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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2021. gada 29. aprīlī       Protokols Nr. 12., 33.§ 

 

Par projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 

zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” 

realizācijas ieceres publiskās apspriešanas izsludināšanu 
 

1. 2021. gada 13. aprīlī SIA “BM projekts”, kas ir projekta “ Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, 

infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei 

Pāvilostā” projektētāji, iesniedza Pāvilostas novada būvvaldei būvprojektu minimālā sastāvā 

izvērtēšanai. 

2. 2021. gada 26. aprīlī Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs Jānis Grundbergs sniedza 

informāciju Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam par lēmumu 

izsniegt būvatļauju  projektam “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 

zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”, nepiemērojot 

Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā noteikto Būvniecības ieceres publiskās 

apspriešanas procedūru. 

3. Ņemot vērā, ka sabiedrībā vērojama pretrunīga nostāja – ir sabiedrības daļa, kas atbalsta 

minētā projekta īstenošanu un vērtē to, kā nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, savukārt 

ir arī sabiedrības daļa, kas ļoti aktīvi cenšas šo projektu apturēt. 

4. Realizējot labas pārvaldības principu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas ieteikumu, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 26.04.2021. ir 

iesniedzis iesniegumu Pāvilostas novada būvvaldes vadītājam ar lūgumu apturēt būvatļaujas 

izsniegšanu projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas 

izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizēšanai uz laiku, kamēr 

pašvaldība organizē projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas 

zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” publisko apspriešanu. 

5. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.1 pantu konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības 

iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var 

organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.  

6. Projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru 

ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizēšana ir definējama, kā pašvaldības 

autonomā funkcija - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 

pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

7. Domes priekšsēdētājs ierosina domei  

7.1. piemērot projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas 

izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” ieceres publisko 

apspriešanu likuma “Par pašvaldībām” 61.1 un 61.2 panta kārtībā, nosakot publiskās 

apspriešanas termiņu no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 25. maijam.  

7.2. pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju Latvijā, publisko apspriešanu organizēt 

rakstveidā. 

7.3. apstiprināt publiskās apspriešanas aptaujas anketu. 

7.4. noteikt, ka katram ir tiesības paust viedokli par publiskās apspriešanas jautājumu. 

7.5. par prioritāriem noteikt Pāvilostas novadā vismaz 6 mēnešus deklarēto personu 

viedokļus. 

7.6. noteikt, ka Publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās ne mazāk kā 

100 personas. 

7.7. lai izvairītos no nepamatotas rezultātu ietekmēšanas, noteikt, ka Publiskai apspriešanai 

par derīgām tiek atzītas identificējamu personu (norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas 

adrese un kontaktinformācija, kā arī pašrocīgs vai drošs elektroniskais paraksts) 

iesniegtas anketas.  

8. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.1 un 61.2 pantu un Pāvilostas novada 

pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 5 “Pāvilostas novada pašvaldības 

nolikums” 99. punktu un 99.6. apakšpunktu, 100.3. apakšpunktu, 101.punktu, 102. punktu, 

103. punktu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

8.1. Izsludināt projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas 

izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” ieceres publisko 

apspriešanu (turpmāk tekstā – Publiskā apspriešana). 

8.2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2021. gada 5. maija līdz 25. maijam; 

8.3. Pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju Latvijā, publisko apspriešanu organizēt 

rakstveidā. 

8.4. Apstiprināt publiskās apspriešanas aptaujas anketu. 

8.5. Noteikt, ka katram ir tiesības paust viedokli par publiskās apspriešanas jautājumu. 

8.6. Par prioritāriem noteikt Pāvilostas novadā vismaz 6 mēnešus deklarēto personu 

viedokļus. 

8.7. Noteikt, ka Publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās ne mazāk kā 

100 personas. 

8.8. Lai izvairītos no nepamatotas rezultātu ietekmēšanas, noteikt, ka Publiskai apspriešanai 

par derīgām tiek atzītas identificējamu personu (norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas 

adrese un kontaktinformācija, kā arī pašrocīgs vai drošs elektroniskais paraksts) 

iesniegtas anketas. 

8.9. Noteikt, ka Publiskās apspriešanas laikā ar projekta dokumentāciju var iepazīties  

Elektroniski: 

1. Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-377984-829; 

2. Pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv sadaļā “Domes paziņojumi”. 

Klātienē: 

1. Informācija izvietota pašvaldības ēkas (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) 

skatlogos pie ieejas durvīm; 

2. Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) darba 

dienās darba laikā, apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr. 63498261. 

8.10. Rakstiski aizpildītas aptaujas veidlapas var iesniegt: 

http://www.pavilosta.lv/


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

8.10.1. elektroniski nosūtīt pa e-pastu: projekti@pavilosta.lv (parakstītus ar elektronisko 

parakstu); 

8.10.2. Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 

kancelejā) darba dienās darba laikā; 

8.10.3. ievietot pasta kastītē pie pašvaldības administrācijas ēkas (Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā); 

8.10.4. Vērgales pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Vērgale, Pāvilostas novads, pie lietvedes). 

8.11. Noteikt Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru par atbildīgo personu 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanai, iesniegšanai domei un publicēšanai 

Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un Pāvilostas novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 

 
Lēmuma projektu 28.04.2021. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu elektroniski izsniegt: 

1- V. Ģēģerei 

2- A. Magonem 

3- www.pavilosta.lv 

4- būvvaldei 
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes 

29.04.2021. sēdei 

Prot. Nr. 12., 33.§ 

 

APTAUJAS VEIDLAPA 
par  projektu “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un 
atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei 

Pāvilostā” 
 

PAMATOJUMS 
Pāvilostas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr. 12., 33.§ 
 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ 
Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2021. gada 5. maija līdz 2021. 

gada 25.maijam 
 

Vai Jūs atbalstāt projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, 

infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas 
līdz promenādei Pāvilostā” realizāciju. Projekta ietvaros plānots 

labiekārtot laukumu pie ostas, kā sakārtot Dzintaru ielas brauktuvi un 
brauktuves malu no Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra līdz 

ostas mājai? 

 

 Jā, atbalstu 

 Nē, neatbalstu (aizpildāmas turpmākās sadaļas) 
 

Kā un cik lielā mērā iecerētā projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, 

infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz 
promenādei Pāvilostā” realizācija, saskaņā ar būvniecības ieceri, aizskar Jūs kā 

personas tiesības vai likumiskās intereses? 

 

 

 

 

 

 
Jūsu priekšlikumi vai ierosinājumi, lai, īstenojot projekta “Zvejas ostas pievadceļa 

pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas 

līdz promenādei Pāvilostā” realizācija, saskaņā ar būvniecības ieceri, netiktu jūsu, 

kā personas tiesības vai likumiskās intereses? 
 
 

 

 

 

 
Citi komentāri 
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Priekšlikuma iesniedzēja kontaktinformācija (aizpildāma obligāti) 
Vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskai personai):__________________ 
_____________________________________________________________________ 

Dzīvesvietas adrese:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Tālrunis un/vai e-pasta adrese_______________________________________ 
 

Ziņas par priekšlikuma iesniedzēju (lūgums atzīmēt): 
esmu deklarēts Pāvilostas novadā 
man ir īpašuma tiesības nekustamam īpašumam Pāvilostas novadā 

esmu viesis (u.c.) 
 
 

Publiskās apspriešanas laikā ar projekta dokumentāciju var iepazīties  
Elektroniski: 

1. Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-377984-829; 

2. Pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv sadaļā “Domes paziņojumi”. 

Klātienē: 
1. Informācija izvietota pašvaldības ēkas (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads) skatlogos pie ieejas durvīm; 
2. Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā) darba dienās darba laikā, apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr. 
63484561. 

Rakstiski aizpildītas aptaujas veidlapas var iesniegt: 

• elektroniski nosūtīt pa e-pastu: projekti@pavilosta.lv (parakstītus ar 

elektronisko parakstu); 

• Pāvilostas novada pašvaldībai (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā) darba dienās darba laikā; 

• ievietot pasta kastītē pie pašvaldības administrācijas ēkas (Dzintaru ielā 

73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā). 
 

 
 

2021. gada _____. __________________. _______________________ 
       (paraksts) 
 
 
 
 
 

 
Saņemts Pāvilostas novada pašvaldībā: 
 
___.___.2021. 
 
Reģ. Nr. PNP/2.2.7/21/____ 
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