeklētāju 
elektroniskā reģistrācija, kā arī izsniegšana/saņemšana. 
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Novada bibliotēkas sadarbojas gan ar novada kultūras un izglītības iestādēm, gan ar Liepājas 
reģiona bibliotēkām. 
Bibliotekārais personāls regulāri piedalās Liepājas  rajona Bibliotēku dienesta un Liepājas CZB 
rīkotajos semināros.   
 Tiek izstrādāts tehniskais projekts projektam „Vērgales bibliotēkas telpu rekonstrukcija ”, ID. Nr. 
08-02-L32100-000274. Tehniskā projekta izstrādi veic A/S „Būvmeistars ”. Renovācijas 
darbi tiks uzsākti 2011. gada sākumā. Plānotās projekta izmaksas sastāda 9 214.00 LVL. 

 
Sporta organizēšana 
 
  Ar nelielu aizkavēšanos, objektīvu apstākļu dēļ, ir uzsākta hokeja laukuma izbūve Pāvilostas 
pilsēta stadionā, blakus tenisa laukumam. Paredzēts noasfaltēt hokeja laukumu un uzstādīt bortus, 
kā arī veikt labiekārtošanas darbus. Tehnisko projektu hokeja laukuma būvniecības darbiem veica 
SIA „ ZL ”, bet renovācijas darbus veic SIA „ Aizputes ceļinieks ”. Kopējās projekta izmaksas 
sastāda 22 102.00 LVL. Projekta mērķis: publiski pieejama hokeja laukuma izveide, lai sekmētu 
rekreācijas pamatpakalpojumus, sporta attīstību un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

 
 

                  4. INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM VEIKUMIEM  
      UN NOTIKUMIEM NOVADĀ VESELĪBAS APRŪPĒ UN SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

 
Sociālā dienesta un veselības aprūpe 
             Sociālā dienesta galvenie uzdevumi : 
1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi- palīdzēt 
personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas. 
Sociālā dienesta nolikums 
  
2. Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. iesniegtos dokumentus un 
iesniegumu, izskata sociālā dienesta sēdē, balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo 
palīdzību Pāvilostas novadā 
Saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Pāvilostas novadā 
 
3. Piedalīties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darba plānošanā, analīzē un 
attīstības prognozēšanā, kā arī piedalīties sociālo pakalpojumu koncepciju un mērķprogrammu 
izstrādē. 
  

2010.gadā pašvaldības budžeta izdevumi : 
 Sociālā atbalsta pasākumiem Ls 36 070.00 

 Sociālai palīdzībai      Ls 28 694.00 
             - no tiem naudā izmaksāti  Ls 24 247.00 

        - natūrā                  Ls 447.00 
 
Sociālo palīdzību saņēmušas 149 novada ģimenes, personas ģimenēs kopā – 1107 
 

http://www.pavilosta.lv/files/pvilostanolikumssocil_dienestam.pdf
http://www.pavilosta.lv/s.n.nr.16socils_paldzbas_noteikumi.pdf
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GMI pabalsts -
Ls 21 465.00

Dzīvokļu
pabalsts - Ls
1380.00

Pabalsts
bārēņiem - Ls
1080.00

Citi - Ls 4769.00

 
 
                                    17.attēls. Sociālās palīdzības izdevumi  2010.gadā 
 
 

 
I. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāti – Ls 21 465.00 

- no tiem naudā   Ls 20 241.00 
- natūrā    Ls  1 224.00 

Šis pabalsts izmaksāts 84 novada ģimenēm, personas ģimenēs kopā – 962.  
 
    Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai 
gadā Ls 22,31289, vidējais ilgums vienai personai – 4,47 mēneši. 26 personām ir pārtraukta 
pabalsta izmaksa, no kuriem 11 nevēlējās pildīt līdzdarbības pienākumus, 4 atteicās uz savu 
vēlēšanos, 11 iesaistījās darba praktizēšanā ar stipendiju. 
 

II. Dzīvokļa pabalsts izmaksāts 25 novada trūcīgām ģimenēm, personas ģimenēs 
  kopā – 41, iztērētie līdzekļi Ls 1380 

 
III. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti 

ģimenes(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai –  Ls 4 769.00 
- no tiem naudā    Ls 2 146.00 
- natūrā    Ls 2 623.00 

65 novada ģimenēm, personas ģimenēs kopā – 156. 
 

IV. Citos ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās 
garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) – Ls 1 080.00 
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Uzturēšanas
izdevumi Ls 23728.00

Sociālie pakalpojumi
Ls 7376.00

Aprūpe mājās Ls
1400.00

Citi  Ls 3566.00

 
                            18 .attēls.  Sociālā dienesta izdevumi 2010.gadā 

 
No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi  Ls 7 376.00 
 
Aprūpei mājās izlietotie līdzekļi Ls 1 400.00 
 
Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi Ls 23728. Ir izveidota jauna darba vieta – dienas atbalsts 
informācijas centra bērniem vadītāja. Ir atvērta sociālo pakalpojumu sniegšanas punkts Sakas 
pagasta pārvaldē. 
Sociālais dienests 2010. gadā 21 sēdē ir izskatījis 291 jautājumu.      
 
 
 

                      5.IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM  
          GADAM PIEŅEMTAIS BUDŢETS,TAJĀ SKAITĀ,SAISTĪBU APJOMI. 
 
 
2010.gadā ,samazinoties budžeta ieņēmumiem,tika ieguldīts daudz apjomīgāks darbs budžeta 

un tā grozījumu izstrādes procesā,kā arī budžeta izstrādes kontrolē.Līdz ar to 2010.gads iezīmēja 
virzienu ilgtspējīgas budžeta politikas realizēšanā,īstenojot strukturālas reformas pašvaldības 
pārvaldē ar mērķi paaugstināt konkurētspēju un samazināt izmaksas. 

 
Iepriekš minēto pasākumu rezultātā budžeta līdzekļu atlikums 2010.gada beigās sasniedza Ls 

162 306.00.Budžeta līdzekļu atlikums izveidojās izdevumu optimizācijas rezultātā,kā arī sakarā ar 
projektu realizācijai saņemtajiem avansa maksājumiem par ES struktūrfondu finansēto daļu un 
valsts budžeta finansēto daļu projektu īstenošanai.      
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IIN - 571 594 Ls

NĪN par zemi - Ls 114 035

NĪN par ēkām - Ls 13 333

nenodokjļu ieņēmumi -
Ls 102 554

valsts un pašvaldības
nodevas - Ls 1 546

soda naudas - Ls 5 030

maksas pakalpojumi - Ls
214 463

transferti - Ls 1 090 121

                           19.attēls. Pāvilostas novada pašvaldības ieņēmumu  izpilde 2010.gadā 

2010.gadā pašvaldība turpināja realizēt 2009.gadā iesāktos projektus un īstenoja izstrādāto 
koncepciju finanšu vadības jomā. Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2010.gadā ieņēmumos 
bija Ls 2 106 224.00 Izdevumi Ls 2 112 081.00. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka pašvaldībai nav saistības ar 
aizdevumiem. 
Budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2010 Ls 167 529.00. 
Svarīgi ir turpināt samazināt pašvaldības debitoru sarakstus, kuri  izveidojušies no nesaņemtajiem 
nekustamā īpašuma maksātajiem  par zemēm, ēkām, būvēm.,kā arī par zemes nomām. 

 
 

Budţeta struktūra 
 

Pamata ieņēmumu bāze 2010.g. 2011.g. 

Plānots Izpildīts Plānots 

Ienākuma nodoklis     548 731,-  571 594,-        497 813,- 

NĪN par zemi  120 235,-  114 035,-        159 960,- 

NĪN par ēkām      15 434,-       13 333,-          28 586,- 

Maksājumi no PFIF  233 228,-  235 882,-        248 923,- 
Dotācija mākslas un mūzikas skolām 

pedagodu darba samaksai un VSA 
obligātajām iemaksām 

    34 321,-    34 321,-          34 310,- 

Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un VSA obligātajām 
iemaksām 

   148 019,- 253 545,-        188 903,- 

Speciālais budžets     46 369,-  45 474,-     46 369,- 
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                                  20.attēls. Pāvilostas novada pašvaldības izdevumu izpilde 2010.gadā 

. Salīdzinot ar plānoto gada sākumā ,budžets palielinājies, jo tika piesaistīti līdzekļi projektu 
realizācijai. 2010.gadā tika īstenoti sekojoši ES fondu projekti: 

 Saieta nama rekonstrukcija Sakas pagastā ‘’Saulrieti’’- Ls 66 393.73 
 Rotaļu laukuma izbūve Pāvilostā– Ls 14 408.57 
 Pāvilostas kultūras  nama rekonstrukcija – Ls  19 355.46 
 Vērgales pagastmājas jumta rekonstrukcija – Ls  49 327.10 
 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vērgalē un Ziemupē-  Ls 36 497.89  

 Vērgales pamatskolas jumta rekonstrukcija – Ls 47 763.87 
 Pāvilostas vidusskolas teritorijas labiekārtošana- Ls 12068.54 

 
 
                       6.PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS. 

 
 

 
Eiropas Zivsaimniecības fonda: zivsaimniecības attīstības iespēja ietvaros tika 
realizēts projekts  
" Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu rekonstrukcija " 
  
Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības Fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013. gadam 
pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” ietvaros 21.04.2009. noslēgto 
līgumu Nr. 09-02-Z30300-000004,  projekts „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu 
rekonstrukcija”. 
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Projketu realizēja: tehnisko projektu izstrādāja SIA " Jūras projekts " par summu LVL 28 
800.00, bez PVN, rekosntrukcijas darbus veica  A/S „ BMGS ” par LVL 474 248.07. 
 

                                

                                
                                
                                         21.attēls.  Moli pirms rekonstrukcijas .....       
 
             

                                  
                                                 
                                                   22.attēls. ......un pēc rekonstrukcijas 
 
 

Paralēli tika veikti Pāvilostas ostas akvatorija padziļināšanas darbi līdz 4,5 metru dziļumam. Šo 
projektu finansēja Norvēģijas finanšu instruments, administrēja Kurzemes plānošanas reģiona 
administrācija. 
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                   23.attēls.  Arī bākas molu galos tika atjaunotas autentiski, vēsturiski esošajām. 
  
 

         Atbalstīts ir arī Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru 
nodibinājums ” iesniegtais projekts „ Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība un 
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sadarbība starp paaudzēm ” Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu 
shēmai „ NVO fonds ”, projekta I.D. Nr. 2010.CH04/mic-228.  
 
        Kopējā projekta summa sastāda 22 900,00 LVL, no kurām 95 % ir grantu shēmas 
līdzfinansējums, 2,5 % finansiālais ieguldījums un 2,5 % ieņēmumi natūrā.      Patreiz tiek 
realizēts Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru nodibinājums ” 
iesniegtais projekts „Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība un sadarbība starp 
paaudzēm ” Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmai „ NVO fonds ”, 
projekta I.D. Nr. 2010.CH04/mic-228/37.    
 Projekta ietvaros ir iegādāts un uzstādīts invalīdu paceļamais krēsls, kas kalpos pensionāru 
nodibinājuma telpu apmeklējumam, nodarbību un pasākumu apmeklēšanai pašvaldības 
konferenču zālē, kā arī Pāvilostas bibliotēkas apmeklēšanai, jo minētās telpas atrodas Dzintaru ielā 
73, otrajā stāvā. Līgums par invalīdu pacēlāja iegādi tika slēgts ar firmu SIA „FABLEX” par summu 
11 094,87 LVL.Iegādāti ir arī 8 konferenču galdi, kas tiks izvietoti domes konferenču zālē, no 
firmas SIA „Dizaina aģentūra „SELKE”” par summu 1199,99 LVL.  
 

                
 
                                        24.attēls. Notiek apmācības invalīdu pacēlāja ekspluatācijā      

 
Nr.10-02-L32100-000132, E. Šneidera laukuma labiekārtojums un bērnu rotaļu 
laukuma izveide 
   Projekta ietvaros tika iekārtots jauns bērnu rotaļu laukums, veikta apkārtnes labiekārtošana, 
izvietoti soliņi, atkritumu urnas pie jaunā Pāvilostas veselības un sociālā centra, vietā, kur jau bija 
bērnu rotaļu laukums. Tehnisko projektu apkārtnes labiekārtošanai veica SIA „ZL ”, bet 
labiekārtošanas un iekārtu uzstādīšanas darbus veica SIA „ Ksil Baltic”. Kopējās projekta izmaksas 
sastāda 14 408,57 LVL. Projektu realizējot, tika sasniegts mērķis: publiski pieejamas teritorijas 
labiekārtošana, lai nodrošinātu rekreācijas pakalpojumus Pāvilostas pilsētā. 
  Bez minētā rotaļu laukuma, paralēli tika papildināts un ierīkots jau esošais rotaļu laukums Sporta 
ielā ( jaunajā ciemā ). Arī šeit aprīkošanas darbus veica SIA „ Ksil Baltic ”. Labiekārtošanas darbu 
finansēja Pāvilostas novada pašvaldība. 
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           25.- 26.attēls Bērnu rotaļu laukums E. Šneidera laukumā pie Pāvilostas veselības un sociālā centra 

       

                     
 
 
Vairāki projekti tika iesākti 2010.gadā, bet tiks realizēti 2011.gada laikā: 

o Ziemupes tautas nama rekonstrukcija. 
o Vērgales kultūras nama rekonstrukcija . 
o Pāvilostas stadiona rekonstrukcija. 
o Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales, Ziemupes un Saraiķu ciemā . 
o Vērgales bibliotēkas rekonstrukcija. 
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                   7. IESTĀŢU,KAPITĀLSABIEDRĪBU UN UZŅĒMĒJU  
                            ĪSS DARBĪBAS   RAKSTUROJUMS 

 
           Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Ls 347 314.00, no tām līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā Ls 327 959.00,pārējā līdzdalība sastāda Ls 19 355.00.Pašvaldības 
līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas iekļautas Pāvilostas novada pašvaldības 
2010.gada pārskatā. 

 
 
                                                                                    5.tabula. Kapitālsabiedrību raksturojums 
 

Nr.p.k.  Kapitālsabiedrība  Pamatkapitāls 
 perioda beigās 

Līdzdalība (%) 
perioda beigās 

        Pašu kapitāls 

  1. SIA „Vērgales atpūtas bāze”           -           -                   - 

  2. SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība” 

       327 959           100               304 217 

  3. SIA  „RAS – 30”          15 980           5.29               106 950 

  4. SIA „Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs” 

          3 375           1.80               187 425 

 
Komunālā saimniecība.  
 
Pāvilostas pilsētā ir izveidota pašvaldības aģentūra „Pāvilostas pilsētas komunālais uzņēmums”. 
Vērgales pagastā komunālos pakalpojumus sniedz pašvaldības SIA ’’Vērgales komunālais 
uzņēmums’’. Minēto uzņēmumu pārziņā pašvaldība ir nodevusi siltumapgādes, ūdensapgādes, 
kanalizācijas un dzīvokļu saimniecības jautājumus. Uzņēmumi finansiāli veiksmīgi ir strādājuši 
2010.gadā.  
Pērn 28.oktobrī noslēdzās iepirkums„Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta Vērgales, 
Saraiķu un Ziemupes ciemos- tehniskā projekta izstrāde”, kur līguma izpildes tiesības ieguvaSIA 
„BaltLineGlobe”. 2010.gada 4.novembrī ar šo uzņēmumu SIA „Vērgales komunālais uzņēmums” 
noslēdza līgumu. 
Paredzēts, ka pēc tehniskā projekta 3 Vērgales pagasta ciemos tiks veikti šādi būvdarbi: 
        Vērgales ciemā 
Ūdensapgādes komponente: - Jaunizbūvējamie ūdensapgādes tīkli- 1129 m. Rekonstruējamie 
ūdensvada tīkli - 603 m,  esošā „Centra” urbuma rekonstrukcija un „Silenieku” urbuma  
tamponāža, 
Kanalizācija komponente: 
- sadzīves kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija -615 m garumā, jauna sadzīves kanalizācijas 
spiedvada izbūve - 150 m, jaunas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, 28  nosēdaku un 
sadales aku renovācija. 
         Saraiķu ciemā 
Ūdensapgādes komponente: 
-  ūdensapgādes tīkli rekonstrukcija - 1339 m; 
Kanalizācija komponente: 
Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija -607 m,  jaunu pašteces sadzīves kanalizācijas 
tīklu un  atzaru izbūve-  66 m. 
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    Ziemupes ciemā. 
Ūdensapgādes komponente: 
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 1307 m garumā, izveidojot pieslēgumus no ielas puses. 
Kanalizācija komponente: 
Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, nodrošinot pieslēgumus no ielas puses -768 m 
garumā , jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve - 703 m, jauna sadzīves kanalizācijas spiedvada 
 -235 m un sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. 

                               

                                           27.attēls. Būvdarbi Vērgales pagastā 

11.augustā SIA „Vērgales komunālā saimniecība” vadība Ivara Lapiņa personā un SIA „Būvlaids” 
norīkotais būvuzraugs Gints Ernstsons  parakstīja akts par  būvdarbu pabeigšanu ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība vērgales pagasta Vērgales ciemā” ietvaros, kur būvdarbus veica SIA 
„Grobiņas SPMK”. Būvdarbu līguma ietvaros  : 
 - uzstādīta ūdens attīrīšanas iekārtas  ar jaudu 15,0 m3/h un veikta ēkas piemērošana ŪAS 
vajadzībām 
- izbūvēta viena jaunas artēziskās aka 170 m dziļumā,  veikta 1 esošā urbumu tamponēšana; 

 Veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija; 
 Veikta divu kanalizācijas sūkņu staciju renovācija; 
  Veikta esošā ūdensvada rekonstrukcija 740 m garumā; 
 Jaunu kanalizācijas vadu izbūve 77 m garumā 

Nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, uzsākti Pāvilostas 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas būvdarbi 
            Pāvilostas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 2010. gada 
27. jūlijā nodeva ekspluatācijā ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta 2A. kārtas darbus. 
Ekspluatācijā tika pieņemti SIA „Grobiņas SPMK” izbūvētie vairāk kā 7km garie ūdensvadi un par 
aptuveni 500m paplašinātie kanalizācijas tīkli. Sākotnēji tika plānots, ka jaunizbūvēto tīklu garums 
būs nedaudz mazāks. Projekta ieviešanas gaitā radās līdzekļu ietaupījums, veicot nelielas 
korekcijas tehniskajos risinājums, kā rezultātā, varēja izbūvēt papildus ūdensvadus un 
kanalizācijas tīklus Pāvilostas Vecpilsētas daļā (Viļņu, Kalna, Lejas un Dzintaru ielās). Kopējās 
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būvdarbu izmaksas – 294073,73 lati, no kurām neattiecināma ir pievienotās vērtības nodokļa daļa 
51037,59 latu apmērā. Attiecināmās izmaksas ir 243036,14 lati, kuru segšanai 85% apmērā tika 
piesaistīts Eiropas Reģionālās 
  attīstības fonda finansējums. Pārējās attiecināmās 2A. kārtas būvdarbu izmaksas tika segtas no 
valsts un pašvaldību līdzekļiem. 
 
 

                                 
          

                                                             26.attēls Būvdarbi Vērgales pagastā 

      

Uzņēmējdarbība novada teritorijā.  

       Pāvilostas novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, līdz ar to ir saglabājusies ekoloģiski tīra, 
rūpnieciski nepiesārņota  vide.,tādēļ arī viena no pamatnodarbošanās veidiem  ir zvejniecība un 
zivju apstrāde. Novadā darbojas ap 50 mazie un vidējie uzņēmumi, kuros strādājošo skaits 
nepārsniedz 9 darbiniekus. Lielākais darba devējs novadā, ap 66 darba vietas,  ir SIA " N- STARS 
", kas nodarbojas ar zvejniecību un zivju saldēšanu. Ar zivju nozveju - piekrastes zvejniecību 

nodarbojas deviņi zvejniecības mazie uzņēmēji,bet diemžēl piekrastes zvejnieku skaits samazinās, 
jo ar ES Savienības līdzekļu palīdzību zvejnieki savus kuģus nodod sagriešanai un selgā vairs 
nedodas.Toties veiksmīgi savu darbību veic z/s „Kaija”,kur ar ES Savienības projektu līdzekļiem 
uzcelta zivju pārstrāde un nodarbina uzņēmumā 21 cilvēku.  

   Vērgales pagastā ir spēcīgi attīstīta lauksaimniecība un ir lielas zemnieku saimniecības. 
kooperatīvā sabiedrība „Vērgale 1”. Lielāko darbu devēju var minēt  SIA’’Kalniņmuiža’’ ar 32 
strādājošiem ,SIA „Muižkalniņi” ar 24 darbiniekiem,z/s „Aploki”,kur tiek nodarbināti 12 vietējie 
iedzīvotāji un kūdras ieguvē SIA’’Pindstrup Latvija’’. 
   SIA „Āķagals” nodrošina iedzīvotājiem 10 patstāvīgas darba vietas, vasaras sezonā ap 20 darba 
vietām. Uzņēmums nodarbojas ar kokapstrādi, mežizstrādi un sabiedrisko ēdināšanu. 
   SIA „SPP” nodarbojas ar kokapstrādi un nodarbina 15 Pāvilostas novada iedzīvotājus. 
   SAF „Cilvēks cilvēkam” nodrošina 16 darba vietas, nodarbojoties ar veco ļaužu aprūpi.Darbojas 
arī divas ģimenes ārstu privātprakses. 
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   Pašvaldības teritorijā arī ir reģistrēti vairāki  uzņēmumi kuri  nodarbojas ar celtniecības  un ēku 
remontdarbiem,viens no lielākajiem SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”  ar 21 strādājošo. 

Valsts institūcijās strādājošie : 

Liepājas robežapsardzes pārvaldes Pāvilostas robežkontroles punkts  - 8 darbinieki,Latvijas vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra VA Pāvilostas meteoroloģiskā stacija – 2 
darbinieki,Zemkopības ministrijas Valsts mežu dienesta Liepājas virsmežniecības Sakas mežniecība 
9 strādājošie. 

                                                    6.tabula Informācija par uzņēmumu skaitu, darbības veidiem, Pāvilostas pilsētā 

                Uzņēmums 

  

                     Darbības veids 

  

SIA „ N- Stars ” Zvejniecība, zivju pārstrāde 

  

SIA „ Āķagals ” 

  

Kokapstrāde, galdniecība, 

sabiedriskā ēdināšana 

SIA ZEJA 

( Ziemeļeiropas jahtu aģentūra ) „ 
Rietumu krasts” 

Tūrisms, kempings, jahtu piestātnes, slips, 
ūdens transporta degvielas uzpildes stacija. 

SIA „ Pāvilostas amatniecības centrs ” Kokapstrāde, galdniecība 

  

SIA „ Mežavots” Kokapstrāde, galdniecība 

SIA „ Lagūna L ” 

  

Friziera pakalpojumi, zvejniecība 

SIA „VIGA 3 ” Zvejniecība, viesu māja 

SIA” Priednieki 5 ” Sabiedriskā ēdināšana, viesu māja 

SIA „ Upesmuiža ” 

  

  

Betona izstrādājumu izgatavošana, kokapstrāde, 
keramika 

SIA „ Vasils ” Tirzdniecība- mašīnu rezerves daļas 

SIA „ Ledusroze ” 

  

Tirzdniecība- rūpniecības preces 
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SIA „ Sinren ” Bruģēšana 

SIA „ IGA-4 ” Celtniecība, viesu māja 

SIA „ Pāvilostas aptieka” Aptieka 

SIA „ Kalniņmuiža ”, Tirzniecība- pārtikas un rūpniecības preces, divi 
veikali 

    

A/S „ Liepājas patērētāju biedrība ” 

  

TOP veikalu tīkls, pārtikas, rūpniecības preces, 

divi veikali 

I/U „ Bodīte 99 ” 

  

Tirzniecība- rūpniecības preces, ziedi 

Z/s „Dandzenieki ” 

  

Transporta pārvadājumi, viesu māja 

Zvejnieki Piekrastes zvejniecība 

Z/s „ Kaija ” Zvejniecība, zivju pārstrāde 

SIA „ Aisbergs JV ” Piekrastes zvejniecība 

I/U „ Merlin Liepāja ” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ Kristīne G ” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ AJA 3 ” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ Uz viļņa ” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ JEG ” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ DZO ” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ Santa VV” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ Saka AA” Piekrastes zvejniecība 

z/s „ Viga 3 ” Piekrastes zvejniecība 

Apsardzes firmas:   

SIA „ Spīdola A ”, Apsardzes pakalpojumi 

    

VAS Latvijas pasta Kurzemes reģiona 
Liepājas reģionālās nodaļas 

Pāvilostas pasta nodaļa 

  

Pasta pakalpojumi 

  

  
 

 

 

 

 

 

 Daudzi iedzīvotāji ir iesaistīti tūrisma biznesā, pārsvarā tās ir viesu mājas, bet tām ir sezonāls 
raksturs. Daļa iedzīvotāju nodarbināti pašvaldības iestādēs un apkalpojošā sfērā. 
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8. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMI PAR PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO DARBĪBU   
                                      UN IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRSKATU. 
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