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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:   01.01.2018.-31.12.2018. 

Domes priekšsēdētājs:   Uldis Kristapsons 

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Andris Zaļkalns 

Domes skaitliskais sastāvs:  9 deputāti 

Pašvaldības izpilddirektors:  Alfrēds Magone 

Mājaslapa:    http://www.pavilosta.lv/ 

E – pasts:    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 Pāvilostas 

novadā arī lielākā daļa autoceļu ir ar grants segumu – 89%, bet asfaltēti 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 2018. gada sākumā Pāvilostas novadā dzīvoja 

2811 iedzīvotāji. 

  

 

 1.attēls 
Iedzīvotāju skaits novadā pēc nacionālā sastāva. 
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2.attēls 

2.5. Nodarbinātība 

 

Bezdarbnieku skaits Pāvilostas novadā uz 31.12.2018. ir 85 (5.4%). No kopējā 

bezdarbnieku skaita sievietes 41, bet vīrieši – 44, tai skaitā invalīdi 4, ilgstošie bezdarbnieki 

31, pirms pensijas vecuma bezdarbnieki 19, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 5.    

 
 

3.attēls 
 

 

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.  
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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 pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija;  

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 Mūzikas un mākslas 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;  

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;  



 
 

 

7 Pāvilostas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

 

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. 

 

 

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 

2018. 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.    
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 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 ieņēmums:  

         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 2018. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 

2019. gada plānotajiem ieņēmumiem; 

 

         Kods Koda nosaukums   Plāns  

  2018. g. 

Izpilde, 

     EUR 

Izpilde  

   % 

Plāns 2019. g. % no 

budžeta 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1 375 775 1 369 728   0.99 1 446 578    0.32 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi    337 056    349 812   1.04    339 087    0.08 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma 

         195          191   0.98            90    0.00 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas      20 805     18 702   0.90      20 146    0.00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas       3 270       1 130   0.35 

 

      2 000    0.00 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi     31 411     40 719  1.30      31 987    0.01 

13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma     14 440     15 752  1.09      55 048    0.01 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti  

 

 2 072 200  1 651 181  0.80  2 429 238    0.55 

19.0.0.0 Pašvaldību budžetu transferti     56 237    172 941  3.07      62 121    0.01 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi      71 620      83 205  1.16      75 931    0.02 

 KOPĀ 3 979 739 3 710 640  0.93  4 460 226  

 Naudas līdzekļi gada sākumā     97 106         0      60 640  

 Iekšējā finansēšana   242 430 – 

184 126 

       0  

 Ieņēmumi kopā ar atlikumu 4 319 275     4 520 866    

 Naudas līdzekļi uz  

01.01.2018./31.12.2018. 

      0     60 640       0    1.00 
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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 2018. gada pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinot ar 2019. 

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 pakalpojumu 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 drošības pakalpojumi.      

 3. Ekonomiskā darbība:  

       3.1.Vispārējā ekonomiskā, komerciālā un nodarbinātības 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; 

       7.3.Līmeņos nedefinētā izglītība. 

8. Sociālā aizsardzība. 
 

Kods Koda nosaukums     Plāns  

  2018.g 

   Izpilde, 

     EUR 

Izpilde, 

    % 

    Plāns  

   2019g. 

% no 

budžeta 

01.000 Vispārējie valdības dienesti     923 819   366 395  0.40    556 112    0.12 
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība      78 903     84 826  1.07     86 507    0.02 
04.000 Ekonomiskā darbība 1 252 190 1 456 398  1.16 1 783 182    0.39 
06.000 Pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošana  
    149 282   165 064  1.11    185 817    0.04 

07.000 Veselības aprūpe        9 498      13 890  1.05     12 868    0.00 
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija       361 811    324 385  0.90 

 

   409 336    0.09 

09.000 Izglītība  1 149 234 1  230 722  1.07 1 190 320    0.26 
10.000 Sociālā aizsardzība     193 399    181 920  0.94    181 920    0.04 
 KOPĀ 4 118 136 3 819 322  0.99 4 520 866   0.96 
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Pāvilostas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu veido finanšu līdzekļi 

pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai.  

Pāvilostas novada pašvaldības speciālo budžetu veido:  

1. Ekonomiskā darbība: 

           1.1. Transports. 

     2. Vides aizsardzība. 

Pārskats par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada speciālo budžetu, salīdzinot ar 2019. gada 

plānoto budžetu; 

 
Kods Koda nosaukums      Plāns  

    2018.g 

   Izpilde, 

     EUR 

Izpilde, 

    % 

     Plāns  

    2019. g. 

% no 

budžeta 

 IEŅĒMUMI      
5.0.0.0 Dabas resursu nodoklis par 

dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

    7 000     7 944  1.14      7 500    0.06 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti   105 465   105 465  1.00  105 465    0.84 
 KOPĀ  112 465   131 959  1.17  112 965    0.90 
 IZDEVUMI      
04.000. Ekonomiskā darbība  105 748     94 738  0.90    116 474    0.92 
05.000 Vides aizsardzība    26 349     43 603  0.11       9 741    0.08 
 KOPĀ  132 097   138 341  1.05   126 215   1.00 

 

Pāvilostas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem. 

 

 

Aizdevējs 

         

             

              Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

 

  Atmaksu  

  termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, 

  Eur 

Darījuma  

samazinājums, 

    Eur 

Atlikums 

perioda 

beigās, 

   Eur 

 

Valsts  

Kase 

Prioritārā investīciju 

projekta”Līdzfinansēju

ma nodrošināšana 

Pāvilostas ostas 

pārvaldes EJZF 

projektam “ Pāvilostas 

ostas Ziemeļu un 

Dienvidu molu 

pagarināšana”  

15.01.2016. 20.12.2023.  400 000 92 300 307 700 

VALSTS 

KASE 

Prioritārā investīciju 

projekta 

“Automātiskās 

Telefonu centrāles 

ēkas pārbūve par 

veselības un sociālo 

centru Vērgalē”  

20.01.2018. 20.01.2021. 159 784 39 940  119 844 

VALSTS 

KASE 

EJZF projekts “Vides 

kvalitātes uzlabošana, 

labiekārtojot 

Pāvilostas pilsētas 

pludmales” 

20.01.2018. 20.01.2021.   82 646 82 646         - 

 

 



 
 

 

11 Pāvilostas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

 

5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS UN 

RAKSTUROJUMS 

 
 Pāvilostas novada kopējā platība 2017. gadā bija 60644,3 ha, bet 2018. gadā 51502,0 ha. 

 

4.attēls 
 

 

Lielākā daļa novada teritorijas 2018. gadā tiek izmantota mežsaimniecībā – 57.5 %, 

lauksaimniecībā – 18 % un satiksmes infrastruktūra – 1,0 %. 

Pēc stāvokļa uz 31.12.2018. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Pāvilostas 

novada teritorijā reģistrētas 4838 zemes vienības ar kopējo platību 51502 ha no tām pašvaldībai 

piekritīgas 541 zemes vienības ar kopējo platību 1396,9 ha, kas ir 2,71 % no Pāvilostas novada 

teritorijā reģistrēto zemes vienību platības.  

Pāvilostas novada teritorijā pašvaldības īpašumā atrodas 15 dzīvokļi un valdījumā 184 dzīvokļi 

(t.sk. izīrēti 151 un dažādu iemeslu dēļ 48). 

 

6. DARBĪBA PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2018.GADĀ PA 

NOZARĒM 

6.1. Izglītība  

Pāvilostas novadā izglītības pakalpojumus 2018. gadā piedāvā 5 izglītības iestādes. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes: 

o Vērgales pagasta Pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” 

o Pāvilostas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde „ Dzintariņš” 

 

Kopējais audzēkņu skaits 2018. gadā - 115, no tiem 5-6 gadīgie – 26 
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5.attēls 
Abas pirmsskolas izglītības iestādes realizē pirmsskolas izglītības programmu. 

 

Vispārējās izglītības iestādes: 

o Pāvilostas vidusskola; 

o Vērgales pamatskola. 

Kopējais audzēkņu skaits 2018. gadā – 208. 

 

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 iestāde: 

o Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola; 

Kopējais audzēkņu skaits 2018. gadā – 82 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā var apgūt sekojošas izglītības programmas: 
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• Vizuāli plastiskā māksla; 

• Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle); 

• Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle un ģitāras spēle); 

• Pūšaminstrumentu spēle (trompetes spēle). 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā mācās bērni no Pāvilostas pilsētas, Sakas, Vērgales un Jūrkalnes 

pagastiem.  

Labus rezultātus Mākslas nodaļas audzēkņi ieguva LR profesionālās ievirzes mākslas un dizaina 

Valsts konkursa II kārtā, Kurzemes reģiona mākslas skolu keramikas radošo darbu konkursā „Pasaka, 

pasaciņa...", 5. Latvijas Republikas profesionālās ievirzes mākslas skolu glezniecības konkurss „Dzīve 

kā košums" Aizputē, vizuālās mākslas konkursā „Priekules Ikars”. 

Mūzikas nodaļā apgūtās muzicēšanas prasmes audzēkņi apliecina uzstājoties koncertos: Mūzikas 

skolā, pirmskolas izglītības iestādēs Pāvilostā un Vērgalē, baznīcās un sociālās aprūpes centros Pāvilostā 

un Liepājā, Pāvilostas pilsētas pasākumos, kā arī Liepājas reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu 

audzēkņu festivālā – koncertā "Mēs esam un būsim…” u.c., savukārt Mākslas nodaļas audzēkņu izstādes 

notiek Pāvilostas pilsētas bibliotēkā un muzejā. 

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

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

konkursos.  2017./2018.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. 

Par sasniegumiem sportā 2018. gadā apbalvoti 38 Pāvilostas vidusskolas un Vērgales skolēni. 

Vislabākie sasniegumi 2018. gadā sportistiem bija starpnovadu vieglatlētikas 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”. 2018. gadā naudas 

balvu ieguva 22 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 – 199. 

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

Iespēju robežās pulciņu dalībnieki piedalās Valsts izglītības satura centra projektos – konkursos un 

izstādēs. 2018. 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 2018. gadā no citām pašvaldībām mācījās 27 skolēns no 

Rīgas, Ventspils novada, Grobiņas novada 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 mājaslapā. 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.  

Amatiermākslas kolektīvu spektrs kultūras iestādēs ir pietiekoši daudzveidīgs, lai novada 

iedzīvotāji atbilstoši savām interesēm atrastu radošās izpausmes veidu.  
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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 

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: 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs: 2018. gadā muzejs turpina piedāvāt 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: “Lai 

atcerētos – 25. marts” “Barikādes”, “Iepazīsti Pāvilostu” atklātās nodarbības “ Jūras mezgli”, Lāčplēšu 

dienas pasākums “Sakas dēli – Brīvvalsts cīnītāji”.  

2018. gada turpināja Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju 

īsteno Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. gadam projektu 

„Palanga. Pavilosta: Jūras iedvesmota vēsture”, projekta ietvaros notika apmācības, pieredzes apmaiņa, 

tiek rīkoti kopīgi pasākumi, noticis fotokonkurss “Pie jūras dzīve mana” un konkurss “Piekrastes sadzīvi 

iedvesmojošās liecības”, tika iekārtotas divas jaunas ekspozīciju zāles: muzejā ēkā patstāvīgā 

ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu graudi” un jaunizveidotajā Tīklu mājā ekspozīcija “Jūriņ prasa 

smalku tīklu”. Izstāžu veidošanā aktīvi tika aicināti iesaistīties Pāvilostas iedzīvotāji, kuri dāvināja 

muzejam vēstures liecības, kas saistītas ar zvejniecību Pāvilostā. Projekta ietvaros muzejam ir izveidota 

interaktīva ekspozīcija, kas atspoguļo Pāvilostas vēsturi simts gadu griezumā, kas cieši saistīta ar 

zvejniecību, kā arī iegādātas četras interaktīvas 3 D brilles, kas parāda trīs zivju sugu: nēģu, reņģu un 

grunduļu nozveju Baltijas jūrā un Sakas upē. 

2018. gadā Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā Bior realizētajā projektā „Pārrobežu upes 

nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā”, jeb LAMPREY, organizēja un piedalījās 

nēģu mazuļu ielaišanās vairākās Kurzemes upēs.  
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2018. gada 25. novembrī Pāvilostas muzejs iedibināja jaunu tradīciju Pāvilostas pilsētai – Nēģu 

dienu. 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs saņem Pateicību par dalību Zemkopības ministrijas konkursā “ 

Lielais loms 2018.” 

Muzejs kā apliecinājumu valsts atzīta muzeja darbībai atkārtoti saņēma Muzeja Akreditācijas 

apliecību Nr.71A4. 

Muzeja piedāvājums ir pieejams dažādām apmeklētāju grupām. Vasaras sezonā muzeja 

mērķauditorija ir tūristi un novada viesi  

2018. gadā muzeju apmeklēja par 7,5 % vairāk nekā 2017. gadā.  Apmeklētāju skaits 4002 t.sk. 972 

apmeklētāji grupās, 2325 individuālos apmeklētāji un 462 ārzemju apmeklētāji.  Muzejs piedāvāja 4 

pamatekspozīcijas, 6 izstādes, 29 pasākumus un novadītās 48 ekskursijas.  

 
Vērgales pagasta muzejs 

 2018. gadā Vērgales pagasta muzejā turpinās ēkas renovācija “Vērgales muižas kompleksa 

atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros, kurš noslēdzas tikai augustā, tāpēc 

gandrīz gadu muzejs apmeklētājiem slēgts.  

   Šajā laikā muzeja darbinieces devās ekspedīcijās pie bijušajām vērgalniecēm, kurās ieguva gan 

vērtīgas fotogrāfijas, gan priekšmetus muzeja krājumam. Ierakstīti atmiņu stāstījumi par dienām, kad 

tuvinieki tika izsūtīti uz Sibīriju, kara laiku, kādu to redzēja maza bērna acis. Ekspedīcijā kopā ar 

pensionāriem – vērgalniekiem devāmies sen pazudušo māju vietu apzināšanā. Atsaucoties vēsturnieka 

aicinājumam, sniedzām ziņas par Vērgales vietvārdiem, apvidvārdiem un Elku pilskalnu.    

    Turpinās sadarbība ar Vērgales pamatskolu. Vecāko klašu skolēni ir vienmēr ieinteresēti pagasta 

vēstures izzinātāji un nesavtīgi palīgi. Mazāko klašu audzēkņi ierodas muzejā, lai uzzinātu, kas tas ir – 

muzejs, un kas tajā atrodas. Muzeju labprāt apmeklē gan pensionāri, gan vidējās un jaunākās paaudzes 

pārstāvji. 

       Muzeja telpu slēgšanas laikā muzejs meklējis radošas iespējas tikties ar apmeklētājiem. Tā 

tradicionālais pēdējā zvana pasākums Vērgales pamatskolas 9. klases audzēkņiem ar devīzi “Vai Tu mīli 

Vērgali?” maijā šoreiz notika pamatskolas klasē. Katrs absolvents dāvanā saņēma ozola stādiņu, kuru 

par godu Latvijas simtgadei iestādīt savās mājās.  Atraktīvs un interesants pasākums norisinājās jūlijā –

“Bebes saietam – 10”, kurā muzejs piedalījās ar ceļojošo izstādi “Bebe senajās fotogrāfijās” un spēli “ 

Vai zini Bebes vietvārda atrašanās vietu kartē?”. Vērgales pagasta svētkos atklāta izstāde ārpus muzeja 

Veselības centrā par Vērgales aptiekas vēsturi.  

      2018. gada nozīmīgākais pasākums: izstāde “Vērgales pamatskolai – 190”. Muzeja krājumā apzināti 

visi Vērgales pamatskolu beigušie no 1922. gada, kā arī 86 dažādu gadu absolventu izlaiduma 

fotogrāfijas, skolas ēkas fotoattēli no 1906. gada līdz mūsdienām. 

    Muzejā atklātas izstādes: Pāvilostas audēju pulciņa “Lumstiņš” jaunākie darbi, Nīcas pagasta 

rokdarbnieču kopas “Vēlziedes” darbu izstāde “ Laimes mātes musturdanči”.  

    Gada beigās uzsākta muzejpedagoģiskā programma “Nāc aust”. Iesaistoties muzeja apmeklētājiem un 

skolas skolēniem paredzēts noaust 10 metrus garu celiņu, kurā katrs atstāj savus sapņus un vēlējumus 

nākošām paaudzēm.  

     2018. gadā apmeklētāju skaits – 1517, t.sk. 957 apmeklētāji grupās, 51 ārzemju un 509 individuālie 

apmeklētāji. Novadīta 21 ekskursija, 11 lekcijas, 9 pasākumi, t.sk. muzejā 2. 

 

Bērnu jauniešu centra svarīgākie notikumi 2018. gadā 

Pēc ziemas brīvlaika, centrā lielu popularitāti gūst galda spēles (Šahu, Uno, Dambreti, Domino, 

Novusu). Tiek rīkotas radošās darbnīcas, kurās pēc iespējas vairāk cenšamies izmantot tādus materiālus, 
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kuri piesārņo mūsu apkārtni, vidi ( plastmasas pudeles, konservu kārbas, stikla pudeles u.tt). Centrā bieži 

notiek dažāda temata diskusijas, par skolēniem aktuālām un ne tik aktuālām tēmām, kā piemēram, 

zinātne, politika, savstarpējās attiecības, vardarbība, izglītība. 

Paša ziemas spalgonī, mums ir iespēja slidot. Centrā pieejami 20 slidu pāri. Šo iespēju izmanto visi 

bērni, kuri apmeklē centru. 

Katru gadu februārī un martā Pāvilostas jaunieši piedalās Jauniešu dienās Nīcā un Talsos. Šogad  

mūsu jaunieši ieguva 1. un 3. vietu  27 komandu konkurencē Mēs lepojamies ar saviem jauniešiem. 

Katru mēnesi tiek rīkots kāds tematisks pasākums. Īpašu popularitāti ir ieguvušas dažādas 

viktorīnas, kurās labprāt piedalās gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni. 

Pāvilostas jaunieši labprāt iesaistās arī publisko pasākumu organizēšanā. Kā piemēru var minēt, 

Pāvilostas pilsētas svētkos, jaunieši organizēja “ Velo – Moto - Auto” parādi. Savukārt, Zvejnieku 

svētkos, jauniešiem tika uzticēts organizēt dažādas aktivitātes bērniem pludmalē. 

Vasaras mēnešos ejam pārgājienos, kuros dodamies ar noteiktu mērķi. Tiek vāktas zāļu tējas, 

tiek meklēti dažādi izejmateriāli radošajām darbnīcām, jeb izzināta apkārtne. Vasarās centru apmeklē 

mazāks bērnu skaits. Priecē, ka centru labprāt apmeklē arī bērni, kuri viesojas Pāvilostā. 

Uzsākot jauno mācību gadu no 9.-16. septembrim 5 jaunieši un centra vadītāja devās uz Spāniju. 

Spānijā, jaunieši sadarbībā ar biedrību “ No idejas līdz attīstībai”, piedalījās starptautiskā projektā “ 

Youth voice for human rights”. Šajā projektā piedalījās arī jaunieši no Maltas, Spānijas, Čehijas un 

Itālijas. 

Tuvojoties rudens saulgriežiem, izzinājām senču tradīcijas Mārtiņos, Miķeļos. 

Par godu Latvijai – 100, mēs Latviju attēlojām savos zīmējumos, darinājām katrs savu ozola lapiņu, kā 

spēka simbolu, uz kuras katrs rakstīja savu vēlējumu Latvijai. Arī radošajās darbnīcās dominēja Latvijas 

karoga krāsas. 

Sagaidot gadu, miju, darbojās Ziemassvētku pasts. Ziemassvētku kartiņas vecākiem, 

tuviniekiem, draugiem darinājām paši. Tapa rotājumi arī eglītei.  

Gada garumā centru apmeklējuši 6293 bērni. Katru mēnesi vidēji dienā centru apmeklējuši 30 bērnu 

skaits. 

6.3. Sports 

Pāvilostas pilsētā 

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

apmeklēt sporta zāli, trenažieru zāli, 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 mājaslapā.   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. *Organizēt un vadīt Pāvilostas novada 

sporta dienas. *Izstrādāt sacensību nolikumus. *Organizēt novada komandu dalību turnīros ārpus 

novada. *Ievietot informāciju Pāvilostas novada mājaslapā. *Sadarboties ar reģionālo laikrakstu „Kursas 

Laiks” un Pāvilostas novada avīzi.  

2018. 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 izaicinājuma kauss zāles futbolā, Pāvilostas ceļojošais kauss galda 

tenisā un citi. Mūsu novada sportisti aktīvi piedalās arī citu novadu rīkotajos sporta turnīros. Pāvilostas 

futbola komanda ar labiem panākumiem startē Liepājas atklātajā čempionātā futbolā 7X7 un zāles 

futbolā organizētos turnīros. Vīru basketbola komanda piedalās Aizputes novada čempionātā basketbolā. 

Galda tenisa komanda piedalījās Aizputes novada čempionātā galda tenisā, Liepājas atklātajā 

čempionātā galda tenisā, Durbes atklātajā čempionātā galda tenisā un piedalījāmies vispasaules galda 

tenisa dienā Aseri - Igaunijā. Pāvilostas novada veterāni minifutbolā un zāles futbolā  piedalās Latvijas 
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mēroga sacensībās. 2019.gadā plānots turpināt veiksmīgos sporta projektus un domāts arī par jauniem 

sporta veidiem. Piemēram-nūjošana, spēka trīscīņa un Pāvilostas novada senjoru sporta dienu. Pāvilostas 

novadā darbojas divas Liepājas rajona sporta skolas sekcijas. Galda tenisā 18 bērni un futbolā 6 bērni. 

 

Vērgalē 

 Pāvilostas novadā Vērgales pagastā ar sportiskām aktivitātēm ir iespējams nodarboties visa gada 

garumā. Vērgales sporta namā var trenēties gan individuāli, gan ar komandām.   

 Vērgales sporta namā treniņus aizvada „Pāvilostas novads” basketbola komanda, kura 2018. 

gada sezonā ar labiem rezultātiem piedalījās divos turnīros: „Rietumu līga - Kurzemes radio līga” 2. 

vieta un Liepājas pilsētas basketbola čempionātā, kurā arī tika izcīnīta 2. vieta. Volejbola komanda 

„Seniori” ziemas mēnešos savas mājas spēles aizvada Vērgalē sacenšoties ar labākām Lejaskurzemes 

novadu volejbola komandām.  

 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. Labākie spēlētāji tiek izvēlēti spēlēšanai Liepājas rajona sporta spēļu skolas komandā.   

 Vērgales pagastā tika izveidots šautriņu mešanas klubs “Vērgale”. Šie sportisti ar pašvaldības 

atbalstu piedalās dažādās vietējās un Latvijas mēroga sacensībās.   

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

Latvija” posmos. Skrējēji ar labiem panākumiem ir piedalījušies arī citās sacensībās ārpus valsts.  

 Dažādos pasākumos Lieldienās, Vērgales svētkos tiek rīkotas sporta aktivitātes un sacensības, 

lai mudinātu pagasta iedzīvotājus nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu.  

 Lai iekustinātu pagastā strādājošos darbiniekus, tika atjaunotas sporta spēles, kurās piedalās 

dažādu kolektīvu, firmu un pašvaldībā strādājošo darbinieku komandas. Kopā šajā pasākumā piedalījās 

astoņas komandas. Šāds pasākums tiks rīkots katru gadu. 2019. gadā plānots pilnībā atjaunot Vērgales 

sporta nama trenažieru zāli un tiek domāts arī par jauniem sporta veidiem.  

 Vizuālas pārvērtības būs āra peldbaseinam. 

6.4. Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimšana 

Dzimšanas reģistri 

 

18 

No tiem, jaundzimušā dzīvesvieta reģistrēta 

Pāvilostā Sakas pagastā 
Vērgales 

pagastā 

Meitene Zēns Meitene Zēns Meitene Zēns 

1 2 1 2 10 2 

 

 Diviem jaundzimušiem ir doti divi vārdi. Laulībā ir dzimuši 8 bērni, bet 10 gadījumos bērni ir 

dzimuši vecākiem, kuri nesastāv laulībā. Par pirmo bērnu mātei kļuva 4 bērni, par otro – 7 bērni, par 

trešo-6 bērni, bet kā ceturtais bērns mātei piedzima 1 jaundzimušais. 16 bērni dzimuši ģimenēs, kurās 

vecāki ir latvieši, 2 bērni dzimuši jauktās ģimenēs. Jaunākais tēvs dzimis 1991. gadā, vecākais - 1979. 

gadā. Jaunākā māte dzimusi 1993. gadā, vecākā – 1977. gadā. Visi bērni ir piedzimuši pilngadīgām 

personām.  

Laulības 

 Sastādīti 34 laulību reģistri. Dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā vietā ir reģistrētas 22 

laulības, savukārt Pāvilostas novada baznīcās reģistrētas 8 laulības. 28 gadījumos ģimenes izvēlējušās 
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uzvārdu pēc vīra uzvārda, 3 gadījumos sieva izvēlējusies pievienot savam uzvārdam vīra uzvārdu un 3 

gadījumos laulātie uzvārdu izvēlējušies nemainīt. Viena laulība reģistrēta ar ārvalstu pilsoni.  

Miršana 

Miršanas reģistri 

24 

No tiem, mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta reģistrēta 

Pāvilostā Sakas pagastā Vērgales pagastā 

Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši 

10 4 2 2 3 3 

 

Visjaunākais mūžībā aizgājušais ir no Vērgales pagasta, bet visvecākais ir no Pāvilostas. 

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).  

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). 

Galvenās darba prioritātes novadu bibliotēkās 2018. gadā:  

• Pasākumi - Latvijas simtgadei; 

• Bērnu un jauniešu lasīt prieka veicināšana un literāro interešu attīstīšana; Piedāvājumu 

pilnveidošana dažādām mērķauditorijām kultūras jomā; 

• Pilnveidota senioru iesaiste viņiem piemērotās un interesējošās aktivitātēs;  

• Sabiedrības viedokļa izzināšana par vēlmēm pavadīt brīvo laiku bibliotēkās – radošajās 

darbnīcās u.c. aktivitātēs;  

• Joprojām aktīvs novadpētniecības darbs: turpinās materiālu vākšana, apkopošana, izstādīšana, 

prezentēšana;  

• Sabiedrības iesaistīšana novadu izzināšanas darbā;  

• Ģimeņu ar bērniem iesaistīšana dažādās aktivitātēs viņiem izdevīgā laikā par interesējošām 

tēmām; 

•  Profesionālās pieredzes apmaiņas veicināšana – piedaloties pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Ziemeļlietuvas bibliotēkām;  

• Krātuvju krājumu izvērtēšana un neatbilstošo grāmatu norakstīšana.  
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7.attēls 
 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, tas atspoguļojas arī bibliotēku kopējos rādītājos – 

samazinājās lasītāju skaits, līdz ar to bibliotēku apmeklējums. Ar katru gadu pieaug izsniegto 

dokumentu skaits lasītājiem, cilvēki vairāk lasa grāmatas un žurnālus. 

8.attēls 

Finansiālais nodrošinājums ar katru gadu pieaug. Bibliotēku krājumi regulāri tiek papildināti ar 

jaunieguvumiem – grāmatām un periodiku. Ziemupes bibliotēka ir iegādājusies jaunu datorkomplektu, 

bet Vērgales bibliotēka grāmatplauktu ar riteņiem izstāžu veidošanai. 

6.6. Sociālā joma 

Pāvilostas novada sociālais dienests 

2018. gadā tika paaugstināti vairāki pabalstu apmēri un ieviesti pat jauni pabalstu veidi, 

piemēram, daudzbērnu ģimeņu bērniem jauno mācību gadu uzsākot. Kopumā 2018. gadā notikušas 24 

sociālā dienesta sēdes, kurās pieņemti 379 lēmumi. Pabalstu apmērs salīdzinājumā ar 2017. gadu – Sakas 
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pagastā – pieaudzis par 8%, Vērgales pagastā – 2%, bet Pāvilostas pilsētā samazinājies par 10%. 

Samazinājies arī vardarbībā cietušo bērnu skaits (psihologa pakalpojumu saņēma 3 novada bērni). 

9.attēls 

10.attēls 

11.attēls 
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Sociālā dienestā 2018. gadā redzeslokā bija 127 aktīvas klientu lietas un 3 riska ģimenes lietas. 

Diemžēl 2 bērni bija jāšķir no ģimenes un jāievieto audžuģimenē.  Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu 

skaits 2018. gadā Pāvilostā – 18%, Sakā – 24%, Vērgalē – 58%.  Pakalpojuma punktu piedāvātos 

pakalpojumus izmantoja 1606 iedzīvotāji, kas ir par 253 iedzīvotājiem vairāk nekā 2017. gadā. 

Saskaņā ar dalību projektā “Kurzeme visiem” vienam bērnam piešķirts pakalpojums “Atelpas 

brīdis”. 

 Turpinājās sadarbība ar biedrību Latvijas Sarkano Krustu Kurzemes nodaļu par pārtikas un 

higiēnas paku izdali Pāvilostas novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

2018. gadā pavisam izdalītas 687 pārtikas pakas, 121 trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 

(personām). Tāpat turpinās sadarbība ar Liepājas diakonijas centru. 

 Pašvaldība visa gada garumā nodrošinājusi Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem 

seminārus un konsultatīvo atbalstu (supervīzijas). Augustā Labklājības ministrija akceptēja dienesta 

pārreģistrāciju uz 5 gadiem. Septembrī par godu profesionālajiem svētkiem tika noorganizēts pasākums 

7 pašvaldību sociālajiem dienestiem. 

 

Bāriņtiesa  

 Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un koleģiāli pieņem lēmumus, notikušas 12 sēdes un 

pārskata periodā bāriņtiesā pieņemti 25 lēmumi. No tiem- 

• 3 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu; 

• 2 vienpersoniskie lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu; 

• 3 lēmumi par aizgādības tiesību atjaunošanu/neatjaunošanu; 

• 4 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu piemērotības vērtēšana, iecelšana un atlaišana); 

• 1 lēmums par bērna nodošanu aprūpē uz laiku; 

• 1 lēmums par nekustamā īpašuma pārdošanu; 

• 2 lēmumi par bērnu mantas pārvaldību; 

• 1 lēmums pēc tiesas pieprasījuma (saskarsmes kārtība); 

• 1 lēmums par bērna ievietošanu institūcijā; 

• 2 lēmumi par bērnu ievietošanu audžuģimenē; 

• 1 lēmums par atļauju bērnam šķērsot valsts robežu; 

• 1 lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu; 

• 4 lēmumi par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; 

 

Ārpusģimenes aprūpē atrodas 10 Pāvilostas novada bērni, no tiem: 

• 6 – aizbildnībā;  

• 4 -  audžuģimenēs; 

 

Dokumentu aprite pārskata periodā no 01.01.2018.-31.12.2018. 

Saņemtie dokumenti 195 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām (nosūtītie atbildes 

dokumenti un iniciatīvas dokumenti) 

178 

 

Bāriņtiesas reģistrācijas žurnālos regulāri tiek aktualizēti ieraksti par uzsāktajām lietām, par lietas 

virzību  un lietās pieņemtajiem lēmumiem. Bāriņtiesas aktīvajā lietvedībā atrodas 40 lietas, pārskata 

periodā ierosinātas 14  jaunas lietas.  

 

 

 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo administratīvo lietu skaits uz 28.12.2018. 
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Kopā  40 

Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos  3 

Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu 7 

Lieta par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā 

vai ārvalstīs 

2 

Bērnu aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana 5 

Adopcijas lietas 3 

Aizbildnības lietas 8 

Audžuģimenes lietas 2 

Lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenēs  3 

Aizgādnības lietas 7 

Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu atbilstoši Arhīva likumam, kurā glabājas pastāvīgi, 

ilgtermiņa, īstermiņa glabājamās lietas, adopcijas lietas, testamenti, darījuma dokumenti, pilnvaras u.c. 

dokumenti no 2009. gada. Bāriņtiesa ik gadu sniedz statistikas pārskatu Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijai par bāriņtiesas darbu. 

Ņemot vērā, ka Pāvilostas novadā nav notāra, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos 

sniedz palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, kā arī izdara apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā 

noteiktos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Pāvilostas novada iedzīvotājiem (darījuma akta projektu 

sagatavošana un apliecināšana, testamentu sastādīšana un atsaukšana, pilnvaru sagatavošana, 

apliecināšana un atsaukšana, kopiju, norakstu un izrakstu pareizības apliecināšana, nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai sastādīšana, parakstu apliecināšana u.c.). Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā 

spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Ar likumu noteikts valsts nodevu apmērs  par 

Bāriņtiesas pakalpojumiem, kas tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā. Kopā veikti 67 apliecinājumi. 

6.7. Būvvalde 

Pāvilostas novada būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde) pārskata periodā – 2018. gadā – turpina 

darboties būvniecības procesu kontrolē, sekojot to atbilstībai Būvniecības likuma un citu būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām Pāvilostas novada administratīvā teritorijā. Koordinē vides objektu 

izvietošanu, zemes ierīcību, teritorijas plānošanu, 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 nodrošinot 

elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības 

procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā 

Latvijas teritorijā. Būvvalde sniedz ziņas par būvēm, izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par 

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

normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.  

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 Būvniecības valsts 

kontroles biroju, sagatavo un izsniedz izziņas par būvju neesību dabā. 

Nodrošina informācijas izsniegšanu no Vietējā ģeodēziskā tīkla (VĢT) datu bāzes, nodrošinot 

ģeodēzisko atbalsta punktu saglabāšanu dažāda veida objektu būvniecības procesā. 

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

nodrošinot plānošanas dokumentu (detālplānojumu, lokālplānojumu) standartizētu izstrādi centralizēti 

iegūstot nepieciešamo informāciju un izstrādāto dokumentu saskaņošanu, publicēšanu un saglabāšanu.  

2018. gadā Būvvaldē darbu turpina būvvaldes vadītājs - arhitekts, būvinspektors un teritorijas 

plānotāja un lietvede būvniecības, ģeodēzijas un mērniecības jomā. 

Būvniecības uzraudzības procesa ietvaros Pāvilostas novada būvvaldes speciālisti kopumā:  

Būvvaldes 2018. gads 
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pamatdarbības 

rādītāji 

Atzinumi par būves pārbaudi 68 

Būvniecības iecere 

(būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte) 
62 

Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde 47 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 34 

Būvatļauju pielikumi 18 

Atzīme par būvdarbu pārbaudi - 

Pieņemšana ekspluatācijā 20 

Administratīvo pārkāpumu protokoli 2 

Izziņas par būves neesību/par jaunbūvi 7 

Lēmumi par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību 

apdraudošām būvēm 
- 

Lēmumi par patvaļīgu būvniecību 17 

 

2018. gadā Pāvilostas novada būvvalde  

1. pieņēma ekspluatācijā sabiedrībai nozīmīgus objektus: 

1.1. Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarinājums Pāvilostas pilsētā; 

1.2. Valts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana Pāvilostas 

pilsētā. 

2. izsniedza atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi sabiedrībai nozīmīgos objektos: 

 2.1. LMT bāzes stacijas “Ulmale” un sakaru masta būvniecība, Sakas pagastā; 

 2.2. Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē, Vērgales pagastā; 

 2.3. Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni, Pāvilostā. 

6.8. Sabiedriskā kārtība 

2018. gadā Pāvilostas novada pašvaldības policija izskatījusi 94 notikumus, kuri reģistrēti 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas notikumu reģistrācijas žurnālā. Pārbaudīti bija rakstiski, mutiski, 

telefoniski pieteikti iesniegumi un sūdzības. No tiem: 

 - 11 iesniegumi par nakts miera traucēšanu; 

 - pārbaudītas 8 informācijas no Valsts policijas; 

 - 4 reizes reaģēts uz informāciju par klaiņojošiem suņiem; 

 - 2 autovadītāji aizturēti par atrašanos pie stūres reibuma stāvoklī; 

 - sastādīti 4 protokoli par sīko huligānismu;  

 - 10 reizes cilvēki atradās alkohola reibumā sabiedriskās vietās; 

 - 12 atpūtnieki iebrauca Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā, par ko tika sodīti; 

 - 8 autovadītāji tika sodīti par apstāšanos neatļautā vietā; 

 - kūlas dedzināšana šogad netika konstatēta. Martā, novada avīzē bijā ievietota izsmeļoša 

informācija par kūlas dedzināšanas nelikumību un atbildību; 

 - uz Valsts policiju nodota informācija 12 gadījumos; 

 - 9 reizes veikta patrulēšana pa novada teritoriju sadarbībā ar Valsts policiju; 

- konstatēti 3 ģimenes konflikti; 

- viens ģimenes konflikts saistīts ar vardarbību; 

- sadarbībā ar Valsts policiju izņemts viens nereģistrēts šaujamierocis; 

- sadarbībā ar Valsts policiju atklāta viena nelegāla alkohola tirdzniecības vieta. 

 

Dažreiz administratīvās lietvedības tika izbeigtas vai pat neuzsāktas 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 
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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. 2018. 

gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 40 946 EUR apmērā. 

2018. gadā Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā apkalpoti 11638apmeklētāji. TIC 

personiski apmeklējuši 93,5 % no apmeklētājiem, pa tālruni 6,05%, e-pastā informācija sniegta 0,45%. 

Vietējie iedzīvotāji no kopējā apmeklētāju skaita sastāda 33,94% un no pārējās Latvijas 47,93%. 

Novada iedzīvotāju interese par tūrisma informācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem – suvenīru 

tirdzniecību un dažādu Latvijas tūrisma brošūru piedāvājumu ir pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu. 

No visiem apmeklētājiem, ārvalstu ceļotāju skaits ir 18,13%. 

Vācija 47,14% no apkalpotajiem ārzemniekiem, Lietuva. 24,02% no apkalpotajiem ārzemniekiem, 

Krievija 9,07% no apkalpotajiem ārzemniekiem, Polija 3.5% no apkalpotajiem ārzemniekiem. 

Novada iedzīvotāju interese par tūrisma informācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem – 

suvenīru tirdzniecību un dažādu Latvijas tūrisma brošūru piedāvājumu. 

Apmeklētākie tūrisma objekti Pāvilostas novadā 2018. gadā bijuši: 

Akmeņraga bāka aptuveni ar 5000 apmeklētājiem, 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar 4002 apmeklētājiem, 

Vērgales pagasta muzejā un muižas kompleksā 1517 apmeklētāji. 

Galvenie notikumi 2018. 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. Tūrisma brošūra tiek izdota 

4 valodās – latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodās. 

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

televīzijā un internetā, tūrisma sadaļas aktualizēšana Pāvilostas mājaslapā un Pāvilostas novada tūrisma 

informācijas centra Facebook lapā. 

2018. gadā noslēgti 7 jauni sadarbības līgumi ar tūrisma uzņēmējiem, lauzti 4 līgumi (trīs no tiem 

beiguši darbību pavisam). 

Pāvilostas novada popularizēšana starptautiskās un vietējās tūrisma izstādēs- “Balttour” Rīgā, 

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

Uzņemtu 2 ārvalstu un Latvijas žurnālistu, tūroperatoru vizītes Pāvilostas novadā. 

Piedalīšanās KTA akcijā “Apceļo Kurzemi” un zīmodziņu izsniegšana. 

Liepājas reģiona tūrisma informācijas speciālistu uzņemšana Pāvilostas novadā un 

iepazīstināšana ar tūrisma piedāvājumu. 

Izstrādāti 6 putnu un 4 tauriņu vērošanas maršruti sadarbībā ar ornitologu Ritvaru Rekmani 

Pāvilostas novadā. 

Popularizēšanas nolūkos organizēts fotokonkurss “Pāvilostas novads 2018”. 

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

ģimenei. 

Zvejnieksvētku laikā apkalpots, vislielākais ienākušo apmeklētāju skaits TIC vēsturē – 317. 

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

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

bija iespēja izbaudīt visdažādākās izklaides. 

Tūrisma gada balvas “Lielais Jēkabs” brauciena organizēšana Pāvilostas tūrisma uzņēmējiem, 

projekta “Jūrtaka” sanāksmes Rojā brauciena organizēšana. 

Pieredzes apmaiņas dienas organizēšana Pāvilostas novadā tūrisma uzņēmējiem. 
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Dalība Kurzemes plānošanas reģiona projektos “Dabas tūrisms visiem”,“Kurši. Tūrisma 

piedāvājuma veidošana”, “East Baltic Coast”, “Retrout”, “Jūrtaka”, “Industriālais mantojums”. 

 

7. PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS 

FONDU LĪDZFINANSĒTAJOS PROJEKTOS 
 

Projekta nosaukums 

Projekta 

izpildes 

stadija 

Investīciju 

avoti 

Atbalstītais 

finansējums 

 EUR 

Kopējais 

finansējums 

 EUR 

  Pāvilostas ostas Ziemeļu un 

Dienvidu molu pagarināšana 
realizēts EJZF 2 976 736,49  

Veicot ieguldījumu infrastruktūras 

sakārtošanā atbilstoši vietējo 

uzņēmēju vajadzībām, sekmēt 

uzņēmējdarbības attīstību 

Pāvilostas novadā 

realizēts ERAF 425 000.00 500 000.00 

Jūras krasta nostiprinājuma posmu 

pagarināšana Pāvilostas pilsētā 
realizēts LVAF  30 790.00 34 703.08 

Vērgales muižas kompleksa 

atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošana 

realizēts ERAF 235 809,25 273 126.66 

Pretplūdu aizsargbūves – 

promenādes izbūve 

realizēšanas 

stadijā 
ERAF 564 190.75 1 076364,77 

 Palanga. Pavilosta. Maritime 

inspired history 

realizēšanas 

stadijā 

LAT/LIT 

Interreg 
22 248.19 148 321.25 

Safety First! realizēts 
LAT/LIT 

Interreg 
709.65 4731.00 

Valsts nozīmes arheoloģiskā 

pieminekļa Pāvilostas apmetnes 

labiekārtošana 

realizēts EJZF  56 104.71 75 424.09 

 Senlietu krātuves “Jūras māja” 

izveide Ziemupē 

realizēšanas 

stadijā 
EJZF 112 160.16 135 415.60 

Robežsargu skatu torņa, kā 

padomju laika kultūrvēsturiskā 

mantojuma atjaunošana un 

izmantošana tūrismam 

realizēšanas 

stadijā 
EJZF 43 885.56  54 888,76 

Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Pāvilostas novadā  

realizēšanas 

stadijā 
ES 33 149.00 33 149.00 

Senlietu krātuves “Jūras māja” 

Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums 

realizēšanas 

stadijā 
LVAF  40 194.10 65 4720.00 

Piekrastes apsaimniekošanas 

praktisko aktivitāšu realizēšana 
realizēts EJZF 15 248.00 15 248.00 

Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

realizēšanas 

stadijā 
ESF  15 889.56 15 889.56 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai 

realizēšanas 

stadijā 
ESF  18 459.00 18 459.00 

Pārgājienu tūrisma maršruts gar 

Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā, jeb Jūrtaka, pašvaldība ir 

realizēts 
EST/LAT 

Interreg,  
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projekta partnere, realizē Lauku 

ceļotājs sadarbībā ar Kurzemes 

plānošanas reģionu 

Pāvilostas Mūzikas skolas materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošana  
realizēts VKKF 500.00 500.00 

Pāvilostas mākslas skolas materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošana 
realizēts VKKF 600.00 600.00 

 

Pašreiz notiek Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde, kuru plānots 

pabeigt līdz 2019. gada beigām.  

 

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. 

Pašreiz notiek Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde, kuru 

plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām.  

 

9. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 
  

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

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

mājaslapas funkcijas. Ar 2011. gada aprīli novada mājaslapa ir kļuvusi vizuāli vēl saistošāka un 

pieejamāka. Ar katru gadu iedzīvotāju ērtībām mājaslapa tiek vēl vairāk uzlabota. 

Pāvilostas novada mājaslapā 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. Tāpat mājaslapā iedzīvotāju 

ērtībām ir ievietots modulis „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 
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novadā aktuālām tēmām, Pāvilostas novada mājaslapā ir integrēts modulis „Nedēļas jautājums”. Bet, lai 

vēl vairāk akcentētu novada domes darbu, mājaslapas 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 mājaslapā tiek publicēti 

domes sēžu audiofaili. Domes lēmumi lasāmi arī novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 

Ziņas”. 2018. gada aprīlī Pāvilostas novada mājaslapā 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 mājaslapas apmeklētājs, apskatot šo rīku, var sekot līdzi 

iedzīvotāju iesūtītajām ziņām, tā aktualitātei un atrisinājumam. Kā arī Pāvilostas novada mājaslapai 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 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 mājaslapā, tādējādi 

gūstot vēl plašāku auditoriju un nodrošinot pašvaldības informācijas lielāku pieejamību.  

Pāvilostas novadā notiekošais un aktualitātes regulāri tiek publicētas reģionālajos laikrakstos 

„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 mājaslapā ir, iestrādātas arī sociālajos 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, 2017. gadā un 2018. 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. Tāpat salīdzinoši bieži tiek rīkotas 

sabiedriskās apspriešanas, kuru laikā iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savas domas, idejas un redzējumu 

par novadā aktuālajiem jautājumiem. 2018. gada 20. septembrī pašvaldība rīkoja sabiedrisko 

apspriešanu par iespējamām aktivitātēm Zaļkalna mežā, Pāvilostā. Savukārt Pāvilostas novada 

pašvaldība 2018. gada 14. augustā aicināja iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu par centra pulksteni 

un laukuma Dzintaru un Tirgus ielu krustojumā labiekārtošanu. 

 

 

 

 

10. SADRAUDZĪBAS PILSĒTAS 
 

http://www.pavilosta.lv/
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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. 

        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.  

Tā kā 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 
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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 2018.GADA 

PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 
 

 


