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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 12 
 

Pāvilostā      2015.gada 26. novembrī 

 

Sēde sasaukta plkst.14.
00

 

Sēdi atklāj plkst. 14.
00

 

 

Sēdi vada:   

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Arita MŪRNIECE Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Gatis BRĒDIĶIS 

Ēriks ERLECKIS 

Vita CIELAVA 

Arta BUNKA 

Andris ZAĻKALNS 

Nepiedalās: 

Dace BĒRZNIECE – pamatdarba dēļ 

Gints JURIKS – pamatdarba dēļ 

 

Pašvaldības darbinieki: 

  

 Alfrēds MAGONE Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Marita KURČANOVA Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 

 speciāliste 

 

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā 

2. Par darba slodzes samazināšanu 

3. Par degvielas limitu Pāvilostas sociālā dienesta darbiniekiem 

4. Par grozījumiem degvielas limitos Pāvilostas Mūzikas skolai  

5. Par jaunas štata vienības izveidošanu 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

mailto:dome@pavilosta.lv
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7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

9. Par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

13. Par zemes nomu 

14. Par zemes nomu 

15. Par zemes nomu 

16. Par zemes nomu 

17. Par zemes nomu ar izpirkšanas tiesībām 

18. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

20. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

21. Par sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 

22. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

23. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

24. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 

Sēdes vadītājs ierosina  

1. papildināt darba kārtību ar sekojošiem punktiem un pašvaldības izpilddirektora ziņojumu 

noteikt kā darba kārtības pēdējo punktu: 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu un nokavējuma 

naudas neaprēķināšanu 

1.2. Par transporta izdevumu segšanu 

1.3. Par deputāta atalgojuma neizmaksāšanu 

1.4. Par administratīvā līguma projektu 

1.5. Par atgādinājumu nekustamā īpašuma nodoklim neapstrādātai lauksaimniecības 

zemei 

1.6. Par Vērgales pagasta muzeja darba laiku 

1.7. Par Pāvilostas novada kalendāra cenas apstiprināšanu 

1.8. Par zemes nomu 

 

Citi ierosinājumi un priekšlikumi netiek saņemti.  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti 

balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2015. gada 26. novembra domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centru 

izveidošanu Pāvilostas novadā 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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1.1. Izveidot VPVKAC Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā un Vērgales pagasta pārvaldē “Pagastmājā”, Vērgalē, Vērgales 

pagastā, Pāvilostas novadā. 

1.2. Līdz 2015. gada 1.decembrim iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai Pāvilostas novada vienoto 

klientu apkalpošanas centru izveidei. 

1.3. Nodrošināt līdzfinansējumu līdz 4286 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit 

eiro) apmērā Pāvilostas novada vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei. 

1.4. Nepieciešamības gadījumā segt 100% Pāvilostas novada vienoto klientu 

apkalpošanas centru uzturēšanas izmaksas 2016. gadā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2.§ Par darba slodzes samazināšanu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Noteikt sekojošu darba laiku Rīvas bibliotēkai 

 Pirmdien   7:30 - 16:30 

Svētdien    8:00 - 15:00 

1.2. Noteikt V.I.Ansonei 16 stundu darba nedēļu; 

1.3. Noteikt V.I.Ansonei bruto mēnešalgu EUR 197.00 (simtu deviņdesmit septiņi eiro) 

1.4. Slēgt atbilstošu vienošanos pie 2004. gada 29.decembra  darba līguma Nr. 7/2004.; 

1.5. Izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu 

sarakstā un izteikt Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas sadaļu sekojošā redakcijā: 

PĀVILOSTAS NOVADA RĪVAS BIBLIOTĒKA 

Nodokļu maksātāja reģistra kods 90009134657 

Nosaukums  Profesijas kods Skaits 

vadītāja 1112 36 0,4 

 

1.6. Izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijā 

un izteikt Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas sadaļu sekojošā redakcijā: 

PĀVILOSTAS NOVADA RĪVAS BIBLIOTĒKA 

Ieņemamais 

amats 

Darba 

dienu 

skaits 

nedēļā 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Darba 

laika 

uzskaites 

forma 

Darba 

alga 

mēnesī, 

EUR 

Darbinieks 

vadītāja  16  197,00 
Vizma Ināra 

ANSONE 

 

1.7. Aktualizēt informāciju par Rīvas bibliotēkas darba laiku www.pavilosta.lv un 

publicēt izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

http://www.pavilosta.lv/
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3.§ Par degvielas limitiem Pāvilostas novada sociālā dienesta darbiniekiem 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 
1.1. Ar 2016.gada 1. janvāri papildināt Pāvilostas novada sociālā dienesta degvielas 

limitu sadaļu sekojoši: 

 

6. Pāvilostas novada sociālais dienests 

6.1. Sociālās palīdzības organizatore Vizma ALSEIKA 180 

6.2. Dienesta automobilis Ilmārs BALTAISKALNS 1200 

6.3. Psiholoģe Ērika GINTERE 240
2
 

6.4. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni 

un bērniem Vērgalē 

Diāna Fridrihsone 380 

6.5. Sociālais darbinieks Sintija Eizengraudiņa 1000 

 
240 

2 
– izņemot periodu, kan netiek sniegtas konsultācijas 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. § Par izmaiņām degvielas limitos 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 
Grozīt Pāvilostas novada domes 2015. gada 29.janvāra lēmuma Nr. 1., 7.§ Par degvielas 

limitu noteikšanu Degvielas limitu tabulas Pāvilostas Mūzikas skolas sadaļu un izteikt šādā 

redakcijā:  

 

Nr.p.k. 
Iestāde, struktūrvienība 

 Amats 
Darbinieka vārds, uzvārds 

Limits 

gadā, l 

 

14. Pāvilostas Mūzikas skola 

14.1. Direktore Inga ŠNORE 240 

14.2. Skolotāja Anita CERA 346
3 

 
3
- 9 mēnešu periodā 

 

5. § Par jaunas amata vienības izveidošanu sociālajā dienestā 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. apstiprināt Pāvilostas novada sociālajā dienestā jaunu amata vienību ar 2015.gada 

1.decembri – veļas mazgātāja Sakas pagastā;  
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1.2. papildināt Pāvilostas novada amata saraksta sadaļu Pāvilostas novada sociālais 

dienests šādi: 

Amata vienības 

Nosaukums Profesijas kods skaits 

Veļas mazgātāja 9121 01 0.25 

 

1.3. papildināt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas novada 

sociālais dienests: 

Ieņemamais amats Darba dienu 

skaits nedēļā 

Stundu skaits 

nedēļā 

Darba alga mēnesī 

Veļas mazgātāja 2 10 97.00 EUR 

 

1.4. apstiprināt Veļas mazgātājas amata aprakstu (pielikums); 

1.5. finanšu līdzekļus amata vietas finansēšanai paredzēt Pāvilostas novada sociālā 

dienesta budžetā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes 

2015. gada 26. novembra 

lēmumam (protokola Nr. 12.,5.§) 

 
 

VEĻAS MAZGĀTĀJA 
(klasifikatora kods:  9121 01) 

 

AMATA APRAKSTS 

 

1. Amata pakļautība 

Veļas mazgātāja ir pakļauta sociālā dienesta vadītājai. 

2. Amata pienākumi  

2.1.Veikt klientu veļas mazgāšanu un žāvēšanu  pēc klienta izvēles. 

2.2.Katra klienta veļu mazgāt un uzglabāt atsevišķi. 

2.3.Nodrošināt dušas izmantošanu un pieejamību. 

2.4.Uzkopt un uzturēt kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas, tai skaitā tualetes un 

dušas telpas un teritoriju. 

2.5.Veikt klientu reģistrāciju, naudas iekasēšanu un kases ieņēmumu orderu 

aizpildīšanu un izsniegšanu. 

2.6.Iemaksāt par pakalpojumiem iekasēto naudu novada pašvaldības kasē, katra 

mēneša pēdējā darbadienā. Ja dodas atvaļinājumā, tad iekasētā nauda 

iemaksājama pašvaldības kasē pēdējā darba dienā. 

2.7.Informēt sociālā dienesta vadītāju par nepieciešamo tīrīšanas un dezinfekcijas 

līdzekļu iegādi darbības nodrošināšanai. 

2.8.Informēt sociālā dienesta vadītāju par bojājumiem iekārtās, elektroierīcēs vai 

cauruļvadu sistēmā. 

2.9. Ievērot profesionālās ētikas noteikumus un konfidencialitāti. 

2.10. Uzturēt pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret darbu un klientiem.  

2.11. Pildīt citus darba devēja rīkojumus, kas nav pretrunā amata aprakstam 

vai Darba līgumam.                    

3. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība – pamata vai pamata pakāpes profesionālā.                                      

4. Atbildība 

4.1. par kvalitatīvu un savlaicīgu pienākumu veikšanu un darba rezultātu; 

4.2. par vadītāja rīkojumu pildīšanu; 

4.3. par iekārtu pareizu ekspluatāciju; 
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4.4. par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; 

4.5. par higiēnas, darba aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības normu ievērošanu;  

         4.6.  par citu savā darbā skarto personu drošību; 

         4.7.  par personu datu un informācijas konfidencialitāti. 

 

 

20____ gada”_____”_____________________ 

 

 

 

Ar amata aprakstu iepazinos, 

 

vienu tā eksemplāru saņēmu _____________________________ 
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6. § Par finansējuma piešķiršanu 
Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, iesniegumu izskatīt atkārtoti. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7.§ Par finansējuma piešķiršanu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, iesniegumu izskatīt atkārtoti. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

8.§ Par finansējuma piešķiršanu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, iesniegumu izskatīt atkārtoti. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

9.§ Par detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem  

Brīvības iela 44 un Brīvības iela 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
 

1.1. Nodot detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 44 un Brīvības iela 

46, Pāvilosta, Pāvilostas novads projektu publiskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku 

par sešām nedēļām. 

1.2. Izstrādes vadītājam kopā ar detālplānojuma izstrādātāju divu nedēļu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai, organizēt publisko apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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10.§ Par nekustamā īpašuma “Dzilnas”, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas 

nov., lietošanas mērķa maiņu 
 

Atklāti balsojot: PAR 6 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS) deputāti, PRET- nav, ATTURAS-1 

(Aldis BARSUKOVS), PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Dzilnas”, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas 

nov.,zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860020102, platībā 0,3009 ha no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 0,3009 ha ( Pielikums Nr.1). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 



Pāvilostas novada domes 29.10.2015.sēdes protokols Nr. 12 

 

 10 

Pielikums nr.1 

Pāvilostas novada domes 26.11.2015. 

sēdes lēmumam nr.10 

(protokola Nr. 12.,10.§) 

 

 

 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                            U. Kristapsons 
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11.§ Par nekustamā īpašuma Sakas iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 

kadastra Nr  64130050001 sadalīšanu un piekļūšanas iespēju 

nodrošināšanu zemesgabaliem, izstrādājot zemes ierīcības projektu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
 

1.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Sakas iela 7, 

Pāvilosta,Pāvilostas novads kadastra Nr. 64130050001, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 64130050001. 

1.2. Apstiprināt darba uzdevumu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

12.§ Par nekustamā īpašuma „Rieģe” (64960040036) zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 
Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rieģe”, Vērgales 

pag., Pāvilostas novads. 

1.2. Piešķirt nosaukumus/adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

 

Zemesgabala 

Nr 

Platība 

ha. 
Adrese/ Nosaukums NĪLMK 

Atbilstība 

teritorijas 

plānojumam  

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.1 

70,4 

Saglabāt  nosaukumu  

„ Rieģe”,Vērgales  pag., 

Pāvilostas nov., Dzīvojamai 

mājai un pārējām ēkām 

saglabāt adresi „Rieģe”,  

Vērgales  pag., Pāvilostas 

nov. Adreses klasifikatora 

kods 104077702 

0101 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība 

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.2 

10,6 

Piešķirt nosaukumu 

„Dižmušas”, Vērgales pag., 

Pāvilostas nov.,  

0101  

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība 

 

1.3. Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 22.pantu, zemes gabala projekts īstenojams 

četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

1.4. Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 20.pantu, vienu apstiprinātā projekta 

eksemplāru un projekta grafisko daļu iesniegt Valsts zemes dienesta Kurzemes 
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reģionālajai nodaļai, otru nodot ierosinātājam. Trešo eksemplāru nodot glabāšanā 

Pāvilostas novada domē. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

13.§ Par nekustamā īpašuma “Ērģeles”, Ziemupe, Vērgales pag., 

Pāvilostas nov. zemes nomu ar izpirkšanas tiesībām un 

apsaimniekošanas plānu 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, 

Gatis Brēdiķis  lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Atklāti balsojot: PAR 6 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- nav, ATTURAS-

nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Iesniegt gada pārskatus par 2012., 2013. un 2014. gadu pašvaldībai vai nodrošināt 

to pieejamību publiskajos reģistros., piem. Lursoft līdz 14.12.2015.  

1.2. Iesniegt pašvaldībai biznesa plānu, norādot naudas plūsmu un finansēšanas avotus 

līdz 14.12.2015. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

14.§ Par nekustamā īpašuma Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas nov. 

stāvlaukuma nomu. 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Noraidīt mājiņu būvniecību Kalna ielā 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, jo plānotā darbība 

neatbilst Pāvilostas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. gadam. 

Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas plānojuma  2012. – 2024.gadam, Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 337.1. punktu, minētā teritorija atrodas Dabisko 

zaļumvietu teritorijā (ZD-1), kur atļautā izmantošana ir atpūtas vietas, skatu vietas, torņi un 

laukumi, ugunskura vietas, publisko tualešu būves un autostāvvietas.    

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

15.§ Par pašvaldības piekritīgās zemes Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads nomu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi 

Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  64130020146,  platībā 2206 m
2  
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1.2. Nomas līgumā atrunāt piekļūšanas nosacījumus pašvaldības piekritīgai zemei 

Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads  

1.3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN 

1.4. Zemes nomas līgumu sagatavot juristiem. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 



Pāvilostas novada domes 29.10.2015.sēdes protokols Nr. 12 

 

 14 

Pielikums nr.1 

Pāvilostas novada domes 26.11.2015. 

sēdes lēmumam nr.15 

(protokola Nr.12.,15.§) 

 

 

 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                            U. Kristapsons 
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16.§ Par zemes nomas līgumu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5(pieciem) gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi 

“Arņi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., platībā 0,7627 ha
  

1.2. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

17.§ Par zemes nomas līgumu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5(pieciem) gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi 

Upes iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

64130050019,  platībā 5473m
2  

 

1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN 

1.3. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

18.§ Par  uzņemšanu  dzīvokļa rindā 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Uzņemt  Vārds, Uzvārds dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvojamo  platību  

nodrošināma  vispārējā kārtībā. 

1.2. Vērgales  pagasta  pārvaldes  lietvedei  A. Sprudzānei reģistrēt  Vārds, Uzvārds 

reģistrā. 

 

Šo  lēmumu var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  pēc pieteicēja  dzīves vietas viena  

mēneša laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  dienas. 

 

19.§ Par  uzņemšanu  dzīvokļa rindā 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Uzņemt  Vārds, Uzvārds  dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvojamo  

platību  nodrošināma  vispārējā kārtībā. 
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1.2. Vērgales  pagasta  pārvaldes  lietvedei  A. Sprudzānei reģistrēt  Vārds, 

Uzvārds reģistrā. 

 

Šo  lēmumu var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  pēc pieteicēja  dzīves vietas viena  

mēneša laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  dienas. 

 

20.§ Par dzīvokļa piešķiršanu 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Piešķirt  Vārds, Uzvārds  dzīvokli Rīvas 2-12, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz 

2 gadiem, pie nosacījuma, ja nav pieprasījuma uz šo dzīvokli no personas, kas 

atbilst Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošo noteikumu Nr. 6 

“Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu uzskaites un 

piešķiršanas kārtība Pāvilostas novadā” 1.2. punktam.  

1.2. Vārds, Uzvārds  5 darba dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas deklarēt 

dzīvesvietu Pāvilostas novadā; 

1.3. Vārds, Uzvārds 5 darba dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas   slēgt  īres  

līgumu  ar  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums ” . 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

21.§ Par sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt sabiedriskās apspriešanas par bērzu nozāģēšanu Dzintaru ielā rezultātus. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

22.§ Par saistošiem noteikumiem 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr.13 

“Par saistošo noteikumu publicēšanu”; 

1.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai; 

1.3. Pēc saskaņojuma saņemšanas publicēt tos oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”; 

1.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”; 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv  

 

Pāvilostā 
 

APSTIPRINĀTI 

 ar Pāvilostas novada domes 

26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 22. 

(protokols Nr.12., 22.§) 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI Nr. 13 
 

“Par saistošo noteikumu publicēšanu” 
 

Izdoti saskaņā ar  
Likuma “Par pašvaldībām” 

45. panta piekto daļu 
 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada domes pieņemto saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu. 

2. Pāvilostas novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 

publicē Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 

3. Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošie noteikumi Nr. 13 “Par saistošo 

noteikumu publicēšanu” stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

vēstnesis”. 

 

 

 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs    Uldis Kristapsons

mailto:dome@pavilosta.lv
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piektā daļa nosaka, ka 

novada domes saistošos noteikumus un paskaidrojuma 

rakstu public oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” vai 

vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

2.Īss projekta satura izklāsts Šajos saistošajos noteikumos tiek nosakta vieta, kur tiks 

publicēti novada domes pieņemtie saistošie noteikumi. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu publicēšana bezmaksas vietējā 

laikrakstā labvēlīgi ietekmē budžetu.     

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

nav 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

nav 

6. Informācija par konsultācijām nav 

 

    



Pāvilostas novada domes 29.10.2015.sēdes protokols Nr. 12 

 

 20 

23.§ Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža Pāvilostas novadā” projektu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr. 12 

„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā”. 

1.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 15. janvāri. 

1.4. Ar Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 12 stāšanos 

spēkā, spēku zaudē Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošie noteikumi 

Nr. 5.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv  

 

Pāvilostā 
 

APSTIPRINĀTI 

 ar Pāvilostas novada domes 

26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 23. 

(protokols Nr.12., 23.§) 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI Nr. 12 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar  

Meža likuma 8.panta otro daļu,  
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 

noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža”22.punktu 

 
I. Vispārīgie  jautājumi 

 
4. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību 

saskaņojama koku ciršana ārpus meža Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, 

koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas 

daudzveidības samazināšanu.  

 

II. Iesniegumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana 
 

5. Iesniegumus (1. Pielikums) par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes 

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 

6. Lai saņemtu rakstisku atļauju koku ciršanai, persona Pāvilostas novada pašvaldībā 

iesniedz: 

 3.1. motivētu iesniegumu par koku ciršanu vai koku vainagu veidošanu, norādot koku 

 skaitu un sugu, kā arī tālruņa nr. vai elektroniskā pasta adresi; 

 3.2. zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koku atrašanās vietu; 

 3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus 

 pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.  

7. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā 

izskata un lēmumus pieņem Pāvilostas novada domes koku ciršanas komisija 

(turpmāk- Institūcija).  

8. Institūcija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā un 

izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.  

9. Koku ciršanas  atļauja  ir derīga vienu  gadu no izsniegšanas  brīža.  

mailto:dome@pavilosta.lv
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10. Institūcijas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai atteikums ir apstrīdams 

Pāvilostas novada domē. Pāvilostas novada domes lēmums ir pārsūdzams 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

11. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu 

pieņem Pāvilostas novada dome.  
 

III. Publiskā apspriešana  
 

12. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Pāvilostas novada teritorijā ārpus 

meža paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos pilsētas un ciemu 

teritorijās 

13. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.  

14. Pašvaldība paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Pāvilostas novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un 

nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu sabiedrībai brīvi 

pieejamā vietā.  

15. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Sabiedriskās 

apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10  darba dienām.  

16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās 

apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Pēc publiskās 

apspriešanas rezultātu apkopošanas Pāvilostas novada dome pieņem lēmumu par koku 

ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu. 

 

IV.  Zaudējumu  aprēķināšanas  un  atlīdzināšanas  kārtība 

 

17. Personām, kuras veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 

samazināšanu.  

18. Zaudējumus aprēķina pēc formulas: 

Z  =  KD  x  KS  x  KI  x  KA  x KV  x  PK,   kur 

 Z  –  Zaudējumu atlīdzības  vērtība (EUR), 

 KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 

           1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm), 

 KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas.  

 KI - koka ciršanas iemesla koeficients. 

 KA  -  apdzīvotas  vietas  koeficients. 

 KV  - koka atrašanās  vietas  koeficients  : 

 PK - pašvaldības koeficients: 

  -) koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, - koeficients- 1; 

  -) koka ietekme uz ainavu ir maznozīmīga- koeficients- 0,5; 

                        -) koks ainavu neietekmē- koeficients- 0.0 

19. Noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu. 

20. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 16.punkta nav 

iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par 

koeficientu "KS" pieņem 2 un “KD” aprēķina pēc celma diametra, pielietojot MK 

29.04.2003. noteikumu Nr. 228 “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība” 5. 

pielikumā dotās korekcijas tabulas. 

21. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Pāvilostas novada pašvaldības 

pamatbudžeta kontā. 
 
 

http://www.pavilosta.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=200906#p3.3
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Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs    Uldis Kristapsons
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Pielikums Nr.1  

Pāvilostas novada domes 

26.11.2015. apstiprinātiem 

saistošajiem noteikumiem Nr. 12 
 

IESNIEGUMS 

 Koku ciršanai ārpus meža  

 

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:  

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas  nosaukums 

___________________________________________________________  

Personas kods/Reģistrācijas Nr. 

___________________________________________________________ 

Kontakttālrunis, e-pasts 

___________________________________________________________ 

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: 

___________________________________________________________ 

Koku ciršanas pamatojums: 

_______________________________________________________  

 

 
Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 
 

 
Koku suga 

 
Koku stumbra 

diametrs 

 
Skaits 

 
 

    

    

    

 

Pievienoti dokumenti:  

1. Zemes grāmatas apliecības kopija. 

 2. Zemes robežu plāna kopija.  

3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija. 

 

  

______.gada_____._________  _____________________ (_____________) 

      (vārds, uzvārds)   (paraksts) 
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13.punkts nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos 

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu, par citiem likumos un Ministru kabineta 

noteikumos paredzētajiem jautājumiem. 

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā 

pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu 

ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu 

atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo 

zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Meža 

likums nosaka, ka zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās 

pašvaldības budžetā. 

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts 

nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos 

noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku 

ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas 

procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus 

gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. 

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža 

izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras 

kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko 

publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai 

un samaksas kārtību par koku ciršanu Pāvilostas novada 

teritorijā.  

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības 

samazināšanu tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.     

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai 

tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas 

daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 

Pāvilostas novada teritorijā. 

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama 

publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi 

dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā. 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Pāvilostas novada pašvaldība. 

6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar koku ciršanas 

komisiju. 
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24.§ Par Pāvilostas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9 

“Par Pāvilostas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr.9 

„Par Pāvilostas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēto projektu. 

1.2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

1.3. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt 

informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā 

www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 

1.4. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2016.gada  1. janvārī. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

http://www.pavilosta.lv/
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv  

 

Pāvilostā 
 

APSTIPRINĀTI 

 ar Pāvilostas novada domes 

24.09.2015. sēdes lēmumu Nr. 11. 

(protokols Nr. 10.§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes 

29.10.2015. sēdes lēmumu Nr. 28. 

(protokols Nr. 11.,28.§). 

 

PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes 

26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 24. 

(protokols Nr. 12.,24.§). 

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI Nr. 9 

 

„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Pāvilostas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto un  

piekto daļu, likumu „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo 

daļu,  un Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu 

 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada palīdzības pabalstu  

     veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos 

pabalstus. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Pāvilostas novada sociālās palīdzības sistēmu, kas 

nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām), 

lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto 

izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

3. Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada  

mailto:dome@pavilosta.lv
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     pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas 

Pāvilostas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem. 
4. Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt 

pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

5. Sociālās palīdzības pabalstu veidi: 

5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

5.2. dzīvokļa pabalsts; 

5.3. vienreizējs pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā; 

5.4. apbedīšanas pabalsts; 

5.5. pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības  

 palikušiem bērniem; 

5.6. atvieglojumu piešķiršanu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs; 

5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai; 

5.8. pabalsts veselības aprūpei; 

5.9. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai; 

5.10. pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;  

5.11. pabalsts neparezētu situāciju un apstākļu risināšanai;    

5.12. pabalsts aprūpei mājās;    

5.13. pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei ;    

5.14. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;    

5.15. pabalsts represētām personām;   

5.16.  pabalsts  pasākumam Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērniem un ilgstošās 

sociālās institūcijas iemītniekiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu  

    pieņem Pāvilostas novada pašvaldības iestāde „Pāvilostas novada Sociālais 

dienests”(turpmāk –Sociālais dienests). 

 

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

7. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek 

aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. 

 

 

III. Dzīvokļa pabalsts 

 

8. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas (turpmāk 

- mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no 

citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par 

apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, malkas iegādi, ūdensapgādi, kanalizāciju 

un atkritumu izvešanu, saskaņā ar komunālā uzņēmuma izrakstīto rēķinu). 

9. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras atbilst 

trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/ personas statusam, nestrādājošiem vientuļiem 

pensionāriem un I un II grupas personām ar invaliditāti uz trūcīgās vai maznodrošinātās 

ģimenes (personas) statusa laiku. 
10. Dzīvokļa pabalsta apmērs:  

10.1. ģimenēm ar bērniem, kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir 

līdz EUR 57,00, pabalsta apmērs ir EUR 100,00; 

10.2. ģimenei (personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir līdz 

EUR 57,00, pabalsta apmērs ir EUR 80,00; 
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10.3. ģimenēm(personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no 

EUR 58,00 līdz EUR 92,00, pabalsta apmērs ir EUR 60,00; 

10.4. ģimenēm(personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no 

EUR 93,00 līdz EUR 128,06, pabalsta apmērs ir EUR 43,00; 

10.5. I vai II grupas personām ar invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 71.00; 

10.6. maznodrošinātām ģimenēm(personām), kuras ienākumi mēnesī uz vienu 

ģimenes locekli ir EUR 218.00, pabalsta apmērs ir EUR 50.00. 

11. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā neatkarīgi no apkures sezonas 

laika, nosakot intervālu starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem 

mēnešiem. 

12. Dzīvokļa pabalsta izmaksu nepiešķir šādos gadījumos: 

12.1. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai; 

12.2. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi; 

12.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa. 

 

IV. Pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā  

 

13. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš 

neparedzamu   apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības.Pabalstu piešķir līdz EUR 250  vienai ģimenei (personai), neizvērtējot 

ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš 

neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 

14. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas 

situācijas rašanās dienas. 

 

V. Apbedīšanas pabalsts 

 

15. Apbedīšanas pabalstu piešķir pa personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves 

bija Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā 

ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir 

mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 

Pabalsta summa nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, 

pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim (apgādniekam),vai personai, 

kura uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc izdevumu apliecinošu dokumentu 

iesniegšanas.  

16. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas 

apliecības izsniegšanas dienas. 

 

VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, bērniem bāreņiem vai bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem 

17. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, 

pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu 

audžuģimenē. 

17. Pabalsta apmēri: 

17.1. pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek piešķirts 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās algas; 

17.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 50% apmērā 

no valstī noteiktās minimālās algas katram bērnam. Minētā pabalsts vietā var tikt 
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izsniegts apģērbs, apavi un citas līdzvērtīgas bērnam nepieciešamās lietas 

atbilstoši bērna vecumam. 

18. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu 

skaitam kārtējā mēnesī. 

19. Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par 

pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu. 

20. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un 

izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. 

21. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par 

kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Pāvilostas novada bāriņtiesas, ir tiesības 

saņemt šādus pabalstus: 

21.1.  vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kas ir divu valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu apmērā; 

21.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 

250.00 apmērā; 

21.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem, kurš ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās 

izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā. Pabalsta izmaksu var apturēt studiju 

pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas, Par studiju 

pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt 

pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem. 

22.  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no 

dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, izņemot bāreni un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam nav pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu par pabalsta 

pieprasīšanu. 

 

VII. Atvieglojumu piešķiršanu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs 

 

23. Tiesības saņemt atvieglojumus bērnu ēdināšanai ir Pāvilostas novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Pāvilostas novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolas izglītības iestādē un vispārējā izglītības 

iestādē.  

24. Ja kāds no daudzbērnu ģimeņu bērniem sasniedzis pilngadību un turpina mācības 

vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā pilna laika studiju programmā, 

un Sociālajā dienestā iesniegta to apliecinoša mācību iestādes izziņa, tad ģimene tiek 

uzskatīta par daudzbērnu ģimeni, līdz persona sasniedz 24 gadu vecumu. 

25. Noteikumu  23. punktā minētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem atvieglojumi ēdināšanai 

tiek piešķirti pamatojoties uz vecāka iesniegumu neizvērtējot ģimenes ienākumus. 

26. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 75% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamam: 

26.1. kuram noteikta invaliditāte;  

26.2. kurš atrodas aizbildnībā;  

26.3. no ģimenes, kura audzina četrus vai vairāk bērnus. 

27. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamā 

ģimenei, kura audzina trīs bērnus;  

28. Skolā atvieglojumu 50% apmērā  ir tiesības saņemt izglītojamam:  

28.1. kuram noteikta invaliditāte;  

28.2. kurš atrodas aizbildnībā;  

28.3. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus. 
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29. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti skaitot no dienas, kad Sociālais dienests ir pieņēmis 

lēmumu par tā piešķiršanu. 

30. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti uz mācību pusgadu, sākoties jaunam mācību 

pusgadam izglītojamā vecāks atkārtoti iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā. 

 

VIII. Pabalsts mācību gadu uzsākot 

31. Pabalsts, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, tiek piešķirts par katru bērnu, kurš 

uzsāk mācības 1.klasē. Pabalstu, skolas gaitas 1.klasē uzsākot, EUR 15,00 saņem ģimene 

(persona), grāmatnīcas dāvanu kartes veidā.  

 

IX. Pabalsts veselības aprūpei  

32. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts trūcīgai vai maznodrošinātai 

ģimenei personai:  

32.1. 50% apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus) samaksai līdz 

EUR 200.00 gadā par pacienta iemaksu stacionārā, slimību diagnostikai, 

līdzmaksājumam par operāciju;  
32.2. 50% personai ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola, narkotisko vielu vai 

azartspēļu atkarības;  

32.3. personai, kura veiksmīgi iesaistījusies no psihoaktīvām vielām (alkohola, 

narkotiskām un psihotropām vielām) vai azartspēlēm atkarīgu pilngadīgu 

personu sociālajā rehabilitācijā un viņai nav likumisko apgādnieku, pašvaldība 

maksā ikmēneša pabalstu veselības aprūpei EUR 30,00. Pabalsts tiek izmaksāts 

tikai periodā, kamēr persona saņem rehabilitāciju, nepārsniedzot 12 mēnešus 

kalendārajā gadā; 

32.4. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska 

ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) EUR 100.00 gadā; 

32.5. briļļu iegādei bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm 

(pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) EUR 30.00 gadā; 

33. Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas 

sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par 

pakalpojumu. 

34. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko 

pakalpojumu saņemšanas dienas. 
  

XI. Pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma 

 

35. Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma 

vietas, tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Pāvilostas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

36. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas 

no ieslodzījuma vietas. 

37. Pabalsta apmērs sodu izcietušai personai EUR 50.00 apmērā. 

XII. Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

38. Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai (dokumentu noformēšanai un/vai 

atjaunošanai; bērnu ēdināšanai, ja vecāki objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi to nodrošināt) 

un citu sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts Pāvilostas novadā deklarētām personām, 

individuāli izvērtējot situāciju, līdz EUR 100.00 apmērā gadā. 
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39. Pabalstu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā, 

personai uzrādot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegtu maksājuma uzdevumu. 

40. Sociālais dienests var atteikt pabalstu dokumentu noformēšanai, ja attiecīgai personai šāda 

veida palīdzība jau ir sniegta. 

 

XIII. Pabalsts aprūpei mājās 

 

41. Pabalstu aprūpei mājās var piešķirt trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai nav 

likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām 

nepieciešamo palīdzību. 

42. Pabalsta aprūpei mājās apmērs ir EUR 30.00 reizi mēnesī. 

43. Pabalstu piešķir sākot ar kalendāro mēnesi, kurā tas pieprasīts. 

44. Sociālais dienests pabalstu var piešķirt uz laiku līdz vienam gadam, katru gadījumu 

izvērtējot atsevišķi. 

45. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem 10 dienu laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. 

 

XIV. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei 

 

46. Vienreizēju pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei EUR 100,00 (turpmāk šajā nodaļā – 

pabalsts) izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākam, kura pamatdzīvesvieta ir 

deklarēta Pāvilostas novadā, par katru Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētu 

jaundzimušu bērnu.  

47. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem, bērna 

likumiskajam pārstāvim vai, ja šis pabalsts nav izmaksāts, personai, kura adoptējusi vai 

ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz trīs mēnešu vecumam (turpmāk - pabalsta pieprasītājs). 

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna 

piedzimšanas dienas.  

48. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs, Sociālajā dienestā 

iesniedz iesniegumu, kurā norāda: 

48.1. savu vārdu uzvārdu, personas kodu, 

48.2. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, 

483. Pāvilostas novada dzimtsaraksta nodaļas izziņu, kas apliecina bērna 

piedzimšanas faktu, 

48.4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna  

 vecāks.  

49. Sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā 

norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par 

pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu jaundzimušā 

aprūpei, kā arī pabalsta pieprasītājam izmaksā piešķirto pabalstu. Pieņemto lēmumu var 

apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā.  

50. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei var samaksāt pakalpojumus (preces) veidā, kas 

nepieciešami jaundzimušā bērna pamatvajadzību apmierināšanai natūrā, ja bērna 

vecākiem trūkst prasmju aprūpēt bērnu vai ģimene ir Sociālā dienesta riska grupas 

ģimeņu uzskaitē. Šādā gadījumā Sociālā dienesta darbinieks apseko jaundzimušā 

dzīvesvietu, izvērtē riska faktorus un sagatavo atzinumu par pabalsta jaundzimušā 

aprūpei izmaksas veidu.  

51. Pabalstu nepiešķir, ja: 

51.1. bērns ievietots bērnu ārpusģimenes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā, 

51.2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm; 
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51.3. ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir saņēmusi citā pašvaldībā. 

 

XV. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

52. Pabalstu ir tiesības saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām 

personām, kurām attiecīgā gadā paliek 80, 85, 86, 87, un vairāk gadu (turpmāk – Pabalsts 

nozīmīgās dzīves jubilejā). 

53. Pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā apmērs katrai personai ir EUR 13.00. 

54. Pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtība: 

54.1. pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā pasniegšanā var piedalīties Pāvilostas novada 

domes pārstāvis, pagasta pārvaldes vadītājs; 

54.2. personu sveic un pabalstu nozīmīgajā dzīves jubilejā pasniedz personas 

dzīvesvietā, jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo 

personu. 

 

XVI. Pabalsts represētām personām 

 

55. Pabalstu ir tiesības saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām 

represētām personām. 

56. Pabalstu EUR 15.00 persona saņem pašvaldības kasē pēc Sociālā dienesta izsniegtā 

saraksta. 

57. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā. 

 

XVII. Pabalsts  pasākumam Ziemassvētkos  

pirmsskolas vecuma bērniem un ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem  

 

58. Pabalsts pasākumam Ziemassvētkos Pāvilostas novada  pirmsskolas vecuma bērniem un 

ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem piešķirams mantiskā veidā - saldumu paka, 

kuras vērtība ir  EUR 4.00. 

59. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek organizēts Ziemassvētku pasākums, kurā pēc iepriekš 

sagatavotā saraksta tiek izdalītas saldumu pakas. 

60. Saldumu pakas ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem nogādā Sociālā dienesta 

darbinieki.  

 

XVIII.Pabalstu piešķiršanas kārtība 

 

61. Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu  

(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē 

rakstveidā. 

62. Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti 

apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai 

pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas. 

63. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē 

ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā 

mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas 

apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc 

pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.  

64. Pāvilostas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas 

atbilstību trūcīgās ģimenes/personas statusam: 

64.1. par īpašumiem nav uzskatāmi: 
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64.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai 

pamatvajadzību apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktam; 

64.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir 

nepilngadīgi bērni;  

64.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no 

ģimenes locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes 

radinieki, kuriem nepieder cits īpašums; 

64.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), 

kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens 

velosipēds katram ģimenes loceklim, mopēds, motorollers vai 

motocikls, kas ir ģimenes īpašumā; 

64.2. par īpašumiem ir uzskatāmi: 

64.2.1 zeme un mežs, izņemot 64.1.1. un 64.1.2. apakšpunktā minētos 

gadījumus; 

64.2.2.ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu 

deklarējis un dzīvo pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga 

saimniecība ar viņu; 

64.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja 

personai īpašumā jau ir viena automašīna ilgāk par divpadsmit 

mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi.  

65. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē 

personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma 

iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.  

 

XIX.Apsekošana dzīvesvietā 

 

66. Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa 

dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai 

saskaņā ar vienošanos. 

67. Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties  

      ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt  

apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu). 

68. Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības 

      atteikumam. 

 

XX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

 

69. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada domē Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

70. Pāvilostas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

71. Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu 

apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad 

šī darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts. 

 

XXI. Noslēguma jautājumi 

 

72. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī un  publicējami Pāvilostas novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”.  
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73. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 19.09.2013. Pāvilostas novada 

pašvaldības 2013.gada saistošie noteikumi Nr.8”Par sociālās palīdzības sniegšanu 

Pāvilostas novadā” un 19.03.2013. Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošie 

noteikumi Nr.9 „Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       U.Kristapsons 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem  

„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Pāvilostas novadā” 

 

 

 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Pašvaldībā ir  saistošie noteikumi par sociālo palīdzību, bet 

no sociālā darba pieredzes izkristalizējusies 

nepieciešamība papildināt noteikumus atsevišķām 

iedzīvotāju grupām un ģimeņu atbalstam.  
Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

 Radīt saistošos noteikumu pašvaldības pabalstu 

piešķiršanai Pāvilostas novadā, nosakot šīs funkcijas 

izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju. 

Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Jaunie noteikumi izstrādāti: 

 1)lai sniegtu palīdzību I, II grupas invalīditāti un ģimenēm 

ar bērniem apkures izdevumu daļējai segšanai; 

2)lai papildinātu veselības aprūpes pabalstu saņēmēju loku; 

3)lai atbalstītu mājas aprūpes pakalpojumu; 

4) lai piešķirtu pabalstu neparedzētu situāciju un apstākļu 

risināšanai. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

Plānotās izmaiņas palielina pabalstu izmaksu dzīvokļu 

pabalstam, veselības aprūpes pabalstam, neparedzētu 

situāciju un apstākļu risināšanai. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Ar saistošo noteikumu projektu ir noteikta mērķgrupa, 

uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta 

tiesiskais regulējums. 

 

 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

 Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Pāvilostas novada Sociālais dienests. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto un 

piekto daļu, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.panta pirmo daļu,  un Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 

43.punktu 

 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts, pamatojoties 

uz personu izteikto viedokli un jautājumiem  pēc palīdzības 

tiekoties ar sociālā dienesta speciālistiem.        
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada pašvaldības 

sadaļā „Saistošie noteikumi” 

http://www.cesis.lv/
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25.§ Par  nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu un 

nokavējuma naudas neaprēķināšanu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt  Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldīto nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu termiņu pagarināšanu uz laiku līdz 27.12.2015. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

26.§ Par transporta izdevumu apmaksu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Apmaksāt transporta izdevumus Vārds, Uzvārds, nokļūšanai no dzīvesvietas uz 

koptreniņiem Grobiņā un atpakaļ; 

1.2. Kompensēt sabiedriskā transporta izdevumus pēc iesniegtajām biļetēm, kuras 

iesniedzamas Pāvilostas novada pašvaldībai; 

1.3. Finanšu līdzekļi izdevumu kompensēšanai no sporta organizatora budžeta.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

27.§ Par deputāta atalgojuma neizmaksāšanu 
(Ziņo U. Kristapsons) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, 

Arta Bunka lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 
 

Atklāti balsojot: PAR 6 (Uldis KRISTAPSONS, Vita CIELAVA, Andris ZAĻKALNS, 

Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- nav, 

ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Nenoteikt domes deputātei Artai Bunkai atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju 

sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu sākot ar 01.11.2015.  

 

28.§ Par Administratīvā līguma saskaņošanu 
Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Neapstiprināt SIA “Melne” līguma labojumus. Atstāt spēkā Pāvilostas novada domes 

27.08.2015. apstiprināto līguma versiju. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

29.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neapstrādātai 

lauksaimniecības zemei 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atlikt uz decembra sēdi, uzklausīt zemes lietu speciālistes viedokli. 

 

30.§ Par Vērgales pagasta muzeja darba laiku 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Vērgales pagasta muzeja darba laiku no 30.11.2015. – 31.05. muzejs atvērts 

P.,O.,T.,C.,P. no 9:30 – 16:30, muzejs slēgts S., Sv.  

31.§ Par kalendāra izcenojumu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt šādu Pāvilostas novada kalendāra izcenojumu: 

 

Pāvilostas novada 

kalendāra pašizmaksa, 

1gb 

Pāvilostas novada 

kalendāra cena nododot  

pašvaldības iestādēm, 

1gb 

Pāvilostas novada 

kalendāra pārdošanas 

cena, 1gb 

4,521 4,52 5,47 

 

 

32.§ Par pašvaldības piekritīgās zemes Sēņu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads nomu 
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Izpilddirektoram A. Magonem sakārtot nodošanas – pieņemšanas aktu par 

pašvaldības piekritīgās zemes Sēņu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads un dabā 

esošām ēkām. 

1.2. Ievest  ēkas Kadastra informācijas sistēmā.  

1.3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi Sēņu iela 1, 

Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,1768 ha un dabā esošām ēkām. 

1.4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN. 
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1.5. Nomas līgumā jāvienojas par ēku savešanu kārtībā. 

 

32.§ Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu 

darbu 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS) deputāti, PRET- 

nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par 

administrācijas un iestāžu darbu. 

 

 

Nākamās komiteju sēdes: 

 

 

Nākamā domes sēde plānota 2015.gada 21. decembrī Vērgales pagasta pārvaldē 

 

Sēde slēgta plkst.15:50 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons ....... . ..... . 2015. 

 

Protokolētāja     Arita Mūrniece 

15.12. 

9.
30

 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde 

10.
00

 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un 

saimniecisko lietu komitejas sēde 

11.
00

 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

11.
30

 Finanšu komitejas sēde 


