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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

 
Pašvaldības nosaukums:  Pāvilostas novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese:  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs:   90000059438 

Pārskata periods:   01.01.2017.-31.12.2017. 

Domes priekšsēdētājs:   Uldis Kristapsons 

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Andris Zaļkalns 

Domes skaitliskais sastāvs:  9 deputāti 

Pašvaldības izpilddirektors:  Alfrēds Magone 

Mājas lapa:    http://www.pavilosta.lv/ 

E – pasts:    dome@pavilosta.lv  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:dome@pavilosta.lv
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2. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1. Novada izveidošana un teritorija 

 

Pāvilostas novads ir izveidots 2009.gada jūnijā apvienojoties Pāvilostas pilsētai ar lauku 

teritoriju - Sakas un Vērgales pagastiem. Sakas pagastā ietilpst apdzīvotas vietas Ulmale, Saka, 

Rīvas, Orgsaļiena, Saļiena, Strante, Vērgales pagastā: -  Vērgale, Bebe, Saraiķi, Ziemupe, Ploce. 

Pāvilostas novada administratīvā teritorija ir 515 km2. Pāvilostas pilsēta ir Pāvilostas novada 

administratīvais centrs. 

2.2. Ģeogrāfiskais novietojums 

 

Pāvilostas novads atrodas Latvijas DR un robežojas ar 6 pašvaldībām – Ventspils, Alsungas, 

Kuldīgas, Aizputes, Durbes un Grobiņas novadiem. Novada administratīvais centrs – Pāvilostas 

pilsēta. Pāvilosta atrodas  211,9 km attālumā no LR galvaspilsētas Rīgas. 

2.3. Ceļu infrastruktūra 

 

Pāvilostas novadā 4 vietējās nozīmes autoceļi ar kopējo garumu 64,2km. 

Pašvaldības autoceļu kopgarums ir 128,78 km, kas sevī ietver B, C un D uzturēšanas klases 

autoceļus. Autoceļi ar B uzturēšanas klasi Pāvilostas novadā sastāda 40,37 km, no kuriem lielākā daļa 

ir ar grants segumu.Vidēji 97% sastāda grants ceļi, bet 3% asfaltēti ceļi. Ar C uzturēšanas klasi 

Pāvuilostas novadā arī lielākā daļa autoceļu ir ar grants segumu – 89%, bet asfalteti ir 11%. Savukārt 

ar D uzturēšanas klasi visi autoceļi ir ar grants segumu. Kopumā pašvaldībā tikai 6% autoceļu ir ar 

asfalta segumu. 

Pašvaldības autoceļi šķērso 13 tiltus, kas ir daudz un tiltiem ir nepieciešami ievērojami līdzekļi 

to uzturēšanai. 

Pāvilostas novadā atrodas arī meža ceļi, kurus uztur Latvijas Valsts mežu Dienvidkurzemes 

mežsaimniecība Akmensraga iecirknis. 

Pāvilostas pilsētā ir 54 ielas, pilsētas ielu kopgarums ir 36 km, no kuriem tikai 3,8 km ir 

asfaltēti.  

2.4. Iedzīvotāji  

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2017.gada sākumā Pāvilostas novadā 

dzīvoja 2891 iedzīvotāji. 

 1.attēls 
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Iedzīvotāju skaits novadā pēc nacionālā sastāva. 

2.attēls 

2.5. Nodarbinātība 

 

Bezdarbnieku skaits Pāvilostas novadā uz 31.12.2017. ir 99 (6.1%). No kopējā 

bezdarbnieku skaita sievietes 52, bet vīrieši – 47, tai skaitā invalīdi 4, ilgstošie 

bezdarbnieki 19, pirms pensijas vecuma bezdarbnieki 27, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 

gadiem 5.    

 
 

3.attēls 
 

 



 
 

 6 Pāvilostas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2017.gadu 

 

3. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

Pāvilostas novada pašvaldības lēmējinstitūciju – domi – veido 9 deputāti, kas pieņem 

lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl:  

o finanšu komiteju piecu locekļu sastāvā;  

o sociālo jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā;  

o izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā;  

o attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 

saimniecisko jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā.  

 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi:  

KOMISIJAS: 

o vēlēšanu komisiju;  

o administratīvo komisiju;  

o iepirkuma komisiju;  

o privatizācijas komisiju;  

o koku ciršanas komisiju;  

o licencēšanas komisija; 

o pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija; 

o inventarizācijas komisija; 

o medību koordinācijas komisija; 

o tiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi. 

 

PĀVILOSTAS OSTAS VALDI 

 
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kuru tiesības, pienākumi un struktūra 

tiek noteikta saskaņā ar domes apstiprinātiem šo iestāžu nolikumiem: 

o Pāvilostas novada pašvaldība;  

o Pāvilostas vidusskola;  

o Vērgales pamatskola;  

o Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”;  

o Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”;  

o Pāvilostas mākslas skola; 

o Pāvilostas Mūzikas skola; 

o Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka;  

o Pāvilostas novada Sakas bibliotēka;  

o Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka;  

o Pāvilostas novada Rīvas bibliotēka;  

o Pāvilostas novada Vērgales bibliotēka;  

o Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēka;  

o Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēka;  

o Pāvilostas ostas pārvalde;  
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o Pāvilostas pilsētas kultūras nams; 

o Vērgales kultūras nams;  

o Ziemupes tautas nams;  

o Pāvilostas novadpētniecības muzejs;  

o Vērgales pagasta muzejs;  

o Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs;  

o Pāvilostas novada bāriņtiesa;  

o Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa;  

o Vērgales sporta nams;  

o Vērgales pagasta pārvalde;  

o Pāvilostas novada sociālais dienests;  

o Pāvilostas novada pašvaldības policija; 

o Pāvilostas novada būvvalde; 

o Pāvilostas novada Bērnu un Jauniešu centrs. 

 
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko  un  tehnisko apkalpošanu,  tā sastāv 

no: 

o kancelejas vadītājas;  

o projektu koordinatores; 

o iepirkumu speciālistes;  

o grāmatvedības;  

o privatizācijas komisijas sekretāres;  

o lietvedes;  

o zemes lietu speciālistes;  

o metodiķes izglītības un kultūras jomā;  

o sabiedrisko attiecību speciālistes; 

o parka dārznieces.  

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

o SIA „RAS –30“; 

o SIA „Vērgales  komunālā saimniecība”; 

o SIA „Liepājas tūrisma informācijas birojs”; 

o SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”.    

         

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

o Latvijas Pašvaldību savienība; 

o Latvijas Pašvaldību mācību centrs; 

o Latvijas Pilsētu savienība; 

o Liepājas rajona partnerība; 

o Latvijas piļu un muižu asociācija; 

o  Kurzemes tūrisma asociācija. 

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

nodrošina Pāvilostas novada pašvaldība un Vērgales pagasta pārvalde. 
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4. PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 
 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.  

 

Pāvilostas novada pašvaldības finanšu mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā 

saimnieciskajā gadā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. 

Saskaņā ar Starptautiskajiem Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem 2017.gada Pāvilostas novada pašvaldības finanšu revīziju veica un atzinumu par gada 

budžeta izpildi sniedza SIA „Nexia Audit Advice” tajā norādot, ka Pāvilostas novada pašvaldības 

finanšu uzskaite tiek veikta saskaņā ar likumdošanu un ir pareiza.    

Finanšu pārskata skaidrojumā apkopota informācija par bilances posteņu izmaiņām pārskata 

gada laikā, skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus. Būtiskuma līmenis bilances posteņu 

skaidrojumiem ir noteikts 10% apmērā no izmaiņu summas. 

 

Pāvilostas  novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido:  

     1. nodokļu ieņēmumi:  

         1.1.iedzīvotāju ienākuma nodoklis;  

         1.2.nekustamā īpašuma nodoklis:  

              1.2.1. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi;  

              1.2.2. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām;  

              1.2.3. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem.  

    

 2. Nenodokļu ieņēmumi:  

       2.1.ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma;  

       2.2.valsts (pašvaldību) nodevas;  

       2.3.maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;  

       2.4.ieņēmumi no nekustamā īpašuma (ēkas, būves, zemes) pārdošanas;  

       2.5.pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi.  

   

 3. Saņemtie maksājumi:  

       3.1.norēķini ar pašvaldību budžetiem;  

       3.2.maksājumi no valsts pamatbudžeta (mērķdotācijas pedagogu darba algām,kultūras 

pasākumiem);  

        3.3.maksājumi no citiem budžetiem.  

 
Pārskats par Pāvilostas  novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot 

ar 2018.gada plānotajiem ieņēmumiem; 

 
         Kods Koda nosaukums   Plāns      

  2017.g. 

Izpilde, 

     Eur 

Izpilde    

   % 

Plāns 2018.g. % no 

budžeta 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1 565 594 1 613 415   1.03 1 375 775    0.35 
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi    335 852    353 352   1.05    337 056    0.09 
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma 
 

         125 

 

        111 

 

  0.89 

 

          195 

 

   0.00 
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas   

     17 917 

 

    17 697 

 

  0.99 

 

     17 535 

 

   0.00 
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas  

      3 300 

 

      3 206 

 

  0.97 

 

 

       3 270 

 

   0.00 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi      
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Izdevumu daļu veido izdevumi pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai. Pāvilostas  novada 

pašvaldība budžeta izdevumu mērķus nosaka saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Pašvaldība 

izvērtē un nosaka galvenās prioritātes.  

Pārskats par Pāvilostas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinot ar 

2018.gada plānotajiem izdevumiem . 

 

Pāvilostas  novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus veido:  

     1. Vispārējās vadības dienesti,kuros ietilpst:  

         1.1.Izpildvara,finanšu darbība;  

         1.2.Vispārējā rakstura transferti no pašvaldības budžeta uz citu pašvaldību budžetiem:  

              1.2.1. Savstarpējie norēķini par izglītību;  

              1.2.2. Sociālo paklpojumu norēķini;  

              1.2.3. Pārējie norēķini.    

 2. Sabiedriskā kārtība un drošība:  

       2.1.Policijas dienesti;  

       2.2.Ugunsdzēšibas,glābšanas dienesti;  

       2.3.Pārējās tieslietu iestādes;  

       2.4.Citi iepriekš neklasificētas sab.kārtības un dršības pakalpojumi.      

 3. Ekanomiskā darbība:  

       3.1.Vispārējā ekonomiskā,komerciālā un nodarbīnātības darbība;  

       3.2.Lauksaimniecība,mežniecība,zivsaimniecība;  

       3.3.Ieguves,apstrādes rūpn. Un būvniecība; 

       3.4.Transports; 

       3.5.Citas nozares; 

       3.6.Pārējā ekonomiskā darbība. 

4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana: 

5. Veselība: 

6. Atpūta,kultūra un reliģija: 

       6.1.Sporta iestādes; 

       6.2.Kultūra. 

7. Izglītība: 

       7.1.Pirmsskolas izglītība; 

       7.2.Vispārējā un profesionālā izglītība; 

    34 263     57 519  1.68      31 411    0.01 
13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma     10 000       7 032  0.70      14 440    0.00 
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti  

 
  

1 445 523 

  

1 432 342 

 

 0.99 

 

 2 072 200 

 

   0.52 
19.0.0.0 Pašvaldīb

u budžetu 

transferti  

 

 

 

   102 165 

 

    98 760 

 

 0.97 

 

     56 237 

 

   0.01 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi  

 
 

    79 428 

  

    78 037 

 

 0.98 

 

     71 620 

 

   0.02 

 KOPĀ 3 595 367 3 662 671  1.02  3 979 739  

 Naudas līdzekļi gada sākumā  

   302 990 

 

        0 

  

    97 106 

 

 KOPĀ 3 898 357 3 662 671    

 Naudas līdzekļi uz 01.01.2018.  

 
 

         0 

 

    97 106 

  

        0 

 

  

 PAVISAM KOPĀ 3 898 357 3 759 777  0.96 4 076 845   1.02 
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       7.3.Līmeņos nedefinētā izglītība. 

8. Sociālā aizsardzība. 

        
 

Kods Koda nosaukums     Plāns        

2017.g 

   Izpilde, 

     Eur 

Izpilde, 

    % 

Plāns 2018.g. % no 

budžeta 
 

 

 

 

 

 
 

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

 
 

   388 662 

 

  386 118 

 

 0.99 

 

   923 819 

 

   0.22 
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  

 
 

    80 359 

 

    75 555 

 

 0.94 

 

     78 903 

 

   0.02 
04.000 Ekonomiskā darbība 1 518 881 1 622 174  1.07 1 252 190    0.30 
06.000 Pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošana  

 

  

   121 279 

 

  123 131 

 

 1.02 

 

   149 282 

 

   0.04 

07.000 Veselības aprūpe  

 
 

      2 909 

   

      3 057 

 

 1.05 

 

      9 498 

 

   0.00 
08.000. Atpūta,kultūra un reliģija  

 
    

  334 176 

 

   306 408 

 

 0.92 

 

 

   361 811 

 

   0.09 

09.000 Izglītība  

 
1 249 684 1 172 848  0.94 1 149 234    0.28 

10.000 Sociālā aizsardzība  

 
 

   146 732 

 

   132 031 

 

 0.90 

 

   193 399 

 

   0.05 
 KOPĀ 3 842 682 3 819 322  0.99 4 118 136   0.95 

 
 

 

Pāvilostas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu veido finanšu 

līdzekļi pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai.  

 

Pāvilostas  novada pašvaldības speciālo budžetu veido:  

     1. Ekanomiskā darbība: 

            1.1. Transports. 

     2. Vides aizsardzība. 

 

Pārskats par Pāvilostas novada pašvaldības 2017.gada speciālo budžetu, salīdzinot ar 2018.gada 

plānoto budžetu; 

 
Kods Koda nosaukums      Plāns       

    2017.g 

   Izpilde, 

     Eur 

Izpilde, 

    % 

     Plāns  

    2018.g. 

% no 

budžeta 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 IEŅĒMUMI      
5.0.0.0 Dabas resursu nodoklis par 

dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

 

 

    7 000 

 

    10 738 

 

 1.53 

 

     7 000 

 

   0.06 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti  

 
 102 486   102 486  1.00  105 465    0.94 

 KOPĀ  109 686   113 224  1.03  112 465    0.85 
 IZDEVUMI      
04.000. Ekonomiskā darbība  131 275   110 994  0.85    105 748    0.80 
05.000 Vides aizsardzība      5 716         605  0.11      26 349    0.20 



 
 

 11 Pāvilostas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2017.gadu 

 

       
 KOPĀ  136 991   111 599  0.81   132 097   1.00 

 

 

Pāvilostas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem. 
 

 

Aizdevējs 

         

             

              Mērķis 

Līguma 

parakstīšan

as datums 

 

  Atmaksu   

  termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, 

  Eur 

Darījuma  

samazināju

ms, 

    Eur 

Atlikums 

perioda 

beigās, 

   Eur 

 

 

 

 

 

% no budžeta 

Valsts  Kase Prioritārā investīciju 

projekta”Līdzfinansējuma 

nodrošināšana Pāvilostas 

ostas pārvaldes EJZF 

projektam “ Pāvilostas ostas 

Ziemeļu un Dienvidu molu 

pagarināšana”  

 

 
15.01.2016. 

 

 
20.12.2023. 

 

 

400 000 

 

 

  30 760 

 

 

369 240 

 

 

 

 

5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS UN 

RAKSTUROJUMS 

 
 Pāvilostas novada kopējā platība 2016.gadā bija 51503,2 ha, bet 2017.gadā 60644,3 ha. 

 

4.attēls 
 

 

Lielākā daļa novada teritorijas 2016.gadā tiek izmantota mežsaimniecībā – 67,39%, 

lauksaimniecībā – 21,4 % un satiksmes infrastruktūra – 2,0%, 2017.gadā mežsaimniecībā – 57,5%, 

lauksaimniecībā – 18 % un satiksmes infrastruktūra – 1,0%. 
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Pāvilostas novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma (NĪ) lietošanas mērķu grupām 

            31.12.2016.     31.12.2017. 

NĪ lietošanas 

mērķu grupa 

Īpašumu 

vai  

lietojumu 

skaits 

Platība, 

ha 

% no 

kopējās 

platības  

Īpašumu 

vai  

lietojumu 

skaits 

Platība, 

ha 

% no 

kopējās 

platības 

Lauksaimniecība 2465 19016,9 36,9 2483 18939,7 31,2 

Mežsaimniecība 1069 30786,9 59,87 1078 30869,9 60,0 

Ūdens objektu 

zeme 

14 202,1 0,4 17 9339,6 6,33 

Derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijas 

8 264,1 0,5 8 264,7 0,4 

Dabas pamatnes 

un rekreācijas 

nozīmes zeme 

52 207,3 0,4 52 207,3 0,3 

Individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

613 151,4 0,3 614 150,4 0,2 

Daudzdzīvokļu 

māju apbūves 

zeme 

42 28,8 0,1 42 28,7 0,04 

Komercdarbības 

objektu apbūves 

zeme 

50 28,2 0,1 48 27,6 0,1 

Sabiedriskās 

nozīmes objektu 

apbūves zeme 

91 108,0 0,2 91 107,9 0,2 

Ražošanas 

objektu apbūves 

zeme 

80 91,3 0,1 80 91,3 0,2 

Satiksmes 

infrastruktūras 

objektu apbūves 

zeme 

270 602,9 1,1 274 602,9 1,0 

Inženiertehniskās 

apgādes tīklu un 

objektu apbūves 

zeme 

42 15,3 0,03 42 15,3 0,03 

 

 

Pēc stāvokļa uz 31.12.2017. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Pāvilostas 

novada teritorijā reģistrētas 4829 zemes vienības ar kopējo platību 60644,3 ha no tām pašvaldībai 

piekritīgas 533 zemes vienības ar kopējo platību 1380,8 ha , kas ir 11,04% no Pāvilostas novada 

teritorijā reģistrēto zemes vienību platības.  

Pāvilostas novada teritorijā pašvaldības īpašumā atrodas 9 dzīvokļi un valdījumā 180 dzīvokļi   

( t.sk. izīrēti 151  un dažādu iemeslu dēļ neizīrēti 38). 
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6. DARBĪBA PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2017.GADĀ PA 

NOZARĒM 

6.1. Izglītība  

 

Pāvilostas novadā izglītības pakalpojumus 2017.gadā piedāvā 6 izglītības iestādes. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes: 

o Vērgales pagasta Pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” 

o Pāvilostas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde „ Dzintariņš” 

 

Kopējais audzēķņu skaits 2017.gadā - 112, no tiem 5-6 gadīgie – 50 

 

5.attēls 
Abas pirmsskolas izglītības iestādes realizē pirmsskolas izglītības programmu. 

 

Vispārējās izglītības iestādes: 

o Pāvilostas vidusskola; 

o Vērgales pamatskola. 

Kopējais audzēkņu skaits 2017.gadā – 216. 
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6.attēls 
Vispārējās izglītības iestādes īsteno 4 izglītības programmas: 

o Pamatizglītības programmu; 

o Vispārējās vidējās izglītības programmu; 

o Speciālās pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem; 

o Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

o Pāvilostas mākslas skola; 

o Pāvilostas Mūzikas skola. 

Kopējais audzēkņu skaits 2017.gadā – 86 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā var apgūt sekojošas izglītības programmas: 

• Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā); 

• Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle); 

• Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle un ģitāras spēle); 

• Pūšaminstrumentu spēle (trompetes spēle). 

Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolās mācās bērni  no Pāvilostas pilsētas, Sakas, Vērgales un 

Jūrkalnes pagastiem.  

Labus rezultātus mākslas un Mūzikas  skolas audzēkņi ieguva Kurzemes reģiona mākslas skolu 

keramikas radošo darbu konkursā ,,Pasaka, pasaciņa..." , kā arī Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas "Stīgu instrumentu spēle" valsts konkursā un 

Aizputes Mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda organizētajā IV profesionālās ievirzes mākslas 

skolu glezniecības konkurss ,,Dzīve kā košums". 

Mūzikas skolā apgūtās muzicēšanas prasmes audzēkņi apliecina uzstājoties koncertos: Mūzikas 

skolā, bērnudārzā, veco ļaužu aprūpes centrā, novada baznīcās, Pāvilostas pilsētas pasākumos, kā arī 

Liepājas reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu audzēkņu festivālā – koncertā "Mēs esam un 

būsim…” u.c., savukārt Mākslas skolu audzēkņu izstādes notiek Mākslas skolā un Pāvilostas pilsētas 

bibliotēkā. 

Pāvilostas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 

ar labām sekmēm piedalās starpnovadu, Kurzemes reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos.  2016./2017.mācību gada 32 olimpiāžu un konkursu uzvarētāji un 23 skolotāji tika 

aicināti uz pieņemšanu pie novada domes priekšsēdētāja. 2 skolēni tika apbalvoti ar naudas balvu par 

piedalīšanos VISC valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, bet divi skolēni no Pāvilostas vidusskolas 

un Vērgales pamatskolas naudas balvu saņēma par iegūtajām vairākām godalgotajām vietām 

starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. 
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Par sasniegumiem sportā 2017.gadā apbalvoti 37 Pāvilostas vidusskolas un Vērgales skolēni. 

Vislabākie sasniegumi 2017.gadā sportistiem bija starpnovadu basketbola,vieglatlētikas, futbola un 

florbola sacensībās. 

Par augstiem mācību sasniegumiem ( vidējā gada atzīme 8,5 un augstāk) mācību gada beigās 

vispārizglītojošo skolu skolēni saņem Pāvilostas novada pašvaldības „Cerību balvu”. 2017.gadā 

naudas balvu ieguva 23 Pāvilostas novada  5.-12.klašu skolēni. 

Visu mācību gadu 9.-12.klašu skolēni katru mēnesi saņem stipendijas pēc Pāvilostas novada 

domes apstiprināta nolikuma. 

Vispārizglītojošās skolās darbojas 21 interešu izglītības pulciņš  ar kopējo dalībnieku skaitu – 

184. Visvairāk skolēni apmeklē kultūrizglītības pulciņus. Daudzi novada skolēni darbojas sporta 

pulciņos. Iespēju robežās pulciņu dalībnieki piedalās Valsts izglītības satura centra projektos – 

konkursos un izstādēs. 2017.gadā ar labiem rezultātiem pulciņu dalībnieki piedalījušies skatuves 

runas konkursā un  folkloras kopu dažādos konkursos. 

Abās vispārējās izglītības iestādēs 1.-2.klašu skolēni apgūst peldētprasmi. 

Visiem pirmsskolas audzēkņiem un skolēniem pašvaldība nodrošina brīvpusdienas. 

Pāvilostas novada izglītības iestādēs 2017.gadā no citām pašvaldībām  mācījās 44 skolēns no 

Grobiņas, Ventspils, Aizputes novadiem  un Liepājas pilsētām. 

6.2. Kultūra 

 

Kultūras pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā Pāvilostas pilsētas kultūras nams, 

Vērgales pagasta kultūras nams un Ziemupes tautas nams. Kultūras nami un tautas nams piedāvā 

kultūras pasākumus visu vecumu iedzīvotāju grupām: valsts svētku pasākumus, gadskārtu 

tradicionālo svētku svinēšanu, koncertus, teātra izrādes, kino, izstādes. Ir izveidots novada pasākumu 

plāns gadam, katru mēnesi tiek veidots mēneša pasākumu plāns un publicēts mājas lapā. Ar 

daudzveidīgu programmu tiek organizēti Pāvilostas pilsētas , Vērgales , Ziemupes un Sakas pagastu 

svētki. Par tradīciju Vērgalē un Ziemupē kļuvuši ģimeņu vakari. Iecienīti ir senioru atpūtas vakari.  

Aktīvi kultūras nami iesaistās Latvijas valsts simtgades dažādu pasākumu organizēšanā. 

Viens no galvenajiem 2017.gadā 4.maijā bija iesaistīšanās akcijā “Apskauj Latviju”, kuras laikā gar 

Latvijas robežu tika stādīti 100 ozoli un viens no tiem ir Pāvilostas novadā Ziemupē. 

Amatiermākslas kolektīvu spektrs  kultūras iestādēs ir pietiekoši daudzveidīgs, lai novada 

iedzīvotāji atbilstoši savām interesēm atrastu radošās izpausmes veidu.  

Pāvilostas pilsētas kultūras namā darbojas: 

o Bērnu dramatiskais kolektīvs 

o Amatierteātris 

o Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”  

o Kultūrvēstures izpētes pulciņš 

o 1.-4.klašu deju kolektīvs 

o 3.-6.klašu deju kolektīvs 

o 5.-9.klašu deju kolektīvs 

o Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” 

o Sieviešu koris „Sīga” 

Vērgales kultūras namā darbojas: 

o Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs ,,Vērgalīte” 

o Senioru vokālais ansamblis ,,Vakarvējš” 

o Bērnu dramatiskais kolektīvs 

o Amatierteātris 
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Aktīvi kolektīvi gatavojas XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Liepājas 

apriņķa tautu deju skatē  VPDK “Vērgalīte” ieguva 1.pakāpes diplomu un VPDK “Mārsils” augstāko 

pakāpi, bet  sieviešu koris “Sīga” ieguva 1.pakāpes diplomu. 

Tradicionāli, kā ik katru gadu, Pāvilostā notiek Zvejnieku svētki , Senās uguns nakts un mākslas 

un mūzikas festivāls „ Zaļais stars”. 

Pāvilostas novadā darbojas divi novadpētniecības muzeji Pāvilostā un Vērgalē. 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs: 

2017.gadā muzejs piedāvājis daudzveidīgus un satura ziņā atraktīvus un radošus pasākumus, 

paaugstinot sabiedrības dažādo grupu brīvā laika izmantošanas kvalitāti. Sadarbojoties ar Pāvilostas 

vidusskolu, muzejs rada vidi skolniekiem, vizuālās mākslas, mājturības, vēstures mācību stundām. 

Tiek rīkoti dažādi tematiski pasākumi piesaistot un iesaistot dažādas sabiedrības grupas un biedrības. 

Pāvilostas pensionāri labprāt piedalās muzeja pasākumos un dalās ar atmiņu stāstījumiem par 

Pāvilostas sadzīvi pagājušā gadsimtā. Nozīmīgākie pasākumi :” Barikādes”, “ Ar VIP sajūtu dzejā”, 

sadarbībā ar Latvijas nacionālās teātru aktrisi novadnieci  Ilzi Rūdolfu un Zani Jančevsku   muzikāls 

pasākums “ Sakas dzirnavas stāsts”, Zvejnieku svētku ietvaros atklātās nodarbības “ Jūras mezgli”, 

Lāčplēšu dienas pasākums “Gaismas ceļš” un “Sakas dēli- Brīvvalsts cīnītāji”. 

2017.gadā par izveidoto konkurētspējīgu ekspozīciju  “Padomju laiki Pāvilostā”  muzejs iegūst 

Latvijas muzeju biedrības Gada balvu Zelta puteklis 2016 nominācija “ Gada ekspozīcija 2016” 

muzejiem ar darbinieku skaitu līdz 10.  

Pārskata gadā muzejam piesaistītie finansiālie līdzekļi: uzbūvēta jauna ēka - Lielgabarīta zvejas 

priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam  ( Eiropas Zivsaimniecības fonda 

projekts). 

Aktīvs darbs norisinās pie Inttereg Latvija- Lietuva projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired 

history”, “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ( 2017.-2018.) projekta.  

Muzeja piedāvājums ir pieejams dažādām apmeklētāju grupām. Vasaras sezonā muzeja 

mērķauditorija ir tūristi un novada viesi (skat.7.attēlu). 

 

7.attēls 

 

2017. gada apkalpoja 3021 apmeklētājus, t.sk. 1113 apmeklētājus grupās, 1369 individuālos 

apmeklētājus un 352 ārzemju apmeklētājus.  

Muzejs apmeklētājiem piedāvājis 9 izstādes , 30 pasākumus un novadītās 58 ekskursijas. 

 
Vērgales pagasta muzejs 
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Vērgales pagasta muzejs dibināts 1992. gadā un atrodas bijušajā Vērgales spirta darītavā. 

Muzeja vērtīgākie eksponāti ir senie darbarīki, arheoloģiskie materiāli no izrakumiem Ošeniekos un 

dokumenti , kas vēsta par Vērgales , Bebes, Ploces un Ziemupes senatni vairāku simtu gadu laika 

posmā. 

Kopējais krājuma vienību skaits muzejā – 3879, no tiem 2017. gadā iegūtas  387. Tajā skaitā 4 

izbraukuma ekspedīcijās – 117 vienības. Muzeju apmeklētāju skaits 2017. gadā – 1847, no tiem 4 

eksursijas ārzemnieku grupām. 2017. gadā muzejā izgatavoti maketi un atjaunoti 3 izstāžu  stendi. 

Izstrādāta jauna koncepsija pamatekspozīcijām. Uzsākta materiālu vākšana un apkopošana izstādei 

un pasākumam Vērgales pamatskolas 190.gadadienai 2018.gada septembrī. 

Ekspozīcijas un izstādes Vērgales pagasta muzejā. 

Muzejā atrodas četras pamatekspozīcijas – “Vērgale laiku lokos”, “Lauksaimniecības  

darbarīki”, “Sadzīves priekšmeti” un “Saimnieces istaba 20.gs. sākumā”.  

Kā vienu no prioritātēm muzejs izvēlējies parādīt Pāvilostas novada iedzīvotāju talantu 

daudzveidību. 2017. gadā muzejā bija apskatāma Elīnas Hornas rokdarbu izstāde “ Par prieku sev un 

citiem”.  

Sadarbībā ar Tukuma muzeju tika izstādītas ceļojošās izstādes “ Vēstules uz bērza tāss” un 

“Ak, svētā Lestene”, kuras noslēguma pasākumu noslēdza Tukuma direktores lekcija.  

Vērgales pagasta svētkos rokdarbu un  tekstiliju izstāde “No muzeja pūra lādes”. 

Izstāde “Veselīgs dzīvesveids un vienādas iespējas sportā. Erasmus projekts-dalībnieku- 

Vērgales pamatskolas skolēnu apgleznoti T-krekli. 

2017. gada nozīmīgākie pasākumi. 

Barikāžu dienu atceres pasākums Vērgales pamatskolā. 

2017. gada 23. februārī  Lejaskurzemes skolu jaunatnes folkloras svētki. Skolēnu folkloras grupas 

apmeklēja muzeju, muzeja manteļskurstenī noklausījās teikas par Vērgales senatni , skolēni minēja 

dažādu krājuma priekšmetu nosaukumus un praktisko pielietojumu.  

Martā tika atzīmēta Vērgales muzeja 25 un tā dibinātāja Alfreda Šnipkes 85 dzimšanas diena.  

Tradicionālais pēdējā zvana pasākums muzejā Vērgales pamatskolas 9.klašu audzēkņiem, šogad ar 

devīzi –“Vai Tu mīli Vērgali?” maijā. 

No maija līdz oktobrim iesaistījāmies akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” , kas deva iespēju 

atklāt  sava pagasta skaistumu un tā senatnes elpu cilvēkiem, kuri savādāk uz Vērgali tā arī nebūtu 

atbraukuši.   

2017. gada rudenī “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta      “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” 

ietvaros muzeja ēkai uzsākts remonts, kurš turpinās vēl šobrīd. 
 

 

Bērnu jauniešu centra svarīgākie  

notikumi 2017. gadā 

 

Janvāra beigās Pāvilostas novada jaunieši piedalījās ikgadējā Nīcas jauniešu dienā, tāpēc visu 

janvāra mēnesi notika gatavošanās šim pasākumam, tika gatavoti mājasdarbi-priekšnesumi, plakāti, 

tērpi.  

Februāra mēnesī  ārpus ikdienas darbības Jauniešu centrā, norisinājās arī Valentīndienas 

aktivitātes- kartiņu veidošana, sirsniņu griešana u.c. 

Marta mēnesī notika vairākas tikšanās ar Pāvilostas jauniešiem, kuri piedalījās Talsu jauniešu 

dienā, lai gatavotos pasākumam, sagatavotu nepieciešamos mājasdarbus. Notika Lieldienu tematikai 

veltītas radošās darbnīcas, kā arī tika atzīmētas Lieldienas ar olu kaujām.  

Aprīlī, dodas prom brīvprātīgais Jordi, tāpēc viņam tiek sagatavots atvadu pasākums, kurā spēlē 

spēles, skatās atmiņu mirkļus un atvadās viens no otra.  

Maijā noris gatavošanās pilsētas svētkiem, radošās darbnīcas, sporta un spēļu aktivitātes gan 

iekštelpās, gan ārpus tām.  Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros tika organizēta ikgadējā Velo-moto-
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auto parāde un sportistu iesildīšanās. Vasaras atklāšanas pasākums, kurā tiek atzīmēta vasaras 

sākšanās. 

Vasaras skolēnu brīvlaikā aktivitātes norisinājās pēc vasaras laika- pārgājieni lieliem un 

maziem, dažādi rokdarbi gan iekštelpās, gan ārā, orientēšanās sacensības, kino diskusiju vakari,  

vasaras strītbola čempionāts, karaoke. Augusta mēnesī Sintija Spriņģe atradās atvaļinājumā.  

Septembra mēnesī  Bērnu un jauniešu centram nomainījās vadītājas, par jauno vadītāju kļuva 

Terēze Cābele, kura jau septembra beigās ar nepilngadīgajiem jauniešiem devās apmaiņas projektā uz 

Spāniju. Septembra beigās piedalījāmies arī Olimpiskajā dienā 2017 Pāvilostas vidusskolā, kur bijām 

sagatavojuši gan aktivitātes, gan balvas. Septembrī norisinājās arī Spēka diena 2017, kur sadarbībā ar 

Aldi Barsukovu cienājām dalībniekus ar tēju un atbalstījām dalībā šajā pasākumā 

Oktobrī tika sagatavots neliels pārsteigums Pāvilostas vidusskolas skolotājiem, kurus cienājām 

ar kliņģeri, jo oktobra sākumā ir Skolotāju diena. Radošajās darbnīcās tika veidotas dažādas puķes no 

plastmasas pudelēm. Oktobrī tika apmeklēts Pāvilostas bibliotēkas jubilejas pasākums.  

Novembra mēnesī, kurš ir Valsts svētku tematiskais mēnesis, norisinājās radošās darbnīcas, 

erudītu spēļu spēlēšana par Latviju. Kopīgi izveidojām dāvanu kasti katrai Pāvilostas pašvaldības 

iestādei, kurai ar Pāvilostas Bērnu un jauniešu centru ir saistības un sadarbība, ar nelielu gardumu pie 

kafijas ikvienam iestādes darbiniekam.  

Decembra mēnesis tika aizvadīts Ziemassvētku noskaņās. Radošās darbnīcās veidoti dekori, 

dāvanas, adventes vainagi, tika rotātas telpas un svētku egle. Par godu Ziemassvētku tirdziņam, 

jaunieši veidoja dažādas dāvaniņas, gan svečturus, gan egļu rotājumus, gan kartiņas, kuras tika 

dāvātas pret ziedojumiem. Savākto naudu ziedojām “Eņģeļiem pār Latviju”.  

 

 

Mērķauditorija: 

Ikdienā, skolas mācību laikā, Bēru un jauniešu centru pārsvarā apmeklē bērni un jaunieši, kuri 

dzīvo attālākā novada teritorijā. Pēc stundām ierodas BJC, lai gaidītu skolēnu autobusu, kurš tos 

nogādās mājās. Vasaras periodā BJC apmeklē bērni un jaunieši, kuri dzīvo Pāvilostas pilsētā vai 

viesojas Pāvilostā. 

Mērķauditorijas vecums ir skolas vecums, no 7 līdz 18 gadiem. Vasaras periodā, BJC apmeklē 

arī pirmskolas vecuma bērni, reti jaunieši līdz 25 gadiem. 

Analizējot BJC apmeklētāju reģistrācijas žurnālu, secinu, ka 2017.gadā centru apmeklēja vidēji 

sekojošs skaits apmeklētāju vienā dienā: 

1. Janvārī vidēji 40 apmeklētāji dienā, 

2. Februārī vidēji 42 apm./dienā, 

3. Martā vidēji 38 apm./dienā, 

4. Aprīlī vidēji 43 apm./dienā, 

5. Maijā vidēji 35 apm./dienā, 

6. Jūnijā vidēji 17 apm./dienā, 

7. Jūlijā vidēji  12 apm./dienā, 

8. Augustā vidēji 14 apm./dienā, 

9. Septembrī vidēji 46 apm./dienā, 

10. Oktobrī vidēji 33 apm./dienā, 

11. Novembrī vidēji 35 apm./dienā, 

12. Decembrī vidēji 30 apm./dienā. 
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6.3. Sports 

Pāvilostas pilsētā 

 

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas Pāvilostā ir salīdzinoši plašas.Iedzīvotājiem ir iespēja 

apmeklēt sporta zāli ,trenažierzāli, stadionu,lauka trenažierus,skeitparku,tenisa kortu,bērnu rotaļu 

laukumus un ziemas sezonā publisko slidotavu.Visas šīs būves  tiek uzturētas lietošanas kārtībā,to 

darba laiki un lietošanas noteikumi pieejami Pāvilostas novada mājas lapā. 

  Pāvilostā strādā viens sporta organizators. 

Sporta nozares uzdevumi : 

*Sastādīt gada budžetu,kur sadalās :sporta sacensību organizēšana ,balvu fonds,līdzdalības 

maksa turnīros un ceļa izdevumi-sportistu dalība citu novadu rīkotajos turnīros. 

*Organizēt un vadīt novada sporta turnīrus. 

*Oraganizēt un vadīt Pāvilostas novada sporta dienas. 

*Izstrādāt sacensību nolikumus. 

*Organizēt novada komandu dalību turnīros ārpus novada. 

*Ievietot informāciju Pāvilostas novada mājas lapā. 

*Sadarboties ar reģionālo laikrakstu ,,Kursas Laiks” un Pāvilostas novada avīzi. 

 

2017.gadā par Pāvilostas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika noorganizēti sekojoši 

sporta pasākumi: Pāvilostas novada sporta dienas,Kurzemes čempionāts pludmales futbolā(divi 

posmi) ,Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss minifutbolā,strītbolā, tenisā (četri 

posmi),Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā , Pāvilostas izaiciājuma kauss zāles futbolā ,spēka 

diena ,Pāvilostas ceļojošais kauss galda tenisā un citi. 

Mūsu novada sportisti aktīvi piedalās arī citu novadu rīkotajos sporta turnīros.Pāvolostas 

futbola  komanda ar labiem panākumiem startē Liepājas atklātajā čempionātā futbolā un zāles futbolā 

organizētos turnīros.Vīru basketbola komanda piedalās Aizputes novada čempionātā 

basketbolā.Galda tenisa komanda piedalījās Aizpues novada čempionātā galda tenisā. 

Pāvilostas novada veterāni minifutbolā un zāles futbolā  piedalās Latvijas mērroga sacensībās. 

2018.gadā plānots turpināt veiksmīgos sporta projekstus un domāts arī par jauniem sporta 

veidiem.Piemēram-nūjošana,spēka trīscīņa un pludmales tenisu. 

Pāvilostas novadā darbojas divas Liepājas rajona sporta skolas sekcijas. Galda tenisā 8 bērni un 

futbolā 20 bērni. 

 

Vērgalē 

Pāvilostas novadā Vērgales pagastā Vērgales sporta namā visa gada garumā treniņus aizvada 

„Pāvilostas novads” basketbola komanda, kura 2017. gada sezonā ar labiem rezultātiem piedalījās trīs 

lielos turnīros: „Rietumu līga- Kurzemes rādio līga” 3. vieta, „Latvijas Čempionu kauss” 5.vieta un 

Liepājas pilsētas basketbola čempionātā, kurā tika startēts ar divām komandām 1.divīzijā 3.vieta un 

2.divīzijā 5.vieta. Sporta namā darbojas basketbola pulciņš, kurā basketbola prasmes var apgūt 

skolēni ar mērķi nākotnē sagatavot spēlētājus lielai komandai. 

Visa mācību gada laikā bērniem trīs reizes nedēļā notiek treniņi futbolā, kurus organizē 

Liepājas rajona sporta spēļu skola sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību. Treniņi tiek organizēti 

divās vecuma grupās un treniņus 2017. gadā apmeklēja 26 bērni. Labākie spēlētāji tiek izvēlēti 

spēlēšanai Liepājas rajona sporta spēļu skolas komandā. 

2017. gadā Vērgales pagastā vairāki sportisti ir iesaistījušies šautriņu mešanas sportā. Šie sportisti 

piedalās dažādās vietējās un Latvijas mēroga sacensībās. Pirmo reizi komandu sacensības tika rīkotas 

arī Vērgales sporta namā. 

Vērgales garo distanču skrējēji regulāri piedalās skriešanas sacensībās „Stirnu buks” un „Skrien 

Latvija” posmos, savās vecumu grupās izcīnot godalgotas vietas. Skrējēji šajā gadā ar labiem 
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panākumiem ir piedalījušies arī citās sacensībās ārpus valsts, Lietuvā un Polijā. 

Ar sportiskām aktivitātēm ir iespējams nodarboties visa gada garumā Vērgales sporta namā, 

kurā var trenēties gan individuāli, gan ar komandu sporta spēlēm. Volejbola komanda „Seniori” 

ziemas mēnešos savas mājas spēles aizvada Vērgalē sacenšoties ar labākām Lejaskurzemes novadu 

volejbola komandām. Dažādos pasākumos Lieldienās, Vērgales svētkos tiek rīkotas sporta aktivitātes 

un sacensības, lai mudinātu sabiedrību nodarboties ar aktīvu dzīves veidu. 

 

6.4. Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimšana 
2017. gadā kopā reģistrēti 19 jaundzimušie, no tiem 9 zēni un 10 meitenes. Laulībā dzimuši 9 bērni 

un 10 bērni dzimuši vecākiem, kuru laulība nav reģistrēta. 5 bērni dzimuši kā pirmie, 8 kā otrie, 4 kā 

trešie un 1 kā ceturtais un 1 kā sestais bērns ģimenē. Visi bērni dzimuši pilngadīgām personām. 

Laulības 
2017. gadā sastādīti 24 laulību reģistri. 3 no laulībām reģistrētas Pāvilostas novada baznīcās – pa 

vienai Ziemupes ev. lut. baznīcā, Sakaslejas ev. lut. baznīcā un Pāvilostas Romas katoļu Svētā Gara 

baznīcā.  

Miršana 

Miršanas 

reģistri 

No tiem pēdējā deklarētā dzīvesvieta reģistrēta 

Pāvilosta Sakas pagastā Vērgales pagastā 

sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši 

18 6 4 3 2 1 2 

 

6.5. Bibliotēkas 

     

Pāvilostas novadā ir 7 publiskās bibliotēkas: Pāvilostas, Sakas, Rīvas, Ulmales, Vērgales, 

Saraiķu, Ziemupes.  

Pāvilostas novada bibliotēkas ir Pāvilostas novada pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestādes, kuras veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu 

iedzīvotājiem.  

Bibliotēku misija - iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā,  veicināt uz 

zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, nodrošināt katru bibliotēkas lietotāju ar visu tālākizglītībai, 

mūžizglītībai un saturīga brīvā laika pavadīšanai noderīgu informāciju.  

Bibliotēkas īsteno informācijas, izglītības, izklaides un sabiedrisko funkciju. Bibliotēku 

apmeklētājiem tiek nodrošināta neierobežota literatūras saņemšana, izmantojot Starpbibliotēku 

abonementa iespējas (SBA). Par novada bibliotēku rezultātiem skatīt tabulā ”Pārskats par novadu 

bibliotēkām 2017. gadā”. 

Pāvilostas un Vērgales bibliotēkas bibliotekāro darbu veic informācijas sistēmā BIS Alise. 

Pārējās novada bibliotēkas ziņas par savu fondu  sniedz rakstiski  Liepājas Centrālai zinātniskajai 

bibliotēkai (Liepājas CZB). 

2017.gadā Pāvilostas novada bibliotēkās kopā reģistrēti  975 lietotāji, t.sk. 304 bērni un jaunieši 

vecumā līdz 18 gadiem. 

Bibliotēku krājumi regulāri tiek papildināti ar jaunieguvumiem, iepērkot iespieddarbus un citus 

dokumentus par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un saņemot dāvinājumus. 2017.gadā Pāvilostas 

novadu bibliotēku krājumi papildināti ar 5071 vienībām- grāmatām un periodiku, par kopējo summu 

11606.00 EUR.  Tika iegādāti 3 datorkomplekti - Pāvilostas, Vērgales un Ziemupes bibliotēkās, 

kopējā vērtība 1527.00 EUR. 

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā tika nomainīti grāmatu plaukti.  
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Bibliotēkās arvien vairāk tiek piedāvāti jauni, inovatīvi pakalpojumi, kuri sekmē bibliotēkas 

lietotāju apmeklējuma pieaugumu. Lielu atsaucību apmeklētāju vidū guvuši bibliotēkas organizētie 

datorkursi, kuros interesentiem bez priekšzināšanām piedāvā apgūt pirmās iemaņas datora un 

interneta resursu izmantošanā. Bibliotēkas iesaistās dažādos projektos un  VKKF mērķprogrammā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”, kurā piedalījās Pāvilostas, Vērgales un Ulmales bibliotēkas, 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā - Pāvilostas, Vērgales un Ziemupes bibliotēkas, Pāvilostas bibliotēka 

iesaistās lasītveicināšanas  programmā ”Grāmatu starts”, Pāvilostas bibliotēka atzīmēja 70. jubileju 

un citi pasākumi. Regulāri tiek iekārtotas tematiskās izstādes, sk. tab., kā arī nepieciešamības 

gadījumā bibliotēkas lasītājus nodrošina ar pakalpojumiem (grāmatu un periodikas piegāde) 

dzīvesvietā.   

Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības 

izsludinātajai balvai “Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs” tika izvirzīta Pāvilostas novada 

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola, kura saņēma “Gaismas nesējas” titulu Kurzemē. 

Pāvilostas novada apbalvojumi - nominācija “GADA NOVADNIEKS 2017” saņēma 

 Ziemupes Tautas nama, Ziemupes bibliotēkas un Ziemupes TIC vadītāja Daina 

Vītola par iesaistīšanos Latvijas valsts 100.gades pasākumu organizēšanā Pāvilostas novada 

Ziemupē, par ziemupnieku kultūras dzīves dažādošanu un tradīciju uzturēšanu, par dažādu projektu 

īstenošanu Ziemupē, savukārt  nominācija „Labais darbs novadam 2017” saņēma Pāvilostas 

bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola par Latvijas Nacionālās bibliotēkas nominācijas “Gaismas nesējs 

Kurzemē” saņemšanu, par dažādu projektu realizāciju, par daudzpusīgu tematisko pasākumu 

organizēšanu pieaugušajiem un bērniem.  

 

 

 

 

 

 

Pārskats par novada bibliotēkām 2017.gadā 

 Pāvilosta      Saka Rīva Ulmale Saraiķi  Vērgale Ziemupe 

Lasītāju skaits 

t.sk. bērni 

378 

126 

111 

11 

62 

15 

67 

19 

66 

22 

210 

90 

81 

21 

Apmeklējumu  skaits 

t.sk. bērni 

6701 

1690 

2212 

925 

1085 

252 

887 

179 

1564 

602 

2077 

804 

1990 

258 

Sociālo tīklu 

apmeklējums 

18960 - - - - - 6874 

Izsniegums 

t.sk. bērniem 

7558 

828 

4181 

254 

4869 

412 

3878 

94 

2297 

438 

3479 

530 

2603 

96 

Datoru skaits 9 4 4 5 4 7 6 

Starpbibliotēku 

abonements (SBA) 

101 98 85 24 21 125 48 

Fondu krājums 

-ienācis 

-izslēgts 

8953 

818 

685 

2676 

764 

814 

2607 

453 

895 

2629 

463 

558 

4245 

1190 

998 

4643 

838 

1583 

3954 

545 

495 

 Pasākumi 29 2 9 2 6 8 19 
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Izstādes         53 36 38 32 14 25 20 

 

Bibliotēku gada 

finansējums  

 

 

27584 

 

8525 

 

4962 
 

10527 

 

11456 

 

17610 

 

10790 

Grāmatām (pašvaldība 

finansējums) 

 

 2144 907 659 900 717 

 

1169 799 

Periodikai (pašvaldības 

finansējums) 

754 505 602 695 663       593 499 

Dokumentu skaits uz 

vienu lasītāju 

23.69 24.11 42 39.24 64,3 22,11 49 

Kārtējie izdev.uz vienu 

lasītāju 

71.87 76.80 80 157.12 173,6 83,86 114 

 

6.6. Sociālā joma 

Pāvilostas novada sociālais dienests 

Pašvaldība īsteno politiku sociālās nodrošināšanas jomā, paplašinot un uzlabojot esošo sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu klāstu. Sociāli neaizsargātajam iedzīvotāju slānim – 

mazturīgajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteiktos 

pabalstus. Sociālajā sfērā svarīgākais uzdevums ir palīdzēt vientuļajiem, mazturīgajiem 

iedzīvotājiem.  

 Kopumā pašvaldības sociālo palīdzību saņēmušas 268 personas, kas ir 9,46 % no kopējā 

iedzīvotāju skaita pašvaldībā. Trūcīgās personas statusu ieguvušas 137 personas, kas ir 4,83 %, bet 

maznodrošinātās personas statusu ieguvušas 129 personas, kas ir4,55 %. (Maznodrošinātā līmenis – 

darbspējas vecumā EUR 216.00, ģimenēs, kur viens vecāks audzina bērnus vai ģimenēs, kurās ir tikai 

pensionāri vai personas ar invaliditāti  EUR 230, vientuļam pensionāram vai personai ar invaliditāti 

EUR 270).  Lielu sociālās palīdzības īpatsvaru sastāda dzīvokļa pabalsts, kuru 2017. gadā ir 

saņēmušas 149  trūcīgas un maznodrošinātas personas(5,26 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita). 

Dienests piedāvā iedzīvotājiem veļas mazgāšanas, dušas un speciālā transporta pakalpojumus. 

Pakalpojuma punktu piedāvātos pakalpojumus izmantoja 1353 (47,74 % no kopējā novada 

iedzīvotāju skaita). 
Saskaņā ar 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai 

aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk 

– DI) īstenošanas noteikumi un Pāvilostas novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions 

parakstījuši nodomu protokolu par dalību projektā "Kurzeme visiem". Projekta mērķis ir palielināt 

Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte. Sociālajā dienestā pavisam ir saņemts 1 

iesniegums no bērnu likumiskiem pārstāvjiem par sociālā pakalpojuma nepieciešamību. 
Turpinājās sadarbība ar biedrību Latvijas Sarkano Krustu Kurzemes nodaļu par pārtikas paku 

izdali Pāvilostas novada trūcīgiem iedzīvotājiem.2017. gadā pavisam izdalītas 685 pārtikas pakas, 

153 trūcīgām ģimenēm (personām). Tāpat turpinās sadarbība ar Liepājas diakonijas centru. 

Pašvaldība ir nodrošinājusi Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem seminārus un 

konsultatīvo atbalstu (supervīzijas).  

Sociālās palīdzības pabalsti 2017. gadā: 

Nr. Pabalsta veids Summa %  Ģimenes 
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EUR no 

kopsummas 

(personas) 

 

1. Garantētais iztikas minimuma pabalsts 3260 17.78 25(44) 

2. Dzīvokļa pabalsts 5030 27.43 79(149) 

3. Veselības aprūpes pabalsts 1962 10.70 23 

4. Atlīdzība audžuģimenei 2280 12.44 1 

5. Bērna piedzimšanas pabalsts 2000 10.91 20 

6. Vienreizējs pabalsts mācību piederumu 

iegādei 

330 1.80 21 

7. Apbedīšanas pabalsts 410 2.24 1 

8. Sociālās garantijas bērniem bāreņiem 1600 8.73 1 

9. Pabalsts politiski represētām personām 270 1.47 18 

10. Pabalsts jubilejās 1193 6.50 79 

     

 Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 

17 personām izlietot EUR 231754 17. 

   

     

     

 

Vērgale 
9927
55%

Pāvilosta 
5803
31%

Saka 2605 
14%

Pabalstu apmērs (EUR)

8.attēls 

   

     

     

     

     

 2017. gadā personām ar īpašām vajadzībām  asistenta pakalpojumus sniedza 31 

persona. 

   

2017. gadā ir organizēti BEA (bērnu emocionālās apmācības) kursi vecākiem. Pašvaldības 

projektu konkursā ir bijis atbalstīts projekts, kura mērķauditorija bija ģimenes ar bērniem. 

 2018. gadā tiek plānots mainīt saistošos noteikumus, kuros paredzēts: 

 atbalsts daudzbērnu ģimenēm; 

 paaugstināt pabalstu 1.klasniekiem; 

 paaugstināt pabalstu politiski represētām personām; 

 paaugstināt pabalstu jubilejās; 

 paaugstināt pabalstu veselības aprūpē. 
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Būtu nepieciešams ieviest sociālo pakalpojumu – ģimenes asistenta pakalpojumu, lai nodrošinātu 

ģimenēm atbalstu un iespēju apgūt sociālās prasmes bērna aprūpē un audzināšanā. 

2018. gadā plānots: 

 dalība pašvaldības izsludinātajā projektā; 

 sociālā dienesta pārreģistrācija Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā; 

 septembrī  Liepājas novadu sociālo darbinieku diena. 

 
Sociālā dienesta statistika 

 

      2017.     2016. 

    2015. 

Klientu lietas 

 Vērgale     163     171 

    148 

 Saka     86     58 

    42 

 Pāvilosta    36     110 

    71 

Kopā      285     339 

    261 
 

9.attēls 

Bāriņtiesa  

 

Bāriņtiesa ir Pāvilostas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura strādā 

pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, nodrošina bērna un rīcībnespējīgas personas tiesisko interešu 

aizsardzību. Novada domes apstiprinātajās teritorijās, bāriņtiesas priekšsēdētāja Civillikumā 

paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, 

kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.  

Bāriņtiesas darbības teritorijā ietilpst Pāvilostas pilsēta, Vērgales pagasts un Sakas pagasts. 

Lietu izskatīšanā un apstākļu izvērtēšanā notiek aktīva sadarbība ar Valsts policiju, Valsts 

probācijas dienestu, Rajona tiesu, Sociālo dienestu un Bāriņtiesām. 

Bāriņtiesa regulāri veic ģimeņu apsekošanu, dzīves apstākļu pārbaudes un veic sarunas ar 

administratīvā procesa dalībniekiem, kā arī izvērtē riskus, lai pieņemtu pamatotus lēmumus. 

 
Nr.  Lietu 

skaits 

Bērni 2017.gads 

1. Bāriņtiesas lietvedībā esošas lietas 

 Šajā gadā no jauna iesāktas lietas 

  45 

4 
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2. Bāriņtiesā izdarīto apliecinājumu skaits 

 Pāvilostā 

 Vērgalē 

  152 

76 

76 

3. Saņemti, reģistrēti un izskatīti iesniegumi   21 

4. Reģistrētā korespondence 

 Saņemtas vēstules 

 Nosūtītas vēstules 

   

146 

128 

5. Pieņemti lēmumi   15 

6. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

 Audžuģimenē 

 Aizbildņu ģimenē 

 institūcijā 

  7 

3 

2 

2 

7. Bērnu mantas pārvaldība 7 9 1 

8. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas 

personas aprūpē 

2 2  

9. Sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšana / 

atjaunošana 

2 2  

10. Aizgādības tiesību pārtraukšanu / atjaunošanu 3 4  

11. Saskarsmes tiesību izmantošana 2 2 1 

12. Adopcija 4 6 1 

13. Aizbildnība 9 9  

14. Izceļošana no valsts 2 4  

15. Audžuģimenes 3 3  

 Aizgādņa iecelšana / atcelšana pilngadīgām 

rīcībnespējīgām personām 

8   

 

Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas, pēc informācijas saņemšanas pārbaudīti bērna vai citas 

rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļi.  

6.7. Būvvalde 

 

Pāvilostas novada domes izveidota iestāde Pāvilostas novada būvvalde,  kontrolē būvniecības 

procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām 

Pāvilostas novada administratīvā teritorijā, pārzina un koordinē vides objektu izvietošanu, zemes 

ierīcību, detālplānojumus, nodrošina kultūrvēsturisko un dabas vērtību aizsardzību un saglabāšanu.  

Būvvalde atbilstoši savai kompetencei sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumiem, aktualizē un uztur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), tādejādi nodrošina 

elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par 

būvniecības procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu 

interpretāciju visā Latvijas teritorijā, sniedz ziņas par būvi, izskata iesniegumus un pieņem lēmumus 

par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu 

saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, izskata būvuzraudzības plānus.  

Apsekojot būvlaukumā esošās būves neatbilstību normatīvo aktu prasībām, lemj par 

nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām 

būvei projektā izvirzītām prasībām.  

Izskata iesniegumus un sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību, par būvniecības 

iespējām attiecīgajā teritorijā, par zemes sadalīšanu un ceļa servitūtu plānošanu, reģistrē citu 

institūciju izdotās būvatļaujas, vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar 
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Būvniecības valsts kontroles biroju, sagatavo un izsniedz izziņas par būvju neesību dabā un  pieņem 

lēmumus par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju statusa noteikšanu. 

Nodrošina Vietējā ģeodēziskā tīkla (VĢT) datu bāzes uzturēšanu un aizsardzību, kā arī 

informācijas sniegšanu no tās, nodrošinot ģeodēziskos atbalsta punktus dažāda veida mērniecības 

darbiem (kadastrālajai uzmērīšanai, augstas detalizācijas topogrāfisko datu iegūšanai, ģeodēzisko 

darbu izpildei, objektu projektēšanai, būvēšanai un ekspluatācijai). 

Ievada un aktualizē informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), 

nodrošinot plānošanas dokumentu (detālplānojumu, lokālplānojumu, teritorijas plānojumu) 

standartizētu iztrādi centralizēti iegūstot nepieciešamo informāciju un izstrādāto dokumentu 

saskaņošanu, publicēšanu un saglabāšanu.  

Papildina Apgrūtināto teritoriju infirmācijas sitēmu (ATIS) datu bāzi ar dažādu objektu un to 

lietošanas tiesību aprobežojumu (aizsargjoslu) teritoriju robežām. 

2017.gadā Pāvilostas novada būvvaldē strādāja  būvvaldes vadītājs - galvenais arhitekts un 

būvinspektors. Pāvilostas novada teritorijas plānotāja un lietvede būvniecības, ģeodēzijas un 

mērniecības jomā. 

Būvniecības uzraudzības procesa ietvaros Pāvilostas novada būvvaldes speciālisti kopumā :  

Būvvaldes 

pamatdarbības 

rādītāji 

2017.gads 

Atzinumi par būves pārbaudi 76 

Būvniecības iecere 

(būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte) 
80 

Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde 71 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 51 

Būvatļauju pielikumi 18 

Atzīme par būvdarbu pārbaudi - 

Pieņemšana ekspluatācijā 25 

Administratīvo pārkāpumu protokoli 1 

Izziņas par būves neesību 9 

Lēmumi par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku 

drošību apdraudošām būvēm 
7 

Lēmumi par patvaļīgu būvniecību 16 

 

2017.gadā Pāvilostas novada būvvalde pieņēma ekspluatācijā sabiedrībai nozīmīgus objektus: 

1. Pašvaldības autoceļa pārbūve “Jūrnieki – Kuplie – Saldenieku ceļš”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 

novadā, 

2. Pašvaldības autoceļa pārbūve “Ķuķu ceļš”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

3. Pašvaldības autoceļa pārbūve “Ventspils ceļš – Silmači”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 

4. Pašvaldības autoceļa pārbūve “Vernāti – Baltiņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 

5. Pašvaldības autoceļa pārbūve “Kapsētu ceļš”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 

6. Mežsaimniecības meža ceļa pārbūve "Liepu dambis", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,  

7. Mežsaimniecības meža ceļa pārbūve "Akseļu atzars", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā; 

8. Teritorijas labiekārtojums, Dzintaru iela 69, Pāvilostā, Pāvilostas novadā; 

9. Stadiona ielas pārbūve, Pāvilostā, Pāvilostas novadā; 

10. Mežsaimniecības meža ceļa pārbūve "Akseļu - Triecēji", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; 

11. Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcija, Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads; 
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6.8. Sabiedriskā kārtība 

2017.gadā Pāvilostas novada pašvaldības policija izskatījusi 92 notikumus, kuri reģistrēti 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas notikuimu reģistrācijas žurnālā. Pārbaudīti bija rakstiski, 

mutiski, telefoniski pieteikti iesniegumi un sūdzības. No tiem: 

 - 15 iesniegumi par nakts miera traucēšanu; 

 - pārbaudītas 4 informācijas no Valsts policijas; 

 - 8 reizes rēaģēts uz informāciju par klaiņojošiem suņiem; 

 - 8 autovadītāji un 2 velobraucēji aizturēti par atrašanos pie stūres reibuma stāvoklī; 

 - sastādīti 2  protokoli par sīko huligānismu; 

 - 5 reizes cilvēki atradās alkohola reibumā sabiedriskās vietās; 

 - 19 atpūtnieki iebrauca Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā, par ko tika sodīti. Viens 

protokols bija apstrīdēts tiesā, bet lēmums netika mainīts. 

 -  2 autovadītāji tika sodīti par apstāšanos neatļautā vietā; 

 - izņemts 1 nelegāli ielikts zveju tīkls; 

 - 2 cilvēki nogādāti uz psihiatrisko nodaļu Liepājā; 

 - kūlas dedzināšana notika 3 reizes; 

 - jūras krastā tika atrasti 3 beigti, izskaloti roņi; 

 - uz Valsts policiju nodota informācij 5 gadījumos; 

 - 11 reizes veikta patrulēšana pa novada teritoriju sadarbībā ar Valsts policiju. 

 

Dažreiz administratīvās lietvedības tika izbeigtas vai pat nēuzsāktas kad pārkāpums bija 

maznozīmīgs, vai vispār nebija noticis.Par maznozīmīgiem tika atzīti arī tie pārkāpumi, kad tika 

noskaidroti fakti, kuru dēļ konkrēta persona nevarēja izpildīt Saistošo notikumu prasības. Pašvaldības 

policija, savā darbā, sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu, komunālo dienestu, Valsts 

policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citiem.Pašvaldības 

policija nodrošina sabiedrisko kārtību visos novada pasākumos un valsts svētkos. 

 

 

6.9. Tūrisma informācijas centrs 

 

Tūrisma nozares attīstības veicināšanas pasākumus Pāvilostas novadā nodrošina un īsteno 

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs un Vērgales/ Ziemupes tūrisma informācijas centrs. 

2017. gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 42 903 EUR apmērā. 

2017. gadā Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā apkalpoti 10070 apmeklētāji. Vasarā 

lielākais ārzemju tūristu skaits no Lietuvas un Vācijas. Palielinājusies novada iedzīvotāju interese par 

tūrisma informācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem – suvenīru tirdzniecību un dažādu Latvijas 

tūrisma brošūru piedāvājumu. 

Apmeklētākie tūrisma objekti Pāvilostas novadā 2017. gadā bijuši: 

Akmeņraga bāka ar aptuveni 4500 apmeklētājiem, 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar 3021 apmeklētājiem, 

Vērgales pagasta muzejā un muižas kompleksā 1847 apmeklētāji. 

Galvenie notikumi 2017. gadā: 
Pāvilostas novada drukāto informatīvo materiālu izdošana ar nolūku popularizēt Pāvilostas 

novadu un tā tūrisma piedāvājumu, nodrošinot šo materiālu izplatīšanu pie tūrisma uzņēmējiem, kā 

arī bezmaksas izplatīšanu Kurzemes un Latvijas tūrisma informācijas centros. 

Pāvilostas novada tūrisma iespēju popularizēšana plašsaziņas līdzekļos: laikrakstos,radio, 

televīzijā un internetā, tūrisma sadaļas aktualizēšana Pāvilostas mājas lapā un Pāvilostas novada 

tūrisma informācijas centra Facebook lapā. 
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Pāvilostas novada popularizēšana starptautiskās un vietējās tūrisma izstādēs- “Balttour” Rīgā, 

“Adventur” Viļņā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja amatnieku gadatirgus. 

Uzņemtas 5 ārvalstu un Latvijas žurnālistu, tūroperatoru un blogeru vizītes Pāvilostas novadā. 

Popularizēšanas nolūkos organizēts fotokonkurs “Pāvilostas novads 2017”. 

20. maijā uzsākta aktīvā tūrisma sezona Pāvilostas pilsētas svētku laikā ar aktivitātēm visai 

ģimenei. 

Piedalīšanās “Zvejnieksvētkos” ar laivošanas atrakciju “Kurjers”. 

Popularizēts un tirgotas biļetes uz mūzikas un mākslas festivālu “Zaļais stars”. 

26. augustā organizēts tūrisma sezonas noslēguma pasākums “Senās uguns nakts”, kurā viesiem 

bija iespēja izbaudīt visdažādākās izklaides. 

Septembrī iesaistīšanās un organizatoriskie pasākumi fonda 1836 pārgājiena “Apceļo, aplido, 

apmīļo Latviju'' ierakts 1836 ceļa stabiņš Ziemupē. 

Pieredzes apmaiņas brauciena, tūrisma gada balvas “Lielais Jēkabs” brauciena  organizēšana 

Pāvilostas tūrisma uzņēmējiem. 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” īstenots  projekts “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot 

Pāvilostas pilsētas pludmales”. 
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7. PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS 

FONDU LĪDZFINANSĒTAJOS PROJEKTOS 
 

N.

P.

K. 

Projekta 

nosaukums 

Fonds, 

program

ma 

 

finansēj

ums 

EUR 

Projekta ietvaros veiktie 

pasākumi 

Statuss 

 

1. 

Pāvilostas ostas 

Ziemeļu un 

Dienvidu molu 

pagarināšana 

EJZF 2 976 73

6.49 

Pāvilostas ostas Ziemeļu 

un Dienvidu molu 

pagarināšana 

Tiek 

realizēts, 

tiks 

pabeigts 

2018. gadā 

2. Lauku ceļu 

infrastruktūras 

sakārtošana 

Pāvilostas 

novadā 

uzņēmējdarbības 

atbalstam lauku 

apvidos 

ELFLA 579 538.

00 

Tika sakārtoti pieci ar 

grants segumu autoceļi: 

divi Sakas pagastā un trīs 

Vērgales pagastā 

Noslēdzies 

3. Veicot 

ieguldījumu 

infrastruktūras 

sakārtošanā 

atbilstoši vietējo 

uzņēmēju 

vajadzībām, 

sekmēt 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

Pāvilostas 

novadā 

ERAF 500 

00.00  

Tiek sakārtota ūdens un 

kanalizācijas sistēma 

Pāvilostas pilsētas  jaunajā 

daļā 

Tiek 

realizēts, 

tiks 

pabeigts 

2018. gadā 

4. Dienvidkurzeme

s piekrastes 

mantojums cauri 

gadsimtiem 

(Projekta 

vadošais 

partneris 

Liepājas pilsētas 

dome): sastāv no 

divām 

aktivitātēm:  

1. Vērgales 

muižas 

kompleksa 

atjaunošana un 

teritorijas 

labiekārtošana. 

____________   

ERAF 800 000.

00 

Vērgales muižas 

kompleksa notiek 

rekonstrukcijas darbi 

sekojošas ēkās: Vērgales 

pagasta muzejam fasādes 

atjaunošana un jumta 

nomaiņa, apkārtnes 

labiekārtojums. 

Vērgales pagasta pārvaldes 

ēkai un kultūras namam: 

fasādes rekonstrukcija un 

apkārtnes labiekārtojums. 

_____________________

__ 

Pretplūdu aizsargbūves- 

promenādes izbūve: 

nostiprināta Sakas upes 

krastu, slipa izbūve, 

Tiek 

realizēts, 

tiks 

pabeigts 

2020. gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Uzsākts 

 

                             

  

Nr.p.k. Nodoku veids 

Atlikums uz         

             31.12.2014. 
Aprē ķ inā ts 

2015.gadā  

VID 

aprē ķ inā ta 

kavē juma 

nauda 

Samaksā ts 

2015.gadā  

Atlikums uz 31.12.2015 

P
ā

rm
a

k
s

a
 

(2
3

7
0
) 

P
a

rā
d

s 

(5
7

0
0
) 

P
ā

rm
a

k
s

a
 

(2
3

7
0
) 

P
a

rā
d

s 

(5
7
0

0
) 

1. 
Iedzī votā ju ienā kuma 

nodoklis          -      31 710   181 715       3 846   187 599        -     29 673 

2. 

Valsts sociā lā s 

apdroš inā š anas 

obligā tā s iemaksas, tai 

skaitā :         -      35 226   395 184          673   398 819       - 

     

    32 263 

 Darba ņ ē mē ju 

iemaksas         -      12 847   121 527    123 004       - 

    11 370 

 Darba devē ja iemaksas         -      22 379   273 657    275 143       -     20 893 

 

3. 

Pievienotā s vē rtī bas 

nodoklis         -       16 557    14 859          315    31 348       - 

      

         383 

4. Dabas resursu nodoklis          -          -        -          -        -       -  

 
                                       

Nodokļ i kopā :         -      83 493    591 758        4 834   617 766       - 

 

     62 319 
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2. Pretplūdu 

aizsargbūves- 

promenādes 

izbūve, lai 

novērstu plūdu 

apdraudējumu 

un uzlabotu 

piekļuvi 

Pāvilostas 

novadpētniecība

s muzeja ēkai un 

moliem 

promenādes izbūve no 

Dzintaru ielas gala līdz 

mola saknei, ar 

labiekārtojuma 

elementiem, muzeja 

apkārtnes labiekārtojums, 

nelielas estrādes izbūve, 

muzeja pieejamībai, 

invalīdu pandusa izbūve 

un ugunsdzēsības kāpnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lielgabarīta 

zvejas 

priekšmetu 

ekspozīcijas 

izveide 

Pāvilostas 

novadpētniecība

s muzejam 

EJZF 

LEADE

R 

program

ma 

60 570.3

6 

   Muzeja malkas šķūņa 

vietā tiek izbūvēta zvejas 

priekšmetu ekspozīcijas 

ēka 

Īstenots  

6.  Vides 

kvalitātes 

uzlabošana, 

labiekārtojot 

Pāvilostas 

pilsētas 

pludmales 

EJZF 

LEADE

R 

program

ma 

94 406.8

3 

 

Labiekārtoti trīs atpūtas 

laukumi pie jūras 

Pāvilostas pilsētā: Kalna 

ielā 43, Jūras ielā 2Aun 

Tirgus ielā 18, kā arī 

atsevišķi labiekārtojuma 

elementi izvietoti 

pludmales zonā un kāpās. 

Īstenots  

7. Palanga. 

Pāvilosta. Jūras 

iedvesmotā 

vēsture 

INTERR

EG 

Latvijas 

Lietuvas 

pārrobež

u 

sadarbīb

as 

program

ma 2014 

- 2020 

148 321.

25 

Divu muzeja ekspozīciju 

izveide Pāvilostas 

novadpētniecības muzejā:  

“Pāvilostas zelta smilšu 

graudi” un “Jūriņ prasa 

smalku tīklu” 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2018. gadā. 

8.  Koordinācijas 

attīstība un 

kapacitātes 

palielināšana 

glābējiem 

Baltijas jūras 

piekrastē 

INTERR

EG 

Latvijas 

Lietuvas 

pārrobež

u 

sadarbīb

as 

program

4 731.00 Divu novērošanas 

videokameru izveide 

Pāvilostas pludmalē. 

Apmācības par glābšanas 

pasākumiem Baltijas jūras 

piekrastē. 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2018. gadā. 
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ma 2014 

- 2020 

9. Pasākumi 

vietējās 

sabiedrības 

veselības 

veicināšanai un 

slimību 

profilaksei 

Pāvilostas 

novadā 

ESF 33 149.0

0 

Pāvilostas novada 

iedzīvotājiem organizēt 

dažādas ar veselības tēmu 

saistītas apmācības un 

fiziskas aktivitātes. 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2019. gadā. 

10. Pilnveidot 

nodarbināto 

personu 

profesionālo 

kompetenci 

ESF  Strādājošiem iespēja 

saņemt apmācības un celta 

savas kompetences un 

profesionalitāti 

Tiek 

īstenots 

11. Atbalsts 

izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai  

ESF  Papildus padziļinātas 

apmācības Pāvilostas 

vidusskolas un Vērgales 

pamatskolas audzēkņiem, 

kam problēmas ar mācību 

vielas apguvi 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2020. gadā. 

12. Atbalsts 

priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai 

(PUMPURS) 

ESF  Preventatīvi pasākumi 

priekšlaicīga mācību 

procesa pārtraukšanai 

Pāvilostas vidusskolā un 

Vērgales pamatskolā 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2020. gadā. 

13. Pašvaldības 

klientu 

informācijas 

pārvaldības 

risinājums 

ESF  Vadošais partneris Rīgas 

dome 

Tiek 

sagatavots 

projekta 

pieteikums 

14. Aprites 

ekonomikas 

attīstības 

sekmēšana caur 

inovatīvu 

iepirkumu un 

kapacitātes 

celšanas 

aktivitātēm 

Baltic 

sea 

reagion 

program

mas 

 Zaļā iepirkuma ieviešanas 

sekmēšana pašvaldībās, 

palīdzot izprast zaļā 

iepirkuma nepieciešamību 

un palīdzot sagatavot zaļā 

iepirkuma nolikumus. 

Vadošais partneris Latvijas 

vides investīciju fonds 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2020. gadā. 

15. Pārgājienu  

tūrisma maršruts 

gar Baltijas jūras 

piekrasti Latvijā 

un Igaunijā 

Igaunijas 

– 

Latvijas 

pārrobež

u 

sadarbīb

as 

program

 Tiek veidota kājāmgājēju 

taka “Jūrtaka” gar Baltijas 

jūras piekrasti no Latvijas 

robežas Rucavā līdz 

Tallinai. Vadošais 

partneris Kurzemes 

plānošanas reģions 

sadarbībā ar Lauku 

Tiek 

īstenots, tiks 

pabeigts 

2020. gadā. 
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mas 

2014.-

2020.g. 

ceļotāju 

16. Valsts nozīmes 

arheoloģiskā 

pieminekļa 

Pāvilostas 

apmetnes 

labiekārtošana 

EJZF 

LEADE

R 

program

ma 

61 946.5

7 

Gājēju celiņa izveide ar 

labiekārtojuma elementiem 

un apgaismojumu 50-

gades parkā Pāvilostā 

Uzsākts, 

tiks 

pabeigts 

2018. gadā. 

17.  Senlietu 

krātuves “Jūras 

māja” izveide 

Ziemupē 

EJZF 

LEADE

R 

program

ma 

124 622.

00 

Vecās pienotavas ēkas 

rekonstrukcija un 

pielāgošana 

daudzfunkcionālam 

centram Ziemupe 

Uzsākts, 

tiks 

pabeigts 

2019. gadā. 

18. Robežsargu 

skatu torņa, kā 

padomju laika 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

atjaunošana un 

izmantošana 

tūrismam 

EJZF 

LEADE

R 

program

ma 

48 761.7

3 

Padomju laika liecinieka- 

robežsargu skatu torņa 

pārbūve un izmantošana 

tūrisma vajadzībām 

Uzsākts, 

tiks 

pabeigts 

2018. gadā. 

19. Pāvilostas 

mākslas skolas 

materiāli 

tehniskās bāzes 

uzlabošana 

VKKF 1119.00 Iegādāta keramikas virpa 

mācību procesa apguvei 

Īstenots 

20. 

 

 

Tūkstoš mēlēm 

ērģeles spēlē  

AS 

Latvijas 

Valsts 

Meži 

atbalstītā 

Zemgale

s 

kultūras 

program

mā 

1200.00 Mazais Kurzemes zonas 

mūzikas skolu audzēkņu 

un pedagogu ērģeļmūzikas 

festivāls 

Īstenots 
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8. PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

Pāvilostas novada domes apstiprinātie plānošanas dokumenti:  

 

Pāvilostas novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam (gala redakcija) ir pieņemta ar 2012. 

gada 27. septembra domes Lēmumu, Protokols Nr.12.,23. Paragrāfs. 

  

Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam (gala redakcija) ir pieņemta ar 2013. 

gada 30. maija domes Lēmumu, Protokols Nr.11., 12. Paragrāfs. 

  

Stājas spēkā ar 20.08.2013. Nr. 15.18-1e/7816 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu" 

Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tika izstrādāts 

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde 

Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros. Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu 

īstenošana:  Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti). 

Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar 

personu apvienību SIA „ Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3 i”. 

Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir pieņemta ar 2015. gada 28. 

maija domes Lēmumu, Protokols Nr.5., 12. Paragrāfs. 

 
9. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 
  

Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapa iedzīvotājiem ir pieejama jau no 2004. gada, kad 

iesākumā tā pildīja Pāvilostas pilsētas mājas lapas funkcijas, bet ar 2009. gadu – Pāvilostas novada 

mājas lapas funkcijas. Ar 2011. gada aprīli novada mājas lapa ir kļuvusi vizuāli vēl saistošāka un 

pieejamāka. Ar katru gadu iedzīvotāju ērtībām mājas lapa tiek vēl vairāk uzlabota. 

Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv tiek regulāri publicēta un aktualizēta informācija 

par projektiem novada attīstībai, aktivitātēm sabiedrības dzīvē, sociālajā, saimnieciskajā u.c. jomās. 

Tajā tiek integrēti dažāda veida baneri, kas ļauj iedzīvotājiem vieglāk izmantot interneta vidē 

pieejamos pakalpojumus, piemēram,  www.latvija.lv, eparaksts.lv, www.latvija.lv/VPVKAC, 

www.kurzemesregions.lv, www.nva.gov.lv, http://www.latvia.travel/lv u.c. Tā pat mājas lapā 

iedzīvotāju ērtībām ir ievietots moduls „Uzdod jautājumu!”, ar kura palīdzību jebkurš var uzdot 

novada domei vai pašvaldībai sev interesējošu jautājumu. Jautājumi un atbildes tiek publicētas arī 

novada informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”. Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par 

dažādām pašvaldībā un novadā aktuālām tēmām, Pāvilostas novada mājas lapā ir integrēts modulis 

„Nedēļas jautājums”. Bet, lai vēl vairāk akcentētu novada domes darbu, mājas lapas labajā pusē ir 

izveidotas sadaļas, kurās iedzīvotāji var ātri un ērti atrast informāciju gan par domes sēdēm un 

lēmumiem, gan domes paziņojumiem, kā arī jau sagatavotas iesniegumu paraugveidlapas. No 2013. 

gada 19. jūnija novada mājas lapā tiek publicēti domes sēžu audio faili. Domes lēmumi lasāmi arī 

novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 2018. gada aprīlī Pāvilostas novada mājas 

lapā www.pavilosta.lv ir integrēts modulis “Ja redzi, ziņo!”, lai iedzīvotājiem būtu ātrāk un ērtāk ziņot 

pašvaldībai par ievērotajām nekārtībām vai vietām, kas jāsalabo, jāsakārto vai jāuzlabo. Ikviens mājas 

lapas apmeklētājs, apskatot šo rīku, var sekot līdzi iedzīvotāju iesūtītajām ziņām, tā aktualitātei un 

atrisinājumam. Kā arī Pāvilostas novada mājas lapai ir izveidota mobilā versija, kas īpaši pielāgota 

viedierīcēm – mobilajiem telefoniem, plaukstdatoriem (planšetēm) utt.   

Aktuālā informācija tiek publicēta arī pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Pāvilostas Novada Ziņas”, kas iznāk kopš 1999. gada aprīļa vienu reizi mēnesī un iesākumā bija A4 

http://www.pavilosta.lv/
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formātā uz 4 lappusēm. Tā kā pašvaldības publiskojamās informācijas apjoms ir krietni palielinājies, 

radās nepieciešamība palielināt izdevuma apjomu. Tāpēc no 2014. gada februāra „Pāvilostas Novada 

Ziņas” tiek izdotas A3 formātā ar 16 lappusēm ar tirāžu 1200 eksemplāros, vasaras mēnešos tirāža 

palielinās līdz 1400 eksemplāriem. Iedzīvotājiem informatīvais izdevums ir pieejams novada 

pašvaldības ēkā un Vērgales pagasta pārvaldē, septiņās novada bibliotēkās, sešos novada veikalos, 

degvielas uzpildes stacijā, tūrisma informācijas centrā, veselības un sociālajā centrā un novada 

muzejos. No 2007. gada janvāra „Pāvilostas Novada Ziņas” elektroniskā versija ir pieejama arī 

pašvaldības mājas lapā, tādējādi gūstot vēl plašāku auditoriju un nodrošinot pašvaldības informācijas 

lielāku pieejamību.  

Pāvilostas novadā notiekošais un aktualitātes regulāri tiek publicētas reģionālajos laikrasktos 

„Kursas Laiks” un „Kurzemes Vārds”  un attiecīgi arī laikrakstu portālos – www.rekurzeme.lv un 

www.liepajniekiem.lv. Informācija par nozīmīgākajiem notikumiem tiek publicēta Latvijas Pašvaldību 

savienības žurnālā „Logs”. Ar 2014. gada 15. aprīli Pāvilostas novadam ir izveidots arī savs 

Twitter.com konts – @Pavilostanovads, kurā tiek atspoguļoti notikumi, pasākumi un citas aktualitātes. 

Pāvilostas novada mājas lapā ir iestrādātas arī sociālajo tīklu Facebook , twitter un draugiem.lv ikonas, 

kas ļauj jebkuru aktualitāti vai notikušo pasākumu pastāstīt un parādīt ļoti plašām iedzīvotāju masām. 

Laba sadarbība ir ar Pāvilostas novada TIC, kas savā Facebook.com kontā ievieto aktuālo pašvaldības 

informāciju. 

Sākot ar 2015. gadu reizi nedēļā pašvaldības aktualitātes tiek translētas arī reģionālajās Radio 

stacijās. 2015. gadā Pāvilostas novada aktualitātes otrdienās saknēja radio stacijas AS “Radio SWH 

Kurzeme” raidījumā “Pāvilostas novada aktualitātes”. Savukārt 2016. gadā  un 2017. gadā Pāvilostas 

novada pašvaldības aktualitātes piektdienās tika translētas radio stacijas AS “Kurzemes radio” 

raidījumā “Pāvilostas novada ziņas”. 

Noteiktās dienās iedzīvotājiem ir nodrošināti pieņemšanas laiki pie domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja.  

Lai veicinātu tiešo dialogu ar iedzīvotājiem, novada vadība tiekas ar nevalstiskajām 

organizācijām, biedrībām, novada uzņēmējiem, pārrunājot aktuālākās problēmas, bet reizi gadā tiek 

rīkotas iedzīvotāju sapulces, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas. 

10. SADRAUDZĪBAS PILSĒTAS 
 

GORODOK pilsēta Ukrainā 
  

        Gorodok (ukrain. Horodoka) ir pilsēta Ļvovas apgabalā Ukrainā, kurai cauri tek  

Smotrych upe. Tas ir administratīvais centrs Gorodokas apgabalā (Horodoka Raion). 

Pilsēta pirmo reizi vēstures dokumentos minēta 1443.gadā.  

        2015.gada 30. martā tika parakstīta sadraudzības deklarācija starp Gorodok 

pilsētu Ukrainā un Pāvilostas novadu Latvijā. Abas pašvaldības vienojās saglabāt 

pastāvīgas saites starp abām pašvaldībām, lai veicinātu dialogu, dalītos pieredzē un 

īstenotu visas kopīgās aktivitātes, kuras varētu veicināt uzlabošanos visās abu pašvaldību kompetenču 

jomās; īpaši iniciēt un atbalstīt abu pašvaldību līdzpilsoņu tikšanās; veicināt pieredzes un labās prakses 

apmaiņu kultūrā, izglītībā, sportā, sociālajā jomā, vides aizsardzībā, infrastruktūras attīstībā un 

uzņēmējdarbībā un attīstīt jaunus sadarbības veidus. 

  

  NERINGAS pašvaldība Lietuvā 

 

  Neringa ir pilsēta un atsevišķa pašvaldība Lietuvas rietumdaļā. Atrodas Kuršu 

kāpās. Faktiski tā nelīdzinās "īstai" pilsētai, jo apvieno vairākus ciematus izkaisītus 

Kuršu kāpās 50 kilometru garumā. Pēc iedzīvotāju skaita mazākā pašvaldība Lietuvā. 

Lietuvas tūrisma centrs. 
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        Neringa aizņem lielāko daļu no Kuršu kāpas Lietuvas daļas. Neringa pilsētas statusu ieguva 1961. 

gadā, kad administratīvi tika apvienoti vairāki ciemati. Neringas pašvaldībā ietilpstošās pilsētas daļas - 

Nida, Preila, Pervalka, Alksnine un Jodkrante. Nida ir centrālā apdzīvotā vieta. Neringu no pārējās 

Lietuvas teritorijas atdala Kuršu joma. Pāri jomai ir nodrošināta prāmju satiksme. 

        2017. gada 22. maijā tika parakstīta sadraudzības deklarācija starp Neringas pašvaldību Lietuvā 

un Pāvilostas novada pašvaldību Latvijā. Abas pašvaldības vienojās veicināt, atbalstīt un koordinēt 

sadarbību uzņēmējdarbības, kultūras, tūrisma, vides aizsardzības, izglītības un sociālās sadarbības 

jomās. 

 

LEBAS pilsēta Polijā 

 

       Leba (poļu: Łeba) ir pilsēta Polijas ziemeļos, neliela zvejas osta pie Baltijas jūras 

uz ziemeļiem no Lemborkas. Pilsēta rakstos pirmoreiz minēta 1282. gadā. Tā attīstījās 

kā zvejas osta un kokmateriālu tirdzniecības centrs. Vairākus gadsimtus pilsētu 

apdraudēja apkārtnes smilšu kāpas līdz 1558. gadā pilsētu pārcēla uz pašreizējo vietu. 

XVIII gadsimtā pēc Prūsijas karaļa rīkojuma Lebā tika izbūvēta lielāka osta. 

Pēc Pirmā pasaules kara Lebas pilsētu un apkārtnes kāpas bija iecienījuši vācu 

mākslinieki. Otrā pasaules kara laikā Lebas pievārtē bija vācu raķešu bāze. Pēc kara, 

pamatojoties uz Potsdamas konferences lēmumiem, pilsēta tika piešķirta Polijai.  

2018. gada 13. martā tika parakstīta par sadarbības uzsākšanu starp Ļebas pašvaldību Polijas 

Republikā un Pāvilostas novada pašvaldību Latvijas Republikā. Abas  pašvaldības vienojās, ka 

centīsies veidot un stiprināt partnerattiecības galvenajās ekonomiskās attīstības jomās, īpašu uzmanību 

pievēršot uzņēmējdarbībai, tūrisma attīstības veicināšanai, kultūrai, vides aizsardzībai, izglītībai un 

zinātnei. 

 

Pāvilostas novada pašvaldībai cieša sadraudzība izveidojusies ar Smiltenes, Auces, 

Priekules un Skrundas novadiem.  

Par cik visas šīs pašvaldības ir Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces un 

kurām ir saistoši LNVPT izvirzītie mērķi, proti, sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju 

apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu 

sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt 

pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi 

atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī, ik gadu kādā no 

Smiltenes, Pāvilostas, Priekules, Skrundas vai Auces novadu pašvaldībām notiek veselību veicinošas 

sporta spēles.  

Tāpat starp novadiem notiek cieša kultūras namu kolektīvu un darbinieku, novadu sportistu un 

jauniešu pieredzes apmaiņas braucieni, piedaloties pilsētu vai pagastu svētkos, startējot ikgadējās 

sporta sacensībās.  
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11. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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12. LĒMUMS PAR PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 

PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 
 

 

 


