
Darba grupu rezultātu apkopojums 
 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

 un teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam izstrādes  

darba grupu rezultātu apkopojums 

 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam un attīstības programmas 2012.-

2018.gadam izstrādes vajadzībām šā gada 16. un 17.augustā Vērgalē un Pāvilostā tika 

organizētas tematiskās darba grupas – ideju darbnīcas: 

1. „Lauksaimniecības, tūrisma un novada infrastruktūras attīstība”, kurā piedalījās 18 

personas; 

2. „Uzņēmējdarbības, ostas un zvejniecības attīstība”, kurā piedalījās 13 personas; 

3. „Izglītības, kultūras, sporta jomas attīstība un sociālā aprūpe”, kurā piedalījās 17 

personas; 

4. „Vides aizsardzība un novada nevalstiskās organizācijas”, kurā piedalījās 13 personas. 

Katra no darba grupām ilga aptuveni trīs stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtēja dažādu jomu 

līdzšinējo attīstību Pāvilostas novadā, sniedzot viedokli gan individuāli, gan diskutējot 

tematiskajās darba grupās. Darba grupu rezultātā tika izvirzīti priekšlikumi dažādu 

nozīmīgāko jomu turpmākajām attīstības iespējām.  

Iegūtā informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie plānošanas dokumentu 

sagatavošanas, vērtējot un analizējot situāciju, resursus un iespējas, kā arī izstrādājot dažādus 

priekšlikumus un ieteikumus Pāvilostas novada turpmākajai attīstībai. 

 

 
1.attēls: Izglītības un sporta jomas pārstāvji diskutē par līdzšinējo sadarbību un nākotnes 

iecerēm, Pāvilostā 17.augustā 

 



Darba grupu rezultātu apkopojums 
 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

 
2.attēls: Ostas pārstāvji diskutē par turpmāko attīstību, Pāvilostā 16.augustā 

 

 
3.attēls: Sociālo aprūpes pārstāvji diskutē par jomas turpmāko attīstību, Pāvilostā 17.augustā 
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4.attēls: Darba grupas dalībnieku diskusija par izglītības un sporta jomas attīstību, Pāvilostā 

17.augustā 

 

Lauksaimniecība 

Pašreizējā sadarbība un 

sadarbības uzlabošanas 

iespējas 

 Konsultants nodod ziņas lauksaimniekiem; 

 Lauksaimnieki konsultējas savstarpēji; 

 Lauksaimnieki organizē lauku dienas; 

 Pašvaldība finansē lauku attīstības speciālistu; 

 Pašvaldībai nepieciešams aktīvāk atbalstīt pašvaldībā 

darbojošos uzņēmējus dažādu pašvaldības darbu veikšanā; 

 Pašvaldība uzstāda ceļa zīmes. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Kooperatīvs lauksaimniecības pakalpojumu jomā; 

 Lauksaimnieku konsultants. 

Vājās puses 

 Lielais meža blīvums, meža zvēri; 

 Ārvalstu lauksaimnieku skaita straujā palielināšanās (tie 

arī nedzīvo pašvaldībā); 

 Nav normālu sakaru, arī interneta ātrums ir 

nepietiekams; 

 Izglītoto jauniešu aizplūšana. 

Attīstības iespējas 

 Nav. 

Draudi jomas attīstībai 

 Pašvaldībai vairāk jārūpējas par meliorāciju; 

 Laika apstākļi. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

- 
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Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Jomas pārstāvjiem nepieciešams darīt visu, lai Pāvilostas 

novada lauksaimniecības zeme pilnīgi neaizaug; 

 Pašvaldībai būtu nepieciešams risināt starpsaimniecības 

meliorācijas apsaimniekošanu. (nepieciešams iekļaut 

teritorijas plānojumā un saistošajos noteikumos). 

 Pašvaldībai jāturpina finansēt lauku attīstības speciālists; 

 Pašvaldībai jāatbalsta novadā esošie uzņēmēji; 

 Jāuzstāda ceļa zīmes. 

Tūrisms 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Notiek daļēja sadarbība ar citiem tūrisma jomas 

pārstāvjiem; 

 Nepieciešams organizēt arī kopējas tūrisma jomas 

pārstāvju aktivitātes; 

 Nav sadarbības ar pašvaldību. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Atjaunota mājas lapa (trīs valodās); 

 Nodrošinājums ar informatīvajiem bukletiem ir 

pietiekams; 

 Pieejamas dažāda veida naktsmītnes (viesu mājas, 

viesnīcas, kempingi, brīvdienu mājas utt.) 

Vājās puses 

 Putekļaini ceļi Pāvilostas vecajā daļā (grants segums); 

 Nav savstarpējās sadarbības ar viesu mājām un 

pašvaldību; 

 Trūkst norādes zīmju; 

 Īsa tūrisma sezona. 

Attīstības iespējas 

 Vajadzētu izbūvēt ceļu Pāvilosta – Ziemupe – Saraiķi, ko 

varētu izmantot kā veloceļu; 

 Izveidot vietu pie Akmensraga makšķerniekiem, 

kaitotājiem, sērfotājiem; 

 Izveidot oficiālu nobrauktuvi pie jūras; 

 Pagarināt tūrisma sezonu; 

 Izveidot laivu piestātni Akmensragā. 

Draudi jomas attīstībai 

 Trūkst ēstuvju; 

 Nav valūtas maiņas; 

 Nav sakārtoti autoceļi; 

 Sakas pagastā nav oficiālu publisku noeju pie jūras 

(Ulmale, Strante); 

 Laikapstākļi. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu – izveidot šķirošanas 

laukumus; 

 Izveidot publisku pieeju pie jūras Ulmales un Strantes  

stāvlaukumos; 

 Izveidot ceļu (veloceļu Pāvilosta-Ziemupe-Saraiķi). 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

 Pašvaldībai nepieciešams noorganizēt atkritumu 

šķirošanas laukumus un to apsaimniekošanu; 

 Panākt, ka tiek izveidota publiska pieeja jūrai pie Ulmales 
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pārstāvjiem, pašvaldībai) un Strantes, ja nepieciešams, pat tiesas ceļā; 

 Ja pašvaldība sakārtos vietējos ceļus, jomas pārstāvji 

varētu izveidot veloceļa maršrutus un dabas takas. 

Izglītība 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Nepieciešams turpināt pedagogu apmaiņu starp novada 

izglītības iestādēm; 

 Nepieciešamas izglītības iestāžu vadošo darbinieku 

regulāras apspriedes ar izglītības metodiķi; 

 jāmēģina piesaistīt Vērgales pamatskolas skolēnus 10.-

12.klasei Pāvilostas vidusskolā; 

 Pašvaldībai nepieciešams nodrošināt transportu novada 

izglītojamajiem; 

 Jāturpina pulciņu finansēšana no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem; 

 Pašvaldībai nepieciešams finansiāli stimulēt pedagogus 

par skolēnu sasniegumiem valsts līmeņa olimpiādēs un 

konkursos; 

 Pašvaldībai jārisina maznodrošināto ģimeņu bērnu 

ēdināšanas jautājums (ēdināšanas finansēšana); 

 Pašvaldībai jāpiedāvā skolēnu nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Materiāli – tehniskā bāze; 

 Kvalificēts pedagogu kolektīvs; 

 Iespēja darboties ārpusstundu pulciņos; 

 Labiekārtotie dabaszinību kabineti un sporta zāle; 

 Mūzikas un mākslas skola. 

Vājās puses 

 Pedagogi – amatu savienotāji; 

 Trūkst dabaszinību priekšmetu skolotāju; 

 Ne visiem bērniem ir iespējas izmantot ārpusstundu 

pulciņus transporta trūkuma dēļ. 

Attīstības iespējas 

 Stipendijas Pāvilostas vidusskolas skolēniem un citiem 

izglītojamajiem; 

 Pašvaldības finansiāls atbalsts skolotājiem, kuri apgūst 

papildus profesiju, lai mācītu citus mācību priekšmetus; 

 Izstrādāt izglītības programmu vidusskolai ar profesionālu 

ievirzi; 

 Diennakts bērnudārzs; 

 Iesaistīšanās dažādos ES projektos. 

Draudi attīstībai 

 Skolēnu skaita samazināšanās; 

 Pedagogu sastāva novecošanās. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Saglabāt visas pašvaldībā pastāvošās izglītības iestādes 

(6). 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 
 Jomas pārstāvjiem jāpiesaista skolēni (profesionālās 

ievirzes izglītības programmas, transporta nodrošināšana); 
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vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 
 Jomas pārstāvjiem jāveido ciešāka saikne starp visām 

izglītības iestādēm, sevišķi, starp Pāvilostu un Vērgali; 

 Pedagogiem nepieciešams pārkvalificēties; 

 Pašvaldībai jāievieš stipendiju sistēma vidusskolā u.c; 

 Pašvaldībai finansiāli jāatbalsta pedagogu papildus 

kvalifikācijas iegūšana un kvalifikācijas celšana; 

 Pašvaldībai jāatbalsta vidusskolēnu profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, pieaicinot dažādu jomu speciālistus 

(iegūt sertifikātus). 

Sociālā aizsardzība 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Jomas pārstāvjiem nepieciešams atjaunot 

starpinstitucionālo komandas darbu (policija, mediķi, 

bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālā patversme); 

 Jomas pārstāvjiem nepieciešams paaugstināt savu 

izglītības līmeni, iesaistīties pieredzes apmaiņas 

aktivitātēs; 

 Pašvaldībai jāpalielina finansējums sociālajam budžetam; 

 Nodrošināt sociālo dienestu ar atsevišķu transportu, 

piemēram, kopā ar bāriņtiesu; 

 Pašvaldībai jāvirza projekti sociālo prasmju attīstīšanai 

klientiem; 

 Pašvaldībai jārekonstruē esošās un jāizveido arī jaunas 

sociālās mājas. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Darbinieku izglītība; 

 Liela darba pieredze; 

 Sociālās istabas apdzīvotos ciemos; 

 Dienas atbalsta centrs bērniem; 

 Pensionāru apvienības aktīva darbība, iesaiste projektos; 

 Sarkanā krusta filiāles (2); 

 Stipendiāti. 

Vājās puses 

 Disfunkcionālas ģimenes; 

 Finansējuma nepietiekamība; 

 Atsevišķa transporta trūkums. 

Attīstības iespējas 

 SOS bērnu ciemata izveide Kurzemes reģionā; 

 Sociālo māju izveide un esošo rekonstrukcija; 

 Pilnveidot mājas aprūpi ar speciālo transportu; 

 Izveidot dienas atbalsta centru bērniem Saraikās . 

 Draudi attīstībai 

 Pašvaldībā nenotiek ražošana; 

 Zems demogrāfiskais līmenis. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Mājas aprūpes pilnveidošana. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

 Jomas pārstāvjiem jāiegūst nepieciešamā izglītība; 

 Pašvaldībai jāiegādājas speciālais transports; 
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pārstāvjiem, pašvaldībai)  Pašvaldībai jāpalielina sociālais budžets. 

Uzņēmējdarbība 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Uzņēmējiem 1 reizi gadā jārīko uzņēmēju saiets; 

 Pašvaldībai regulāri jākonsultējas ar uzņēmējiem; 

 Pašvaldībai jārīko prezentācijas – informācijas apmaiņa; 

 Pašvaldībai skaidri jādefinē atbildības robežas; 

 Pašvaldībā nepieciešams domes, uzņēmēju un biedrību 

sadarbības koordinators. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Pašvaldības atrašanās vieta; 

 Komunālā infrastruktūra Pāvilostas pilsētā; 

 Sabiedriskā kārtība; 

 Atsaucība un operativitāte no pašvaldības puses 

organizatoriskā līmenī. 

Vājās puses 

 Atrašanās vieta; 

 Zemas kvalitātes autoceļi; 

 Ne visur ir kvalitatīvas ietves; 

 Vietējo iedzīvotāju un ”ienācēju” integrācijas trūkums. 

Attīstības iespējas 

 Vajadzētu izmantot ”otro māju” tūrismu; 

 Veidot apstākļus, lai uzņēmēji pārceļas uz Pāvilostu; 

 Sadarbībā ar biedrībām veidojas laba vide priekš 

uzņēmējdarbības rašanās. 

Draudi attīstībai 

 Vāji tiek izmantoti biedrību cilvēkresursi; 

 Skolēnu skaita tālāka samazināšanās var novest pie 

mācību iestāžu slēgšanas un neatgriezeniskas situācijas 

izmaiņas. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Nesamazinot zivju nozveju, nepieciešams panākt to 

realizāciju ar augstu pievienoto vērtību (piemēram, 

pagatavota zivs uz šķīvja ar garnējumu). 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Pašvaldībai jāizstrādā detalizētāki apbūves noteikumi; 

 Pašvaldībai skaidri jāformulē publiskās intereses. 

Vide 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Pašvaldības NVO savstarpējo forumu organizēšana, 

iesaistoties pašvaldībai (iepazīšanās, kontaktu veidošana, 

sadarbības iespēju apzināšana) 

 Regulāra jomas pārstāvju sadarbība talku un 

kultūrvēsturisku pasākumu organizēšanā, izglītojošu 

ekskursiju vadīšanā, kultūrvēsturiskā, dabas mantojuma 

apzināšanā, sabiedrības iesaistīšanā plānošanas procesos; 

 Pašvaldībai jāievieš NVO koordinators no NVO vidus 

(piemēram, Marita Horna); 

 Pašvaldības deputātiem vairāk jāiesaistās sabiedrības 

aktivitātēs, piemēram, kultūrvēsturiskajos pasākumos un 

talkās; 
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 Pašvaldībai jārisina jautājums par dabas, kultūrvēsturisko 

objektu apsaimniekošanu, kas ir privātīpašumā, jākontrolē, 

vai objekts tiek reklamēts kā tūrisma apskates objekts; 

 Pašvaldībai jāiesaista jomas pārstāvji domes komisiju 

darbā, ja tiek izskatīti ar vidi un kultūras vēsturi saistīti 

jautājumi; 

 Pašvaldībai jānodrošina saimniecības vadītājas 

(dārznieces) aktīvāku iesaistīšanos vides sakopšanā. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Veiksmīgi saglabātas neskartas dabas teritorijas; 

 Veiksmīgi atrasta vieta Pāvilostas pilsētas kempingam; 

 Jomas pārstāvju entuziasms nepāriet par spīti pašvaldībai, 

kurai jomas pārstāvju darbība ir izdevīga, bet kura pretī 

dod noliegumu un tukšus solījumus; 

 Spēcīgi vides aktīvisti, kas pozitīvi reklamē Pāvilostas 

novadu Latvijā un ārzemēs. 

Vājās puses 

 Nav nodrošināta dalītā atkritumu šķirošana; 

 Domes saimniecības vadītājai (dārzniecei) nav izpratnes 

par atkritumu savākšanas organizēšanu; 

 Pašvaldībā nav vides speciālista; 

 Pašvaldībai nav vides aizsardzības plāna. 

Attīstības iespējas 

 Jāturpina strādāt par spīti visam; 

 Sadarbība ar citām NVO vides jomā Liepājas un visas 

Kurzemes reģionos; 

 ES fondu finansējuma piesaiste. 

Draudi attīstībai 

 Pašvaldības noliegums jebkurai jomas pārstāvju darbībai – 

gan labai, gan pēc domes pārstāvju uzskatiem – sliktai. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Nav. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Jomas pārstāvju aktivitātes kultūrvēsturiskās vides 

saglabāšanā un pievienotās vērtības nodrošināšanā 

jaunajai arhitektūrai (VKPAI iesaistes projekts un/vai 

NVO iesaiste jaunu projektu saskaņošanai); 

 Pašvaldībai beidzot jāsaprot, ka dabas vērtības un objekti 

ir novada pozitīvs rādītājs un piesaistot ES fondu 

finansējumu, pašiem jāapsaimnieko šie objekti, kā arī 

jāprasa finansējums no valsts. 

Jaunieši 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Laba savstarpējā sadarbība jauniešu starpā, bet nav 

Jauniešu centra, kur būtu iespējams savas idejas tālāk 

ģenerēt (nepieciešams pašvaldības atbalsts); 

 Pašvaldībā nav iespējams iegūt augstāko izglītību, kā 

rezultātā pašvaldības sadarbība ar jauniešiem zūd; 

 Pašvaldībā vajadzētu jauniešu interešu koordinatoru. 

Stiprās un vājās puses, Stiprās puses 
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attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

 Sportisko aktivitāšu iespējas (skeitparks, tenisa laukums, 

būs hokeja laukums); 

 Jauniešiem ir idejas, kam pašvaldība sniedz atbalstu; 

 Pozitīva un pretimnākoša attieksme no pašvaldības puses. 

Vājas puses 

 Mājokļa problēmas; 

 Trūkst labi atalgotas darba vietas jauniešu iegūtajās 

specialitātēs; 

 Motivācijas trūkums. 

Attīstības iespējas 

 Pašvaldība piešķir stipendijas studijām, lai nodrošinātu 

jauno speciālistu atgriešanos pašvaldībā; 

 Jauniešu iesaistīšana pašvaldības darbā, lēmumu 

pieņemšanā, jauniešu viedokļu uzklausīšanā; 

 Jauniešu iesaistīšana publisko pasākumu organizēšanā un 

norisē. 

Draudi attīstībai 

 Slikta autoceļa kvalitāte ceļa posmā Grobiņa – Leči; 

 Sliktais demogrāfiskais stāvoklis. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Jauniešu centra izveide; 

 Pašvaldības izveidots stipendiju konkurss studijām; 

 Rūpniecības attīstība pakalpojumu sfērā; 

 Dzīvojamā fonda attīstība; 

 Jauniešu iesaiste lauksaimniecībā. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Jauniešiem jāmeklē līderis, jāveido interešu kopa un 

jāgatavo pieteikumi ES fondu projektos; 

 Jauniešiem jāmācās; 

 Jauniešiem jāmeklē nišas biznesa veidošanai savā novadā; 

 Jauniešu atgriešanās savā novadā; 

 Pašvaldībai jānodrošina telpas, kur pulcēties jauniešiem, 

kā arī atalgojums jauniešu koordinatoram; 

 Pašvaldībai jāmotivē jaunieši un jāsniedz tiem iespēja 

atgriezties novadā; 

 Pašvaldībai jāfinansē jauniešu sabiedriskā darbība; 

 Pašvaldībai jāpaplašina dzīvojamais fonds. 

NVO 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 NVO savstarpējā sadarbība atkarīga no to interešu sfēras, 

personībām, kas vada atbilstošu NVO u.c. faktoriem; 

 NVO sadarbība ar pašvaldību atkarībā no NVO, to 

interesēm un mērķiem ir, sākot no ļoti labas, līdz 

savstarpējām konfliktsituācijām; 

 Pašvaldība savu iespēju robežās piešķir NVO telpas, 

līdzfinansējumu projektiem, konsultē un izstrādā projektu 

pieteikumus. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Iespēja piesaistīt ES projektu finansējumu; 

 Atbalsts no pašvaldības (ne visām NVO). 

Vājās puses 



Darba grupu rezultātu apkopojums 
 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

 Komunikācijas un savstarpējās iecietības trūkums gan 

NVO iekšpusē, gan ārpusē; 

 Finansējuma trūkums. 

Attīstības iespējas 

 Piesaistīt ES fondu u.c. fondu finansējumu; 

 Piesaistīt jaunus biedrus; 

 Izdomāt jaunas aktivitātes u.c. iespējas, lai ieinteresētu 

iedzīvotājus; 

 Reklamēt savu NVO un tās pārstāvēto sfēru aktivitātes. 

Draudi attīstībai 

 Pašvaldības negatīva nostāja atsevišķos jautājumos; 

 Savstarpējās cilvēciskās attiecības (konflikti NVO 

iekšienē un arī citām NVO). 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Saglabāt un attīstīt NVO darbību, piesaistot finansējumu 

un jaunus biedrus. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 NVO jāorganizē kopīgi pasākumi, jārod kopīgas intereses; 

 NVO jāiesaista jauni biedri; 

 NVO savu iespēju robežās jāpiesaista projektu un 

sponsoru finansējums; 

 Pašvaldībai savu iespēju robežās jāatbalsta NVO gan 

finansiāli, gan materiāli (transports, telpas u.c.); 

 Pašvaldības deputātiem jāuzslavē NVO un jāizrāda 

ieinteresētība par NVO darbu – tas dod stimulu turpmākai 

darbībai. 

Osta 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Jomas pārstāvjiem jākonstatē problēmas jomā; 

 Jāorganizē ostas pārvaldnieka un uzņēmēju tikšanās; 

 Pašvaldībai jāpiedalās ostas pārvaldnieka un uzņēmēju 

tikšanās ostā; 

 Pašvaldībai jāpiedalās ES fondu piesaistē; 

 Pašvaldībā nepieciešams ES fondu piesaistes speciālists; 

 Pašvaldībai jānodrošina publiski pieejama informācija par 

pieejamajiem īpašumiem. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Pāvilostā ir vienīgā mazā osta Baltijas jūrā; 

 Nav lielu rūpniecības uzņēmumu (pozitīvi jahtām). 

Vājās puses 

 Nav lielu rūpniecības uzņēmumu (negatīvi no finansiālā 

aspekta); 

 Trūkst zivju. 

Attīstības iespējas 

 Pagarināt esošos molus; 

 Plašāka sabiedriskās ēdināšanas nodrošināšana; 

 Pāvilostas suvenīru izstrāde. 

Draudi attīstībai 

 Kuģu sagriešana; 

 Zvejniecības samazināšanās; 



Darba grupu rezultātu apkopojums 
 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

 Cilvēkresursu trūkums (speciālistu saistībā ar ostu un 

jūrniecību). 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Izveidot kajaku skolu, Open Bic skola – vienīgā Baltijā; 

 Izveidot jahtu ziemošanas angāru; 

 Izveidot ”prāmja” līniju un piestātni; 

 Izveidot glābšanas dienestu; 

 Sakārtot un atjaunot piestātnes; 

 Lietderīgi izmantot visas ostas teritorijā esošās zemes. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Jomas pārstāvjiem jāsakārto un jālabiekārto ostas 

promenāde līdz Z molam; 

 Jomas pārstāvjiem jānodrošina zivju pārstrāde vietējam 

tirgum. 

Kultūra 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Jomas pārstāvjiem jānodrošina iedzīvotāji ar transportu uz 

kultūras pasākumiem; 

 Kultūras iestādēm 1 reizi mēnesī jārīko savstarpējās 

informatīvās apspriedes; 

 Pašvaldībai jāizvērtē, vai ir nepieciešams metodiķis 

kultūras jomā, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka tāds nav 

nepieciešams - nav sadarbības, kas atvieglotu kultūras 

iestāžu vadītāju darbu. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Tradīcijas – pilsētas, pagasta svētki, Zvejnieksvētki, Zelta 

smilšu grauds, Senās uguns nakts. 

Vājās puses 

 Komunikācijas trūkums starp biedrībām un pašvaldības 

iestādēm; 

 Trūkst vietas (telpu) mūzikas un mākslas neformālai 

praksei. 

Attīstības iespējas 

 Sakārtot estrādi ar Upesmuižas parku, lai piesaistītu 

kultūras pasākumu lielāku izveidi; 

 Rast iespēju Pāvilostas mājaslapā apskatīt informāciju par 

pasākumiem blakus esošajos novados. 

Draudi attīstībai 

 Skolnieku aiziešana no Pāvilostas skolas; 

 Demogrāfiskā situācija; 

 Telpu trūkums Pāvilostas kultūras namā. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Atjaunot Ploces kultūras namu kā saieta namu; 

 Pāvilostas muzejam mansarda stāvā izveidot konferenču 

zāli, krājumu un ekspozīciju telpas; 

 Saremontēt Pāvilostas muzeja laivas māju; 

 Izveidot brīvdabas ekspozīcijas; 

 Veikt Pāvilostas un Vērgales kultūras namu fasādes 

remontu un apkārtnes labiekārtošanu. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Jomas pārstāvjiem jāpiesaista ES projektu finansējums; 

 Jomas pārstāvjiem jārūpējas par tradīciju saglabāšanu; 

 Pašvaldībai jāpiedalās kultūras pasākumos. 



Darba grupu rezultātu apkopojums 
 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

 Pašvaldības kultūras iestādēm jāsadarbojas ar Smiltenes 

kultūras iestādēm; 

 Pašvaldībai jāorganizē pieredzes apmaiņa kultūras iestāžu 

darbiniekiem; 

 Pašvaldībai jāveicina sadarbība Pāvilostas pilsētas rietumu 

un austrumu virzienos. 

Infrastruktūra 

Sadarbības uzlabošanas 

iespējas (jomas pārstāvju 

savstarpējā sadarbība, 

Sadarbība ar pašvaldību) 

 Pašvaldības vadītājam un pagasta pārvalžu vadītājiem 

biežāk jārīko sapulces gan novada darbiniekiem, gan 

tikšanās ar iedzīvotājiem, lai apzinātu pašreizējās 

problēmas un risinājumus; 

 Darba organizācija notiek caur pārvaldes vadītāju un 

iestāžu vadītājiem, ir iestāžu vadītāju sapulces, kurās tiek 

risināti un apzināti daudzi jautājumi. Vērgalē daudzus 

infrastruktūras jautājumus risina SIA „Pāvilostas 

komunālais uzņēmums”. 

Stiprās un vājās puses, 

attīstības iespējas un draudi 

attīstībai (stiprās puses, 

vājās puses, attīstības 

iespējas, draudi attīstībai) 

Stiprās puses 

 Projektu finansējuma piesaiste; 

 Darba organizācija. 

Vājās puses 

 Finansējuma trūkums; 

 Kvalificēta darbaspēka trūkums; 

 Vāja sadarbība ar privātīpašniekiem; 

 Autoceļš Ventspils – Cīrava asfalts 8 km; 

 Autoceļš Saka – Apriķi asfalts; 

 Tilts Pāvilostā pār Sakas upi; 

 Tilts Rīvās; 

 Pāvilostas ielas – pašvaldības ceļi. 

Attīstības iespējas 

 Turpināt piesaistīt ES fondu u.c. finansējumu; 

 Iesaistīt gan vietējos uzņēmējus, gan arī ārvalstu 

investīcijas. 

Draudi attīstībai 

 Nesakārtojot ceļu tīklu novadā tiks traucēta satiksme un 

saimnieciskā darbība. 

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 

(ko visiem kopā darbojoties 

vajadzētu panākt?) 

 Novada ceļu infrastruktūras sakārtošana; 

 Tiltu (t.sk. Pāvilostā) sakārtošana; 

 Pašvaldības dzīvojamo māju rekonstrukcija, Rīvas un 

Ploces māju pārvēršana par sociālajām mājām; 

 Pludmales labiekārtojums; 

 Upesmuižas parka (estrādes) rekonstrukcija; 

 Atkritumu šķirošanas punktu izveide; 

 Iedzīvotāju izglītošana atkritumu šķirošanas jomā. 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamās aktivitātes 

vai investīcijas (jomas 

pārstāvjiem, pašvaldībai) 

 Pašvaldībai jāsakārto īpašumtiesības daudzos objektos; 

 Piesaistīt finanses no projektu līdzekļiem. 

 

 

 


