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

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 Nr. 2  
 

Pāvilostā      2020. gada 23. janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 9:30 

Sēdi atklāj plkst. 9:32 

 

Sēdi vada:  

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Arita MŪRNIECE Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Gatis BRĒDIĶIS 

Ralfs JENERTS 

Gints JURIKS 

Ārija PAIPA 

Andris ZAĻKALNS 

 

Nepiedalās: 

Vita CIELAVA – pamatdarba dēļ 

 

Pašvaldības darbinieki: 

 

Inguna BLAUBĀRDE – pašvaldības galvenā grāmatvede 

Jānis VITRUPS – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 

Marita KURČANOVA – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Alfrēds MAGONE – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 

  

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada budžeta sastādīšanu  

2. Par Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu skaitu un amatu 

tarifikāciju 

3. Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 

“Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” apstiprināšanu 

mailto:dome@pavilosta.lv
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Atklāti balsojot: PAR 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Ralfs JENERTS; Gints 

JURIKS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS)  deputāti, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2020. gada 23. janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

1.§ Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada budžeta sastādīšanu 
(ziņo U. Kristapsons, debatēs R. Jenerts, I. Blaubārde, G. Juriks, A. Zaļkalns, Ā. Paipa, A. 

Barsukovs, G. Brēdiķis) 
 

Deputāts Gints Juriks balso par lēmumu, bet attiecībā uz 1.10. punktu lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās.  

Deputāte Ārija Paipa balso par lēmumu, bet attiecībā uz 2.10. punktu lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās.  
 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Ralfs JENERTS; Gints 

JURIKS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS)  deputāti, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Paredzēt 

1.1. finansējumu Vērgales pagasta PII “ Kastanītis” elektroplīts iegādei 1500.00 EUR 

apmērā; 

1.2. finansējumu pašvaldības dotācijai Kurzemes plānošanas reģionam 1500.00 EUR 

apmērā; 

1.3. finansējumu skolēnu deju kolektīvu tērpu, deju apavu un masku iegādei XII Latvijas 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2647.95 EUR apmērā; 

1.4. finansējumu Ziemupes bibliotēkas remontam 6946.54 EUR apmērā; 

1.5. finansējumu Vērgales pagasta pārvaldei  

1.6. autobusa iegādei 30300.00 EUR apmērā; 

1.7. norādes zīmes “Vērgale” atjaunošanai 4000 EUR apmērā;  

1.8. finansējumu šādām biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” plānotajām 

aktivitātēm 2020. gadā: 

1.8.1. Tematiskā Ziemassvētku (Adventes)  tirgus organizēšanai (koncerts, radošās 

darbnīcas, vēderprieki) – 150.00 EUR apmērā; 

1.8.2. Lejas ielas svētku (koncerts, uzskates materiāli, dekorēšana u.c.) 

organizēšanai – 500.00 EUR apmērā. 

1.9. līdzfinansējumu “Mūzikas festivālam Zaļas stars 2020” 6500.00 EUR; 

1.10. finansējumu Vērgales pamatskolas fizikas kabineta remontam 6357.90 EUR 

apmērā; 

1.11. finansējumu labiekārtošanas nodaļai materiālu iegādei elektrosadales izveidei pie 

muzeja un Pāvilostas pilsētas centrā 404.00 EUR apmērā; 

1.12. finansējumu elektrības pieslēguma Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, ierīkošanas izmaksu 

daļējai segšanai, saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 28. novembra 

sēdes lēmumu, prot. 12., 8. §; 

1.13. Līdzfinansējumu 50% t.i. 15000,00 EUR apmērā darbinieku veselības 

apdrošināšanai. 
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2. Nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ nepiešķirt papildus finansējumu 

2.1. Vērgales pagasa PII “ Kastanītis”   

2.1.1. iestādes 1. stāva koridora, kāpņu telpas un WC remonatam; 

2.1.2. iestādes dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanai, līdzekļus rast iestādes budžetā; 

2.1.3. apmācību “Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences mācību un 

audzināšanas darbā pirmsskolā”  organizēšanai, līdzekļus rast iestādes 

budžetā; 

2.2. Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” konferences un koncerta “Aizvestajiem” 

rīkošanai, kas tiek organizēts par godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu 

– sacerējumu organizēšanai, u.c. izdevumu segšanai. 

2.3. Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei M. Kurčanovai 

Pāvilostas pilsētas reklāmas video izveidošanai; 

2.4. Liepājas Neredzīgo biedrībai pirts ēkas izbūvei sociālās rehabilitācijas un izziņas 

centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”; 

2.5. Pāvilostas sporta organizatoram, tenisa korta seguma nomaiņai; 

2.6. Pāvilostas novadpētniecības muzejam ventilācijas sistēmas ierīkošanai Tīklu mājas 

ekspozīcijas zālē un apkures katla telpā; 

2.7. Vērgales kultūras namam 

2.7.1. ventilācijas sistēmas izbūvei un tualešu remontam; 

2.7.2. jaunas telts – nojumes iegādei – līdzekļus rast iestādes budžetā; 

2.7.3. aizkaru un žalūziju iegādei kultūras nama zālei; 

2.8. Pāvilostas pilsētas kultūras namam 

2.8.1. VPDK “ Mārsils”  tautas tērpu iegādei; 

2.8.2. jaunas štata vietas izveidei; 

2.8.3. jaunas skaņu aparatūras iegādei; 

2.9. Ziemupes tautas namam saimniecības ēkas jumta nomaiņai un noliktavas ēkas 

aprīkošanai ar plauktiem; 

2.10. Pāvilostas vidusskolai nolietotās datortehnikas nomaiņai pret jaunu – konstatēts, ka 

finansējums jau paredzēts sastādot iestādes 2020. gada budžetu; 

2.11. Vērgales pagasta pārvaldei 

2.11.1. sociālā pakalpojuma centra izveidei; 

2.11.2. ēkas “Doktorāts” rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai; 

2.11.3. daudzdzīvokļu mājas “Teikas” būvniecības pabeigšanai; 

2.11.4. centra laukuma labiekārtošanai; 

2.11.5. asfaltēto ceļa posmu rekonstrukcijai. 

2.12. Biedrībai “ Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”  

2.12.1. semināra “Kultūrvēsturiskās vērtības Pāvilostā” organizēšanai; 

2.12.2. talkas Pāvilostas pelēkajā kāpā – priežu izciršanas organizēšanai 

2.12.3. Ziemassvētku rotājumu konkursa balvu iegādei. 

2.13. Vērgales sporta namam lietusūdens noteksistēmas izbūvei; 

2.14. Pāvilostas novada pašvaldības labiekārtošanas nodaļai 

2.14.1. žoga nomaiņai Plāteru kapos; 

2.14.2. nojumes izbūvei Zeltenes ielā; 

2.14.3. Mežniecības ēkas jumta remontam; 

2.14.4. gājēju celiņa renovācijai pie pašvaldības ēkas – finansējumu rast 

pašvaldības budžetā; 

2.14.5. zvanu torņa izveidei Lanku kapos; 
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3. Ierosināja atkārtoti izskatīt 2020. gada augustā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības 25.11.2019. iesniegumā Nr. 211 (reģ. Nr. PNP/2.2.10/19/2056) izteikto 

ierosinājumu, kurā lūgts ieplānot pašvaldības 2020.gada budžetā finansējumu zemākās 

darba algas likmes – 790.00 EUR mēnesī nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem no 2020. 1. septembra, kā arī izvērtēt iespēju proporcionāli pedagogu zemākās 

darba lagas likmes pieaugumam (5%) palielināt arī skolotāju palīgu un citu pirmsskolas 

izglītības iestāžu tehnisko darbinieku atalgojumu. 

 

2.§ Par Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu skaitu un 

amatu tarifikāciju 
(ziņo U. Kristapsons, debatēs J. Vitrups, A. Mūrniece, ) 

 

Deputāts Aldis Barsukovs balso par sarakstu, bet attiecībā uz amatu sporta organizators 

lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Deputāts Uldis Kristapsons balso par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes priekšsēdētājs 

lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Deputāts Andris Zaļkalns balso par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes priekšsēdētāja 

vietnieks lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Deputāte Ārija Paipa balso par sarakstu, bet attiecībā uz amatu vispārējās vidējās izglītības 

skolotājs lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Ralfs JENERTS; Gints 

JURIKS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS)  deputāti, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 2020. gada štatu sarakstu. 

Stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. 

2. Apstiprināt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 2020. gada tarifikācijas 

sarakstu. Stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. 

3. Iestāžu vadītājiem sagatavot atbilstošas vienošanās ar darbiniekiem pie darba līgumiem par 

izmaiņām darba samaksā.  

 

3.§ Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošo 

noteikumu Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

projekta apstiprināšanu 
(ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Magone, A. Mūrniece. R. Jenerts, A. Zaļkalns, A. 

Barsukovs, G. Juriks, Ā. Paipa, V. Cielava) 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Ralfs JENERTS; Gints 

JURIKS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS)  deputāti, PRET - nav, ATTURAS – nav, 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr.1 

„Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”. 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 

Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 
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Nākamās komiteju sēdes: 

 

 

Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 30. janvārī 9:30  Pāvilostas novada pašvaldībā 

Sēde slēgta plkst.  

 

 

Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons  27.01.2020. 

 

Protokolētāja     Arita Mūrniece 

 

 

20.02. 

9.30 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde 

10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

11.00 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un 

saimniecisko lietu komitejas sēde 

12.00 Finanšu komitejas sēde 


