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Mājas lapa:
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PAŠVALDĪBAS ĪSS RAKSTUROJUMS
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.
Ģeogrāfiskais novietojums
Pāvilostas novads atrodas Latvijas DR un robežojas ar 5 pašvaldībām –
Ventspils, Alsungas, Aizputes, Durbes un Grobiņas novadiem. Novada administratīvais
centrs – Pāvilostas pilsēta. Pāvilosta atrodas 211,9 km attālumā no LR galvaspilsētas
Rīgas.
Pāvilostas novada iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2013.gada sākumā
Pāvilostas novadā dzīvesvietu bija deklarējuši 3094 iedzīvotāji.
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Iedzīvotāju struktūra pēc tautībām

Veicot iedzīvotāju analīzi pēc nacionālā sastāva Pāvilostas novadā 89% ir latviešu
tautības iedzīvotāji un 11% citu tautību iedzīvotāji. Lielākās no mazākumtautībām ir
krievi – 3% un lietuvieši – 2%. Vēl Pāvilostas novada teritorijā dzīvo baltkrievi, ukraiņi,
čigāni, igauņi, vācieši, angļi, gruzīni, poļi, tatārs un personas ar neizvēlētu tautību.
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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 no deputātiem un attiecīgās
pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:
o vēlēšanu komisiju;
o administratīvo komisiju;
o iepirkuma komisiju;
o privatizācijas komisiju;
o koku ciršanas komisiju;
o Pāvilostas pilsētas zemes komisiju;
o licencēšanas komisiju;
o pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisiju;
o inventarizācijas komisiju.
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kuru tiesības, pienākumi un
struktūra tiek noteikta saskaņā ar domes apstiprinātiem šo iestāžu nolikumiem:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pāvilostas novada pašvaldība;
Pāvilostas vidusskola;
Vērgales pamatskola;
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”;
Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”;
Pāvilostas mākslas skola;
Pāvilostas Mūzikas skola;
Pāvilostas bibliotēka;
Sakas bibliotēka;
Ulmales bibliotēka;
Rīvas bibliotēka;
Vērgales bibliotēka;
Saraiķu bibliotēka;
Ziemupes bibliotēka;
Pāvilostas ostas pārvalde;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pāvilostas pilsētas kultūras nams;
Vērgales kultūras nams;
Ziemupes tautas nams;
Pāvilostas novadpētniecības muzejs;
Vērgales pagasta muzejs;
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs;
Pāvilostas novada bāriņtiesa;
Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa;
Vērgales sporta nams;
Vērgales pagasta pārvalde;
Pāvilostas novada sociālais dienests;
Pāvilostas novada pašvaldības policija.

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
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
biedrībā „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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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
2012.gadā no Pāvilostas novada kopējās platības 51527,8 ha:
o lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 11432,1 ha, tas ir 22,2 % no kopējās
platības;
o meža zeme – 34183,6 ha, tas ir 66,3 % no kopējās platības;
o krūmāji – 547,1 ha, tas ir 1,0 % no kopējās platības;
o purvi – 817,3 ha, tas ir 1,6 % no kopējās platības;
o zem ūdeņiem – 1027,5 ha, tas ir 2,0 % no kopējās platības;
o zem ēkām un pagalmiem – 421,4 ha, tas ir 0,8 %no kopējās platības;
o zem ceļiem – 1029,9 ha, tas ir 2,1% no kopējās platības;
o pārējās zemes – 2068,9 ha, tas ir 4,0% no kopējās platības.
Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota mežsaimniecībā – 67,9%,
lauksaimniecībā – 30,0 % un satiksmes infrastruktūrā – 2,1%.
Pāvilostas novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma (NĪ)
lietošanas mērķu grupām
( pašvaldības dati uz 31.12.2012. un 31.12.2013.)
31.12.2012.
NĪ lietošanas
mērķu grupa

Īpašumu
vai
lietojumu
skaits

Lauksaimniecība

31.12.2013.

Platība,
ha

% no
kopējās
platības

Īpašumu
vai
lietojumu
skaits

Platība,
ha

% no
kopējās
platības

2408

19219,6

38,8

2404

19078,9

38,03

Mežsaimniecība

1029

30400,1

60,2

1041

30538,2

61,34

Ūdens objektu
zeme

14

197,0

0,04

14

197,0

0,04

Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas

8

264,1

0,06

8

264,1

0,06

Dabas pamatnes
un rekreācijas
nozīmes zeme

55

222,6

0,06

53

219,2

0,05

Individuālo
dzīvojamo māju
apbūves zeme

636

256,8

0,06

642

261,8

0,07
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Daudzdzīvokļu
māju apbūves
zeme

45

30,8

0,007

45

30,8

0,007

Komercdarbības
objektu apbūves
zeme

56

76,3

0,005

56

74,7

0,005

Sabiedriskās
nozīmes objektu
apbūves zeme

95

112,9

0,008

96

113,5

0,008

Ražošanas
objektu apbūves
zeme

84

116,9

0,008

84

117,0

0,009

Satiksmes
infrastruktūras
objektu apbūves
zeme

268

616,3

0,375

268

616,4

0,379

Inženiertehniskās
apgādes tīklu un
objektu apbūves
zeme

39

14,4

0,002

41

15,3

0,002

2013.gadā no Pāvilostas novada kopējās platības 51526,9 ha:
o lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 11287,6 ha, tas ir 21,9 % no kopējās
platības;
o meža zeme – 34357,9 ha, tas ir 66,7% no kopējās platības;
o krūmāji – 515,6 ha, tas ir 1,0 % no kopējās platības;
o purvi – 810,6 ha, tas ir 1,6 % no kopējās platības;
o zem ūdeņiem – 1029,7 ha, tas ir 2,0 % no kopējās platības;
o zem ēkām un pagalmiem – 422,3 ha, tas ir 0,8 %no kopējās platības;
o zem ceļiem – 1027,3 ha, tas ir 2,0% no kopējās platības;
o pārējās zemes – 2075,9 ha, tas ir 4,0% no kopējās platības.
Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota mežsaimniecībā – 68,2%
lauksaimniecībā – 29,8% un satiksmes infrastruktūrā – 2,0%.
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DARBĪBA PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
2013.GADĀ PA NOZARĒM
IZGLĪTĪBA
Pāvilostas novadā izglītības pakalpojumus piedāvā 6 izglītības iestādes.
Pirmsskolas izglītības iestādes:
o Vērgales pagasta PII „Kastanītis”;
o Pāvilostas pilsētas PII „ Dzintariņš”.
Kopējais audzēkņu skaits 2013.gadā - 113, no tiem 5-6 gadīgie – 48.
Vispārējās izglītības iestādes:
o Pāvilostas vidusskola;
o Vērgales pamatskola.
Kopējais audzēkņu skaits 2013.gadā – 237.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
o Pāvilostas mākslas skola;
o Pāvilostas Mūzikas skola
Kopējais audzēkņu skaits 2013.gadā – 78.
Pāvilostas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi ar labām sekmem piedalās starpnovadu, Kurzemes reģiona un valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Pāvilostas vidusskolas skolniece Ilze
Ieva Vilne valsts latviešu valodas olimpiādē no 93 dalībniekiem ieguva 3.vietu.
2012./2013.mācību gada 31 olimpiāžu un konkursu uzvarētāji un 20 skolotāji tika
aicināti uz pieņemšanu pie novada domes priekšsēdētāja.
Par augstiem mācību sasniegumiem ( vidējā gada atzīme 8,5 un augstāk) mācību
gada beigās saņem Pāvilostas novada pašvaldības „Cerību balvu” . 2013.gadā naudas
balvu ieguva 16 5.-12.klašu skolēni.
Visu mācību gadu 9.-12.klašu skolēni katru mēnesi saņem stipendijas pēc Pāvilostas
novada domes apstiprināta nolikuma.
Vispārizglītojošās skolās darbojas 23 interešu izglītības pulciņi ar kopējo dalībnieku
skaitu – 210. Visvairāk apmeklē kultūrizglītības un sporta jomas pulciņus. Iespēju
robežās pulciņu dalībnieki piedalās Valsts izglītības satura centra projektos –
konkursos un izstādēs. 2013.gadā ar labiem rezultātiem pulciņu dalībnieki
piedalījušies skatuves runas konkursā, vokālo ansambļu konkursā „ Balsis 2013” un
vides izziņas spēlēs.
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KULTŪRA
Kultūras pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā Pāvilostas pilsētas kultūras
nams, Vērgales 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.
Ar daudzveidīgu programmu tiek organizēti Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas
pagastu svētki.
Amatiermākslas kolektīvu spektrs kultūras iestādēs ir pietiekoši daudzveidīgs, lai
novada iedzīvotāji atbilstoši savām interesēm atrastu radošās izpausmes veidu.
Novadā darbojas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bērnu dramatiskais kolektīvs
Amatierteātris
Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” (1.klase un 3.-4.klase)
Kultūrvēstures izpētes pulciņš
1.-2.klašu deju kolektīvs
3.-4.klašu deju kolektīvs
5.-9.klašu deju kolektīvs
Jauniešu deju kolektīvs
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
Sieviešu koris
Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs ,,Vērgalīte”
Senioru vokālais ansamblis ,,Vakarvējš’

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos 2013.gadā no Pāvilostas novada
piedalījā 3 deju kolektīvi un viens koris.
Tradicionāli, kā ik katru gadu, Pāvilostā notiek Zvejnieku svētki un smilšu skulptūru
festivāls „Zelta smilšu grauds”.
Pāvilostas novadā darbojas divi novadpētniecības muzeji Pāvilostā un Vērgalē.
Vērgales muzejs gatavojas pirmreizējai akreditācijai 2014.gada rudenī, bet Pāvilostas
muzejā akreditācija notika 2013.gadā.
Regulāri muzejos tiek rīkotas izstādes un pasākumi. Pāvilostas novadpētniecības
muzejā organizēta vēstures stunda „Novembris Latvijas vēsturē”, pasākums veltīts
Tautas frontes 25.gadadienai, tikšanās ar izstādes „ Pasaules iekarošana III” autori
Elitu Viliamu, izstādes „ Pāvilostas mākslas skolai – 20”, „Naudas pods” u.c..
Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumos glabājas vairāk nekā 8500 eksponātu,
no tiem 410 izvietoti pastāvīgajā ekspozīcijā, kas stāsta par Pāvilostas un Sakas
novada vēsturi. Muzejā ir izveidotas sadzīves priekšmetu, ģeoloģisko priekšmetu,
veksikoloģijas, reliģijas, u.c. kolekcijas. Rakstisko materiālu krājumā ir dokumenti no
19. gs., fotoattēlu kolekcija sniedz bagātīgu ieskatu no 20.gs. sākuma līdz mūsu
dienām. Vērgales pagasta muzeja krājuma fondos glabājas vairāk nekā 3000 vienību.
Vērtīgākie eksponāti ir senie darbarīki, arheoloģiskie materiāli no vietējiem
izrakumiem, kurus vadījuši arheologi Andrejs Vasks un Ingrīda Virse.
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SPORTS
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas Pāvilostā ir salīdzinoši plašas. Iedzīvotājiem ir
iespēja apmeklēt sporta 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 mājas lapā.
Sporta nozares uzdevumi :
o Sastādīt gada budžetu,kur sadalās: sporta sacensību organizēšanā un ceļa
izdevumi-sportistu dalība citu novadu rīkotajos turnīros.
o Organizēt un vadīt novada sporta turnīrus.
o Oraganizēt un vadīt Pāvilostas novada sporta dienas.
o Izstrādāt sacensību nolikumus.
o Organizēt novada komandu dalību turnīros ārpus novada.
o Ievietot informāciju Pāvilostas novada mājas lapā.
o Sadarboties ar reģionālo laikrakstu ,,Kursas Laiks” un Pāvilostas novada avīzi.
Pāvilostā strādā viens sporta organizators.
2013.gadā par Pāvilostas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika noorganizēti
deviņi sporta pasākumi:
o Pāvilostas novada sporta dienas,
o Pāvilostas zvejnieku svētku turnīrs volejbolā un futbolā,
o Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss minifutbolā un citi.
Mūsu novada sportisti aktīvi piedalās arī citu novadu rīkotajos sporta turnīros.
Pāvilostas futbola komanda ar labiem panākumiem startē Lejaskurzemes novadu
organizētos turnīros. Vīru basketbola un sieviešu volejbola komandas piedalās
starpnovadu organizētajos turnīros un mājas spēlēs pulcē daudz skatītājus.
Pāvilostas novada veterāni minifutbolā piedalās Latvijas mēroga sacensībās.
2014.gadā plānots turpināt veiksmīgos sporta projektus un domāts arī par jauniem
sporta veidiem. Piemēram-nūjošana, spēka trīscīņa un stundu skrējiens.
Pāvilostas novadā darbojas divas Liepājas rajona sporta skolas sekcijas. Galda tenisā
25 bērni un futbolā 30 bērni.
Vērgales pagastā sporta un aktīvās atpūtas iespējas ir dažādas. Iedzīvotājiem ik
vakaru ir pieejama sporta zāle, kurā ir iespējams nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem. Sporta zālē var spēlēt: basketbolu, zāles futbolu, florbolu, volejbolu, tenisu,
galda tenisu, badmintonu, kā arī trenēties svaru zālē. Sporta zālē atsevišķi ir
izveidota mazā zālīte, kurā iespējams aukstākos laika apstākļos skriet pa skrejceliņu
un trenēties uz velo trenažieri. Atsevišķa telpa izveidota sportistiem, kuriem spēlējot
šahu, dambreti, novusu un kārtis nepieciešams klusums, lai netiktu traucēti. Vērgales
sporta zālē tiek rīkoti dažādi turnīri gan basketbolā, gan volejbolā un pagasta
iedzīvotājiem ir iespējas baudīt sportu klātienē atbalstot savas komandas. Blakus
11
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sporta zālei atrodas futbola laukums un sporta laukums, kurā iespējams nodarboties
ar dažādiem sporta veidiem. Vērgales pagasta iedzīvotājiem ir pieejams viens no
retajiem āra peldbaseiniem.
2013. gadā ar Pāvilostas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika noorganizēti
vairāki pasākumi, kuros bija iespēja aktīvi nodarboties ar sportu.
Vērgales pagasta iedzīvotāji piedalījās pasaules sporta nedēļā, sniega nedēļā,
Pāvilostas novada sporta spēlēs un pagasta svētku sporta un aktīvās atpūtas
pasākumos. Pāvilostas novada basketbola komanda piedalījās divos turnīros ārpus
novada, startējot ar labiem panākumiem "Pierobežas basketbola līgā" un "Rietumu
līgas" basketbola turnīrā. Vērgales pagastā jauniešu un pieaugušo ugunsdzēsēju
komandas ir atjaunojušas veco tradīciju un pēc vairāku gadu pārtraukuma startē
ugunsdzēsības sportā. Ugunsdzēsēji ar labiem rezultātiem piedalījās sacensībās
Grobiņā, Alsungā un Valmierā. Vērgales pagasta šahistes piedalās turnīros valsts
mērogā. Arī garo distanču skrējēji piedalās seriālā "Skrien Latvija" un startē
sacensībās pa visu Latviju.
2014. gadā plānots veiksmīgi turpināt startēt dažādos turnīros un sacensībās, kā arī
uzcelt ugunsdzēsēju sportam paredzēto torni, atjaunot pludmales volejbola laukumu
un organizēt jaunu sporta veidu sacensības Vērgales pagastā, lai pēc iespējas vairāk
varētu iedzīvotājus iesaistīt sporta aktivitātēs.
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BIBLIOTĒKAS
Novadu bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
Pāvilostas novadā ir 7 vietējās nozīmes bibliotēkas: Pāvilostas, Sakas, Rīvas,
Ulmales, Vērgales, Saraiķu, Ziemupes. Bibliotēku informācijas sistēmā Alise 4i
strādā Pāvilostas un Vērgales bibliotēkas, 5 bibliotēkas iesniedz ziņas par savas
bibliotēkas krājumu elektroniski uz e-pastu, ko Liepājas reģiona kopkatalogā
pievieno atbildīgais Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas ( turpmāk-CZB)
darbinieks.
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 mērķis ir
piedāvāt visiem sabiedrības slāņiem iegūt kvalitatīvu brīvu pieeju bibliotēkas
krājumiem, informācijas tehnoloģijām un cita veida informācijai. Bibliotēku darbība
ir orientēta uz lietotāju vajadzību un vēlmju apmierināšanu, sniedzot lasītājiem
iespēju gūt jaunas zināšanas visa mūža garumā.
Ziemupes bibliotēka papildus veido dabas un dokumentālo filmu kolekciju,
kā arī dokumentē (fotografē) apkārtējos notikumus ciematiņā.
Bibliotēku galvenie darba virzieni 2013.gadā:
o
sniedzam
bibliotekāros,
bibliogrāfiskos
pakalpojumus;

un

informacionālos

o
regulāri strādājām pie bibliotēkas krājuma: nodrošinām bibliotēkai
nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu;
o

atjaunojām un uzlabojām materiāli tehnisko bāzi;

o
nodrošinām bezmaksas un brīvu pieejamību bibliotēkas krājumam un
informācijas sistēmām;
o strādājam ar elektronisko kopkatalogu;
o strādājam pie tematisko un novadpētniecības materiālu sakārtošanas;
o sekmējam dažādu kultūru sadarbību un veicinām kultūras daudzveidību;
o apmācām bibliotēkas lietotājus dažādu informāciju meklēšanā un iemaņas
darbā ar datoru;
o nodrošinām operatīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas
lietotājiem;
o veicinām bērnus un jauniešus lasīt, kā arī izkopt viņu iemaņas informācijas
tehnoloģiju apguvē;
o meklējam papildus finansējumu no dažādiem projektiem;
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o apmācam
tehnoloģijām,

dažāda

gadagājuma

iedzīvotājus

darbā

ar

informācijas

o reizi mēnesī nodrošinām vietējo iedzīvotāju pieņemšanu pie Vērgales pagasta
pārvaldes vadītāja un Pāvilostas novada sociālās darbinieces, tiekoties Ziemupes un
Saraiķu bibliotēkās;
o organizējam tikšanos ar rakstniekiem, dzejniekiem u.c.;
o notiek grāmatu apmaiņa starp bibliotēkām ( starpbibliotēku abonements);
o organizējam pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī vedam lasītājus uz
Liepājas reģiona Grāmatu svētkiem;
o septembrī pirmo reizi Pāvilostas bibliotēkas lasītāji apmeklēja pasākumu
Vērgales bibliotēkā. Uz tikšanos savus lasītājus aicināja rakstniece Inguna
Bauere. Jāpiebilst, ka rakstnieces bērnības takas ir Vērgalē, tāpēc arī lasītāji
čakli apmeklēja šo pasākumu. Pasākuma dalībnieki ar lielu interesi klausījās
rakstnieces stāstījumā par savu grāmatu tapšanu un raisīja uz diskusiju,
muzikālo priekšnesumu sniedza vērgalniece Nora Kurme;
o Pāvilostas bibliotēkā viesojās radošā komanda no žurnāla Citāda Pasaule.
Radošās komandas darbinieki stāstīja par savu
darbu, tikšanos ar
interesantiem cilvēkiem, kā notiek darba process veidojot dažādus rakstus.
Stiliste stāstīja par stila veidošanu, grimēšanu un citām interesantām lietām,
fotogrāfs Matīss ar lielu azartu un degsmi stāstīja kā pats izmēģina visu, ko
piedāvā interviju varoņi, kā arī ceļojis iepriekšējās dzīvēs;
o
novada bibliotēku darbinieki regulāri
organizētajos semināros un apmācību kursos;

apmeklē

un

piedalās

CZB

o
visas novada bibliotēkas piedalījās Bibliotēku dienesta rīkotajā pieredzes
apmaiņas braucienā;
o

regulāri saskaņojam jauno grāmatu iegādi.

Nodrošinām apmeklētājus ar plašo pakalpojumu klāstu:
o nodrošina lietotājiem brīvu pieeju bibliotēku krājumiem
o periodikas izdevumiem, grāmatām
o bezmaksas internetu un piekļuvi elektroniskajām datubāzēm;
o tradicionālo un elektronisko informāciju;
o bezmaksas interneta izmantošana;
o kopēšanu, printēšanu, skenēšanu;
o SBA pakalpojumus;
o tematisko un novadpētniecības materiālu izmantošanu;
o grāmatu piegādi mājās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
o datoru un interneta izmantošanas apmācības;
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o izdevumu rezervēšana, nodošana, termiņu pagarināšana;
o dažādas uzziņas un konsultācijas;
o sniedzam informāciju par iespējām darba tirgū;
o organizējam pasākumus visām sabiedrības sociālajām grupām,
o pildām komunikācijas centra funkcijas;
o nodrošina bezmaksas saturīga laika pavadīšanas iespējas bezdarbniekiem,
mājsaimniecēm, jauniešiem;
o dokumentē (fotografē) notikumus, nepieciešamības gadījumā fotogrāfijas
pārsūtot bibliotēkas lietotājiem, novada mājas lapai un citiem masu medijiem
Galvenie statistikas darba rādītāji publiskajās bibliotēkās
Pāvilosta

Saka

Rīva

Ulmale

Saraiķi

Vērgale

Ziemupe

Kopā

Lasītāju sk.

499

128

93

90

76

259

109

1254

t.sk.bērni

193

18

17

24

24

112

23

411

Apmeklētāju sk.

7410

2951

1823

1553

2119

3618

10106

29580

t.sk.bērni

2504

1843

275

339

1527

1767

872

9127

Izsniegums
(grāmatas un
periodika)
t.sk. bērniem

12394

3666

6200

6009

1592

3409

1921

35191

1474

254

607

169

375

987

87

3953

Datoru sk.bibl.
SBA

10
115

5
50

4
124

5
110

4
-

8
33

5
32

41
464

Grāmatu

9129

4362

2106

2349

3641

5436

4700

31723

-ienācis

850

772

135

397

739

977

400

4270

-izslēgts

740

699

7

200

641

722

212

3221

21

4

15

3

6

4

8

61

67

30

38

31

12

15

13

206

18495

5225

4368

6601

7994

110944

6577

60204

Grāmatām
piešķirtais fin.
(pašvaldība fin.)
(Ls)

1415

402

396

450

891

396

4331

Periodikai
piešķirtais
(pašvaldības
fin.) (Ls)

551

265

400

430

411

326

2725

krājums

Pasākumi
bibliotēkās
Izstādes
Iestādes budž.
izdev. Kopā( Ls)

15

381

342
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Valsts
Kultūrkapitāla
fonds,
dāvinājumi (Ls)

712

116

117

85

192

321

227

1770

Darbs ar bērniem un jauniešiem
Veidojam sadarbību ar visām novada kultūras un izglītības iestādēm. Veicinām
sadarbību ar Pāvilostas vidusskolu, Vērgales pamatskolu, turpinām veidot sadarbību
ar bērnudārziem PII „Dzintariņš” un „Kastanītis”. Organizējam bibliotekārās stundas,
dzejas dienas, teātra uzvedumus u.c. pasākumus.
Iesaistām bērnus lasīt veicināšanas pasākumā un citos rīkotajos bibliotēkas
pasākumos, kuri bērniem vairāk patīk. Veicam mutisku aptauju, lai uzzinātu bērnu un
jauniešu intereses par bibliotēkas pasākumiem. Meklējam jaunus risinājumus kā
piesaistīt jaunus lasītājus. 2013.gadā projektā Bērnu/jauniešu žūrijā no Pāvilostas
novada iesaistījās Pāvilostas un Vērgales bibliotēkas. Vērgales, Saraiķu un Ziemupes
bibliotēkas palīdz iegādāties vajadzīgās grāmatas un organizē kopīgus pasākumus,
piemēram, kā Bērnu, jauniešu žūrijas ekspertiem kopīgs pasākums iesākās ar skaistu
tikšanos Saraiķos. Bibliotekāre Ingūna uz sarunu bija aicinājusi Liepājas teātra aktrisi.
Pieaugušie ar īpašu interesi klausījās sarunā, bet bērnus visvairāk pārsteidza aktrises
dziedāt prasme. Spodrinājām Saraiķu bibliotēkas publisko tēlu-atjaunojām lakojumu
zīmei, kā arī citas aktivitātes vakara gaitā.
29.jūnijā Pāvila, Paula dienā Pāvilostā svinēja vārda dienu. Jau trešo gadu pie mums
ciemos ierodas bērni no citiem pagastiem – no Kalvenes un Cīravas. Kā vienmēr
satikšanās vieta Upesmuižas parkā, kur viesi parādīja savus mājas darbus – stāstīja
par savas puses dižākajiem kokiem. Tad ainavu arhitektes Uldzes Liepiņas vadībā
bērni izstaigāja parku un klausījās stāstījumu par parkā sastopamajiem kokiem, veica
koku apkārtmēru noteikšanu un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Pēc tam visi
kopā devāmies apskatīt mūsu priedes – Vētras priedes, Zvanu priedi un Līko priedi.
Par tām viesiem pastāstīja Pāvilostas bērni. Vēlāk Pāvilostas domes zālē atvērām
izstādi „Trejas priedes”. Tajā varēja apskatīt suvenīrus, gleznas, fotogrāfijas, kurās
atainotas mūsu priedes.
Jau 12 gadus Pāvilostas bibliotēkā ir lasīt veicināšanas programma Bērnu, jauniešu
žūrija un regulāri šos bērnus/jauniešus iesaistām dažādos pasākumos. 6.septembrī
eksperti bija sanākuši kopā, lai satiktu savus domubiedrus un jautri pavadītu laiku ar
nakšņošanu bibliotēkas telpās. Vakara garumā spēlējām dažādas spēles un ļoti patika
piedalīties Popielā.
Bibliotēku darbība tiek atspoguļota vietējā laikrakstā „Pāvilostas Novada Ziņas”,
„Kurzemes Vārds”, „Kursas Laiks”, kā arī informāciju var apskatīt Pāvilostas mājas
lapā www.pavilosta.lv.
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SOCIĀLĀ JOMA
Pāvilostas novada sociālais dienests
Pāvilostas novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz
sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības
iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni ir:
o sociālā palīdzība;
o sociālie pakalpojumi.
Galvenie sadarbības partneri:
o Pāvilostas novada bāriņtiesa;
o Pāvilostas novada pašvaldības policija;
o Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāle;
o Pāvilostas novada Nevalstiskās organizācijas;
o Latvijas Zilā krusta biedrība”Bāka”, Liepājas nodaļa.
Sociālā dienesta budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā – Ls 43801.00
Sociālajai palīdzībai – Ls 11508.00
No budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi citu pašvaldību institūcijās- Ls
26396.00
Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi – Ls 29777.00
Citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem- Ls 3849.00
Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā saņēma 13 Pāvilostas novada
iedzīvotāji.
Sociālās aprūpes mājās pakalpojumu saņēma 1 Pāvilostas novada iedzīvotājs.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 19 no prettiesiskām darbībām cietušie
bērni.
Asistentu pakalpojumu sniegšana 12 Pāvilostas novada iedzīvotājiem ar invaliditāti.
Nākamajā gadā plānotie pasākumi.
o Sociālā dienesta darbinieku darba novērtēsanas pilnveidošana un sociālā darba
speciālistu darba kvalifikācijas pilnveidošana.
o Sociālās mājas „Ploce 23” jumta nomaiņa.
o Audžuģimenes īstenošana.
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Pāvilostas novada bāriņtiesa
o Bāriņtiesas pieņemto lēmumu kopējais skaits 2013.gadā – 27, t.sk.:
Lietas nosaukums

Lēmuma nosaukums

Lēmumu
skaits

Lietas par bērnu mantas
pārvaldību

•

Par mantojuma pārvaldīšanu

2

Lietas par vecāka aprūpē
esoša bērna nodošanu citas
personas aprūpē

•

Par vecāka aprūpē esoša bērna
nodošanu citas personas aprūpē

3

Lietas par valsts sociālo
pabalstu izmaksas
pārtraukšanu vai atjaunošanu

•

Par ģimenes valsts pabalsta
izmaksas izbeigšanu

1

Par aprūpes tiesību atņemšanu
un atjaunošanu
Adopcija
Aizbildnības lietas
Lietas par bāreņu un bez
vecāku gādības palikušo bērnu
ievietošanu ilgstošas sociālās
rehabilitācijas institūcijās
Audžuģimenes
Aizgādnības lietas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•
•

Par aizgādības tiesību
pārtraukšanu
Par aizgādības tiesību
neatjaunošanu
Par adopciju uz ārvalstīm
Par aizbildnības nodibināšanu un
atcelšanu
Par ievietošanu aprūpes
institūcijā
Par atļaujas došanu izceļot no
valsts
Par ievietošanu audžuģimenē
Par aizgādņa iecelšanu
mantojumam

4
4
1
5
2
2
2
1

Bāriņtiesas pārraudzībā ir 7 aizbildnības lietas.
Bāriņtiesas pārraudzībā ir 4 aizgādnības lietas rīcībnespējīgām personām.
Bāriņtiesas pārraudzībā ir 9 lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu.
Bāriņtiesā ir 8 lietas par aizgādības tiesībām.
Bāriņtiesā ir 5 lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē uz laiku.
Bāriņtiesā ir 1 lieta par vecāku domstarpībām par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtību.
Bāriņtiesā pieņemtie lēmumi administratīvajā rajona tiesā nav pārsūdzēti.
Bāriņtiesā izdarīto apliecinājumu skaits – Pāvilostā 118, Vērgalē – 43.
Bāriņtiesas iekasēto valsts nodevu apmērs – Pāvilostā LVL 587.00, Vērgalē –
LVL 240.10.
2013. gadā bāriņtiesa informējusi sociālo dienestu par 6 ģimenēm, kurās
pietiekami netiek nodrošināta 7 bērnu aprūpe.
Dokumentu aprite bāriņtiesā:
saņemtie iesniegumi - 17
saņemtā korespondence – 95
nosūtītā korespondence – 143
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Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa
Dzimšana
Dzimšanas
reģistri
16

No tiem, jaundzimušā dzīvesvieta reģistrēta
Pāvilostā
Sakas pagastā
Vērgales pagastā
Meitene
Zēns Meitene Zēns Meitene
Zēns
2
1
4
4
5

Vienam jaundzimušam ir doti divi vārdi, vienādi vārdi ir doti divām meitenēm- Karīna.
Laulībā ir dzimuši 6 bērni, bet 10 gadījumos bērni ir dzimuši vecākiem kuri nesastāv
laulībā. Par pirmo bērnu mātei kļuva 5 bērni, par otro- 3 bērni, par trešo-5 bērni, par
ceturto- 2 bērni, bet kā piektais bērns mātei piedzima 1 jaundzimušais. 14 bērni
dzimuši ģimenēs, kurās vecāki ir latvieši, 2 bērni dzimuši jauktā ģimenē. Jaunākais
tēvs dzimis 1990.gadā, vecākais - 1963.gadā. Jaunākā māte dzimusi 1992.gadā,
vecākā -1973.gadā. Visi bērni ir piedzimuši pilngadīgām personām.
Laulības
Sastādīti 17 laulību reģistri. Dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā vietā ir
reģistrētas 10 laulības, savukārt Ziemupes ev.-luter. baznīcā 4 laulības, Pāvilostas
ev.-luter. baznīcā- 1 laulība, bet Sakas-lejas ev.-luter. baznīcā- 2 laulības.
Kurā laulībā pēc kārtas stājas
Pirmā
Otrā
Trešā

Vīrs
11
6
-

Sieva
11
4
2

15 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1 gadījumā laulātie
saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus, 1 gadījumā sieva izvēlējusies pievienot
savam uzvārdam vīra uzvārdu. Visas personas, kas reģistrējušas laulību, ir Latvijas
pilsoņi. 2 gadījumos abi laulātie ir Pāvilostas novada iedzīvotāji, 2 gadījumos viens no
laulātiem ir mūsu novada iedzīvotājs, bet 13 gadījumos laulāto dzīvesvieta deklarēta
citā novadā.
Miršana
Miršanas
reģistri
19

No tiem, mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta
reģistrēta
Pāvilostā
Sakas pagastā
Vērgales pagastā
Sievietes
Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes
Vīrieši
1
2
5
3
6
2

Vecumā no 55 līdz 60 gadiem ir mirusi 1 persona, vecumā no 61 līdz 70 gadiem- 3
personas, no 71 līdz 80 gadiem- 7 personas, no 81 līdz 90 gadiem- 7 personas, bet
vecumā no 91 līdz 95 gadiem mūžībā ir aizgājusi 1 persona.

19

Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats

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 2013.gada Pāvilostas novada
pašvaldības finanšu revīziju veica un atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza SIA
„Audit Advice” tajā norādot, ka Pāvilostas novada pašvaldības finanšu uzskaite tiek
veikta saskaņā ar likumdošanu un ir pareiza.
AKTĪVS
1. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

samazinājušies par Ls 43 382.
Uz pārskata Uz pārskata
perioda
gada
beigām
sākumu

1. Nemateriālie ieguldījumi 1.1.
kopā (020+030+040+050)
1. Attīstības pasākumi un
1.1.1.
programmas
2. Licences, koncesijas un patenti,
1.1.2.
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
8. Avansa maksājumi par
1.1.3.
nemateriālajiem ieguldījumiem
9. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā
1.1.4.
amortizācija
(skatīt veidlapu Nr. 5 „Nemateriālo ieguldījumu

Izmaiņas
(+,-)

43 276

86 658

-43 382

41 197

55 249

-14 052

2 079

2 707

-628

-

28 702

-28 702

12 433

35 623

-23 190

un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”).

Piezīme Nr. 1.1.1.
Nr.p.k.
Summa Darījuma apraksts
1.
+15694 Izstrādāts un ņemts uzskaitē jaunais novada teritoriālais
plānojums
2.
-81649 Sakarā ar jaunā novada teritioriālā plānojuma izstrādi
no uzskaites izslēgts esošais Vērgales pagasta
teritoriālais plānojums
3.
+5 290 Aprēķināts nolietojums par 2013. gadu
Piezīme Nr. 1.1.2.
Nr.p.k.
Summa Darījuma apraksts
1.
+165 Iegādāta datorprogramma Ls 99.95 un licence
datorprogrammai Ls 65.00 projektu realizēšanai
2.
0 No uzskaites izslēgtas datorprogrammas - morāli un
20
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fiziski novecojušas
un nav izmantojamas ikdienas
darbā, sākotnējā vērtība Ls 781.84, uzkrātā amortizācija
Ls 781.84, atlikusī vērtība Ls 0.
-793 Aprēķināts nolietojums par 2013. gadu

3.

Piezīme Nr.1.1.3
Nr.p.k.
1.

Summa Darījuma apraksts
-28 702 Nepareizi uzskaitīts avansa maksājums par attīstības
pasākumiem un programmām

Piezīme Nr. 1.1.4.
Nr.p.k.
Summa Darījuma apraksts
1.
+5 290 Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu - attīstības
pasākumi un programmas
2.
+793 Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu - licences,
koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
3.
-29 273 Sakarā ar jaunā novada teritoriālā plānojuma izstrādi un
ieviešanu no uzskaites izslēgts Vērgales pagasta
teritoriālais
plānojums
Ls
28 491.55
un
datorprogrammas - morāli un fiziski novecojušas un
nav izmantojamas ikdienas darbā, sākotnējā vērtība Ls
781.84, uzkrātā amortizācija Ls 781.84, atlikusī vērtība
Ls 0.
2. Pamatlīdzekļi

Piezīmes
Nr.

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
samazinājusies par Ls 30 484.
Uz
Uz
pārskata
pārskata
Izmaiņas
AKTĪVS
perioda
gada
(+,-)
beigām
sākumu
2. Pamatlīdzekļi - kopā
1.2. 6 244 820 6 275 304 -30 484
(070+080+090+100+110)
-445
1. Zeme, ēkas, būves
1.2.1.
5 125 426
5 570 975
549
2. Tehnoloģiskās iekārtas un
1.2.2.
5 468
-5 468
mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
1.2.3.
335 975
341 851
-5 876
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un
1.2.4.
17 342
29 554
-12 212
nepabeigto celtniecība
5.Turējumā nodotie valsts un
1.2.5.
469 982
- +469 982
pašvaldību nekustāmie īpašumi
6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
1.2.6.
296 095
327 256
-31 161
7. Avansa maksājumi par
1.2.8.
200
-200
pamatlīdzekļiem
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8. Pamatlīdzekļu uzkrātais
+ 323
2 463 521
2 139 845
nolietojums
676
(skatīt veidlapu Nr. 5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu
pārskats”).
Piezīme Nr. 1.2.1.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
Konta Nr. 1211 „Dzīvojamās ēkas”
+81 036 - Sākotnēji atzīts bilancē - dzīvokļi Dzintaru ielā 95-13,
Pāvilosta Ls 1 949, Dzintaru ielā 95-21, Pāvilostā Ls
3 642 un Dzintaru ielā 103-42, Pāvilostā Ls 3704,
dzīvojamā ēka Priežu ielā 8, Pāvilostā Ls 30 685,
dzīvojamās ēkas,” Selgas” Ls 7769, ”Dzintarnieki” Ls
16848, ”Liekņi” Ls 3873, ”Dzintarpils” Ls 8 190,
”Valteri” Ls 2 067, ”Jonasi” Ls 2 309
Saņemts bez atlīdzības no Valsts meža dienestadzīvojamā ēka “Lejasstrazdi” Ls 3086
+3 086 - Izslēgti no uzskaites – dzīvoklis Dzintaru ielā 95-21,
Ls 3 642 pārdots izsolē, dzīvoklis Dzintaru ielā 95-5 591
13,maiņas līgums
+12 393 Konts Nr. 1211 „Dzīvojamās ēkas”- aprēķināts
nolietojums
2.
Konts Nr. 1212 „Nedzīvojamās ēkas”
- Sākotnēji atzīta bilancē - saimniecības ēka “Ploce”-15
+4 049
Ls 2232,pagrabs Upes ielā 2, Pāvilostā Ls 225, kūts
“Vairogi”
Ls
787,
šķūnis
“Freiburģi”
Ls
337,saimniecības ēka Ls 468;
- Saņemts bez atlīdzības no Valsts meža dienesta –
garaža, šķūņi, kūts-šķūnis “ Lejasstrazdi” Ls 983.45;
+983
- No bilances konta „Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība” veikta esošo ebjektu
rekonstrukcija Pāvilostas mākslas skolai par kopējo
summu
Ls 62 309.80:
+62 310
- Pārdots izsolē šķūnis “ Freiburģi”

-

3.

337
+40 634 Konts Nr. 1212 „Nedzīvojamās ēkas”- aprēķināts
nolietojums
Konts Nr. 1213 „Transporta būves”
+33 593 - Sākotnēji atzīti bilancē - uzņemts uzskaitē ielas
segums Kalna ielā, Pāvilostā;
- Inventarizācijas rezultātā no uzskaites izslēgts
-879
“Vārsbergu dambis”
- Inventarizācijas rezultātā precizējot transporta būves,
-559423
nodots turējumā Pāvilostas ostas pārvaldei Ziemeļu
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+10562
3

4.
-14 023

5.
-3 327

(Ls 274 023) un Dienvidu moli ( Ls 275 400), peldošā
piestātne Ls 10 000
Konts Nr. 1213 „Transporta būves”- aprēķināts
nolietojums
- No uzskaites izslēgts “Vārsbergu dambis” sākotnējā
vērtība Ls 879, uzkrātā amortizācija Ls 550, atlikusī
vērtība Ls 329, un turējumā nodotās būves sākotnējā
vērtība Ls 559 423,uzkrātā amortizācija Ls 92 835,
atlikusī vērtība Ls 466588
- Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu Ls 199 008
Konts Nr. 1214 „Zeme zem ēkām un būvēm”
- Invetarizācijas rezultātā no uzskaites izslēgta zeme
“Ausekļi” 0,3 ha Ls 1 200, jo iepriekšējos pārskata
periodos kļūdaini uzskaitīts divas reizes;
- Bezatlīdzības ceļā nodota zeme valstij, zemes
reformas rezultātā ar vērtību Ls 243 un Ls 2990;
- Pārdotas izsolē, zeme “Freiburģi” Ls 60, ”Mežvidi” Ls
240, Liepājas tiesas zemesgrāmatas lēmums par
īpašuma tiesību izbeigšanu līdz ar šo tiesību
nostiprināšanu uz dzīvokļu īpašumiem, zeme “Majori”
Ls 9 290.
Konts Nr. 1215 „Kultivētā zeme”
Pēc Pāvilostas novada domes lēmuma, nodoti
atsavināšanai nekustāmie īpašumi- “Blāzmiņas” - Ls 2 419
- “Olieni” - Ls 908

6.

Konts Nr. 1217 „Pārējā zeme”
-16 611 - Atsavināšanai nodoti 3 zemes gabali par kopējo
summu Ls 10 726:
- “Vasarnieki” 24 – Ls 1276;
- “Vēberi” – Ls 925;
- “Ceļmalnieki” – Ls 8 525
Pāvilostas novada domes lēmums par pašvaldības
īpašumu
Stadiona ielā 7, Pāvilostā Ls 5 885 ieguldīšanu SIA
“Pāvilostas komunālais uzņēmums” pamatkapitālā .

7.

Konts Nr. 1218 „Inženierbūves”
+9 967 - No bilances konta „Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība” uzskaitē ņemts objekts ielas
apgaismojums pašvaldības autoceļiem A22 SiliņiPloce .

8.

+ 7 679 - Konts Nr. 1218 „Inženierbūves”- aprēķināts
nolietojums
Konts Nr. 1219 „Pārējais nekustamais īpašums”
+ 4 101 - Sākotnēji atzīti bilancē - uzņemts uzskaitē vairākas
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-61
+135
409
+13 502

ēkas,t.sk.
šķūņi par Ls 1 434,veļas mazgātavu un žāvētavu Ls
1 595,tualete “Ploces stacijā” Ls 1 072
- No uzskaites izslēgta skolas tualete sākotnējā vērtība
Ls 61, uzkrātā amortizācija Ls 60, atlikusī vērtība Ls 1
- No bilances konta „Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība” veikta esošo objektu
rekonstrukcija Upesmuižas parka estrādei
Konts Nr. 1219 „Pārējais nekustamais īpašums”aprēķināts nolietojums
- No uzskaites izslēgta “skolas tualete” sākotnējā
vērtība Ls 61, uzkrātā amortizācija Ls 60, atlikusī
vērtīb Ls 1,
- Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu Ls 13 562

Piezīme Nr. 1.2.2.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
Konta Nr. 1220 „Tehnoloģiskās iekārtas un
-11 368 mašīnas”
- Pārvietotas, nepareizā kontā uzskaitītas iekārtas –
trauku mazgājamā mašīna Ls 5 427,
skaidu nosūcējs Ls 498,
urbšanas ierīce Ls 5 442
-5 900 Konta Nr. 1220 „Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”nolietojums
- Pārvietojot uz kontiem 1232 un 1239 iekārtas –
sākotnējā vērtība Ls 11 368, uzkrātā amortizācija Ls
5 900, atlikusī vērtība Ls 5 468
Piezīme Nr. 1.2.3.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
Konta Nr. 1231 „Transportlīdzekļi”
+14 370 - Igaunijas
un
Latvijas
pārrobežu
sadarbības
programmas projekta rezultātā iegādāta laiva ar
dzinēju;
-1 200 - Atsavināšanai
nodota automašīna VAZ 2121,
sākotnējā vērtība Ls 1 200, uzkrātā amortizācija Ls 1
015, atlikusī vērtība Ls 185.
- No uzskaites izslēgta automašīna Opel Omega
-2 750
Caravan,sākotnējā vērtība Ls 2 750, uzkrātā
amortizācija Ls 2 745, atlikusī vērtība Ls 5
- Nodots turējumā Pāvilostas Ostas pārvaldei
-18 018
motorlaiva VERNOY-430, sākotnējā vērtība Ls
18 018, uzkrātā amortizācija Ls 1 575, atlikusī vērtība
Ls 16 443
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2.

3.

4.

5.

+10 732 Konta
Nr.
1231
„Transportlīdzekļi”aprēķināts
nolietojums
- Atsavināšanai un no uzskaites izslēgtās automašīnas
– uzkrātā amortizācija Ls 3760, turējumā nodotā
transportlīdzekļa uzkrātā amortizācija Ls 1 575;
- Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu Ls 16 067.
Konta Nr. 1232 „Saimniecības pamatlīdzekļi”
+2 840 - Iegādāti dažādi saimniecības pamatlīdzekļi par kopējo
vērtību Ls 2 840. Lielākie pirkumi:
Pāvilostas novadpētniecības muzejam, plauktu
sistēmas un metāla skapis – Ls 1 397;
Pāvilostas vidusskolai, mēbeles un virtuves
aprīkojums – Ls 1 443;
- No iestādes bilances izslēgti morāli un fiziski
novecojušas iekārtas un mēbeles par summu Ls 873;
-873 - No konta 1220 pārnestas iekārtas – trauku
mazgājamā mašīna.
+5 427
Konta Nr. 1232 „Saimniecības pamatlīdzekļi”- aprēķināts
+9 847 nolietojums- No uzskaites izslēgtas iekārtas,mēbeles sadzīves
tehnika ar sākotnējo vērtību Ls 873, uzkrātā
amortizācija Ls 829, atlikusī vērtība Ls 44;
- No konta 1220 pārnestas iekārtas – trauku
mazgājamā mašīna, uzkrātais nolietojums Ls 4
166;
- Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu Ls 6 510
Konta Nr. 1233 „Bibliotēkas fondi”
+7 318 - Iegādātas grāmatas Bibliotēkas fondu papildināšanai
par summu Ls 5 703;
- No uzskaites izslēgtas bojātās grāmatas par summu
Ls 184;
- Bez atlīdzības saņemtas grāmatas no Liepājas
centrālās zinātniskās bibliotēkas, no privātpersonām
par kopējo summu Ls 2 674;
- Bez atlīdzības nodotas grāmatas novada bibliotēkām
Ls 875 vērtībā
Konta Nr. 1236 „Antīkie un citi kultūras un
+1 812 mākslas priekšmeti”
- Pāvilostas muzeja krājumā esošo muzeja priekšmetu
vērtību uzskaite Ls 1 308 un dāvinājumā saņemtie
muzeja priekšmeti
Ls 504 uzskaitīti sākotnējā
atzīšanā par summu Ls 1 812.
Konta Nr. 1238 „Datortehnika, sakaru un cita
+1 685 biroja tehnika”
- Iegātāta datortehnika un cita biroja tehnika par
kopējo vērtību Ls 6 385. Lielākie pirkumi:
Datori vidus un pamatskolai, Pāvilostas kultūras
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6.

namam, Vērgales PII, mākslas skolai – Ls 5 177;
Novada domei fakss un skeneris – Ls 440;
Projektu koordinatoram portatīvie datori – Ls
468;
- 2013.gadā tika veikta datortehnikas novērtēšana,
tāpēc iekārtas kas bija morāli un fiziski novecojušas
un nebija izmantojamas ikdienas darbā, tika
norakstītas un atdotas utilizācijai. Kopumā tika no
uzskaites izslēgta datortehnika- sākotnējā vērtība Ls
4 700, uzkrātā amortizācija Ls 4 591, atlikusī vērtība
Ls 109.
Konta Nr. 1238 „Datortehnika, sakaru un cita biroja
+7 069 tehnika”aprēķināts nolietojums
- no uzskaites izslēgta datortehnika- sākotnējā vērtība
Ls 4 700, uzkrātā amortizācija Ls 4 591, atlikusī
vērtība Ls 109;
- Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu Ls 11 660
Konta Nr. 1239 „Iepriekš neklasificētie pārējie
+25 599 pamatlīdzekļi”
- Iegādāti pamatlīdzekļi iestādēm,kā arī projektu
rezultātā par kopējo summu Ls 19 954.Lielākie
pirkumi:
Vingrošanas iekārtas - lauku trenažieri Ls 13 166;
Pāvilostas kultūras namam sieviešu kora villaines Ls
2 674 un skaņu iekārtas Ls 982;
Pāvilostas vidusskolai mājturības kabinetā virtuves
iekārtas Ls 956 un motorizētu ekrānu Ls 489;
Mūzikas skolai digitālās klavieres Ls 619;
Pāvilostas muzejam eksponātiem rotējošu pamatni
Ls 375;
Pilsētas labiekārtošanai gaismas dekorus Ls 313
un tahogrāfisko informācijas lasītāju Ls 230
- No uzskaites izslēgti bojātie/salauztie pamatlīdzekļi sākotnējā vērtība Ls 96, uzkrātā amortizācija Ls 91,
atlikusī vērtība Ls 5
- No konta 1220 pārvietotās iekārtas – ar sākotnējām
vērtībām, dzintaru apstrādei urbšanas iekārta Ls 5442
un skaidu nosūcējs Ls 499
Konta Nr. 1139 „Iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi”
+14 638 aprēķināts nolietojums
- No uzskaites izslēgti bojātie/salauztie pamatlīdzekļi sākotnējā vērtība Ls 96, uzkrātā amortizācija Ls 91,
atlikusī vērtība Ls 5;
- Pārvietotās iekārtas no konta 1220 ar uzkrāto
amortizāciju Ls 1 734
- Aprēķināts nolietojums par 2013.gadu Ls 12 995.
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Piezīme Nr.1.2.4.
Nr.p.k. Summa
1.
+195
474
2.
-207 686

Darījuma apraksts
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
veidojas
no
ieguldījumiem
projektos
un
celtniecības/rekonstrukcijas objektos.
Nodoti objekti ekspluatācijā:
- No bilances konta „Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība” uzskaitē uzņemti objekti vai
veikta esošo objektu rekonstrukcija par kopējo
summu Ls 207 686:
Mākslas skolas jumta rekonstrukcija – Ls 62 310;
Ielu apgaismojums pašvaldības autoceļam – Ls 9
967;
Upesmuižas parka estrādes rekonstrukcijas I
kārta– Ls 84 398 un II kārta Ls 51 012;

Piezīme Nr.1.2.5.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
+577 - Nodots turējumā Pāvilostas ostas pārvaldei:
441
Ziemeļu mols ar uzskaites vērtību Ls 274 023,
nolietojums Ls 51 133, atlikusī vērtība Ls 222 890;
Dienvidu mols, uzskaites vērtība Ls 275 400,
nolietojums Ls 52 878, atlikusī vērtība Ls 222 522;
laiva ar dzinēju Ls 14 369,nolietojums Ls 299,
atlikusī vērtība Ls 14 070;
motorlaiva ar dzinēju “VERNOY-430” Ls 3 648,
nolietojums Ls 1 748, atlikusī vērtība Ls 1 900;
peldošā piestatne Ls 10 000, nolietojums Ls 1 400,
atlikusī vērtība Ls 8 600
2.
+13049 - Aprēķinātais nolietojums par 2013.gadu Ls 13 049
Piezīme Nr.1.2.6.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
-25 661 - Kūdras atradnē “Ploču purvs” frēzkūdras ieguve
tonnas par laika periodu no 2007.-2013.gadā
2.
-5 500 Domes lēmums par mežaudzes “Ceļmalnieki”
atsavināšanu.

AKTĪVS
1
4. Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi, kopā (130140-150-160-170-180)

Piezīmes
Nr.

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – izmaiņu nav
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

1.3.

893 624
27

893 624

-
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5.Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
6.Pārējie ilgtermiņa
finanšu ieguldījumi

1.3.1.

874 269

874 269

1.3.5.

19 355

19 355

-

Piezīme Nr.1.3.1.
Kapitālsabiedrības strādā ar zaudējumiem, un tomēr papildus ieguldījumi vai
aizdevumi sabiedrībām netika doti.
4. Krājumi

AKTĪVS
4. Krājumi - kopā
(220+230+240+250+260
+270)
1. Izejvielas un materiāli
3. Gatavie ražojumi ,
pasūtījumi un krājumi
atsavināšanai
6.Inventārs
7. Avansa maksājumi par
krājumiem

Piezīmes
Nr.

Kopējie krājumi palielinājušies par Ls 5 704.

2.1.

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Izmaiņa
s (+,-)

18 823

13 119

+5
704

12 728

9 790

+2 938

6 095

3 329

+2 766

-

-

-

-

-

-

(Skatīt veidlapu Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats”)
Piezīme Nr. 2.1.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
+44 104 - Krājumu palielinājums pārskata gadā galvenokārt
saistīts
ar
materiālu
iegādi
saimnieciskajām
vajadzībām Ls 155 398;
- Izlietoti krājumi - Ls 153 231;
- Bez atlīdzības saņemtas grāmatas, metodiskā
literatūra un līdzekļi no Valsts Izglītības satura centra
un ministrijām Ls 715;
- Bez atlīdzības saņemta degviela Ls 81 vērtībā sniedzot
sociālo palīdzību privātpersonai,
- No bilances konta „Ilgtermiņa ieguldījumi un krājumi
atsavināšanai” pārvietoti
pašvaldībai piederošie
nekustāmie īpašumi pārdošanai
2.
-38 400 Konta Nr. 2132 „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai”:
- Atsavināšanas procesa rezultātā pārskata gadā
pārdoti zemes gabali par summu Ls 60 043;
- Atsavināšanai pārskata gadā nodoti vairāki zemes
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gabali par kopējo summu Ls 24 729:
“ Ceļmalnieki” – Ls 8 525;
“Vasarnieki 24” – Ls 1 276;
“ Blāzmiņas” - Ls 2 419;
“ Vēberi” – 925;
“ Olieni” – Ls 908 u.c.
- Atsavināšanai pārskata gadā nodots arī dzīvoklis
Dzintaru ielā 95-21, Pāvilostā Ls 3642 vērtībā un
mežaudze Ls 5 500 ;
- Atsavināšanai nodota automašīna VAZ 2121 ar
sākotnējo vērtība Ls1 200, uzkrātā amortizācija Ls 1
015, atlikusī vērtība Ls 185;
- Izsniegtas iedzīvotājiem bez atlīdzības 2013.gadā
Latvenergo ziedotās dāvanu kartes sociālam
atbalstam
Ls 3 329;
0 Iegādātais inventārs tiek nodots lietošanā un uzskaitīts
gabala vienībās līdz to norakstīšanai.
- Pārskata gadā iegādāts inventārs par summu Ls 19
500;
- No uzskaites izslēgts inventārs par summu Ls 19 500.

3.

5. Debitori

AKTĪVS
1
5. Debitori- kopā
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2.Prasības par nodokļiem un
nodevām
3. Uzkrātie ieņēmumi

Piezīmes
Nr.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazinājušies par Ls 5 533.

2
2.3.

4. Pārmaksātie nodokļi

Uz
pārskata
perioda
beigām
4
78 505
12 399

Uz
pārskata
Izmaiņas
gada
(+,-)
sākumu
5
6
84 038
-5 533
10 609
+1 790

47 503

60 805

-13 302

11 570

5 500

+6 070

-

-

5. Prasības pret personālu
6. Pārējās prasības
7 033
7 124
(skatīt veidlapu Nr.8-1 “Pārskats par debitoriem (prasībām)

-91

Piezīme Nr. 2.3.
Nr.p.k. Summa Darījuma apraksts
1.
+1 790 Konta Nr. 2310 „Pircēju un pasūtītāju parādi” veido
ēdināšanas pakalpojumi, zemes un telpu noma,
komunālie maksājumi, kā arī savstarpējie norēķini ar
citām pašvaldībām. Pieaugums galvenokārt skaidrojams
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ar to, ka:
- 2013. gadā tika nodoti vairākas zemes platības nomā
un privātpersonas nav savlaicīgi norēķinājušās ar
pašvaldību;
- Izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem Ls
2 457.
-13 302 Samazinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka
pārskata gadā izvērtēts Nekustamā īpašuma nodokļa
parādnieku
sastāvs
un
savlaicīgi
strādāts
ar
parādniekiem.
+6 070 Uzkrāto ieņēmumu sastāvā uzskaitīts pašvaldības NĪN
par pārskata gadu Ls 10 316 un 1.- 2.klašu ēdināšanas
pakalpojumi,Ls 1 245,kas tiek pārskaitīts no Izglītības
ministrijas.
-91 Kontā Nr.2390 “Pārējās prasības” uzskaitīts PFIF
dotācijas 2013.gada sadales atlikums Ls 7 033.

2.

3.

4.

6. Nākamo

periodu

izdevumi

un

avansi

par

pakalpojumiem

un

projektiem
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem, salīdzinot

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par Ls 1 969.
Uz
pārskata
perioda
beigām
4

Uz
pārskata
gada
sākumu
5

Izmaiņas
(+,-)

1
2
6
6. Nākamo periodu izdevumi un
avansi par pakalpojumiem un
2.4.
2 241
4 210
-1 969
projektiem - kopā
2. Nākamo periodu izdevumi un
2 241
4 210
-1 969
avansi par pakalpojumiem
(skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu
maksājumiem”).
Piezīme Nr. 2.4.
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi ir nākamā pārskata gada
attiecināmie izdevumi, kas veidojas no:
- Apdrošināšanas transportlīdzekļiem – Ls 69.29;
- Periodiskās literatūras, rokasgrāmatu abonements 2013.gadam Ls 1 048.46;
- Programmu, licenšu uzturēšana, apkalpošana Ls 640.16;
- Avansa maksājuma par autoceļu uzturēšanas pakalpojumiem un piegādātajiem
materiāliem Ls 482.79.
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Piezīmes
Nr.

7. Naudas līdzekļi
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, naudas līdzekļi ir palielinājušies par
Ls 32 129. Naudas līdzekļi tiek glabāti AS Swedbank, AS DNB bankas kontos.
Valsts kases konti tiek atvērti īpašiem mērķiem izlietojamiem līdzekļiem.
Uz
Uz pārskata
pārskata
Izmaiņas
AKTĪVS
perioda
gada
(+,-)
beigām
sākumu
1
2
4
5
6
8. Naudas līdzekļi - kopā
106 795
74 666 +32 129
1. Kase
1 188
-1 188
2. Norēķinu konti Valsts kasē vai
106 795
+33 317
kredītiestādēs
73 478
Naudas līdzekļu atlikumu sadalījumu pa budžeta veidiem.
(Skatīties veidlapā Nr.1-1 “Naudas līdzekļu un to ekvivalentu izvietojums”).

PASĪVS

PASĪVS

Piezīmes
Nr.

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par Ls 55 614. Pašu
kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.4-1 “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu
pārskats”.
1. Rezerves
Uz pārskata
perioda
beigām

1

2

4

2. Rezerves - kopā

3.3.

-

1.Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerves
2. Pārējās rezerves

Uz
pārskata
gada
sākumu
5
1 332
640

-

1 331 674

-

966

Izmaiņas
(+,-)
6
-1 332
640
-1 331
674
-966

Piezīme Nr. 3.3.
1. Norakstītas ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atzīstot pārējos
ieņēmumos Ls 1 331 674.
2. Norakstītas pārējās rezerves,kas sastāv no mežaudzes “Rīvas karjers “ Ls 606
un mežaudzes Zeltenes ielā, Pāvilostā Ls 360, jo ņemtas pašvaldības uzskaitē
2008.gadā.
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2. Budžeta izpildes rezultāts

Piezīmes
Nr.

Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada
faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par
katru budžeta veidu atsevišķi (skatīt veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” un
veidlapa Nr. 4 – 3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem")
Uz
Uz pārskata
pārskata
Izmaiņas
perioda
PASĪVS
gada
(+,-)
beigām
sākumu
1
2
4
5
6
3. Budžeta izpildes rezultāts
+1 388
3.5.
7 222 610 5 834 356
- kopā
254
1. Iepriekšējo pārskata gadu
5 834 356
5 737 700
+96 656
budžeta izpildes rezultāts
2. Pārskata gada budžeta izpildes
+1 291
1 388 254
96 656
rezultāts
598
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu
par visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada
rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu.
5. Kreditori

PASĪVS
1
5. Kreditori - kopā
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu
ieņēmumi
2. Īstermiņa saistības
2.1. īstermiņa aizņēmumi un
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa
daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.6. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
2.7. Nodokļi un sociālās
apdrošināšanas maksājumi

Piezīmes
Nr.

Kreditori salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājušies par Ls 99 149.
Uz pārskata
perioda
beigām

2
5.
5.1.
5.1.1.

4
165 474
-

5.1.5.

-

5.2.5.9.

165 474

Uz
pārskata Izmaiņas
gada
(+,-)
sākumu
5
6
264 623 -99 149
-

-

264 623 -99 149

5.2.

-

120
000

-120
000

5.3.

31 293

22 998

+8 295

5.4.

19 420

18 610

+810

5.6.

43 180

40 319

+2 861

5.7.

66 156

60 162

+5 994
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2.8. Pārējās īstermiņa saistības
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi

5.8.
5.9.

1 221
4 204

1 419
1 115

-198
+3 089

Piezīme Nr.5.2.
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļas izmaiņas:
1. Pārskata gadā atmaksāts aizņēmums Ls 120 000 veicot energoefektivitātes
pasākumus Vērgales PII un Pāvilostas vidusskolā.
Piezīme Nr.5.3.
2013.gada 31.decembrī kreditoru postenī „Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem” uzskaitīti saņemtie, bet neapmaksātie rēķini par summu Ls 31
293.
Piezīme Nr. 5.4. Postenis „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:
Summa

Darījuma apraksts

17 652 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
939 Uzkrātās saistības atvaļinājumiem darbiniekiem
829

Pārējās uzkrātās saistības

Piezīme Nr. 5.7.
Bilances postenī „Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi” uz 2013. gada
31.decembri uzskaitīts:
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu Ls 23 452;
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par summu Ls 42 396;
- norēķini par pievienotās vērtības nodokli – Ls 308 ;
Piezīme Nr.5.8.
Bilances postenī “Pārējās īstermiņa saistības” ir uzskaitīts :
2013.gada beigās saņemtās, bet neizmaksātais bezdarbnieku attalgojums Ls 1 095
un līgums ar LMT par mobilo telefonu līzingu Ls 126.
Piezīme Nr.5.9.
Nākamo periodu ieņēmumus veido:
1. Piešķirtie pabalsti bērnu ēdināšanai pirmsskolu izglītības iestādēs, Pāvilostas
vidusskolā un Vērgales pamatskolā Ls 1387
2. Saņemtais ziedojums no privātpersonas Pāvilostas mūzikas skolai Ls 99
3. NĪN pārmaksa,kas attiecināma uz nākamo periodu Ls 2651;
4. Eiropas Savienības finansētā projekta, par pagaidu sabiedriskajiem darbiem
attiecināmā 2013.gada ieņēmumu daļa Ls 67;
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Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada budžets
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžetu 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 2012.gada pamatbudžeta izpildi
ieņēmumos, salīdzinot ar 2012.gada plānotajiem ieņēmumiem un 2013.gadu:
Kods

Koda
nosaukums

Plāns
Izpilde, Izpilde
2012.g. Ls
%

Plāns
2013.g.

1.0.0.0.

Ienākuma nodokļi

1.07

675750

4.0.0.0.

Īpašuma nodokļi

581
953
188
733

% no
budžet
a
0.37

0.89

237 161

0.13

8.0.0.0.

Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts (pašvaldību)
nodevas

1.95

40

0.00

9.0.0.0.

621
396
167
125

80

156
2

3 169

1.10

1 290

0.00

8

6 148

0.69

10 988

0.01

20
304
70
020

28 664

1.41

17 895

0.00

67
492

0.96

26 752

0.01

841 015

1.02

711 934

0.39

885
10.0.0.0.

Naudas sodi un
sankcijas
948

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi

13.0.0.0

Ieņēmumi no
īpašuma
Valsts budžeta
transferti

18.0.0.0.

820
517
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19.0.0.0
21.0.0.0.

Pašvaldību
budžetu transferti
Budžeta iestāžu
ieņēmumi
KOPĀ
Naudas līdzekļi
gada sākumā
KOPĀ

27902

26 925
80
661
1 80102
6

80 597
1 81576
2

239
784
2 04081
0

1
815762

2 0408
10

68
834
1 8845
96

Naudas līdzekļi uz
01.01.2013.
PAVISAM KOPĀ

1.04

17 913

0.01

0.99

87 415

0.05

1.01

1 769
225

68 834
0.92

1 838
059

0.03
1.00

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 2012.gada pamatbudžeta izdevumiem,
salīdzinot ar 2012.gada plānotajiem izdevumiem un 2013.gadu:
Kods
01.000
03.000
04.000
06.000
07.000
08.000.
09.000
10.000

Koda
nosaukums
Vispārējie
valdības dienesti
Sabiedriskā
kārtība un drošība
Ekanomiskā
darbība
Pašvaldības
teritorijas
apsaimniekošana
Veselības aprūpe
Atpūta,kultūra un
reliģija
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
KOPĀ

Plāns
2012.g

Izpilde,
LS

250 100

214 113

42 845
821 808

59 071

Izpilde,
%

Plāns
2013.g.

% no
budžeta

0.86

272 247

0.16

40 066
863 510

0.93
1.05

45 737
338 545

0.03
0.20

61 812

1.05

70 532

0.04

2 821

1 348

195 276
707 823

188 025
653 202

0.96
0.92

214 168
689 649

0.12
0.40

81 067
2 160
811

68 686
2 090
762

0.85
0.97

84 185
1
718059

0.05
1.00
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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBA EIROPAS
SAVIENĪBAS FONDU LĪDZFINANSĒTAJOS PROJEKTOS
Projekta
nosaukums
Sakas novada
tautastērpa, kā
kultūrvēsturiskā
mantojuma
atjaunošana un
popularizēšana
Upesmuižas estrādes
rekonstrukcija, 1.
kārta
Upesmuižas estrādes
rekonstrukcija, 2.
kārta
Piekrastes un jūras
telpiskā plānošana/
Costal and Maritime
Spatial Planning
„Ūdenstūrisma kā
dabas un aktīvā
tūrisma elements
Latvijā un
Igaunijā/RIVERWAYS”
Central Baltic Cycling/
Velomaršrutu tīkla
attīstība un
uzlabošana
Centrālbaltijas
teritorijā
„Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma
un attīstības
programmas izstrāde”
„Speciālistu piesaiste
Pāvilostas novada
pašvaldības
administrācijas
kapacitātes
stiprināšanai”
Saraiķu iedzīvotāju
saieta nama
rekonstrukcija
Zvejnieku un vietējo
iedzīvotāju piekļuves

Atbalstīts, Investīciju Prasītais
Kopējais
iesniegts,
avoti
finansējums finansējums
neatbalstīts
LVL
LVL
atbalstīts
ELFLA
5450.00
11 582.50

atbalstīts

EZF

38 494.62

84 397.81

atbalstīts

EZF

42 242.40

51 011.68

atbalstīts

EST/LAT

25 908.45
EUR

31 215.00
EUR

atbalstīts

EST/LAT

33 241.50
EUR

40 050.00
EUR

atbalstīts

ERAF

atbalstīts

ESF

Realizē KPR,
pašvaldības
ieguvumsveloceliņa
norādes
zīmes
48884.00

Realizē KPR,
pašvaldības
ieguvumsveloceliņa
norādes
zīmes
48884.00

atbalstīts

ESF

18 500.00

18 500.00

atbalstīts

EZF

16 832.17

18 702.41

atbalstīts,
bet netika

EZF

26 165.63

35 178.23
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iespējas
nodrošināšana pie
Baltijas jūras Saraiķu
ciemā
Āra vingrošanas un
trenažieru laukuma
izveide Pāvilostā
Dabas un
kultūrvēsturisko
objektu apzināšana
un popularizēšana
Pāvilostas novadā
Sporta laukuma
izveide Pāvilostas
novada Saraiķu ciemā

panākta
vienošanās
ar vietējiem
iedzīvotājiem
atbalstīts

ELFLA

8 795.03

9772.26

atbalstīts

ELFLA

6 950.00

8 409.50

neatbalstīts

ELFLA

13 933.13

16 859.09

Futbola laukuma
izveide Vērgalē
Sporta aktivitāšu un
jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespēju
pilnveidošana
Pāvilostas novadā
Sociālo
pamatpakalpojumu
nodrošināšana
Pāvilostas novadā
Muzeju darbības
attīstība
Pāvilostas ostas
infrastruktūras izbūve
Sadzīves priekšmetu
kolekcijas glabāšana
un pieejamības
apstākļu uzlabošana
Pāvilostas
novadpētniecības
muzejā
Pāvilostas Mūzikas
skolas sitamo
instrumentu
meistarklase „RITMSMŪZIKAS PAMATS”
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai
Pāvilostas novada
pašvaldības Vērgales

neatbalstīts

ELFLA

11 291.73

13 662.99

neatbalstīts

ELFLA

14 706.65

17 79505

neatbalstīts

SIF

13300.00

700.00

neatbalstīts

ELFLA

62 166.58

75 221.56

atbalstīts

EZF

140 104.20

155 671.33

atbalstīts

Kultūras
ministrija

1000.00

1000.00

atbalstīts

KKF

350.00

350.00

neatbalstīts

KPFI

71 095.70
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pamatskolas
izmantojamai sporta
hallei
Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana

atbalstīts

ELFLA

38

1 935.82

3 387.93

Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats

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”.
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PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM LĒMUMU
PIEŅEMŠANĀ
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, eiro.lv, eskils.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”.
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.
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 janvāra „Pāvilostas Novada Ziņas”
tiek izdotas A3 formātā uz 16 lappusēm ar tirāžu 1200 eks. Iedzīvotājiem
informatīvais izdevums ir pieejams novada pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē,
septiņās novada bibliotēkās, sešos novada veikalos, degvielas uzpildes stacijā,
tūrisma informācijas centrā, veselības centrā un muzejā. 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 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 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.
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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.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīga
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr.8

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā
„Pašvaldība”) 2013. gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2013. gada finanšu pārskats
ietver:


2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
"Bilance",



2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.43,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.41,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta
noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5.punktā, grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta
izpildi.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu
iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.
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Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo
finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie
standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu
pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties
uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku
neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem
vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā
sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī
pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu
pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu
atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2013.gada 31.decembrī, kā
arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013.gadā, saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
nosacījumiem.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013.gadu, kas atspoguļots gada pārskata
sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā
vadības ziņojumā un 2013.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „AUDIT ADVICE”,
Licence Nr.134
Marija Jansone,
Valdes locekle
Zvērināta revidente,
Sertifikāts Nr.25,

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Marija Jansone, +37129221897
kapitals@e-liepaja.lv
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