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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 
 

SAĪSINĀJUMI 
 
A/S    Akciju sabiedrība 
BJSS   Bērnu un jaunatnes sporta skola 
CSP   Centrālā statistikas pārvalde 
ERAF   Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
EUR    Eiropas Savienības valūta eiro 
Ha   hektārs 
IKP   Iekšzemes kopprodukts 
ĪADT   Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
LR   Latvijas Republika 
LVL   Latvijas lats 
LVĢMC                    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
m   metri 
m.g.   mācību gads 
mg   miligrami 
MK   Ministru kabinets 
MVU   Mazie un vidējie uzņēmumi 
NACE   Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas  

Savienībā  
NVA   Nodarbinātības valsts aģentūra 
NVO   Nevalstiskā(-s) organizācija(-s)  
pag.   pagasts 
PII   Pirmsskolas izglītības iestādes 
Piltenes pilsēta ar lt. Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju 
PIPP   Publiskā interneta pieslēguma punkti 
PPPV                         Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas  
PSIA   Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
RVP                  Reģionālā vides pārvalde 
SIA   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SVID   Analīzes matrica (stiprās, vājās puses, iespējas, draudi) 
t   tonnas 
Vjl   Virs jūras līmeņa 
VOAVA   Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra 
VRVP                        Ventspils reģionālā vides pārvalde 
VZD                           Valsts zemes dienests 
 
TERMINI 
 

Attīstības programma vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās pašvaldības attīstības 
prioritātes 
 

Bezdarba līmenis nodarbinātības valsts dienestā reģistrēto un bezdarbnieku statusu ieguvušo īpatsvars 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos 
 

Bezdarbnieks darba spējīgs nestrādājošs Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai ārvalstnieks 
(bezvalstnieks), kurš saņēmis pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ir darbspējas vecumā, kurš 
neveic uzņēmējdarbību, meklē darbu un ir reģistrēts Nodarbinātības valsts dienestā pēc 
pamata dzīvesvietas un vismaz reizi mēnesī griežas šajā dienestā. No 2002. gada jūlija 
bezdarbnieka statusu var iegūt arī persona, kas saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir LR 
pilsoņa vai nepilsoņa, vai arī pastāvīgās uzturēšanas atļauju saņēmušās personas laulātais 
 

Brīvo darba vietu skaits darba devēju reģistrētās (pieteiktās) brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts dienesta 
filiālēs 
 

Cilvēku resursi 
 

cilvēku spēju kvantitāte un kvalitāte, kas pieejama, lai ražotu preces un sniegtu 
pakalpojumus 
 

Dabas resursi dabas daļas, to skaitā zeme, augsne, zems dzīles, gaiss, ūdens, flora un fauna, kurām ir 
ekonomiska, sociāla vai kultūras vērtība. Izšķir atjaunojamos un neatjaunojamos dabas 
resursus 
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Darbspējas vecums iedzīvotāju vecums no 15 līdz 64 gadiem 
 

Demogrāfiskā slodze 
 

darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām 
darbaspējas vecumā 
 

Dzīves kvalitāte daudzdimensiju jēdzienu, ko  nosaka virkne savstarpēji cieši saistītu aspektu, to skaitā: 
informētība; izglītība; jaunrade, zinātne un pētniecība, inovācijas, spēja radīt un izmantot 
jaunas idejas; nodarbinātība; materiālā labklājība; apkārtējās vides aizsardzība; materiālo un 
enerģijas resursu izmantošana; infrastruktūras pakalpojumi – elektrības, gāzes, siltuma, 
ūdens piegāde, elektronisko sakaru, pasta, transporta, atkritumu apstrādes 
pakalpojumi; līdzsvarota reģionu attīstība; cilvēkresursi; veselība; sociālā drošība; mājoklis; 
ģimene; sabiedrības saliedētība; demokrātijas līmeņa paaugstināšana; augošs tiesiskuma 
līmenis; fiziskā drošība; privātums; valsts pārvaldes modernizācija, iedzīvotājiem draudzīgi 
valsts pārvaldes pakalpojumi; ārējās attiecības; atvērtība; līdzdalība procesos, sava es 
nozīmība; izaugsmes stabilitāte; Latvijas identitātes saglabāšana; kultūra; latviešu valodas 
attīstīšana un funkcionālā pilnveidošana; brīvā laika izmantošana un iespējas 
 

Dzīvojamais fonds māja, dzīvoklis, viena vai vairāku istabu un palīgtelpu kopums kapitālā celtnē dzīvošanai visu 
gadu, neņemot vērā, vai dotajā brīdī tās ir apdzīvotas vai nav apdzīvotas. Dzīvojamo fondu 
lieto kā vispārinātu statistikas vai citas uzskaites lielumu 
 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji abu dzimumu personas, kas pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību 
ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji sastāv no 
nodarbinātajiem un nestrādājošajiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu (gan reģistrētie 
Nodarbinātības valsts dienestā, gan nereģistrētie) 
 

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi/ 
komercsabiedrības 

uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kas ražo produkciju vai sniedz 
pakalpojumus un nav pārtraukuši savu darbību 
 
 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. Iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums ir pozitīvs, ja dzimušo skaits pārsniedz mirušo skaitu, un negatīvs, ja mirušo 
skaits pārsniedz dzimušo skaitu 
 

Iekšzemes kopprodukts  valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība gada laikā 
 

Ilgtspējīga attīstība sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas 
apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides 
prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā 
arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
 

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas 

tehnoloģijas, kas nodrošina ātru informācijas iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu 
 
 

Infrastruktūra tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, kuru veido transporta, sakaru, 
enerģētikas, ūdenssaimniecības un citu tīklu un objektu sistēmas, kā arī mājokļi un izglītības, 
veselības aizsardzības, kultūras, sporta un citi iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums 
kādā teritorijā 
 

Kapacitāte jauda, spēja uzkrāties, spēja darboties 
 

Mazumtirdzniecība ietver pārtikas produktu, jaunu un lietotu nepārtikas preču, kā arī jaunu un lietotu 
automobiļu pārdošanu un automobiļu degvielas mazumtirdzniecību 
 

Natura 2000 teritorijas Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls 
 

Mūžizglītība jaunu zināšanu, arodu un prasmju apguve mūža garumā 
 

Novada funkcionālā ietekmes zona novada apkārtējā teritorija, kurai ar novadu ir izveidojušās ciešas sociālās un ekonomiskās 
(funkcionālās) saiknes. Novada funkcionālā ietekmes zona tiek noteikta plānošanas reģiona 
un vietējo pašvaldību telpiskās plānošanas procesā 
 

Partnerība indivīdu un/vai grupu sadarbība noteiktu mērķu sasniegšanai 
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Plānošanas reģions Latvijas teritoriāla vienība, kuru, savstarpēji vienojoties, izveido vietējās pašvaldības 
reģionālās attīstības plānošanai, koordinācijai un pašvaldību sadarbības nodrošināšanai 
 

Privātais sektors ietilpst uzņēmējsabiedrības ar valsts kapitāla daļu līdz 50%, visu veidu uzņēmējsabiedrības 
bez valsts kapitāla daļas, individuālie uzņēmumi, zemnieku saimniecības, piemājas un 
personīgās palīgsaimniecības, individuālajā darbā nodarbinātie 
 

Publiskā pārvalde Valsts, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņu institūciju kopums 
 

Sabiedriskais sektors valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 
50% un vairāk; sabiedriskās organizācijas 
 

Sanācija piesārņotas vietas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku 
veselība vai vide netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai 
saimnieciskai darbībai 
 

Sociālās atstumtības riska grupas cilvēku grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, 
saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai 
funkcionēšanai sabiedrībā 
 

Sociālie partneri darba devēju un darbinieku organizācijas un to apvienības, kas iesaistās sociālā dialogā un 
slēdz vienošanos 
 

Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu 
izmeši 

piesārņojošo vielu daudzums pēc instrumentāliem mērījumiem vai nozares apstiprinātām 
metodikām, ieskaitot piesārņojošās vielas, kuras izplūst gaisā tehnoloģisko iekārtu 
nehermētiskuma dēļ. Individuālās apkures izmeši netiek ieskaitīti 
 

Strādājošo skaits uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un iestādēs strādājošie (izņemot zemnieku saimniecībās, 
piemājas un personiskajās palīgsaimniecībās, individuālajā darbā nodarbinātie)  
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IEVADS  
 
Šobrīd Ventspils novada attīstību nosaka Ventspils rajona attīstības programma 2009.-2015.gadam un Ventspils novada 
saistošie noteikumi Nr.61 “Par Ventspils novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti ar Ventspils novada domes  
24.09.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.8.; 35.§). 
  
Saskaņā ar LR likumā ”Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” noteikto pēc 2009.gada vietējo pašvaldību 
vēlēšanām tika realizēta vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā tika izveidota jauna teritoriālā 
vienība - Ventspils novads. Papildus tam pēdējo divu gadu laikā ir notikušas būtiskas sociālekonomisko procesu izmaiņas 
valstī un Eiropā kopumā, kuras rezultātā tika identificēta vajadzība pārskatīt novada esošo attīstības programmu.  Ventspils 
rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam aktualizācijas izstrādi ir veicis SIA „NK Konsultāciju birojs” saskaņā ar 
2010. gada 30.jūlijā noslēgto līgumu Nr.49/2010.  

Ventspils rajona attīstības programmas 2009.-2015.gadam aktualizācijas rezultātā ir izstrādāta Ventspils novada attīstības 
programma 2011.-2017.gadam (ar vīziju līdz 2020.g.).  
 
Attīstības programma un tās struktūra 
 
Attīstības programma ir izstrādāta pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem aktiem: 
 
Likums "Par pašvaldībām" ("LV", 61 (192), 24.05.1994.) *stājās spēkā 09.06.1994.+ ar aktuālākajiem grozījumiem: 
17.06.2010. likums ("LV", 106 (4298), 07.07.2010.) *stājās spēkā 01.10.2010.+  
14. panta „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības” 1.punkts paredz, ka pašvaldībām ir 
tiesības izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības 
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. 
 
Likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums” ("LV", 80 (3864), 23.05.2008.) *stājās spēkā 01.01.2009.+ ar aktuālākajiem 
grozījumiem: 11.03.2010. likums ("LV", 51/52 (4243/4244), 31.03.2010.) *stājās spēkā 01.04.2010.+  
Likuma 4.pants „Attīstības plānošanas dokuments” paredz, ka attīstības plānošanas dokumentā izvirza mērķus un 
sasniedzamos rezultātus attiecīgā politikas jomā vai teritorijā, apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, 
izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko politikas īstenošanai un rezultātu novērtēšanai 
nepieciešamo rīcību. 
 
Likuma 6.panta „Attīstības plānošanas dokumentu veidi” 1.punkts paredz, ka izšķir šādus attīstības plānošanas dokumentu 
veidus: politikas plānošanas dokumenti, institūciju vadības dokumenti un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. 
Savukārt 6.panta 4.punkts paredz, ka ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas 
ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos — 
vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. 
 
Likuma 7.pants „Attīstības plānošanas dokumentu līmeņi” paredz, ka attīstības plānošanas dokumentus izstrādā nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī. 
 
Likuma 8.pants „Attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņi” paredz, ka attīstību plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), 
vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņā (līdz trim gadiem), kā arī izstrādā plānošanas dokumentus konceptuāla 
lēmuma pieņemšanai vai nacionālās pozīcijas formulēšanai. 
 
Likuma 9.panta „Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija” 3.punkts nosaka, ka vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem. Īstermiņa attīstības plānošanas 
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem. Savukārt, 9.panta 
4.punkts nosaka, ka vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem. Reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti nacionālā 
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. 
 
Likuma 10.pants „Attīstības plānošanas ierosināšana” nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas atbilstoši savai 
kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā 
arī tad, ja attīstības plānošanas dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts. 
 
Likums  "Reģionālās attīstības likums" ("LV", 53 (2628), 09.04.2002.) *stājās spēkā 23.04.2002.+ ar aktuālākajiem 
grozījumiem: 25.02.2010. likums ("LV", 43 (4235), 17.03.2010.) *stājās spēkā 01.04.2010.+  
Likuma 1.panta „Likumā lietotie termini” 4.punkts skaidro, ka teritorijas attīstības plānošanas dokuments ir attīstības 
plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts un tās teritoriju (plānošanas 
reģiona, vietējās pašvaldības) attīstību, atbilstoši tās potenciālam un resursiem koordinējot sociālekonomiskās un telpiskās 
attīstības prioritātes. 
Likuma 6.panta „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti” 1.punkts nosaka, ka reģionālā attīstība tiek nodrošināta 
atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem un hierarhiski pakārtotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem:  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212861
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207389
http://www.likumi.lv/doc.php?id=206621
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1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija;  
2) Nacionālais attīstības plāns; 
3) plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānojums un attīstības programma; 
4) vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojums un attīstības programma. 
 
Likuma 13.panta „Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti” 1.punkts nosaka, ka 
vietējās pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu — attīstības programmu — izstrādā un īsteno 
atbilstoši tā plānošanas reģiona teritorijas attīstības programmai, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība, un attiecīgās 
pašvaldības teritorijas attīstības plānojumam, izvērtējot to vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmas, ar kurām 
robežojas attiecīgā vietējā pašvaldība.  
 
Likuma 13.panta 2.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmas izstrādi un aktualizāciju uzsāk ar vietējās 
pašvaldības domes lēmumu.  
 
Likuma 13.panta 3.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver:  

1) pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi — attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus;  
2) stratēģisko daļu — vidēja termiņa attīstības prioritātes, nepieciešamo rīcības virzienu un uzdevumu kopumu, 

vidējā termiņā sasniedzamos rezultātus;  
3) rīcības plānu — rīcības un investīciju projektu kopumu ne mazāk kā triju gadu periodam, norādot to sasaisti ar 

atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem; 
4)  īstenošanas uzraudzības kārtību — uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskumu, ziņojumā 

analizējamos uzraudzības rādītājus;  
5) pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.  
 

Likuma 13.panta  4.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina vietējās pašvaldības dome pēc 
tam, kad saņemts pozitīvs atzinums no attiecīgā plānošanas reģiona, kurā ietilpst vietējā pašvaldība.  
Likuma 13.panta 5.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojumu izstrādā telpiskās plānošanas 
nozari regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ("LV", 322/325 (1383/1386), 30.10.1998.) *stājās spēkā 13.11.1998.+ ar 
aktuālākajiem grozījumiem: 10.06.2010. likums ("LV", 102 (4294), 30.06.2010.) *stājās spēkā 14.07.2010.]  
Likuma 4.panta „Ietekmes novērtējuma nepieciešamība” 3.punkts nosaka, ka stratēģisko novērtējumu veic plānošanas 
dokumentiem, arī tiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, un to grozījumiem, ja attiecīgos 
plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā vai pieņem Saeima, Ministru 
kabinets, pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija:  
1) lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, enerģētikas, rūpniecības, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, 
ūdens resursu apsaimniekošanas, telekomunikāciju, tūrisma, derīgo izrakteņu ieguves jomā un plānošanas dokumentiem, 
kuri saistīti ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā likuma 1. vai 
2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai;  
2) kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), izņemot plānošanas dokumentus, 
kuri nosaka dabas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības un pasākumus attiecībā uz šīm teritorijām. 
Likuma V

1
 nodaļa „Stratēģiskā novērtējuma kārtība” nosaka stratēģiskā novērtējuma izstrādes kārtību. 

 
Attīstības programma ir izstrādāta balstoties uz šādiem nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem: 

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
2. Nacionālo attīstības plānu 2007. – 2013. gadam 
3. Nacionālo Vides politikas plānu 2004. – 2008. gadam 
4. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju 
5. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. – 2026.gadam 
6. Ventspils rajona attīstības programma 2009. – 2015.gadam 
7. Ventspils rajona attīstības stratēģija 2001. – 2010.gadam 
8. Ventspils rajona teritorijas plānojumu 2007. – 2019.gadam 
9. Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.– 2013.gadam 
10. Ventspils  novada izveidošanas projekts, 2008.gads 

 
Attīstības programma izstrādāta saskaņā ar LR RAPLM „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un 
vietējā līmenī” aktualizēto redakciju (2010.gada 23.septembris). 
 
Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam ir apstiprināta un stājusies spēkā ar Ventspils novada 
domes 2011.gada ____._____ sēdes lēmumu „Par Ventspils novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 
apstiprināšanu un stāšanos spēkā” (protokols Nr. __; __§). 
 
Ventspils novada attīstības programmu veido novada esošās situācijas un SVID analīze, stratēģiskā daļa un investīciju 
plāns.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212506
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Attīstības programmas esošās situācijas un SVID analīze sniedz informāciju par novada raksturojumu, kas ļauj noskaidrot 
novada problēmas, vajadzības, pieejamos resursus un  attīstības iespējas.  
 
Attīstības programmas stratēģiskā daļa nosaka izveidotā novada turpmāko izaugsmi, balstoties uz savstarpēji saistītu 
nozaru attīstību un tās ietekmi uz apkārtējo teritoriju attīstību.  
 
Attīstības programmas investīciju plānā ir uzskaitīti visi pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, 
lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus.  
 
Attīstības programmas mērķis un uzdevumi 
 
Attīstības programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Ventspils novada attīstību, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti.  
 
Attīstības programmas uzdevumi ir sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu finanšu 
līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai. 
 
Attīstības plānošanas principi 
 

Attīstības plānošanas pieeja paredz telpisko, tematisko un laika dimensiju ievērošanu, kas attīstības programmas izstrādes 
procesā ir nodrošinātas šādi: 

 

Telpiskā dimensija 

Esošās situācijas un SVID analīze raksturo Ventspils novadu kā attīstības un pakalpojumu centru, vadoties no trīs telpisko 
dimensiju skata punkta – vietējais mērogs (Ventspils novads),  reģionālais un valsts mērogs (Kurzemes reģions un Latvija).  

 

Tematiskā dimensija 
Stratēģiskā daļā novada attīstība ir skatīta caur sociālo, ekonomikas un vides aspektu līdzsvarotu mijiedarbību. Sabiedrība, 
Ekonomika un Vide  ir attīstības pamatelementi, kas nosaka, ar ko novads ir īpašs  un kādi ir priekšnosacījumi tā turpmākai 
attīstībai.  
 
Laika dimensija 
Investīcijas plāns atspoguļo visas plānotās investīcijas novada attīstības veicināšanai, ņemot vērā novada sociālās, 
ekonomikas un vides izaugsmes vajadzības, to savstarpējo integrētību, papildinātību un pēctecību.  
 
Attīstības plānošanā ir ievēroti šādi principi: 
 

1) ilgtspējīgas attīstības princips — attīstības programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Ventspils 
novada attīstību, nodrošinot tagadējām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko 
attīstību, racionāli izmantojot dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras 
mantojumu. 

2) interešu saskaņotības princips — attīstības programmas izstrādes procesā tika ņemtas vērā dažādas intereses, 
ievērojot attīstības plānošanas dokumentu pēctecību un nodrošinot, lai tie nedublētos. 

3) līdzdalības princips — attīstības programmas izstrādes procesā visām ieinteresētajām pusēm bija iespēja 
līdzdarboties attīstības plānošanas dokumenta izstrādē. 

4) sadarbības princips — attīstības programmas izstrādes procesā tika veiktas konsultācijas ar LR RAPLM un sniegta 
informācija attīstības plānošanas dokumentā izvirzītiem uzdevumiem, mērķiem un paredzēto rezultātu 
sasniegšanu. 

5)  finansiālo iespēju princips — attīstības programmas investīciju plāna izstrādes procesā tika izvērtēti esošie un 
plānotie finanšu resursi,  pieņemot lēmumus par  efektīvākajiem risinājumiem attiecībā uz nosprausto mērķu 
sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām. 

6) atklātības princips — attīstības programmas izstrādes process bija atklāts, un sabiedrība tika informēta par 
attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības 
ierobežojumus. 

7) uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības programmā ir paredzēta attīstības programmas ieviešanas, 
kontroles un uzraudzības sistēma, lai  nodrošinātu uzraudzību un pārskatu sniegšanu par sasniegtajiem 
rezultātiem. 
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VENTSPILS NOVADA VĒSTURE 
 
Vēsturiski tagadējā Ventspils novada teritorija sāka formēties pēc Livonijas ordeņa izveides 13. gadsimta sākumā.  Jau 
agrākos laikos pie Ventas upes grīvas ir atradies lībiešu ciemats, par ko liecina arheoloģiskajos izrakumos atrastie sadzīves 
priekšmeti.  
 
Galvenā reģiona pilsēta bija Piltene, kur, pateicoties atlantiskajam periodam, kad klimats bija siltāks un mitrāks, tā bija 
kļuvusi  svarīga ostas pilsēta, jo Venta tad bija ērti kuģojama.  Laika gaitā Ventas upe vairākas reizes mainīja savu gultni pie 
Piltenes, kā rezultātā pilsēta palika apmēram 3 kilometru attālumā no Ventas upes. Līdz ar to tā zaudēja savu nozīmi kā 
ostas pilsēta. Ostas statusa zaudēšanas un pastāvīgas varu maiņas dēļ Piltenes pilsēta stipri panīka. 
 
1816. gadā atsevišķais Piltenes apgabals tika iekļauts Kurzemes guberņā. 1819. gadā dibināja Ventspils apriņķi, kam 
pievienoja arī Piltenes – Dundagas novadu, izņemot tā sastāvā ietilpstošo Ārlavu, ko pievienoja Talsu apriņķim. Šajā laikā 
lielāku apdzīvoto vietu novada teritorijā nebija. Jūras piekrastē atradās mazi zvejnieku ciematiņi ar savu specifisko dzīvi un 
paražām. Iekšzemē nostiprinājās vācu baronu muižas, no kurām vēlāk radās apdzīvotās vietas – Zlēkas, Pope, Zūras, Rinda, 
Ance. Specifiskie ģeogrāfiskie apstākļi – lielais mežu, purvu īpatsvars, kā arī rajonu šķērsojošās upes bija iemesls tam, ka 
neattīstījās blīvs lauku apdzīvoto vietu tīkls. 1817. gadā ar cara valdības pavēli atjaunoja pagastus kā zemāko 
administratīvo iedalījumu. Tikai 1866. gadā pagasti ieguva lielāku pastāvību, bet līdz tam tie bija cieši saistīti ar muižām. 
 
Attīstoties ražošanai un rūpniecībai 19. – 20. gadsimtu mijā pieauga Ventspils pilsētas nozīme reģionā, tika izbūvētas ostas 
piestātnes un moli, kā arī dzelzceļa līnija no Orlas. Pirmā pasaules kara laikā vācieši izbūvēja dzelzceļa līnijas no Ventspils uz 
Liepāju, Mazirbi, Dundagu un citām vietām. Pirmās Latvijas Republikas periodā caur Ventspili veda gandrīz tikai kokus un 
lauksaimniecības preces. 
 
Latvijas Republikas laikā pamatā saglabājās Kurzemes guberņas Ventspils apriņķa teritorija. Kad 1925. gadā risinās t.s. 
“pagastu robežu noapaļošanās” -  atsevišķās vietās mainās robežas starp Piltenes – Zlēku, Ugāles – Usmas un vēl citiem 
pagastiem, no Popes pagasta atdalās un kļūst par patstāvīgu Ances pagasts. Ventspils apriņķī bija 14 pagasti: Ance, 
Dundaga, Ēdole, Piltene, Pope, Puze, Sarkanmuiža, Ugāle, Usma, Užava, Vārve, Ziras, Zlēkas, Zūras. 1940. gada sākumā 
Sarkanmuižas pagasts tiek pārdēvēts par Ventas pagastu. 
 
Padomju varas laikā 1949. gadā uzsāka rajonu izveidošanu. Apriņķi tiek pārdēvēti par rajoniem, pagasti par ciemiem vai 
“ciemu padomēm”, nerēķinoties ar Latvijas apdzīvotības struktūras reālo dabu.1950. gadā izveidoja arī Ventspils rajonu. 
Tajā vairs neietilpst Dundaga un Ēdole. 1956. gadā, likvidējot Alsungas rajonu, Ventspils rajonam pievieno Jūrkalni un Ziras. 
1954. gadā Zūras pievieno pie Vārves, bet Zūru teritoriju Ventas labajā krastā pievieno Piltenei. Ventas pagasta robežas arī 
tika mainītas un nosaukts par Tārgali. Laikā no 1962. gada aprīļa līdz 1967. gada janvārim Ventspils rajons kā administratīva 
vienība vispār nepastāvēja, tas tika sadalīts starp Talsu un Kuldīgas rajoniem. 
 
1967. gadā Ventspils rajonā bija 11 “ciemu padomes”: Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, 
Vārves, Zlēku un Ziru, kuru teritorijas ir arī patreizējā administratīvi teritoriālā dalījuma pamatā. 
 
Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā turpināja palielināties Ventspils pilsētas un rajona saimnieciskā nošķirtība. Panīka 
lauksaimniecība un ražošana, bet sāka attīstīties mežizstrāde un kokapstrāde. 
 
Saskaņā ar LR likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (31.12.2008.) 2009.gadā Ventspils rajons tiek 
pārveidots par Ventspils novadu. 
 
Pašreizējās Ventspils novada robežas noteiktas, iekļaujot Ventspils novada 11 pagastus un vienu pilsētu: Tārgales pagasts, 
Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Užavas pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Popes pagasts, Ances pagasts, Jūrkalnes 
pagasts, Vārves pagasts un Puzes pagasts, Piltenes pilsēta un  Piltenes pagasts ar vienotu pārvaldi. 
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I. VENTSPILS NOVADA ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

1. NOVADA FIZIOĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

 
1.1. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un teritorija 

 
Ventspils novads atrodas Latvijas Ziemeļrietumu daļā Piejūras un Kursas zemienē. Kopējā novada teritorija aizņem 2472 
km

2
, kas sastāda 3,8% no Latvijas kopējās platības. Teritorijas attālums starp tālākajiem ziemeļu un dienvidu punktiem ir 

76 km, bet starp austrumu un rietumu punktiem - 62 km.  

Novada administratīvajā teritorijā ietilpst 11 pagasti un viena pilsēta: Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Užavas, 
Ugāles, Usmas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un  Piltenes pilsēta un Piltenes pagasts ar vienotu pārvaldi.  

Ventspils novads robežojas ar Talsu, Dundagas, Kuldīgas, Alsungas un Pāvilostas novadiem, Ventspils pilsētu un Baltijas 
jūru, kas ir atklāta navigācijai visu gadu. Ventspils novadam robeža ar Baltijas jūru ir Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales 
pagastiem un tās garums ir ap 100 km.  

Novada teritoriju šķērso autoceļi E22/ A10 Ventspils – Talsi – Tukums - Rīga, P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa, P122 
Ventspils - Kuldīga, P124 Ventspils – Kolka un  dzelzceļa līnija Rīga - Ventspils. 

 

1.2. Reljefa formas, ģeoloģiskā izcelsme un pašreizējie ģeomorfoloģiskie procesi 

 

Ventspils novads atrodas divos dabas rajonos – Piejūras zemienē (I) un Kursas zemienē(II), (skat. 1.2.-1.attēls). Piejūras 
zemienē Ventspils novadā ir vairāki dabas apvidi – Ventavas līdzenums (3), Irves līdzenums (4) un Piemares līdzenums (2) 
dienvidos no Sārnates, bet Kursas zemiene ietver divus dabas apvidus – Rindas līdzenumu (1) un Ugāles līdzenumu (2). 

1.2. – 1. attēls 

Fizioģeogrāfiskā rajonēšana  

 
 

Avots: Ventspils novada teritorijas plānojums 

Piejūras zemienē ietilpst tagadējā Baltijas jūras piekraste, ko kādreiz pārplūdināja seno jūru baseini, tā ir pēcleduslaikmeta 
Baltijas ledus ezera un jūras ūdeņu veidojums – jaunākais pēcleduslaikmeta veidojums Latvijā, kas intensīvi attīstās arī 
tagad. Vislielākās platības Piejūras zemienē aizņem jūras pārveidots līdzenums, kuru vietām pārtrauc seni kāpu pauguri un 
grēdas. Vietām, kur smilts slānis ir biezāks, vēja un augu segas mijiedarbībā radušās kāpas. 

Piejūras zemiene ietver Latvijas teritorijas dabiski vismainīgāko - joslu – Baltijas jūras krasta zonu. Tā ir mainīga sauszemes 
un jūras ūdens saskares josla, kas ir pakļauta vēja darbībai. Ventspils novadā raksturīgi jūras stāvkrasti ar dažādos posmos 
atšķirīgu krasta augstumu. Augstie stāvkrasti, kas sākas dienvidos no Jūrkalnes, turpinās ar atsevišķiem pārtraukumiem līdz 
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Užavas bākai, kā arī ziemeļos no Ventspils – pie Staldzenes, Būšnieku bākas - Liepenes posmā. Vētru laikā stāvkrasti var būt 
pakļauti noskalošanai, kuras norise ir atkarīga arī no vēja virziena. Smilšainie, akumulatīvie krasti ir raksturīgi Irbes šaurumā 
no Lūžņas līdz Vaidei, kur ir seklūdens josla ar zemūdens smilšu vāliem, smilšu pludmali un priekškāpām, kā arī ar mežiem 
apaugušas krasta kāpas.  

Ventavas līdzenuma kvartāra nogulumu segas biezums ir nevienāds, kopumā tas palielinās no nepilniem 10 - 30 m apvidus 
austrumdaļā līdz 40 – 60 m, tās biezums un slāņu sagulums daļēji atspoguļojas virsmas reljefā. Vietās, kur nogulumu 
biezums ir lielāks, novērojama lielāka to daudzveidība. Apvidus līdzenā reljefa dēļ teritorijas lielākajā daļā ir apgrūtināta 
virsmas notece, kas veicina pārmitru apstākļu veidošanos, kur ir uzkrājusies kūdra. Tās biezums purvos pie Sārnates 
sasniedz 8 m. Kaut arī virsējam smilts slānim piemīt labas filtrācijas īpašības, ģeoloģiskās uzbūves īpatnības (ūdeni 
mazcaurlaidīgā morēnas slāņa nelielais dziļums un sagulums) nosaka gruntsūdeņu atrašanos ļoti tuvu virspusei (ap 1 m).  

Piemares līdzenuma teritorijas virsas augstums pārsvarā ir 15-20 m vjl, t. i. lielāks  nekā Ventavas līdzenumā. Piemares 
līdzenuma ģeoloģiskā uzbūve ir līdzīga kā Ventavas līdzenumam. Atšķirībā no Ventavas līdzenuma, Piemares līdzenuma 
virsmu veido smilts un oļaina grants. Baltijas jūras krastu smilšainie nogulumi veido vēja akumulācijas formas, tādējādi 
virsas augstums ir lielāks nekā līdzenuma vidusdaļā. Līdzenuma virsas ieliekums un uzbūve neveicina teritorijas drenāžu, 
tāpēc vietām ir pārmitrs un notiek kūdras uzkrāšanās.  

Irves līdzenuma augstums pazeminās Baltijas jūras krasta virzienā. Pārsvarā tas ir 4 - 10 m vjl, bet vietām, kur vēja 
akumulētās smiltis veido kāpas, pārsniedz 20 m vjl. Irves līdzenums no citiem Baltijas jūras piekrastes līdzenumiem 
galvenokārt atšķiras ar virsmas reljefa īpatnībām. Smilšainā līdzenuma virsa ar priekškāpām izveidojās jūrai pakāpeniski 
atkāpjoties. Līdzenumam raksturīga šauru vaļņu un ieplaku mija. Garākie vaļņi ir Liepkangars, Dižpurkangars. To garums 
pārsniedz 10 km un relatīvais augstums ir 2 – 4 m, vietām augstums sasniedz pat 15 m. Šaurās un garās, noslēgtās vai daļēji 
noslēgtās ieplakas apgrūtinātās noteces dēļ parasti ir pārmitras. Tās aizņem zemie, pārejas vai augstie purvi un arī ezeri 
(Garais ezers, Makšķerezers, Dūmezers u.c.). Vaļņu un ieplaku mija nosaka atšķirīgus virsmas noteces un mitruma 
apstākļus, tā izveidojušās savdabīgas, tikai Irves līdzenumam raksturīgas ainavas, ko veido priežu sils vai mētrājs vaļņos un 
purvi vai ezeriņi ieplakās. Tipisko ainavu mozaīku tikai dažviet pārtrauc kāpu masīvi ar citas konfigurācijas priežu mežu 
nogabaliem.  

Kursas zemienē atrodas Ventspils novada centrālā un austrumdaļa. No Piejūras zemienes tā atšķiras ar lielāku zemes virsas 
absolūto augstumu, ģeoloģiskās uzbūves īpatnībām, veidošanās laiku un apstākļiem, kā arī ainavām.  

Rindas līdzenuma robeža ar Piejūras zemienes apvidiem izsekojama gar bijušās Litorīnas jūras krasta veidojumiem. Pie 
Litorīnas jūras krasta akumulētās smiltis nereti ir pārpūstas un gar krasta vaļņiem vai arī uz tiem izveidojušās kāpas 
(piemēram, Dambkalns (35,9 m vjl.) rietumos no Ances). Līdzenuma dienvidu robeža (ar Ugāles līdzenumu) sakrīt ar 
Baltijas ledus ezera krasta veidojumiem (33-35 m vjl.) un dabā tikpat kā nav saskatāma. Teritorija samērā līdzena, kur 
vietām atrodas zemas kāpas un upju ielejas. Līdzenuma virsas reljefs daļēji atspoguļo zemkvartāra reljefu, kur pacēlumos 
arī zemes virsas augstums ir lielāks, nekā tā ieplakās. Rindas līdzenuma pamatnē atrodas vairāki lokāli pirmskvartāra iežu 
pacēlumi. Svarīga loma bija pēdējā apledojuma ledājam - pārveidojot zemkvartāra iežu virsas reljefu un atstājot ledāja 
nogulumus (morēnu). Pēdējā apledojuma morēnu lielākajā teritorijas daļā atrodas smilšaino nogulumu sega, bet 
līdzenuma virsmā atsedzas morēna vai arī pirmskvartāra (devona) ieži, retāk - ledājkušanas ūdeņu baseinu māli. Teritorijai 
raksturīgi izskalotie laukakmeņi un oļi. Pavājinātas drenāžas apstākļos norisinās pārpurvošanās (Klāņu purvs, Stāvu jeb 
Pūņu purvs u.c.). To veicina augstais gruntsūdens līmenis (0,5 - 1 m dziļumā).  

Ugāles līdzenums aizņem Ventspils novada dienvidaustrumdaļu. Tā ir arī visaugstāk paceltā un visvairāk saposmotā 
teritorija novadā. Virsas augstums pārsvarā no 30 - 40 m vjl. līdz 50 - 60 m vjl. Augstākās virsotnes sasniedz 70 m vjl. Popes 
un Usmas pacēlumā. Apvidus virsas pazeminājumos izvietojušies purvi un ezeri, piemēram Usmas ezera ieplaka (42 km

2
) 

un pazeminājums ap to. Pazeminājuma reljefs ir ļoti nelīdzens, dziļas ieplakas mijas ar pacēlumiem. Usmas ezera līmenis 
atrodas vidēji 21 m vjl., virs tā paceļas vairākas salas, no kurām Viskūžu sala (3,09 km

2
) ir vislielākā ezeru sala Latvijā. 

Mazāka platība, bet lielāks dziļums ir Puzes ezera pazeminājumam. Ūdens līmenis atrodas 12 m vjl., bet ezera gultnes 
dziļākā vieta (33,6 m) atrodas vairāk nekā 20 m zem jūras līmeņa. Vietām redzami senie krasta veidojumi, kur raksturīga ne 
tikai smilts, bet arī grants, oļi un no morēnas izskaloto laukakmeņu koncentrācija. Nedaudz virspusē atsedzas pieledāja 
baseinu māli, kur to biezums parasti ir 5 - 10 m, bet Usmas ezera apkārtnē sasniedz 25 m. Mālus nereti pārsedz Baltijas 
ledus ezera smilts vai arī vēja pārpūsto kāpu smilts. Līdzenuma teritorijas daļā uzkrājās smilts, vietām arī grants un oļi. 
Ugāles līdzenumā sastopami arī seno kāpu vaļņi, kas veidojās, vējam pārpūšot sausās Baltijas ledus ezera piekrastes smiltis. 
Vājāk drenētajās ieplakās uzkrājusies kūdra, kuras biezums vietām pārsniedz 5 m. Gruntsūdeņu dziļums apvidus lielākajā 
daļā ir 1 - 2 m.    
 

1.3. Klimatiskie apstākļi 

 
Ventspils novads atrodas 2 klimatiskajos rajonos, ko ietekmē Atlantiskās mērenās gaisa masas un dominējošie 
dienvidrietumu vēji. Ventspils novada rietumdaļa atrodas Piejūras zemienes klimatiskajā rajonā, bet austrumu - 
dienvidaustrumu daļa - Kurzemes augstienes klimatiskā rajona Austrumkurzemes (Austrumkursas) apakšrajonā (Kalniņa, 
1995; Fomina, Sīmane, 1986).  
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Piejūras zemienes rajonam raksturīgs silts mērenais klimats. Šaurā jūras piekrastes joslā ir visgarākais vidējais bezsala 
periods Latvijā, tas sasniedz 160 dienas gadā. Saules spīdēšanas ilgums ir vairāk nekā 1900 dienu gadā. Jūras ietekmē 
visagrākās rudens salnas ir oktobra otrajā pusē, bet pēdējās pavasara salnas ir līdz maija vidum. Janvāra vidējā 
temperatūra ir –3

o
C, jūlija vidējā temperatūra ir +16,5

o
C. Gada nokrišņu summa 650 - 700 mm, to maksimums (400 - 450 

mm) ir siltajā sezonā.  
Pastāvīga sniega sega šaurā piekrastes joslā izveidojas ir tikai janvāra sākumā, bet sairst līdz marta 2. dekādes beigām, t..i., 
sniega sega saglabājas 85 - 90 dienas. Sniega segas biezums nav lielāks par 15 - 20 cm. Pēc G.Eberharda (1992, 2003), 
Baltijas jūras piekrastē tikai pēdējos 10 gados ir palielinājies stipru vētru skaits, tādējādi arī vidējais vēja ātrums. 
 
Ugāles un Rindas līdzenumā, Austrumkursas augstienes apakšrajonā - ir mēreni vēss, vidēji mitrs klimats. Janvāra vidējā 
temperatūra ir -4

o
C, jūlija vidējā temperatūra ir +16,5

o
C. Temperatūras absolūtais minimums var sasniegt –34

o
C, 

maksimums +32
o
C (Temņikova, Fomina, 1986). Ziemas sezonā noslēgtajās starppauguru ieplakās veidojas temperatūras 

inversijas jeb savdabīgi aukstuma „ezeri”. Tie rodas bezvēja naktīs, vēsākam (blīvākam) gaisam noplūstot ieplakās pa 
nogāzēm. Temperatūra var būt par vairākiem 

o
C zemāka nekā pacēlumu virsotnēs. Gada vidējais nokrišņu daudzums ir 

700-750, bet Usmas - Ugāles pacēluma uzvēja nogāzē sasniedz 800 mm. Nokrišņu maksimums ir 450 - 500 mm siltajā 
periodā (aprīlis - oktobris). Pastāvīga sniega sega izveidojas decembra beigās. 
 
 Sniega sega saglabājas līdz 20.martam. (Kalniņa, 1995). Sniega sega vidēji 7 dienas ilgāk saglabājas pacēlumu ziemeļu 
ekspozīcijas nogāzēs, kā arī mežiem klātajās teritorijās, īpaši noslēgtajās, noēnotajās ieplakās. Vidējais sniega segas 
biezums ir 20 cm. Bezsala periods gaisā ir 140 - 150 dienas gadā. Augsnes pilnīgas atkušanas laiks ir aprīļa pirmā dekāde. 
Pēdējās pavasara salnas visbiežāk novēro līdz maija vidum. Pirmās rudens salnas parasti ir oktobra sākumā (Fomina, 
Sīmane,1986), bet visagrākās novērotas septembra pirmajā dekādē (Kalniņa, 1995). Viļņotā reljefa ietekmē novērojamas 
lokālas atšķirības – ieplakās un plašajos pazeminājumos salnas ir novērojamas 5 - 10 dienas agrāk nekā augstāk paceltajos 
paugurmasīvos un pacēlumos. Augsne sasalst decembra beigās.  
 
Kā viens no potenciāli izmantojamiem dabas resursiem, kas izmantojams kā atjaunojamais energoresurss, ir vēja resurss. 
Baltijas jūras piekraste un Rīgas jūras līča rietumu piekraste ir rajoni, kur Latvijā ir vislielākie vēja ātrumi. Vēja enerģijas 
iegūšanai piemērotas ir vietas, kur gada vidējais vēja ātrums ir lielāks par 5 m/s. Šādiem nosacījumiem atbilst Baltijas jūras 
Kurzemes piekraste, t.sk. Ventspils novads, kur valdošie ir rietumu vēji ar vidējo vēja ātrumu ir 5,1 – 5,4 m/s. Tālāk no 
Baltijas jūras krasta vēja ātrums pakāpeniski samazinās (skatīt 1.3.-1.attēlu). 

1.3. – 1. attēls 
Vidējais gada vēja ātrums Latvijā 

 
Avots: www.windenergy.lv 

http://www.windenergy.lv/
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1.4. Augsnes īpatnības  

 
Ventspils novada augsnes, līdzīgi kā pārējā Latvijas teritorijā, sākušas veidoties leduslaikmeta beigu posmā pirms 12 000 
gadu. Augšņu veidošanos ir ietekmējuši augsnes cilmiezis, reljefs, kā arī augsnes izskalošanās vai mitruma pārpilnības 
apstākļi. Reljefa pacēlumos izveidojas podzolētās augsnes, kuru izskalošanās pakāpe ir atkarīga no augsnes cilmieža. 
Augsnes cilmieži ir dažādi leduslaikmeta veidojumi: nešķirots morēnmāls, smilšmāls, kurā ir kalcija karbonāts, mālsmilts vai 
smilts. Daļa augšņu veidojušās uz organogēna  cilmieža – kūdras. Ventspils augšņu veidošanos pamatā ir g.k. smilts 
cilmiezis, nedaudz – arī kūdras cilmiezis (skatīt 1.4.-1.attēlu). 

Pēc attēla redzams, ka novada teritorijā visvairāk ir tipiski podzolētās augsnes, kas visraksturīgākās ir tieši Piejūras 
zemienēs, kurā arī atrodas Ventspils novads. Stipri podzolētās augsnes ir izveidojušās uz smilšu nogulumiem, tāpēc 
izskalošanās process tajās noris visintensīvāk, tās ir nabadzīgas ar trūdvielām (1,5-3%) un barības vielām. Pārsvarā šajās 
augsnēs aug skuju koku meži un šīm augsnēm raksturīgs paaugstināts skābums (pH=4…4,3). Šādu augšņu iekopšana prasa 
bagātīgu kaļķošanu, kā arī lielus kapitālieguldījumus augšņu auglības paaugstināšanā ar organiskajām un minerālajām 
vielām. Tā kā šīs augsnes ir grūti iekultivējamas, tad lauksaimniecībā tās izmantojamas samērā maz. 

 

1.4. -1. attēls 

Ventspils novada galvenie augšņu tipi (VZD) 

Ances pag.

T
вr

ga
le

s 
p
ag

.

Ugвles pag.

Puzes pag.

U
sm

a
s 

p
ag

.

Ziru pag.

Popes pag.
V
вrv

es p
ag.

Uюavas pag.

Piltene ar lauku ter.

Zlзku pag.

Jы
rk

al
n

es
 p

a
g
.

Cilmieюu sastвvs
Smilts

Kыdra

Augртu grupas
Tipiskais podzols
Velзnu podzolзtвs
Velзngleja

Kыdraugsnes
Aluviвlвs

 

Avots:VZD 

 
Lauksaimniecībai noderīgākās ir vāji velēnu podzolētās, daļēji arī velēngleja augsnes, kas atrodas galvenokārt Vārves 
pagastā un Piltenes lauku teritorijā. Vāji velēnu podzolētās augsnēs trūdvielu saturs ir augstāks (2-4%) un tās ir vieglāk 
iekultivēt, līdz ar to lauksaimniecībā piemērotākas. Velēngleja augsnes veidojas uz blīviem cilmiežiem un augsnēm ir labi 
izveidots biezs trūdvielu horizonts, bet tās var ciest no pārlieka mitruma un tāpēc nepieciešami pasākumi augšņu 
nosusināšanai. 
 
Ļoti auglīgo aluviālo augšņu ir maz un tās atrodas upju senlejās, kur dažādi faktori (reljefs, apgrūtināta apstrāde, 
aizsargjoslu likumi u.c.) ierobežo tās lauksaimniecisko izmantošanu. 
 
Atšķirīga situācijā ir Tārgales pagastā, kur zemju vidējo vērtējumu ietekmē teritorijas neviendabība. Pagasta dienvidu daļā 
augsnes ir kvalitatīvas, līdzīgi kā Vārves pagastam un Piltenei, taču ziemeļdaļā ir rajona lielākajai daļai raksturīgās 
nabadzīgās augsnes. 
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1.5. Dabas vērtības un aizsargājamās dabas teritorijas 

 
1.5.1.  Zemes resursi  

 

Ventspils novada kopējā teritorijas platība  ir 247230 ha. Tās sadalījums ir atrodams pielikumā Nr.1, pēc kura redzams, ka 
lielākās platības aizņem Ances un Tārgales pagasti (attiecīgi: 39778 un 36434 ha), bet mazākais ir Jūrkalnes pagasts ar 9959 
ha.  
 
Ventspils novadā 64% no visas novada teritorijas aizņem meži -178861,9 ha. Novada teritorijā valstij pieder 121147,4ha 
meža  jeb 78% no visām meža platībām kopā, bet privātajam sektoram pieder 43169,5ha meža vai 22% no visām meža 
platībām (skatīt 1.5.1.-1.tabulu). Valsts mežu apsaimniekotājs ir AS „Latvijas valsts meži”, valsts mežus Moricsalas dabas 
rezervātā apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde.  

 
1.5.1.-1.tabula 

Meža zemju iedalījums Ventspils novadā, ha 
 

Iedalījums Mežs Purvi Lauces 
Pārplūduši 

klajumi 
Infrastruktūras 

objekti Kopā 

     Privāti 43169,5 371,2 977,7 230,6 394,9 45144 

Valsts 120967 7154,7 1011,8 773,8 3604 133511,3 

Pašvaldība 180,4 17,6 0,4 4,3 3,9 206,6 

   Kopā 164316,8 7543,5 1989,9 1008,7 4002,8 178861,9 

Avots: Pašvaldībuas dati 

Pēc AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības datiem, AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos novada 
mežos valdošā koku suga ir skujkoki – priede, kuras aizņemtās platības ir 106049,46 ha jeb 67 % no kopējā koksnes krājas 
apjoma. Tad seko bērzs (29323,43 ha  jeb 18%), egle (17164,35 ha jeb 10%), melnalksnis (4275,38 ha jeb 3%), baltalksnis 
(1311,04 ha jeb 1%), apse (758,2 ha jeb 1%). Ozols un osis sastāda mazāk par 1% (skatīt 1.5.1.-2.tabulu). 

1.5.1.-2.tabula 
Koksnes apjoms  

 

Suga ha m
3
 

Priede 106049,46 22980872 

Egle 
 17164,35 2408238 

Lapegle 
 5,2 747 

Citi skuju k. 23,1 2103 

Sk.koki kopā 
 123242,11 25391960 

Bērzs 
 29323,43 4999781 

Melnalksnis 
 4275,38 728944 

Apse 
 758,2 190879 

Baltalksnis 
 1311,04 189974 

Liepa 30,14 7177 

Citi m.lapu 5,4 565 

M.lapu kopā 
 35703,59 6117320 

Ozols 
 248,5 53820 

Osis 139,1 28549 
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Suga ha m
3
 

Citi c.lapu 15,8 1794 

Citi c.lapu kopā 403,4 84163 

Kopā 159349,1 31593443 

Avots: AS „Latvijas valsts meži” 

Ventspils novada mežos ir noteiktas 84 mikroliegumu teritorijas un saimnieciskās darbības aprobežojumi  42644 ha (jeb 
31,6 %). Aizsargājamās teritorijas daudzviet pārsedzas – vienā vietā (meža nogabalā) var būt gan biotops, gan 
mikroliegums, gan dabas liegums, gan aizsargjosla. Pēc AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības datiem, 
ar normatīviem aktiem noteiktās dabas aizsardzības teritorijas

1
 Ventspils novadā (uz 21.03.2011.) dotas 1.5.1.-3.tabulā.  

1.5.1.-3.tabula 

Dabas aizsardzības teritorijas Ventspils novadā 

Aizsargājamās  
teritorijas veids 

Platība  
kopā 
(ha) 

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 25793 

1.1. Dabas liegumi  25183 

1.2. Dabas parki 602 

1.3. Aizsargājamo ainavu apvidi - 

1.4. Biosfēras rezervāti - 

1.5. Dabas pieminekļi 8 

2. Aizsargjoslas (vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas) 26015 

3. Mikroliegumi  3555 

4. Īpaši aizsargājami meža iecirkņi (apstiprināti ar 22.05.2001. VMD 
rīkojumu nr. 127) 

2105 

5. Putnu mikroliegumu buferzonas u.c.)  4815  

Avots: AS „Latvijas valsts meži” 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme pašvaldībā aizņem 511 tūkst.ha platības jeb 20,9% teritorijas. Nelieli lauku klajumi 
mijas ar plašiem mežu un purvu masīviem. Ievērojamas novada teritorijas platības aizņem pārmitrās zemes. Zemes platību 
sadalījums pa lietošanas veidiem Ventspils novadā dots pielikumā Nr.2. Pēc zemju sadalījuma varam konstatēt, ka 
vislielākais lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars ir Užavas un Vārves pagastos, kuri atrodas tuvāk Ventspils 
pilsētai. Šo pagastu teritorijās salīdzinoši mazāk ir mežu zemes, tur saglabājušās attīstītas lauksaimniecības tradīcijas. Šajos 
pagastos ir arī visplašākās meliorētās platības, kas nodrošina augsnes kvalitatīvāku apstrādi. Jau pagājušajā gadsimtā ir 
uzsākta Užavas upes ierobežošana ar polderu sistēmu, lai novērstu ikgadējo upes pārplūšanu lielās platībās. Salīdzinoši 
vismazākais lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars ir Ances un Usmas pagastos, kuri ir klāti ar lielām mežu un 
purvu  platībām. Ances pagastā ir vislielākās mežu platības novadā, jo 73% no visas teritorijas klāj meži, bez tam smilšainie 
līdzenumi nav labvēlīgi lauksaimniecības veiksmīgai attīstībai. Pēc Ziemeļķurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
sniegtās informācijas uz 2010.gadu Ventspils novadā neapsaimniekotās lauksaimniecības zemes bija ap 16%.  
 
Ventspils novadā lielā daļā teritorijas ir saglabājušies purvi, slapjie meži un pļavas, kas ir izskaidrojams ar zemo iedzīvotāju 
apdzīvotības blīvumu un lielo dabas pamatnes teritoriju īpatsvaru. Pēc VZD datiem no visas novada teritorijas kopā 8% 
aizņem mitrāju teritorijas, no tiem gandrīz 4% jeb 9784,7 ha aizņem purvi, bet nepilnus 4% jeb 8869,9 ha atrodas zem 
virszemes ūdeņiem (skatīt 1.5.1.-1.attēlu). Lielākie purvi ir Sārnates, Lūžņas, Vasenieku, Dižpurvs u.c..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.lvm.lv/lat/lvm/mezsaimniecibas/?doc=497 
 

http://www.lvm.lv/lat/lvm/mezsaimniecibas/?doc=497
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1.5.1.- 1. attēls 

Mitrāju īpatsvars Ventspils novadā 

 

Avots:VZD 

Ventspils novadā purvi aizņem noslēgtās vai daļēji noslēgtās starppauguru ieplakas ar pavājinātu noteci, kas vienlaicīgi ir ar 
samazinātu infiltrāciju. Ja mitrājus aplūko vizuāli kā ainavu, tad purvi un mitrāji uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas 
elements. Kopumā Ventspils novada teritorijā atrodas 79 augstā, pārejas un zemā tipa purvi (skat. pielikumu Nr.3). 
Nozīmīgākais augsto purvu komplekss Rietumlatvijā, ietver 6 purvus: Vasenieku, Stiklu  Dižpurvu, Vanagu, Pumpuru, Sēmes 
un Zvaguļu. 
 

1.5.2.  Zemes dzīļu resursi 
 
Ventspils novadā visbiežāk izmantojamie derīgie izrakteņi ir smilts, smilts-grants maisījums, kūdra, retāk – māls, sapropelis, 
laukakmeņi un smilšmāls. Nozīmīgākās smilts un grants iegulas atrodas augstieņu rajonos, senajās apraktajās ielejās un 
ledāju reljefa formu vairāk saposmotajos zemieņu apvidos. Kūdras galvenie krājumi atrodas zemienēs. 

Smilts un smilts - grants  atradnes: Ventspils novadā atrodas 46 izpētīti un novērtēti krājumi. Iekšzemes smilts - grants 
atradņu kopējā platība pārsniedz 1 km

2
, bet to krājumu apjoms sasniedz 68,9 milj.m

3
. Lielākā no izpētītajām smilts-grants 

atradnēm sauszemē atrodas pie Popes, kur derīgā izrakteņa krājumi pārsniedz 18 milj.m
3
. Popes atradnē ir ierīkoti vairāki 

karjeri, tomēr izmantota ir tikai neliela daļa no krājumu apjoma. Derīgo izrakteņu krājumu apjoms atradnē var izrādīties 
ievērojami lielāks, jo tajā ir veikta izpētīte tikai līdz gruntsūdens līmenim Pārējās atradnes ir mazākas, tomēr par 
nozīmīgām uzskatāmas visas tās, kurām ir neliela platība, bet bieza derīgā izrakteņa slāņkopa.  

Ventspils novadā atrodas 22 perspektīvie smilts un smilts - grants iegulu laukumi, kuru kopējā platība pārsniedz 30 km
2
. 

Izpēte ir nepietiekama derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai. Tomēr, ņemot vērā iegulu laukumu platību un konstatēto 
derīgā slāņa vidējo biezumu, aptuvenais smilts un smilts grants krājumu apjoms sasniedz 234 milj.m

3
, neskaitot Ābeļkroga 

- Dobēju laukumu, kurš daļēji atrodas Kuldīgas novadā. Ventspils novada teritorijā izvietotajiem perspektīvākajiem 
laukumiem pieskaitāms ir Liepenes laukums Tārgales pagastā un Sārnates laukums, kur kopējais smilts krājumu apjoms 
sasniedz 123 milj.m

3
. Nozīmīgi ir arī Stiebriņu, Ozolkalnu, Dzintaru un citi iegulu laukumi, kuros ir grants un smilts. Lielā 

daļā līdz šim izmantoto atradņu, krājumi nav izsmelti, vai arī izpētīti tikai daļēji līdz gruntsūdens līmenim. Tādēļ jāapgūst vēl 
neizsmeltie krājumi nepalielinot ieguves laukumu platību un, ja nepieciešams, jāveic papildus ģeoloģiskā izpēte. Pirms 
jaunas atradnes ekspluatācijas uzsākšanas, ir nepieciešams novērtēt ietekmi uz vidi un ainavas estētisko vērtību. 

Māla atradnes: Ventspils novadā kopumā ir 7 mālu atradnes, kur kopējā platība ir vairāk nekā 538,8 ha, detāli izpētīto 
krājumu apjoms ir 13,89 milj.m

3
, novērtēto krājumu apjoms ir 15,5 milj.m

3
, atradnēs kopējais krājumu apjoms ir 29,39 

milj.m
3
.  

Nozīmīgākās atradnes atrodas Ugāles un Usmas pagastā. No izpētītajām atradnēm, tieši Usmas mālu atradne šobrīd ir 
atzīta par nozīmīgāko atradni Ventspils novadā. Usmas atradnes Grenču laukums ir valsts nozīmes derīgo izrakteņu 
atradne. Daļa atradnes mālu jau ir izmantoti drenu cauruļu un keramisko bloku ražošanai, bet izpētīto krājumu atlikums ir 
5,5 milj.m

3
. Pēc krājumu apjoma (4,8 milj.m

3
) otra nozīmīgākā ir Ugāles atradne, kurā, māli ir kvalitatīvāki, tajos ir mazāks 

kalcija karbonātu saturs (CO2 6,3%), bet mālaino daļiņu īpatsvars sasniedz 89 %. Usmas atradnē mālaino daļiņu īpatsvars 
vidēji ir 69,8%. 
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Ventspils novadā konstatēti vairāki perspektīvie mālu iegulu laukumi, kur vēl nav veikti detāli ģeoloģiskie pētījumi, bet ir 
noteikta iegulu laukumu izplatība, derīgā slāņa biezums un arī segkārtas biezums. Pēc urbumu serdeņiem ir konstatētas arī 
izrakteņa kvalitātes izmaiņas gan vertikālā griezumā, gan arī teritoriāli. Kopvērtējumā mālu iegulu platība un arī to krājumi 
ir milzīgi, un, ņemot vērā pašreizējos mālu ieguves apjomus Latvijā – gandrīz neizsmeļami. Perspektīvo mālu iegulu 
laukumu platība pārsniedz 294,6 km

2
. Usmas - Ugāles un Blāzmas perspektīvajā iegulu laukumā derīgā slāņa biezums ir 12 

- 16 m, vietām tas sasniedz pat 20 m.  

Kūdras atradnes: Ventspils novadā ir uzskaitītas 97 kūdras atradnes. Kūdras fonda apkopoto atradņu kopējā platība ir 
16386 ha, no tām līdzīgu platību aizņem 51 augstā (6963 ha) un 37 zemā tipa (6837 ha) atradnes. Pārējās 9 ir pārejas un 
jauktā tipa atradnes, kuru platība ir 2586 ha. Kūdras kopējie krājumi visās atradnēs sasniedz 287,491 milj.m

3
. 28 atradnes 

ir ar rūpniecisku nozīmi, kuru kopējie krājumi ir 103, 819 milj.m
3
.  

Kūdras atradņu meklēšanas un krājumu revīzijas darbus Kurzemē un Zemgalē veica Ģeoloģijas pārvaldes speciālisti laika 
posmā no 1978. gada līdz 1988. gadam. 1996.gadā veiktā kūdras atradņu inventarizācija (Lācis, 1996) daļēji balstās uz 
iepriekš minētajiem darbiem, tomēr tā ieviesa ievērojamas izmaiņas un papildinājumus kūdras atradņu sarakstā. Izpētes 
darbu rezultātā (1978. - 1988.g.) atklātas 164 kūdras atradnes, par 67 atradnēm vairāk nekā Kūdras fondā (1980). Kūdras 
iegulu kopējā platība ir 23220 ha (232,2 km

2
), bet rūpnieciski izmantojamā dziļuma ietvaros 12376 ha. Kūdras atradnes 

aizņem 9,2% no Ventspils novada teritorijas.  

Zemā tipa kūdra ir 95 atradnēs, kuru rūpnieciski izmantojamā platība ir 5131 ha, augstā tipa kūdra ir 59 atradnēs ar 
rūpnieciski izmantojamo platību 4251 ha. 

Jauktā un pārejas tipa kūdras iegulu platība rūpnieciski izmantojamā dziļumā ir 2994 ha. Kopējie kūdras krājumi ir 46,6 
milj.t, no kuriem augstā tipa kūdra ir 11,8 milj.t, jauktā – 17,8 milj.t, zemā – 16,1 milj.t un pārejas tipa – 0,9 milj.t. Kopējā 
aizsargājamo purvu platība rajonā ir 4364 ha. Lai saskaņotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, 
kas nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (t.sk. Vasenieku purvā, 
Dižpurvā u.c.) ir noteikti saimniecisko darbību ierobežojumi. Vasenieku purvā, kas ietilpst dabas liegumā „Stiklu purvi”, ir 
spēkā MK 25.01.2011. noteikumi Nr.81 „Dabas lieguma „Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, bet Dižpurvā, kas ietilpst dabas liegumā „Ances purvi un meži” ir spēkā MK 02.10.2001. noteikumi Nr.426 
„Dabas lieguma ‘’Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un MK 16.03.2010. noteikumi 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības noteikumi”.  

Sapropeļa iegulas ir apzinātas 32 Ventspils novada ezeros, kuru platība lielāka par 3 ha. Sapropeļa kopējie krājumi ir 8,2 
milj.m

3
. Lielākās sapropeļa iegulas ir Usmas un Puzes ezeros. 

 
Pēc Ventspils reģionālās vides pārvaldes datiem 2009.gadā Ventspils novadā derīgo izrakteņu ieguve veikta 15 atradnēs un 
15 atradnes laukumos (skat. pielikumu Nr.4), darbus derīgo izrakteņu ieguvē veikušas 12 organizācijas (skatīt 1.5.2.-
1.tabulu). 2007.gadā novadā uzsākta jaunu atradņu izstrāde: smilts - grants un smilts atradne „Brieži” Ances pagastā.  

 
1.5.2.-1.tabula. 

Derīgo izrakteņu ieguve Ventspils novadā (2008. un 2009.)  
 

Atradnes  2008. gads 2009. gads 

Atradņ
u skaits 

Ieguves 
laukum
u skaits 

Uzņēmēju 
skaits 

Iegūtais apjoms Atrad
ņu 
skaits 

Ieguves 
laukum
u skaits 

Uzņēmē
ju skaits 

Iegūtais apjoms 

Smilts – 
grants 
atradnes 

4 4 2 61,231 tūkst. m
3 

2 2 2 38,81 tūkst. m
3
 

Smilts – 
grants un 
smilts 
atradnes 

8 11 10 Smilts–grants: 
61,455  
smilts: 148,426  

12 12 9 Smilts–grants: 
58,82; 
smilts: 82,164  

Kūdras 
atradnes 

1 1 1 19,566 tūkst. t 1 1 1 15,37 tūkst. t 

Avots: VRVP 

Derīgo izrakteņu ieguves daudzumu un to dinamika pa gadiem dota 1.5.2.-2.tabulā. Salīdzinot derīgo izrakteņu ieguves 
datus laika posmā no 2002. līdz 2009.gadam, var secināt, ka ir pieaudzis ieguves apjoms smilts – grants materiāliem: no 
39,64 (2005.gadā) līdz 167,205 tūkst.m

3 
(2007.gadā) un smilts materiāliem: no 11,92 (2002.gadā) līdz 148,426 tūkst. m

3 

(2008.gadā), bet 2009.gadā tas ir bijis mazāks kā iepriekšējā gadā. Kūdras ieguves apjoms pa gadiem ir svārstīgs un tās 
vislielākā ieguve ir bijusi 2002.gadā – 27,37 tūkst. tonnas.  
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1.5.2.-2.tabula. 
 

Derīgo izrakteņu ieguve un dinamika Ventspils novadā (2002. - 2009.) 
 

Derīgais 
izraktenis  

2002  2003  2004  
 
2005 
 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

smilts-grants 
(tūkst. m 

3 
) 64,58  83,62  63,39  

 
39,64 
 

 
47,44 

 
167,205 

 
122,686 

 
97,63 

smilts (tūkst. m 
3
)  

 11,92  43,17  116,05  
 
87,07 
 

 
91,39 

 
84,518 

 
148,426 

 
82,164 

kūdra (tūkst. 
tonnas)  

27,37  10,37  16,32  
 
18,54 
 

 
16,88 

 
9,896 

 
19,566 

 
15,37 

Avots: VRVP 

 
Citi izrakteņi - Titāns un cirkonijs (Latvijā tiek pieskaitīts mazizplatītiem un problemātiskiem derīgiem izrakteņiem, 
galvenokārt, to izplatības un sarežģīto ieguves apstākļu dēļ). Lielākie prognozētie minerālu krājumi ir Ovišu raga kliednī – 
ap 1,5 milj.t.   
 

1.5.3.  Ūdens resursi  

 
Ventspils novada lielākās upes ir Venta ar Abavu, Irbe ar Rindu un Stendi  un Užava. Upes tek galvenokārt ziemeļu – 
rietumu virzienā.  
 
Venta sākas Lietuvas teritorijā un Ventspils novada teritorijā upe tek aptuveni 42 km garumā, no labā krasta pietekas 
Abavas grīvas līdz ietekai jūrā. Ventai ir neliels kritums, visā posmā līdz grīvai tikai 2 m (vidēji 5 cm uz 1 km). Ielejas dziļums 
pie rajona dienvidu robežas sasniedz 10 - 12 m un pakāpeniski samazinās lejteces virzienā. Nelielā krituma dēļ, straumes 
ātrums ir mazs. Gultnes platums lejtecē sasniedz 200 m. Venta ir nozīmīgs saldūdens resurss - tās gada noteces apjoms 
sasniedz 2,92 km

3
. Venta ienes jūrā līdz 900 tūkst. tonnu sanešu gadā.  

 
Ventas labā krasta pietekas ir Dzirnavupe (caurtek Zlēku pagastam), Cērsupe un Aungrāvis, Zvirbuļupe, Vēžduka, (caurtek 
Piltenes lauku teritorijai),  Kamārce un Packule (caurtek Tārgales pagastam).  
 
Abava ir otra nozīmīgākā Ventas lielbaseina ūdenstece, kuras lejtece ir 17,6 km gara. Tās vidējais caurplūdums ir  16 m

3
/s, 

bet gada notece sasniedz 0,5 km
3
. Ielejas platums 250-400 m, bet tās dziļums sasniedz 10-15, vietām pat 20 m. Abavas 

kreisā krasta pieteka- Kroja (caurtek Ugāles pagastam), labā krasta pietekas atrodas Kuldīgas novadā.  

Irbe veidojas, satekot Rindai un Stendei lejpus Rindas apdzīvotās vietas Ances pagastā. Upes garums 32 km. Gultnes 
vidējais kritums ir 0,25 m/km. Tās vidējais caurplūdums pie grīvas ir 16 m

3
/s. Gada notece ir 0,5 km

3
.  

Stende sākas Talsu novadā. Ventspils novadā atrodas tās vidusteces un lejteces posms aptuveni 50 km garumā, šķērsojot 
Usmas pagasta ziemeļdaļu, Puzes un Ances  pagastu vidusdaļu. Tās vidējais caurplūdums vasarā ir 0,3, ziemā - 0,52 m

3
/s, 

bet gada notece sasniedz 0,3 km
3
. Vidējais kritums ir 0,78 m/km. Lejtecē Stende tek pa vāji izveidotu ieleju ar plašām 

palienu pļavām, kuras pārplūst galvenokārt pavasara palu laikā. Stendei ir daudz mazu pieteku. Lielākās pietekas: 
Dzelzupe, Lūšupīte, Upatu valks, Lonaste, Trumpe, Silupe.  

Rinda ir Irbes kreisā satekupe, iztek no Puzes ezera, tās garums ir 29 km. Upes vidējais kritums ir 0,23 m/km, tikai lejtecē 
kritums sasniedz 1 m/km. Augštecē upe līkumo pa plašu ieleju (200-400 m). Līdz Popes tiltam upe vietām ir vairāk nekā 
100 m plata un ar nelielām salām. Lejtecē upes gultne ir regulēta, tās platums ir 15-25 m, dziļums līdz 3 m. Upes vidējais 
caurplūdums vasarā 1,97 m

3
/s, ziemā 2,76 m

3
/s. Lielākās pietekas: Zviede, Akmeņvalks, Cietvalks, Guģenieku valks, 

Briežvalks, Banda grāvis.  

Užava sākas Kuldīgas novadā, bet Ventspils novadā atrodas tās vidustece un lejtece aptuveni 22 km garumā. Gultne ir 
regulēta gandrīz visa posma garumā, izņemot no Tērandes līdz Sisei. Vidējais caurplūdums pie Tērandes vasarā ir 0,65 
m

3
/s, bet ziemā  - 0,98 m

3
/s. 

 
Ventspils novada lielākie ezeri ir Usmas, Puzes, Klaņu, Garais un Zigatu ezeri. Ezeru izvietojums ir nevienmērīgs. Tas ir 
saistīts ar ezeru ieplaku izcelsmi. Lielākie un dziļākie ezeri ir ledāja izcelsmes (Usmas un Puzes ezeri).  

Usmas ezers ir lielākais ezers Ventspils novada austrumu daļā un  pēc ūdens virsmas aizņemtās  platības ir 5.lielākais 
Latvijā. Ezera virsmas aizņemtā platība ir 37,2 km

2
, kopā ar salām 41,4 km

2
. Ūdens apjoma ziņā (190 milj.m

3
) tas ir otrais 

lielākais Latvijā. Usmas ezers ir otrais dziļākais ezers Ventspils novadā (27 m). Līmeņa virsma atrodas 22,8 m vjl. Ezerā ir 
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vairākas salas. Lielākā ir Viskūžu sala (309 ha), kura arī lielākā ezeru sala Latvijā un ir dabas liegums. Moricsalā (83,1 ha) 
atrodas pirmais Latvijā (1912.g.) nodibinātais rezervāts, kas ietver Moricsalu, Lielo Alkšņu un Luziķērtes līci un akvatoriju. 
Ezers atrodas vienā no lielākajiem Latvijas mežu masīviem. Mežainas ir arī Usmas ezera salas. Ezera krasti pārsvarā ir 
lēzeni, stingri un smilšaini, uz Amjūdzes pusi  netālu no ūdensmalas paceļas 3 - 5 m augsta nogāze. Usmas ezerā ietek 10 
upes- Tirukšupe, Godele, Melncelma, Meķupe, Sērža, Ostupe, Baņģava, Struncene, Riekte, Kāņupe, daudz grāvju un 
strautu, ZR daļā iztek Engure. Ezers pastiprināti aizaug. Ezers nozīmīgs zivsaimniecībā, tūrismā, rekreācijā, dabas 
aizsardzībā, jo tajā atrodas divas Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas Natura 2000 un daļa no ezera ir iekļauta 
putniem nozīmīgas vietas teritorijā. 

 
Puzes ezers ir visdziļākais (33,6 m) un ir otrais lielākais (5,2 km

2
) ezers Ventspils novadā, kā arī viens no dziļākajiem Latvijas 

ezeriem. Ezera ūdens tilpums ir 62 - 64 milj.m
3.

 Ezera līmeņa virsma atrodas 12,3. m vjl.. Puzes ezers regulē Rindas un arī 
Irbes upes hidroloģisko režīmu. Puzes ezera apsaimniekotājs ir SIA „Puzes ezers”.  Līdz 17.09.1999. Puzes ezers tika 
izmantots Ventspils pilsētas ūdensapgādē. Ezers tiek piedāvāts licencētai makšķerēšanai, licencētās makšķerēšanas 
organizētājs - Puzes pagasta pilnvarota persona SIA "Puzes ezers". Šeit mīt repsis, ezera salaka (sniedze), līdaka, plaudis, 
plicis, rauda, rudulis, līnis, ālants, vīķe, asaris, ķīsis, grundulis, vēdzele, zutis, pīkste, trīsadatu stagars, deviņadatu stagars, 
zandarts, karpa, sīga, sams, spidiļķis, akmeņgrauzis. 

Kopumā ūdenstilpes un ūdensteces ir nozīmīgas ne tikai ar saldūdens krājumiem, zivju bagātību, sapropeļa un citu 
nogulumu krājumiem, bet daudzām no tām ir izcila estētiskā vērtība Ventspils novada un visas Latvijas kultūrainavā.  

 
1.5.4. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi 

Pēc LVĢMC datu bāzes Ventspils novadā atrodas 30 valsts izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 1 dabas 
rezervāts, 2 dabas parki, 18 dabas liegumi, 9 dabas pieminekļi. Ventspils novada viss īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
saraksts, kategorija, atrašanās vieta, platība, laiks no kura  teritorija ir iekļauta aizsardzībā un tiesību akti, kas nosaka šo 
teritoriju aizsardzību, ir atrodams pielikumā Nr.5.  

1.5.4.-1.tabula   

Ventspils novada īpaši aizsargājamās teritorijas 

 

Kategorija Skaits 
Platība (ha) 

 

Dabas rezervāts 1 818 

Dabas liegums 18 33049 

Dabas parks 2 16367 

Dabas piemineklis (aizsargājamās alejas un 
dendroloģiskie stādījumi) 

6 19.7 

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas 
objekti 

3  

Īpaši aizsargājamie koki 109  

Avots: LVĢMC 
 
 
Novadā ir noteiktas 20 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Natura 2000 teritorijas- Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
teritorijas:  

– Dabas rezervāts- Moricsala; 
– Dabas parki- Užavas lejtece, Abavas senleja; 
– Dabas liegumi– Druviņu tīrelis, Klāņu purvs, Krojas meži, Ovīši, Pelcīšu purvs, Platenes purvs, Pluču 

tīrelis, Popes zāļu purvs, Užava, Viskūžu sala, Raķupes ieleja, Ances purvi un meži, Stiklu purvi, Tīšezers, 
Piešdanga, Nagļu un Ansiņu purvs, Sārnates purvs. (skatīt 1.5.4.1.attēlu). 
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1.5.4.-1.attēls 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Kurzemes reģionā 

 

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 

 
Lai saskaņotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, kas nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, 
jāievēro esošie normatīvie akti par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, aizsardzību un to izmantošanu. Teritorijas, 
kurām ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ir redzamas 1.5.4.-2. 
tabulā.  

1.5.4.-2.tabula   
ĪADT Ventspils novadā, kurām ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns 

 

ĪADT 
nosaukums 

Pašvaldība Platība Piezīmes 

Abavas 
senleja*  

Zlēku, Usmas, 
Ugāles pagasti  

14 933 ha 
(kopējā platība) 

Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības plāns (DAP) 
apstiprināts ar Vides ministra 04.11.2005. rīkojumu Nr.356. 
Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas parkam 
„Abavas senleja” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim 
saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 
„Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”; 

MK 2008.gada 3.marta noteikumi Nr. 133 „Dabas parka “Abavas 
senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  

Užavas 
lejtece*  

Užavas un 
Ziru pagasti  

1434 ha Dabas parka „Užavas lejtece” DAP apstiprināts ar Vides ministra 
26.03.2007. rīkojumu Nr.178 

Ances purvi 
un meži*  

Ances un 

Tārgales 

10148 ha Dabas lieguma „Ances purvi un meži” DAP apstiprināts ar Vides 
ministra 19.12.2007. rīkojumu Nr.737; 
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ĪADT 
nosaukums 

Pašvaldība Platība Piezīmes 

pagasti 

 
 MK 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr. 426 „Dabas lieguma 
„Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”  

Klāņu purvs*  Popes un 
Tārgales 
pagasti  

1615 ha Dabas lieguma „Klāņu purvs” DAP apstiprināts ar Vides ministra 
27.03.2006. rīkojumu Nr.133 

MK 2009.gada 12.maija noteikumi Nr. 427 „Dabas lieguma 
„Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 

Ovīši*  Tārgales un 
Ances  pagasti  

5078 ha  MK 2005.gada 29.marta noteikumi Nr. 213 „Dabas lieguma 
“Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

Užava* Užavas 
pagasts 

3012 ha  Dabas lieguma „Užava” DAP apstiprināts ar Vides ministra 
01.11.2004. rīkojumu Nr.349  

Viskūžu sala 
* 

Usmas 
pagasts  

304 ha  Dabas lieguma „Viskūžu sala” DAP apstiprināts ar Vides ministra 
01.03.2005. rīkojumu Nr.90   

Stiklu purvi*  Puzes un 
Usmas pagasti 

7283 ha, t.sk. 
arī Talsu novadā  

Dabas lieguma „Stiklu purvi” DAP apstiprināts ar Vides ministra 
31.03.2006. rīkojumu Nr.138; 

MK 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr. 510 “Dabas lieguma „Stiklu 
purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  

Raķupes 
ieleja * 

Ances un 
Puzes pagasti  

2204 ha, t.sk. 
arī Talsu novadā  

Dabas lieguma “Raķupes ieleja” DAP apstiprināts ar Vides 
ministra 06.06.2007. rīkojumu Nr.362; 

MK 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr. 23 „Dabas lieguma 
“Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 

Puzes smilšu 
krupja 
atradne 

Puzes pagasts 8 ha Dabas lieguma „Puzes smilšu krupja atradne” DAP apstiprināts ar 
Vides ministra 25.02.2008. rīkojumu Nr.58 

Moricsalas 
dabas 
rezervāts 

Usmas 
pagasts 

818 ha Dabas rezervāta „Moricsalas dabas rezervāts” DAP apstiprināts 
ar Vides ministra 03.03.2009. rīkojumu Nr.55 

* NATURA 2000 teritorijas 
Avots: VRVP un DAP 

 
Dabas rezervātu „Moricsalas dabas rezervāts” apsaimnieko un uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde, dabas rezervāta 
apmeklēšanas noteikumus nosaka Moricsalas dabas rezervāta likums. Dabas rezervātam ir izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns laika posmam no 2009. līdz 2024.gadam. Moricsalas dabas rezervāts ir vecākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
Latvijā, kas dibināta jau 1912.gadā. Tā kopējā platība ir 818 ha. Moricsalā konstatēta izcili bagātīga augu un dzīvnieku 
valsts: 409 vaskulāro augu sugas, 157 sūnu sugas, 338 sēņu sugas, 82 ķērpju sugas, vairāk nekā 40 putnu sugas, 320 
tauriņu sugas. Vairāk nekā 100 šeit atrodamās sugas tiek uzskatītas par retām un aizsargājamām ne vien Latvijā, bet 
daudzās Eiropas valstīs. Teritorijā ir savdabīga, reti sastopama pirmatnējā meža ainava.  
 
Dabas parks „Abavas senleja” veidota Abavas ielejas aizsardzībai, kur atrodas izcila biotopu daudzveidība, tajā skaitā ļoti 
retas sugas, piemēram, kaļķaini purvi ar devela grīsli, kadiķu audzes kaļķainās pļavās u.c. Teritorija ir ar izcilu ainavisko 
vērtību - upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas un ģeomorfoloģiskām vērtībām. Dabas parkam „Abavas senleja” ir 
izstrādāts dabas aizsardzības plāns un LR MK 03.03.2008. noteikumi Nr. 133 „Dabas parka “Abavas senleja” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
 
Dabas liegumā „Viskūžu sala” atrodas nozīmīgi biotopi - boreālais mežs, sala bagāta ar vecām dabiski izretinātām priežu 
audzēm, bet kopumā audžu sastāvs un augšanas apstākļi ir ļoti daudzveidīgi. Šeit ir atrasta reta sūnu suga - garsetes 
mēzija. Tā ir arī nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Konstatētas nozīmīgas ligzdojošās sugas: ūpis, jūras ērglis, zivjērglis un 
apodziņš, kā arī bioloģiski augstvērtīgiem un maz traucētiem mežu biotopiem raksturīgas putnu sugas. Dabas liegumam 
„Viskūžu sala” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, bet nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 
 
Dabas liegums „Užava” atrodas Baltijas jūras krastā un ietver daudzveidīgus jūras piekrastes biotopus. Īpaši nozīmīga tā ir 
kā pelēko kāpu aizsardzības vieta. Šeit konstatētas 2 ES Biotopu direktīvas vaskulāro augu sugas: Lēzeļa vīrcele un smiltāja 
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neļķe, tā ir viena no nedaudzām jūrmalas zilpodzes atradnēm Latvijā. Dabas liegumam „Užava” ir izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns, bet nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.  
 
Pēc VRVP datiem no 2004. gada septembra līdz 2008. gada decembrim Ventspils novadā tika īstenots projekts „Purva 
biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”. Projektu atbalstīja Eiropas Komisijas LIFE-Daba programma un to realizēja 
Latvijas Dabas fonds. Projekta ietvaros tika izstrādāti dabas aizsardzības plāni dabas liegumiem „Klāņu purvs” un „Stiklu 
purvi”. Dabas liegumos Stiklu (Vasenieku purvā) un Klāņu purvos notika susināšanas ietekmes novēršana. Saskaņā ar 
tehniskajiem projektiem, izmantojot gan ekskavatoru, gan roku darbu, Vasenieku purvā ir izbūvēti 135 kūdras aizsprosti, 
bet Klāņu purvā – 35 aizsprosti. Rezultātā ūdens līmenis aizsprostu būves vietās ir sasniedzis to līmeni, kāds ir purvu 
dabiskajā daļā. Lai izvērtētu apsaimniekošanas pasākumu ietekmi, visās projekta vietās ir turpināti 2005. gadā iesāktie 
hidroloģiskie novērojumi 120 gruntsūdens akās un tika apsekoti biotopu parauglaukumi. Purva veģetācijas monitoringa 
rezultāti liecina, ka projekta vietās, kur pēc dambju būves ir cēlies ūdens līmenis, degradētajās purva daļās pamazām sāk 
ieviesties arī purvam raksturīgie augi, bet grāvjos – sfagni. Dabas liegumam „Klāņu purvi”, kas atrodas Ventspils novada 
Popes un Tārgales pagastā, teritorija veidota, lai aizsargātu vairāku purvu kompleksu (Klāņu, Pūņas, Dzīru) un Klāņezeru, 
kurš izvietojies senajā jūras lagūnā un ir maz eitroficējies. Te izveidojusies slīkšņa, kas pāriet zemajā vai pārejas purvā.  
 
Dabas liegums „Stiklu purvi” atrodas Ugāles līdzenuma Kursas zemienē, un tas ir lielākais Rietumlatvijā, veidojies pirms 
apmēram 5-7 tūkstošiem gadu. Bijušajā Baltijas ledus ezera seklūdens zonas pazeminājumos izveidojušies: Vasenieku 
purvs, Stiklu Dižpurvs, Vanagu purvs, Pumpuru purvs, Zvaguļupurvs, Bērzpurvs un Lūžniekpurvs. Pie šā kompleksa pieder 
arī Trīšautpurvs un Sēmes purvs, kuri neietilpst dabas liegumā, un Salas purvs, kurš ir jau 
daļēji izmantots kūdras ieguvei. Vasenieku purvā pabeigta 1,3 km garas laipas izbūve un uzbūvēts 10,4 m augsts skatu 
tornis. Dabas liegums „Stiklu purvi” ir izveidots, lai nodrošinātu Rietumlatvijā lielākā augsto purvu kompleksa un tur esošo 
sugu aizsardzību. Liegums ir apstiprināts 6636 ha platībā. Dabas liegumā ir konstatēti 8 Eiropas Savienības nozīmes biotopi 
un 2 Latvijas nozīmes īpaši aizsargājami biotopi. Aizsargājamo biotopu kopplatība ir 2901, 7 ha jeb 44% no teritorijas. 
Dabas liegumā ir sastopami 6 dabisko meža biotopu veidi 215,8 ha platībā. Dabas liegumā sastopamas 24 sūnaugu (no tām 
3 nav atkārtoti konstatētas), 28 vaskulāro augu (no tām 4 sugas izzudušas), 2 gliemju, 17 kukaiņu, 29 putnu un 8 
zīdītājdzīvnieku īpaši aizsargājamās sugas. Teritoriju visvairāk ir ietekmējusi saimnieciskā darbība lieguma mežos, 
nosusināšanas pasākumi Vasenieku purvā, kā arī izmaiņas Stiklu ezeraines hidroloģiskajā režīmā, ko ir ietekmējusi bebru 
darbība. Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir samērā neskartais sūnu purvu komplekss ar īpaši aizsargājamām augu un 
dzīvnieku sugām, no kurām dažām ir tikai nedaudzas atradnes Latvijas teritorijā. Stiklu purvi ir viena no nedaudzām 
Cladium mariscus atradnēm ārpus piejūras, divas no trīs Eleocharis multicaulis atradnēm un viena no trīs Sphagnum 
lindbergii atradnēm Latvijā. Tā ir īpaši nozīmīga teritorija gan ligzdojošiem, gan migrējošiem putniem. Dabas liegumam ir 
izstrādāti LR MK 24.07.2007. noteikumi Nr. 510 „Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. AR MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.82 „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem”” ir palielinātas dabas lieguma robežas par 647ha un tā kopējā platība ir 7283ha. 
 
Pēc VRVP datiem 2007.gadā tika pabeigts darbs pie vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes Ventspils novada īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. 2007.gadā tika apstiprināti šādi dabas aizsardzības plāni: 

* dabas parkam „Užavas lejtece” - putniem nozīmīgā vieta - svarīga ligzdošanas vieta griezei. Migrācijas laikā, 
īpaši pavasaros, polderu laukos un uzplūdumos lielā skaitā pulcējas caurceļojošie ūdensputni (zosis, ziemeļu un mazie 
gulbji, pīles un bridējputni, rudeņos dzērves un bridējputni); 

* dabas liegumam „Raķupes ieleja” - nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu 
biotopu aizsardzības vieta (minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas 
atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes, palieņu pļavas), dabas liegumam ir pieņemti LR MK 
15.01.2008. noteikumi Nr. 23 „Dabas lieguma “Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

* dabas liegumam „Ances purvi un meži” -teritorijā konstatēts daudz retu augu un dzīvnieku sugu, maz izmainīti 
mežu - purvu un ezeru dabisko biotopu kompleksi ar nozīmīgu lomu reto un apdraudēto putnu sugu ligzdošanā, kā arī 
biotiskās daudzveidības saglabāšanā Ances Dižpurvā un tās apkārtnē, liegumam ir izstrādāti LR MK 02.10.2001. noteikumi 
Nr.426 „Dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. AR MK 25.01.2011. 
noteikumiem Nr.82 „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 „Noteikumi par dabas 
liegumiem”” ir noteiktas jaunas robežas un teritorija palielināta par 1376ha, tā kopējā platība ir 10 148ha. 
 
2008.gadā apstiprināts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai - dabas liegumam „Puzes smilšu 
krupja atradne”, kur ir izstrādāti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi, priekšlikumi teritorijas zonējumam un 
individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kā arī priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem 
pašvaldības teritorijas plānojumā. Teritorija veidota Latvijā retas abinieku sugas - smilšu krupja aizsardzībai.  
 
Dabas liegums „Pluču tīrelis” ir Natura 2000 teritorija 740 ha platībā, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Dabas lieguma teritorija ir nozīmīga purvainu mežu un augsto purvu 
aizsardzības teritorija (rietumu tipa augstais purvs ar ciņu mazmeldru), kur konstatētas ieplakas purvos (ES Biotopu 
direktīvas biotops), kā arī viena no lielākajām teteru populācijām Kurzemē. 
 
Dabas liegums „Sārnates purvs” atrodas Užavas un Jūrkalnes pagastos  1423 ha platībā, tā ir Natura 2000 teritorija, kam 
nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Teritorijā sastopami ES 
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biotopu direktīvas aizsargājami biotopi: kadiķu audzes kaļķainās pļavās, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un 
peldaugu augāju, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, ieplakas purvos, purvaini meži, degradēti augstie purvi, 
kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Teritorijā konstatētas daudzas ES Putnu direktīvas sugas.  

Dabas liegums „Nagļu un Ansiņu purvs” ir Natura 2000 teritorija, kas atrodas Zlēku pagastā 284 ha platībā, kam nav 
izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Teritorija izveidota ES 
aizsargājamu biotopu - neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži, degradēti augstie purvi, kuros 
iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Abus purvus atdala ar sausiem priežu mežiem klāta iekšzemes kāpa. Teritorijā 
konstatētas vairākas ES Putnu direktīvas sugas. 

Dabas liegums „Tīšezers” atrodas Zlēku pagastā, tā ir 39 ha liela Natura 2000 teritorija, kam nav izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Dabas liegums „Tīšezers” ir augsto un pārejas purvu, 
kā arī purvainu mežu aizsardzības teritorija. No aizsargājamiem ES Biotopu direktīvas biotopiem šeit sastopami distrofi 
ezeri, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, kā arī purvaini meži. 

Dabas liegums „Piešdanga” ir Natura 2000 teritorija 10 ha platībā, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Teritorija atrodas Zlēku pagastā. Dabas lieguma teritorija izveidota, 
lai aizsargātu Latvijā vienīgo lielās kosas atradni. Teritorijā konstatēti vairāki nozīmīgi ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma 
biotopi: nogāžu un gravu meži un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. 

Dabas lieguma „Ovīši” teritorija ir 5078 ha liela Tārgales un Ances pagastos - gar Baltijas jūru, ietverot dažādus jūrmalas 
biotopus (12 Eiropas nozīmes biotopi). Teritorijā atrodas jūrmalas kāpas ar sausiem skujkoku mežiem, kas mijas ar slapjām 
starpkāpu ieplakām ar zāļu purviem un melnalkšņu mežiem. Tā ir nozīmīga pelēko kāpu ar sīkkrūmu audzēm un boreālo 
mežu aizsardzības teritorija. Dabas liegumā „Ovīši” konstatētas 4 ES Direktīvas augu sugas, kā arī retas un aizsargājamas 
augu un bezmugurkaulnieku sugas, tā ir vienīgā kauslapu tofīldijas atradne Latvijā. Dabas liegums „Ovīši” ir Natura 2000 
teritorija, kam ir izstrādāti LR MK 29.03. 2005. noteikumi Nr.213 „Dabas lieguma “Oviši” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. 
 
Dabas liegums “Platenes purvs” ir 455 ha liela Natura 2000 teritorija Tārgales pagastā, kam nav izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Teritorija ir nozīmīga ES Biotopu 
direktīvas 2.pielikuma, kā arī Latvijā aizsargājama biotopa – kaļķains zāļu purvs ar rūsgano melnceri – saglabāšanai. 
Platenes purvs ir viena no lielākajām šī biotopa atrašanās vietām Latvijā. Sastopams arī  Eiropas nozīmes biotops - purvaini 
meži. 
 
Dabas liegums “Pelcīšu purvs”, kas atrodas Usmas pagastā, ir viens no bioloģiskās daudzveidības ziņā labākajiem 
zināmajiem pārejas purviem Latvijā, kas ir izteikts ar savdabīgām sugām. Teritorija 56 ha platībā ir nozīmīga vieta ES 
Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopu: pārejas purvi un slīkšņas un kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi saglabāšanā, viena no 
nedaudzajām vietām iekšzemē, kur atrodamas dižās aslapes audzes, kas ir Latvijā aizsargājams biotops, 13 aizsargājamas 
augu sugas, ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu suga Lēzeļa lipare. Esošais dabas liegums “Pelcīšu purvs” ir Natura 2000 
teritorija, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns.  
 
Dabas liegums “Popes zāļu purvs” ir Natura 2000 teritorija 78 ha platībā Popes pagastā, kam nav izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Teritorijas lielāko daļu aizņem Latvijā aizsargājams un 
arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops: molīniju pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm. 
Teritorijai apkārt ir purvaini priežu, bērzu un egļu meži, no kuriem daļa atbilst biotopam purvaini meži. Sastopami arī ar 
kaļķi bagāti avoksnāji, kas ir gan Eiropā, gan Latvijā aizsargājams biotops. Teritorijai liela nozīme ir ES Biotopu direktīvas 
2.pielikuma sugas Igaunijas rūgtlapes saglabāšanā, kas aug molīniju pļavās, jo šī ir viena no divām sugas atradnēm Latvijā. 
Teritorijā sastopamas 9 aizsargājamas augu sugas. 
 
Dabas liegums “Druviņu tīrelis” ir Natura 2000 teritorija, kas atrodas Usmas pagastā 293 ha platībā. Teritorija izveidota 2 
prioritāru Eiropas nozīmes biotopu - augsto purvu un purvainu mežu aizsardzībai, tā ir medņu riesta vieta, šeit ir 
sastopams viens īpaši aizsargājams augs - ciņu mazmeldrs. Dabas liegumam “Druviņu tīrelis” nav izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns.  
 
Dabas liegums “Krojas meži” ir Natura 2000 teritorija 19 ha platībā Ugāles pagastā. Teritorija izveidota vecu boreālu egļu 
mežu aizsardzībai, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops, netaisnotas Krojas upes krastos. Šeit ir bagātīga gāršu mežu 
zemsedze upes malā, kur dažviet sastopamas lakšu audzes, piemistrojumā vietām ir veci ozoli un melnalkšņi, teritorijā 
atrodas daudz kritalu - vecu koku.  Dabas liegumam “Krojas meži” nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 
 
Pēc 2005.gada noteikumiem Nr. 888 „Par aizsargājamām alejām” Ventspils novadā ir noteiktas divas aizsargājamās alejas: 
Popes muižas aleja Popes pagastā un Zūru muižas aleja Vārves pagastā. 

Pēc LR MK 2001.gada noteikumiem Nr.131 Par dendroloģiskajiem stādījumiem Ventspils novadā ir noteikti šādi objekti: 

 Zlēku parks Zlēku pagastā; 

 Tārgales parks Tārgales pagastā; 
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 Leču parks Vārves pagastā; 

 Lagzdienes parks Piltenē. 

LR MK 2001.gada noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem” nosaka šādus dabas pieminekļus - aizsargājamos ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas objektus: 

 

 Grīžu Velna beņķis - Tārgales pagastā; 

 Vecumu dižakmens - Ugāles pagastā; 

 Ķīvmeža akmens – Piltenes pagastā. 
 

Ventspils novadā saskaņā ar LVĢMA datu bāzi ir reģistrēti 109 īpaši aizsargājamie koki – 76 dižkoki, 2 kultūrvēsturiski koki, 
23 potenciāli dižkoki un 8 īpatnēji koki (skatīt pielikumu Nr.5).  

Novadā ir reģistrēti 76 dižkoki, no kuriem 42 ir ozoli. Pārējie īpaši aizsargājamie dižkoki ir priedes, īves, Eiropas segliņi, 
liepas, meža bumbiere. Daļa dižkoku ir veco muižu un baznīcu parku teritorijās (Puzenieki, Landze, Zūras, Leči). Visvairāk 
īpaši aizsargājamo dižkoku ir Ances pagastā.  
 
Ventspils novadā ir noteiktas 84 mikroliegumu teritorijas. Dabas aizsardzības pārvalde sagatavo, uztur un sniedz 
ģeotelpisko informāciju par aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, tai skaitā, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem. Sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, mikroliegumu izveidošanas 
kārtību regulē LR 2000.gada 16.martā izdotais likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” un saskaņā ar šo likumu 
izdotie Ministru kabineta noteikumi. Likums nosaka, ka īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sarakstos tiek iekļautas 
apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un biotopi. Visvairāk mikroliegumu izveidots 2004.gadā, kopumā līdz 2010.gada 
oktobrim pavisam izveidoti 84 mikroliegumi. 
 
Lai saskaņotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, kas nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, 
jāievēro esošie normatīvie akti par  īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, aizsardzību un to izmantošanu. 
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2. IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA 

2.1. Iedzīvotāji 

 
2.1.1. Iedzīvotāju skaits 

 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pastāvīgo iedzīvotāju skaits Ventspils novadā uz 2010.gada sākumu bija 13 586. 
Pēc pašvaldību datiem uz 2009.gada 1.janvāri novadā pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 13 795, t.sk. lielākais iedzīvotāju 
skaits bija Ugālē – 2520, Tārgalē – 1977, Vārvē – 1974 un Piltenē ar lauku teritoriju  – 1683, bet mazākais iedzīvotāju skaits: 
Jūrkalnē – 370,  Zirās – 565, Zlēkās – 587, Užavā – 604 un Usmā – 610 (skatīt 2.1.1.-1.tabulu).  
 

2.1.1.-1.tabula 
Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā gada sākumā 

 

Pagasts 
 

2004 2006 2008 2009 

Piltene  1730 1724 1702 1683 

Ance 765 748 748 732 

Jūrkalne 427 411 386 370 

Pope 1130 1130 1136 1148 

Puze 1090 1068 1034 1027 

Tārgale 1952 1990 1979 1977 

Ugāle 2582 2550 2546 2520 

Usma 648 640 635 610 

Užava 621 604 586 604 

Vārve 2020 1983 1984 1974 

Ziras 580 578 568 565 

Zlēkas 581 582 594 587 

Ventspils novadā kopā 14222 13993 13818 13768 

Avots: Pašvaldības dati, 2010 
 
Vidēji Ventspils novada vietējās pašvaldībās ir mazāks iedzīvotāju skaits nekā vidējā Latvijas pašvaldībā. Iedzīvotāju skaitam 
Ventspils novadā, tāpat kā valstī un reģionā kopumā, ir tendence samazināties (skatīt 2.1.1.-2.tabulu).  

 
2.1.1.-2.tabula 

Iedzīvotāju skaits Kurzemes plānošanas novados gada sākumā 
 

 Novadi      
 
 
 

                                             
gadi                            

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

2010 

kopā līdz 
darbspē-
jas vecu-

mam 

darbspējas 
vecumā 

virs 
darbspējas 

vecuma 

Aizputes novads 11309 11113 10964 10844 10681 10518 10446 1583 6627 2236 

Alsungas novads 1967 1918 1883 1857 1748 1685 1646 211 1091 344 

Dundagas novads 5215 5138 5077 5026 4959 4882 4809 663 3148 998 

Kuldīgas novads 28533 28204 28004 27720 27633 27390 27213 4255 17684 5274 

Pāvilostas novads 3547 3507 3440 3397 3327 3257 3249 435 2079 735 

Rojas novads 6662 6610 6527 6398 6359 6277 6243 791 4064 1388 

Talsu novads 36362 35827 35458 35256 34962 34795 34543 5117 22856 6570 

 
Ventspils novads 

 
14222 

 
14123 

 
13993 

 
13945 

 
13818 

 
13768 

 
13586 

 
1989 

 
9099 

 
2498 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

Visstraujāk iedzīvotāju skaits novadā un valstī kopumā samazinājās laika posmā no 1989.gada līdz 2005.gadam (no 15 732 
uz 14 123). Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā kopumā, kā arī novada pilsētā Piltenē ir samazinājies par 10,1%, laukos – 
par 10,0%. Latvijā šai periodā tas samazinājies par 13,5%, tostarp pilsētās par 17,0%, laukos – par 5,0%. 2005.gada sākumā 
Ventspils novadā bija 14 123 iedzīvotāji vai 4,5% no Kurzemes plānošanas reģiona iedzīvotājiem un 0,6% no Latvijas 
iedzīvotājiem. Diemžēl var progrnozēt, ka balstoties uz iedzīvotāja skaita tendencēm Latvijā, tas turpinās samazināties 
vismaz vēl nākamos piecus gadus.  
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2.1.1. -1. grafiks 
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Ventspils novadā 
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Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 

Ventspils novadā ir viszemākais iedzīvotāju blīvums starp 8 Kurzemes plānošanas reģiona novadiem – 5,5 cilvēki uz km
2
, 

kas ir vairāk nekā trīs reizes mazāk nekā Rojas, Aizputes un Talsu novados, kā arī Latvijā vidēji (skatīt 2.1.1.-3.tabulu).  
 

2.1.1.-3.tabula 
Iedzīvotāju blīvums Kurzemes plānošanas reģionā un vidēji Latvijā 

 

 Novadi Iedzīvotāju blīvums (cilvēki uz km
2
) 

2010.gada sākumā 

Aizputes novads 16,3 

Alsungas novads 8,6 

Dundagas novads 7,1 

Kuldīgas novads 15,5 

Pāvilostas novads 6,3 

Rojas novads 20,2 

Talsu novads 19,6 

Ventspils novads 5,5 

Kurzemes plānošanas reģiona novados vidēji 12,8 

Latvijā novados vidēji 17,3 

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

Pēc Latvijas statistikas gadagrāmatas datiem var secināt, ka iedzīvotāju skaits un blīvums Ventspils novada pašvaldībās ir 
krasi atšķirīgs – attiecība starp Ugāles pagastā dzīvojošo (2520 iedzīvotāji) un Jūrkalnes pagastā dzīvojošo (370 iedzīvotāji) 
skaitu ir 6,8 : 1 (skatīt 2.1.1.-4.tabulu). Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (15,7 cilv./km

2
), visretāk – Ances pagasts (1,8 

cilv./km
2
) un vidēja lieluma pagasts novadā – Puzes pagasts (5,0 cilv./km

2
).  

 
2.1.1. -4. tabula 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits, platība un iedzīvotāju blīvums (uz km
2
) 

 

Teritorija 

 1996. 2009. 

Platība km
2
 

Iedzīvotāju 
skaits 

Iedzīvotāju 
blīvums  

Iedzīvotāju skaits 
Iedzīvotāju 

blīvums 

Ventspils novads 2 462,3 14 302 5,8 13 768 5,5 

Piltenes pilsēta ar lauku t. 202,1 1992 9,5 1 683 8,3 

Ances pagasts 397,8 785 2,0 732 1,8 

Jūrkalnes pagasts 99,6 384 3,8 370 3,7 

Popes pagasts 167,7 1084 6,5 1 148 6,8 

Puzes pagasts 207.3 1202 5,8 1 027 5,0 

Tārgales pagasts 364,2 1892 5,0 1 973 5,4 

Ugāles pagasts 292,2 2605 8,9 2 520 8,7 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

28 

 

Teritorija 

 1996. 2009. 

Platība km
2
 

Iedzīvotāju 
skaits 

Iedzīvotāju 
blīvums  

Iedzīvotāju skaits 
Iedzīvotāju 

blīvums 

Usmas pagasts 219,5 590 2,7 610 2,8 

Užavas pagasts 125,5 674 5,3 604 4,8 

Vārves pagasts 125,4 1924 15,4 1 974 15.7 

Ziru pagasts 153,8 640 4,2 565 3,7 

Zlēkas pagasts 107,2 530 5,0 587 5,5 

Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata, 2007, Pašvaldības dati, 2010 

No visiem novada iedzīvotājiem 7,6% dzīvo vienīgajā novada teritorijā esošajā pilsētā – Piltenē, 92,4% – laukos, t.sk.,  lauku 
ciemos dzīvo 63% un lauku teritorijās izklaidus – 29,4%. Novada teritorija tieši robežojas ar republikas nozīmes pilsētu 
Ventspili (iedzīvotāju skaits 2000.gadā – 43928 cilvēki, 2005.gadā – 44017). Ja teritorijas urbanizācijas pakāpi raksturo ar 
pilsētu iedzīvotāju skaita īpatsvaru, tad Ventspils novada urbanizācijas pakāpe ir ārkārtīgi zema.  

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Ventspils novadā pēdējos gados ir negatīvs - mirstība pārsniedz dzimstību. Tomēr 
situācija Ventspils novadā ir labvēlīgāka nekā daudzos citos Latvijas novads. To uzrāda dabiskā pieauguma rādītāju 
salīdzinājums. Ventspils novadā laikā no 2004. līdz 2009.gadam dabiskās kustības gaitā notiekošo procesu summārais 
rādītājs (iedzīvotāju skaita samazināšanās skaitliskā vērtība) uz 1000 cilvēkiem nekad nav pārsniedzis valsts vidējo rādītāju. 
Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras datiem 2008.gadā Ventspils novadā šis rādītājs bija – 1,3, attiecīgi Kurzemes 
plānošanas reģiona novados vidēji -2,9, bet Latvijas novados vidēji -3,1. 

2.1.1. - 5. tabula 

Demogrāfiskie rādītāji Ventspils novadā 

 

 Rādītāji              
                                                  gadi 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Demogrāfiskā slodze 587 565 547 524 508 498 

dzimuši uz 1000 iedzīvotājiem 9,9 10 9,7 10,5 10,6 8,3 

miruši uz 1000 iedzīvotājiem 12,3 14,8 13,3 14,2 11,9 12,9 

Dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem -2,4 -4,8 -3,6 -3,7 -1,3 -4,6 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 
 
Pēc Centrālās statiskas pārvaldes datiem Ventspils novadā pēdējos gados paaugstinās iedzīvotāju migrācija (skatīt 2.1.1.- 
3.grafiku).  
 

2.1.1. - 3. grafiks 
 

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija Ventspils novadā (2004.-2009.) 
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Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 
Salīdzinot Ventspils novadā iebraukušo un izbraukušo iedzīvotāju skaitu, redzams, ka pozitīvs migrācijas saldo ir bijis 
2006.gadā, kas, iespējams, izskaidrojams ar valsts ekonomiskās augšupejas rādītājiem. Pārējos gados migrācijas saldo ir 
negatīvs, kas 2009.gadā palielinājies līdz -119. Līdz ar to var secināt, ka kopumā Ventspils novadā iedzīvotājiem ir tendence 
izbraukt no novada. 

 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

29 

 

Līdzīga situācija 2009.gadā vērojama arī pārējos Kurzemes plānošanas reģionu novados, atskaitot Rojas novadu, kur 
novadā iebraukušo un no novada izbraukušo iedzīvotāju skaits ir vienāds. No Kurzemes plānošanas reģiona novadiem 
2009.gadā visaugstākais negatīvais migrācijas saldo ir bijis Ventspils un Kuldīgas novados, kur tas ir >100 (skatīt 2.1.1.-
7.tabulu). Daļēji tas izskaidrojams ar šo novadu iedzīvotāju skaitu, kas ir lielāks attiecībā pret citiem novadiem, atskaitot 
Talsu novadu, kur iedzīvotāju skaits uz 2010.gadu ir vislielākais Kurzemes plānošanas reģionā – 34543 iedzīvotāji (skatīt 
2.1.1.-6.tabulu).  

2.1.1.-6.tabula 
Iedzīvotāju migrācija Kurzemes plānošanas reģionā 

 

 Novadi Migrācijas saldo 
2009. gadā 

Aizputes novads -37 

Alsungas novads -11 

Dundagas novads -44 

Kuldīgas novads -112 

Pāvilostas novads 16 

Rojas novads - 

Talsu novads -76 

Ventspils novads -119 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 
 

2.1.2. Iedzīvotāju struktūra 
 
2010.gada sākumā Ventspils novadā dzīvoja 49,94% vīriešu un 50,06% sieviešu. 
 
Pēc nacionālā sastāva Ventspils novads ir izteikti latvisks. 2007.gadā no 13 945 iedzīvotājiem 97% bija latvieši (12 499 
iedzīvotāji). Krievu tautības cilvēki bija 728, ukraiņi-148, baltkrievi-121, poļi-71. Pārējo tautību pārstāvju skaits ir ļoti 
neliels. 
 
Ventspils novada iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam kopš 2004.gada ir bijis svārstīgs, ar tendenci 
samazināties. Tomēr līdz 2008.gadam tas bijis augstāks kā iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars vidēji valstī (skatīt 
2.1.2.-1. grafiku). Iedzīvotāju īpatsvara līdz darbspējas vecumam samazināšanās ir saistīta ar zemo dzimstības līmeni valstī.  

 
2.1.2.-1.grafiks 

Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam Latvijā un Ventspils novadā % (2004. – 2009.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ventspils novads 17,9 17 16 15,7 15,1 13,6

Latvija 15,4 14,8 14,3 14 13,8 13,7
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Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 
Ventspils novada darbspējas vecuma iedzīvotāju veidotais īpatsvars daudz neatšķiras no vidējo darbspējas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvara Latvijā. Ventspils novadā šim īpatsvaram ir tendence palielināties, no 2006.gada tas ir lielāks nekā 
vidējais rādītājs valstī (skatīt 2.1.2. – 2. grafiku). 
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2.1.2. – 2. grafiks 

Iedzīvotāji darbspējas vecumā Latvijā un Ventspils novadā % (2004. – 2009.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ventspils novads 63 63,9 64,7 65,6 66,3 67

Latvija 62,8 63,9 64,4 65,3 65,6 66,1
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Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 
Ventspils novadā, līdzīgi kā valstī kopumā, iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvaram ir tendence samazināties, kas 
izskaidrojams ar pensionēšanās vecuma palielināšanu, bet Ventspils novadā šis īpatsvars laika posmā no 2004.gada līdz 
2009.gadam ir ievērojami mazāks kā valstī vidējais rādītājs.  (skatīt 2.1.2. – 3. grafiku).  
 

2.1.2. – 3. grafiks 

Iedzīvotāji virs darbspējas vecuma Latvijā un Ventspils novadā % (2004. – 2009.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ventspils novads 19,1 19,1 19 18,7 18,6 18,4

Latvija 21,8 21,3 21,3 20,7 20,6 20,2
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Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 

Vislielākais iedzīvotāju īpatsvars (virs 68%) darbspējas vecumā ir Vārves un Ziru pagastos, vismazākais (zem 64%) ir 
Jūrkalnes, Zlēku un Ances pagastos. Līdz darbspējas vecumam vislielākais iedzīvotāju īpatsvars (virs 20%) ir Zlēku pagastā, 
vismazākais (zem 12%)- Ziru pagastā. Virs darba spējas vecumam vislielākais iedzīvotāju īpatsvars (virs 20%) ir Ugāles un 
Ances pagastos, viszemākais (zem 17%) ir Vārves un Tārgales pagastos (skatīt 2.1.2.-4.grafiku). 
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2.1.2.-4.grafiks 
Iedzīvotāju vecuma struktūra Ventspils novada pagastos (2008.) 

 

 
Avots: Ventspils rajona novada projekts, 2008 

2.2. Nodarbinātība un bezdarbs  

 
2.2.1. Nodarbinātība 

 
No 2005.gada līdz 2008.gadam nodarbināto iedzīvotāju skaits Ventspils novadā un valstī kopumā ir pieaudzis katru gadu, 
kas bija saistīts gan ar tautsaimniecības nozaru attīstību, gan arī ar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu valstī. No CSP 
datiem 2009.gada izmaiņas ekonomiski aktīvā tirgus sektorā nav iespējams salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, jo no 
2005.gada līdz 2008.gadam dati tika doti - ieskaitot pašnodarbinātās personas, bet 2009.gadā – bez pašnodarbinātām 
personām (skatīt 2.2.1.-1.tabulu).  
 

2.2.1.-1.tabula 
Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

 

Kurzemes plānošanas reģionu novadi 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009* 
 

Aizputes novads 69 72 71 66 31 

Alsungas novads 21 61 72 68 32 

Dundagas novads 39 44 49 46 25 

Kuldīgas novads 29 65 69 64 37 

Pāvilostas novads 71 79 79 72 41 

Rojas novads 22 26 44 43 30 

Talsu novads 53 62 69 67 37 

Ventspils novads 43 34 53 54 35 

*2009.gadā bez pašnodarbinātām personām 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 
Ekonomiski aktīvā tirgus sektorā vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Ventspils novadā ir vidējs, salīdzinot Ventspils novadu 
ar citiem Kurzemes plānošanas reģiona novadiem. Arī izmaiņas pa gadiem Ventspils novadā nav notikušas tik krasas kā 
citos novados, kur ekonomiski aktīvā tirgus sektorā vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir mainījies vairākas reizes, 
piemēram Alsungas novadā 2005.gadā - 21, 2007.gadā – 72, bet pēc tam samazinājies. 
 
Strādājošo skaitam pēdējos piecos gados Ventspils novadā un valstī kopumā ir tendence samazināties sabiedriskajā 
sektorā un palielināties privātajā sektorā. Ventspils novadā sabiedriskā sektorā 2009.gada 3.ceturksnī bija 710 darbinieki, 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

32 

 

bet 2010.gada 1.ceturksnī – 655. Privātā sektorā CSP dati no 2009.gada tiek doti ar nodarbināto skaitu tikai virs 50 
darbiniekiem, neaptverot zemnieku un zvejnieku saimniecības, kurās ir mazāk par 50 darbiniekiem (skatīt 2.2.1.-2.tabulu). 
 

2.2.1.-2.tabula 
Darbinieku skaits Ventspils novadā pamatdarbā, kam tiek veikta darbalaika uzskaite 

 

Darbības veids (NACE 2.red.) Visas īpašuma formas kopā 
bez privātā sektora 
komersantiem ar 

nodarbināto skaitu zem 50 

Sabiedriskais 
sektors 

 Privātā sektora 
komersanti ar 

nodarbināto skaitu 50 un 
vairāk 

 2009  2010 2009  2010 2009  2010 

 3.cet. 4.cet. 1.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 

PAVISAM (A-S) 1541 1485 1393 710 693 655 831 792 738 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība (A) 

194 196 203 0 0 0 194 196 203 

Augkopība un lopkopība, medniecība 
un saistītas palīgdarbības (01) 

146 141 142 0 0 0 146 141 142 

Mežsaimniecība un mežizstrāde (02) 48 55 61 0 0 0 48 55 61 

Apstrādes rūpniecība (C) 284 279 240 0 0 0 284 279 240 

Pārtikas produktu ražošana (10) 53 54 53 0 0 0 53 54 53 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, 
siltumapgāde un gaisa 
kondicionēšana (D) 

31 39 41 31 39 41 0 0 0 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, 
siltumapgāde un gaisa 
kondicionēšana (35) 

31 39 41 31 39 41 0 0 0 

Vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus (46) 

79 67 69 0 0 0 79 67 69 

Transports un uzglabāšana (H) 79 81 82 0 0 0 79 81 82 

Sauszemes transports un cauruļvadu 
transports (49) 

79 81 82 0 0 0 79 81 82 

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) 14 14 15 14 14 15 0 0 0 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 
(68) 

14 14 15 14 14 15 0 0 0 

Izglītība (P) 361 362 379 361 362 379 0 0 0 

Izglītība (85) 361 362 379 361 362 379 0 0 0 

Veselība un sociālā aprūpe (Q) 66 59 22 66 59 22 0 0 0 

Veselības aizsardzība (86) 7 2 0 7 2 0 0 0 0 

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87) 42 41 4 42 41 4 0 0 0 

Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88) 17 16 18 17 16 18 0 0 0 

Māksla, izklaide un atpūta (R) 38 41 44 38 41 44 0 0 0 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides 
darbības (90) 

19 23 25 19 23 25 0 0 0 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu 
kultūras iestāžu darbība (91) 

18 18 19 18 18 19 0 0 0 

Apsekojums neaptvēra zemnieku un zvejnieku saimniecības, kurās ir mazāk par 50 darbiniekiem. 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010  

 
 
Pēc tabulas var secināt, ka tieši pēdējo gadu laikā samazinās strādājošo skaits veselības, sociālās aprūpes, sabiedrisko, 
sociālo un individuālo pakalpojumu, koksnes ražošanas, būvniecības, vairumtirdzniecības sfērās, kā arī valsts pārvaldē un 
aizsardzībā, bet palielinās privātā sektorā nodarbināto skaits lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un mežizstrādē.  
 

2.2.2. Bezdarbs 
 

Sākot ar 2008.gada otro pusi, bezdarba rādītājs sāka pieaugt ne tikai Ventspils novadā, bet arī valstī kopumā. To izraisīja 
globālās ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmē radusies ekonomiskā krīze Latvijā, un brīvo darba vietu skaits strauji 
samazinājās. Esošais paradokss saistīts ar daudzu darba vietu likvidēšanu, nozares sašaurināšanos, jo būtiski ir samazinājies 
darbojošos uzņēmumu skaits un to darbības efektivitāte. 
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Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, 2010.gada 31.martā bezdarba līmenis Kurzemes reģionā ir 19% no 
ekonomiski aktīvo cilvēku skaita, kas pārsniedz valsts vidējo bezdarba rādītāju – 17,3%. Salīdzinājumam – Rīgas reģiona 
bezdarba līmenis ir 14,2%, Vidzemes plānošanas reģiona – 19,5%, Zemgales plānošanas reģiona – 19,8% un Latgales 
plānošanas reģiona – 22,9%. Augstākais bezdarba līmenis starp novadiem Kurzemes reģionā ir Priekules novadā (18,4%), 
bet zemākais – Dundagas novadā (10,0%).  
 
Saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem lielāko bezdarbnieku grupu Ventspils novadā veido iedzīvotāji ar 
pamatizglītību, vispārējo vai profesionālo izglītību (skatīt 2.2.2.-1. grafiku). 

 
2.2.2.-1. grafiks 

Bezdarbnieku skaits pēc izglītības Ventspils novadā (31.07.2010.) 
 
 

 
Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra, 2010 

 
 
Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, Ventspils novadā bezdarbnieku skaits uz 2011.gada 1.ceturksni ir 912 jeb 
8,3%, no tiem 511 jeb 56% sievietes (skatīt 2.2.2.-1 tabulu). Salīdzinājumam - 2009.gada 31.decembrī Ventspils novadā 
bezdarba līmenis bija 6%, bet 2008.gada janvārī bezdarba līmenis Ventspils novadā bija 5,5% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita, ko lielāko daļu - 68,5% sastādīja sievietes.  

2.2.2.-1.tabula 
Bezdarbnieku skaits pēc dzīves vietas Ventspils novadā 2011.gada 1.ceturksnī 

Bezdarb-
nieka 

deklarētā 
dzīves 
vieta 

(pagasts) 

Bezdarb-
nieku 
skaits 

no tiem 

Sievietes invalīdi 

jaunieši 
vecumā no 
15 līdz 17 
gadiem 

jaunieši 
vecumā no 
18 līdz 24 
gadiem 

ilgstošie 
bezdarb-

nieki 

personas 
pēc bērna 
kopšanas 

atvaļināju-
ma 

Pirms-
pensijas 
vecuma 
sievietes 

Pirms-
pensijas 
vecuma 
vīrieši 

Jūrkalnes  29 18 2   5 17 1 3 3 

Piltene 98 52 5   10 23 2 3 8 

Piltenes 
pag. 

13 8     2 4       

Popes  59 29 3   10 13   4 2 

Puzes  81 50 6   9 33   5 4 

Tārgales  105 60 16   14 28 4 5 2 

Ugāles  188 98 23   29 63 3 14 15 

Usmas  34 23 1   5 12 3   2 

Užavas  59 27 2   11 21 3 1 5 
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Bezdarb-
nieka 

deklarētā 
dzīves 
vieta 

(pagasts) 

Bezdarb-
nieku 
skaits 

no tiem 

Sievietes invalīdi 

jaunieši 
vecumā no 
15 līdz 17 
gadiem 

jaunieši 
vecumā no 
18 līdz 24 
gadiem 

ilgstošie 
bezdarb-

nieki 

personas 
pēc bērna 
kopšanas 

atvaļināju-
ma 

Pirms-
pensijas 
vecuma 
sievietes 

Pirms-
pensijas 
vecuma 
vīrieši 

Vārves  114 71 12 1 16 33 2 7 7 

Ziru  45 22 1   5 15 1 3 3 

Zlēku 48 29 3 1 8 17   3 2 

Kopā 912 511 75 2 129 290 20 49 42 

 
Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra, 2011 

 
Ventspils novadā lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kas var ietekmēt ekonomisko 
situāciju novadā nākotnē, ja šīs grupas iedzīvotāji meklēs darba vietas ārpus valsts robežām. 
 
Daudziem ilgstošiem bezdarbniekiem atrast darbu traucē sociālās problēmas, zemā kvalifikācija, veselības problēmas. 
Jaunieši - bezdarbnieki (t.sk. personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma) nav gatavi atgriezties darba tirgū, jo grūti 
savienot ģimenes un darba dzīvi. Jauniešiem – bezdarbniekiem ir zems izglītības līmenis, kas ierobežo darba un tālākas 
apmācības iespējas. Jaunieši pēc augstskolas beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu.  
 
Kā būtiskāko nodarbinātības problēmu Užavas un Ances pagastos uzskata ilgstošos bezdarbniekus, kuriem nav 
konkurētspējīgas izglītības, nav motivācijas meklēt darbu. Tārgales, Užavas un Zlēku pagastos par iemeslu uzskata 
bērnudārza trūkumu. Jauniešu - bezdarbnieku vidū ir personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, kas, nespējot bērnu 
iekārtot bērnudārzā, spiestas turpināt bērna audzināšanu mājās. Popes pagastā par būtisku problēmu tiek uzskatīts 
alkoholisms. Savukārt, Jūrkalnes, Vārves un Usmas pagastos bezdarba līmeni negatīvi ietekmē zemā iedzīvotāju mobilitāte 
- neregulāra sabiedriskā transporta kursēšana. Jaunieši ar pamata izglītību bez pieredzes un profesionālo darba iemaņu 
trūkuma dēļ Jūrkalnes un Tārgales pagastos neuzdrošinās uzsākt uzņēmējdarbību, savukārt, jauniešu zemais zināšanu 
līmenis un nepietiekamās prasmes, kā arī pavirša attieksme pret darbu negatīvi ietekmē konkurētspēju darba tirgū Zlēku, 
Ances un Piltenes pašvaldībās. Puzes, Ances un Ugāles pagastos ir maz piemērotu darbavietu sievietēm un augsti 
kvalificētiem speciālistiem, bet Piltenes, Usmas un Ugāles pašvaldībās tieši pirmspensijas vecuma cilvēkiem ir visgrūtāk 
atrast darbu. 
 

2.2.3. Darba samaksa 
 
Vidējā darba samaksa Ventspils novadā 2009.gadā sastādīja Ls 459, kas ir nedaudz zemāka kā 2008.gadā – Ls 477.  
Ventspils novadā darba samaksa ir zemāka par vidējo darba samaksas apjomu vidēji valstī (skatīt 2.2.3. – 1.grafiku). Vidējā 
darba samaksa Ventspils novadā, kā arī vidēji valstī ir ievērojami pieaugusi kopš 2004.gada.  Savukārt, algu pieaugumu 
kopš 2004. gada ietekmēja trīs galvenie apstākļi: augstā inflācija, strauji augošais darbaspēka pieprasījums un darbaspēka 
tirgus atvēršana tādās augsti attīstītās valstīs kā Īrija un Lielbritānija, kas palielināja konkurenci Latvijas darba tirgū, kā arī 
valsts tautsaimniecības izaugsmes tempi. 2009.gada darba samaksas rādītāji Ventspils novadā ir zemāki kā iepriekšējā 
gadā, kas ir novērojams arī valstī kopumā un saistīts ar ekonomisko krīzi.  
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2.2.3. – 1.grafiks 
Bruto vidējā darba samaksa Latvijā un Ventspils novadā Ls  

(2005. – 2009.) 

2005 2006 2007 2008 2009

Ventspils novads 210 315 411 477 459

Latvija 280 347 464 553 506
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*Bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu līdz 50 

Avots: Centrālās statiskas pārvalde, 2010 
 
Salīdzinot vidējo darba samaksu sabiedriskā sektorā un privātā sektorā, darba samaksa augstāka valstī vidēji ir sabiedriskā 
sektorā, bet Ventspils novadā šie rādītāji atšķiras pa gadiem (skatīt 2.2.3. – 2.grafiku un 2.2.3. – 3.grafiku). 

 
2.2.3. – 2. grafiks 

 
Vidējā bruto darba samaksa sabiedriskā sektorā Latvijā un Ventspils novadā Ls (2005. – 2010.) 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Ventspils novads 209 254 335 425 393

Latvija 285 351 477 567 505
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Avots: Centrālās statiskas pārvalde, 2010 

 
Vidējai bruto darba samaksai ik gadu līdz 2008.gadam bija tendence pieaugt gan Ventspils novadā, gan valstī kopumā, kas 
galvenokārt ir skaidrojams  ar inflācijas pieaugumu un konkurences palielināšanos darba tirgū, bet 2009.gadā bruto darba 
samaksa ir samazinājusies. Darba samaksas kritums ir cieši saistīts ar ekonomisko aktivitāšu un darbaspēka pieprasījuma 
kritumu 2008. gada beigās un sekojošo darbinieku skaita samazinājumu 2009. gadā. 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. 
gadu sabiedriskajā sektorā vidējais darbinieku skaits valstī samazinājās par 7,2 %. Privātajā sektorā šis process notika 
intensīvāk un darbinieku skaits valstī samazinājās par 28,4 %. 
 
Ja salīdzina Ventspils novadu ar valsts vidējiem rādītājiem, var secināt, ka Ventspils novadā vidējā bruto darba samaksa 
tieši privātā sektorā strādājošiem ir mainīga: piemēram, pēc 2005.gada tā strauji palielinājusies un bijusi pat lielāka kā 
valstī vidēji, bet ar 2008.gadu tā samazinājusies, kas ir izskaidrojams, ka pēdējo gadu laikā pieaudzis likvidēto uzņēmumu 
skaits (skatīt 2.2.3. -3.grafiku). Līdz ar darbinieku skaita samazinājumu turpināja sarukt arī bruto darba samaksas fonds 
privātajā sektorā. 
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2.2.3. – 3.grafiks 

Vidējā bruto darba samaksa privātā sektorā (nodarbināto skaits >=50) Latvijā un  Ventspils novadā Ls  
(2005. – 2010.) 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Ventspils novads 210 374 482 533 408

Latvija 275 344 455 540 433
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Avots: Centrālās statiskas pārvalde, 2010 
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3. VENTSPILS NOVADA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA 

 

3.1. Iekšzemes kopprodukts  

 
Centrālās statistikas pārvaldes iekšzemes kopprodukta (IKP) dati sākot ar 2007.gadu tiek sniegti tikai Latvijas statistisko 
reģionu dalījumā. Pēc pieejamiem pēdējiem apkopotajiem CSP datiem 2007.gadā Kurzemes plānošanas reģionā IKP uz 1 
iedzīvotāju sastādīja Ls 4 979, bet 2006.gadā – Ls 3 741.  
 
Salīdzinot Ventspils novada (bijušā rajona)  IKP uz 1 iedzīvotāju ar citiem Kurzemes plānošanas reģiona rajoniem līdz 
2005.gadam, var redzēt, ka Ventspils novads (bijušā rajona) ieņem 3. vietu pēc Saldus un Talsu rajoniem (skatīt 3.1.-
1.grafiku). Ekonomisko aktivitāšu pieaugumu raksturo strauja IKP uz 1 iedzīvotāju rādītāja izaugsme kopš 2000.gada.  
 

3.1.-1.grafiks 
Iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju Latvijā un Kurzemes plānošanas reģiona rajonos Ls (2000. – 2005.) 

 

 
Avots: Centrālās statiskas pārvalde, 2008 

 

3.2. Investīcijas 

 
3.2.1. Nefinanšu investīcijas 

 
Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, ilggadīgie 
stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas. Centrālās statistikas pārvaldes nefinanšu investīcijas dati sākot ar 
2007.gadu tiek sniegti tikai Latvijas statistisko reģionu dalījumā.  
 
Salīdzinot Ventspils novadu (bijušo rajonu) ar citiem Kurzemes plānošanas reģiona rajoniem līdz 2006.gadam, Ventspils 
novads ieņem  5. vietu pēc nefinanšu investīciju apjoma (skatīt 3.2.1. – 1.grafiku). 
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3.2.1. – 1.grafiks 
Nefinanšu investīcijas Kurzemes plānošanas reģiona rajonos Ls (2006.gada salīdzināmajās cenās; milj. latu) (2000. – 

2006.) 
 

 
Avots: Centrālās statiskas pārvalde, 2008 

 
Ventspils novadā (bijušajā rajonā) nefinanšu investīciju pieaugumu ir ietekmējis investīciju ieguldījums būvniecībā, īpaši 
2004.gadā (skatīt 3.2.1. – 2.grafiku). 

 
3.2.1. – 2.grafiks 

Nefinanšu investīcijas Ventspils novadā Ls (2006.gada salīdzināmajās cenās; milj. latu)  
(2000. – 2006.) 

 

 
Avots: Centrālās statiskas pārvalde, 2008 

 

3.3. Tautsaimniecības nozaru struktūra  

 

3.3.1. Mežsaimniecība un lauksaimniecība 
 
Ventspils novadā meži aizņem 63% (173 436 ha) no kopējas novada kopplatības (246234,3 ha). Novadā pēdējo gadu laikā 
visnozīmīgākās tautsaimniecības nozares ir mežizstrāde un kokapstrāde. Pēdējos gados strauji attīstījies koksnes un 
kokmateriālu eksports. Ik gadu Ventspils novadā izcērt vairāk kā 200 tūkst. m

3
 koksnes. Lielākie uzņēmumi, kas darbojas 

mežizstrādes un kokapstrādes jomā ir: 
- Ances pagastā - SIA „MG meži”; 
- Ugāles pagastā - SIA „Latigma”, „Pelets”, „Bērzs D”, „Verus AB”, „TT”; 
- Popes pagastā - SIA „Tamed”, „Arbo”, „Ozols māja”; 
- Puzes pagastā - SIA „Māzers R”,  „Frebi”, ‘’EI imports eksports”; 
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- Usmas pagastā - SIA „Alegro”; 
- Zlēku pagastā - SIA „Bērzi pluss”; 
- Ziru pagastā - z/s „Cīrulīši”; 
- Piltenes pilsētā unPiltenes pagastā - SIA „”Vecventa, „Ēros” „Lemma G”, „Štenbergs un partneri”; 
- Tārgales pagastā - SIA „Kureks”, SIA „SG meži” un AS „Latvijas valsts meži” kokaudzētava Platene; 
- Jūrkalnes pagastā - kooperatīvā sabiedrība „Jūrkalnes serviss”, z/s „Straumēni”; 
- Vārves pagastā - SIA „Biroja mēbeles”. 

Ventspils novadā lauksaimnieciski izmantojamā zeme ir 26% (87634,5 ha). Lauksaimnieciskā darbība visintensīvāk notiek 
Piltenes lauku teritorijā, Tārgales, Užavas, Vārves un Zlēku pagastos. Galvenās profilējošās lauksaimnieciskās ražošanas 
nozares Ventspils novadā ir gaļas un piena lopkopība, augkopība, augļkopība, dārzeņkopība. Atsevišķas saimniecības 
nodarbojas arī ar dažāda veida pakalpojumu sniegšanu un netradicionālo lauksaimniecību. 
 
Pēc pašvaldību sniegtajiem datiem lopkopībā lielākās saimniecības ir SIA „Tārgalīte”, SIA „Kursa Agro”, SIA „Jaunpope”, SIA 
„Lejnieki” un z/s „Krastiņi”, „Ābolkalni”, „Jaunobe”, „Viesturi”, „Akmeņkalni” un „Kliediņi”, „Muižgaļi”, „Mālejas”, „Puriņi”, 
„Cērpi”, „Ķisti”, „Zemzari”, „Būkas” un „Kalnarāji”. Īpaši daudzveidīga uzņēmējdarbība ir Vārves pagastā, kur atrodas viens 
no lielākajiem  uzņēmumiem - gaļas pārstrādes uzņēmums SIA „Miesnieks”, kas darbojas jau 14 gadus. Uzņēmums ražo 
dažādus gaļas izstrādājumus, tai skaitā, kūpinājumus. 
 
Augkopība ir viena no galvenajām lauksaimniecisko uzņēmumu nozarēm visos pagastos un tai nepieciešamās platības 
aizņem lielāko īpatsvaru no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm novadā. Lielākie augkopības uzņēmumi ir Vārves 
pagastā, kur zemnieku saimniecībā „Robežnieki” izmantojamās augkopības zemes ir virs 1100 ha, z/s „Strēļi” – 800 ha, z/s 
„Stepnieki” – 700 ha, z/s „Zeļļi” – 500 ha. Ar graudkopību nodarbojas arī Užavas pagasta z/s „Kalvares” 800 ha platībā. Par 
lielākajiem augkopības uzņēmumiem novadā var uzskatīt z/s „Arods”, SIA „Zemkopība”, SIA „Tārgalīte”, z/s „Sildegas”, z/s 
„Kauliņi”, z/s „Bukas”, z/s „Kalnarāji”,  SIA „Artis JP”, z/s „Kalvares”  un z/s „Ieriņi”.  

Augļkopības un dārzeņkopības vajadzībām nepieciešamās zemes aizņem salīdzinoši mazas platības no lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm. Ar augļkopību novadā nodarbojas saimniecības 6 pagastos, ar dārzeņkopību - 5 pagastos. Ar 
augļkoku stādu audzēšanu un krūmmelleņu audzēšanu ogu ieguvei nodarbojas z/s „Avoti” Tārgales pagastā. Ar augļkopību 
Ziru pagastā nodarbojas z/s „Kalnarāji 1”. 
 
Ar netradicionālo lauksaimniecību nodarbojas Vārves, Piltenes, Popes, Puzes un Ziru pagastos: 

- Vārves pagastā – SIA „Daga” nodarbojas ar slieku audzēšanu, z/s Bitenieki nodarbojas ar biškopību; 
- Piltenes pilsētā un piltenes pagastā – piemājas s/ba „Kļavarāji” audzē strausus un pīles; 
- Popes pagastā - z/s „Bērziņi” ziedu stādus; 
- Puzes pagastā – SIA „Dānija Minka” audzē ūdeles; 
- Ziru pagastā – z/s „Palāsītes” uzsākusi darbību austersēņu un vīngliemežu audzēšanā, 
- Užavas pagastā - SIA „Šinšilla Baltika” – šinšillu audzēšana kažokādām.  

Ar zirgkopību nodarbojas SIA ‘’LR Kompānija” Popes pagastā, z/s „Demora” un piemājas saimniecība „Meieri” Tārgales 
pagastā. 
 
Ventspils novadā atrodas alus darītava SIA „Zaksi” ar tirgus marku „Užavas alus”. 2008.gadā minētais uzņēmums ieguldīja 
4,5 miljonus latus (ar 40% ERAF atbalstu) ražošanas modernizācijai. 
 

3.3.2. Tūrisms 

Pēdējos divpadsmit gadus tūrisma potenciāls novadā ir kāpināts, ir radīti arvien jauni piedāvājumi, īpaši aktīvi tas veikts 
līdz 2008.gadam. Novadā, tāpat kā valstī kopumā, ir raksturīga tūrisma sezonalitāte. Ventspils novads ir bagāts ar neskartu 
dabu - mežiem, upēm, jūras piekrasti. Piedāvāto viesu māju un naktsmītņu skaits novada teritorijā ir palielinājies pēdējo 
gadu laikā, tomēr nepietiekams ir sniegto pakalpojumu klāsts. To negatīvi ietekmē zemais iedzīvotāju blīvums un jau 
pieminētā tūrisma sezonalitāte.  

Ventspils novadā galvenie tūrisma un rekreācijas teritoriju areāli izvietojušies divās samērā kompaktās teritorijās: Usmas 
ezeram pieguļošā teritorijā - Usmas un Ugāles pagastos un Baltijas jūrai pieguļošā teritorijā: Jūrkalnes, Užavas, Tārgales un 
Vārves pagastu teritorijās. Šo situāciju ir sekmējuši šādi faktori: 

– bagātais un daudzveidīgais kultūrvēsturiskais mantojums; 
– Baltijas jūra; 
– Usmas ezers; 
– dabas vērtības un teritorijas ainaviskā kvalitāte;  
– ekonomiski aktīvs privātais sektors šajos areālos vasaras sezonā nodrošina pietiekami plaša spektra 

pakalpojumus (naktsmītnes, aktīvās atpūtas iespējas, ēdināšanu. 

Pašvaldībās sniegtā informācija par tūristiem pieejamiem pakalpojumiem, dabas un kultūrvēsturisko objektu apskati ir 
apkopota vienotā tabulā (skatīt 3.3.2.-1. tabulu). 
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3.3.2.-1.tabula 

 Ventspils novada tūrisma un rekreācijas piedāvājums 2010.gadā 

 
Pašvaldība Pakalpojumi Dabas apskates 

objekti (esošie un 
potenciālie) 

Automaš
īnu 

apkope, 
DUS 

Kultūrvēsturiskie apskates objekti 
(esošie un potenciālie) 

Naktsmītnes Ēdināšana Citi  

Ance  1 (viesu 
māja) 

Nav  Laivas Irbes 
upē no 
Rindas 

Ances purvi un 
meži 
Rinda  

 Ventspils Starptautiskais 
radioastronomijas centrs 
Stieguļu kalns — kulta vieta  
viduslaiku pilsdrupas — 16.gs.  
Rindas ev.lut.baznīca 1833. — 
1835.g., altāris, kancele — 
1744.g.  
Ances muiža 18.gs.  
 

Jūrkalne  19 (viesu 
mājas, 
kempingi, 
atpūtas 
kompleksi)  

3-7 Viesu mājās 
– pirts, 
zvejošana, 
lauku darbi, 
citas 
aktivitātes 

Stāvkrasts 
Baltijas jūra 
Potenciālais – 
dabas un atpūtas 
parks pie Centra 
pludmales un 
Ugunspļavas 

DUS  Jūrkalnes kat.baznīca 1736.g 
Fēliksbergas jūrskolas piemiņas 
vieta 1989.g. Piemineklis 1905.g. 
nemieros nogalinātajiem 
1.pasaules karā kritušajiem un 
bez vēsts pazudušajiem 58 
jūrkalniešiem 1934.g.  
 

Piltene  1 kempings 1 Aktīvas 
sporta 
iespējas- 
stadions 

Ventas upe DUS  Piltenes pilsdrupas 13. — 14. gs. 
Piltenes ev. lut.baznīca 1709. — 
1719.g.  
Landzes ev.lut.baznīca 1701. — 
1776.g. N.Sefrensa kokgriezumi 
(1701.g.)  
Izzinošais tūrisms- skuju miltu 
pārstrāde 
 

Puze  3 viesu 
mājas  

  Stende Vasenieku 
dabas taka 
Puzes ezers 
(platība 520 ha)  
Dižakmens “Velna 
pēda”  
 

Autoser
viss 
DUS  

Puzenieku muiža 
Puzes pilskalns  
Puzes ev.lut.baznīca 17. — 18.gs.  
Puzes mācītājmuiža 19.gs.vidus 
Puzenieku muiža 1968,g.  
Stendes krogs 19.gs.  
Annahites medību pils 20.gs. 
sākums  
Novadpētniecības istaba Puzes 
pamatskolā  
Izzinošais tūrisms- ūdeļu 
audzēšana  
 

Pope  2 2  Meža taka 
Kokaudzētava   

DUS  
Autovei
kals 

Popes pilskalns  
Popes vecie kapi 18. — 19.gs.  
Popes muižas ansamblis 17. —
19.gs.  
Popes lev.ut.baznīca — 1771.g. 

Tārgale  3 1  Baltijas jūra 

Akmens “ Velna 
pēda”  
Klaņezers (platība 
67 ha), vienīgā 
baltmeldru 
atradne Latvijā  
 

DUS  Lībiešu krasts “Līvōd rānda” — 
valsts aizsargājamā lībiešu 
kultūrvēsturiskā teritorija — 
1991.g.  
Ovišu bāka 1814.g.  
Pizes krogs 1853.g.  
Miķeļbāka 1884.g.  
 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

41 

 

Pašvaldība Pakalpojumi Dabas apskates 
objekti (esošie un 

potenciālie) 

Automaš
īnu 

apkope, 
DUS 

Kultūrvēsturiskie apskates objekti 
(esošie un potenciālie) 

Naktsmītnes Ēdināšana Citi  

Ugāle  2 3 Aktīvas 
sporta 
iespējas- 
stadions  

 DUS Ugāles pilskalns  
Ugāles ev.lut.baznīca — 1693.-
1697., ērģeles 1697-1701.g., 
kancele, biktssols 1697.g.  
Ugāles mācītājmuiža 18.gs.  
Ugāles ūdensdzirnavas 19.gs.  
Ugāles pareizticīgo baznīca 19.gs.  
 
Izzinošais tūrisms - jahtu 
būvniecība 

Usma  10 3 Burāšana 
Usmas 
ezerā  

Usmas ezers ar 
piecām salām, 
Moricsalas 
rezervāts,     
Usmas elku liepa 
— kulta vieta  
 

DUS  Usmas ev.lut. baznīca (atjaunota)  

Užava  3  Pirts, 
zvejošana 

Baltijas jūra  
Užavas upe Dabas 
liegums no 
Užavas upes līdz 
Užavas bākai  
Užavas Elku liepa 
un Elku strauts  
 

 Sārnates purva mītnes — neolīta 
apmetne — 3.-2.g.tūkst.p.m.ē.  
Silmalciema kuršu ugunskapi  
Užavas baptistu baznīca  
Užavas bāka 1879.g.  
Izzinošais tūrisms Užavas 
alusdarītavā  

Vārve 4 1 Stadions 
Zūrās 

Baltijas jūra  DUS  Strīķu kapu uzkalniņš (Jāņkalniņš) 
— 2.gs.p.m.ē. — 12.gs.  
Zūru, Vārves Leču parks 
Zūru pils 

Ziras  2 1  Ventas upe 
Baltijas jūras 
tuvums  

 Dižakmens pie Jostniekiem  
 

Zlēkas  2  Pirts,  Abava  
Ventas upe 
Kažezers, Kažupe, 
Dzirnavupe — 
ainaviskas vietas 

 Zlēku pilskalns — karātavkalns  
Zlēku ev.lut.baznīca — 1645 
Zlēku pamatskola — 1796.g.  
Abavmuižas komplekss — 18.gs.  
Dobkrogs 19.gs.  
Zlēku ūdensdzirnavas 19.gs. 
Vella dzirnavas 

Avots: Pašvaldību dati, 2010 

Saskaņā ar Centrālās statikas pārvaldes datiem, 2009.gadā novadā darbojas 18 tūristu mītnes, kas apkalpoja 5425 tūristu. 
2010.gada pirmajos trīs ceturskņos tika apkalpoti 8437 tūristu. 

Ar dabas un kultūrvēsturiskiem apskates objektiem bagātākie ir Jūrkalnes, Usmas, Zlēku, Tārgales, Puzes pagasti un 
Piltenes pilsēta. Pazīstamākie Ventspils novada apskates objekti:  

 Popes meža taka atrodas Ventspils novada Popes pagastā. Šeit apskatāma kokaudzētava, dižozols, priežu sēklu 
plantācija, sūnu purvs, meža ugunsgrēka vieta, meža dzīvnieku barotava, kopta un nekopta jaunaudze, etalonaudze, 
kailcirte, 170 gadus veca izcilo priežu audze. Desmit kilometru garajā takā, kas piemērota arī braukšanai ar 
automašīnu, ierīkotas ērtas atpūtas vietas. 

 Miķeļbāka atrodas senajā lībiešu ciemā, ko agrāk dēvēja par Pizi (latviski nozīmējot kārkla vicu). Tā ir augstākā Baltijā 
(65 m). Tomēr 1884. g. uzcelto bāku nenosauca par Pizes torni, bet gan par Mihailabāku, jo tās uzdevums bija brīdināt 
jūrniekus no sēkļa ar tādu pašu vārdu. Vēlāk nosaukumu latviskoja - Miķeļbāka, arī Miķeļtornis. Bāka divas reizes ir 
nojaukta, bet  tagadējais bākas tornis celts 1957. g. 
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 Ovīšu bāka - Latvijas vecākā bāka, kas bez ārējām izmaiņām funkcionē vēl šodien. Uguns tajā iedegta 1814. gadā. 
Būves iekštelpu centrā ir otrs tornis. Bākas modernizācija notikusi 1860. gadā, bet pēc 44 gadiem uzbūvēta atsevišķa 
ēka miglastaurei. Bākā atrodas muzejs. 

 Ovīši. Savulaik (no 1917. līdz 1968. gadam) Ovišos piestāja Ventspils - Mazirbes šaursliežu dzelzceļa mazbānītis. Šodien 
šeit ir tikai dažas mājas, bet sētās, kurās dzīvo patstāvīgie iedzīvotāji saglabājušās senlaicīgas būves un īpatnējā žogu 
sistēma. Ovīšos atrodas vecākā Latvijā saglabājusies bāka (celta 1814.gadā), kuras augstums ir 38,1 m, bet uguns labā 
laikā redzama pat 23 km tālu jūrā. 

 Lūžņa. 1937.gadā ciems ir bijis apmēram 4 km garumā, kur bijušas ap 36 mājām un 2 laivu piestātnēm. Kad 19.gs. 
60.gados Latvijā sākās burukuģu būve, arī Lūžņa kļuva par vienu no kuģubūves vietām. Lūžņu kapos apglabāta pēdējā 
lībiešu valodas rietumu dialekta pratēja Lizete Švanenberga (1902. - 1987.gadi).  

 Miķeļtornis. Šeit atrodas Miķeļtorņa luterāņu baznīca, kas celta 1893.gadā. Netālu no Kaijas atrodas 1857.gadā celtais 
Pizes krogs, kurā saglabājies 19.gs. vidus krogiem atbilstošais plānojums un konstrukcijas. Tas ir vienīgais lībiešu ciema 
krogs, kas saglabājies līdz mūsdienām. Ciemā atrodas bāka, kas vairākkārt cietusi un atjaunota, bet pašlaik ir augstākā 
darbojošā bāka Latvijā - 55,6 m vjl. 

3.3.3. Tirdzniecība un pakalpojumi 

 
Ventspils novadā nav vienmērīgs preču un pakalpojumu pārklājums - mazākajos pašvaldības centros visbiežāk ir pieejami 
tikai pārtikas veikali, uz pavisam attāliem ciemiem reizi vai divas reizes nedēļā brauc autoveikals. Lielākajos centros preču 
un pakalpojumu klāsts ir plašāks, tomēr pat tādos lielos pagastos kā Tārgalē un Vārvē ir visai neliels preču un pakalpojumu 
piedāvājums. To ietekmē Ventspils pilsētas tuvums un nespēja konkurēt ar pilsētas piedāvājuma klāstu.  

3.3.3.-1.tabula 
Tirdzniecības uzņēmumu un pakalpojumu piedāvājums Ventspils novadā 

Pašvaldība Ēdināšana un veikali Citi 
Automašīnu aprūpe un 

DUS 

Ances pagasts 2 veikali centrā un 1 Rindā Aptieka, frizētava  

Jūrkalnes pagasts  

4 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi: 
„Pilsberģu krogs”, „Zaķu krogs”, 
krodziņš „Rīva”un „Liedags 
3 veikali 

 DUS „Sumata” 

Piltenes pilsēta  
1ēdnīca „Madars G” 
3 veikali 

 DUS „Sumata” 

Puzes pagasts 
2 veikali centrā un 1 Stiklos frizētava Autoserviss 

DUS „Virši” 

Popes pagasts 
2 veikali Vetārsta privātprakse, 2 

frizētavas 
Darbnīcas SIA „Leda 
AV”, IK MZ motors, DUS 
„Virši A”, Autoveikals 

Tārgales pagasts  

 
3 veikali centrā 

Frizētava, veļas mazgātuve, 
apģērbu šūšana 

3 autoservisi  
SIA „VIA” 
DUS „Platene”, 
autokapsēta 

Ugāles pagasts  

1kafejnīca „Briežu krogs”, 1 ēdnīca 
„Mājas virtuve”, 9 veikali centrā, 6 
rūpniecības preču veikali, t.sk., 2 
bērnu preču veikali 

Tirgus/tirdzniecības vieta, 2 
aptiekas, 2 frizētavas, audio 
video tehnikas remonts IK 
Elvet, šūšanas cehs SIA 
„Stilteks”, bankomāts- 
Swedbank, banka- Latvijas 
Krājbankas norēķinu grupa 

DUS „Sumata” 

Usmas pagasts  
Ēdināšanas pakalpojumi, SPA 
„Usma”, kafejnīca „Brekši”, 2 veikali 

Vetārsta privātprakse DUS „Nivals” 

Užavas pagasts 1 veikals   

Vārves pagasts 

1 kafejnīca, 5 veikali centrā un 3 
ārpus centra 

Aptieka - ģimenes ārsta 
prakses vietā, pašvaldība algo 
vetārstu un sniedz 
privātajiem pakalpojumu, 
frizētava Ventavā 

Serviss SIA „Autolax”, IK 
Kalniņš 

Ziru pagasts  2 veikali centrā   

Zlēku pagasts  
2 veikali centrā Aptieka, Vetārsta 

privātprakse, frizētava 
 

Avots: Pašvaldību dati, 2010 
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3.3.4. Komercdarbība 

 
Ventspils novadā 2009.gadā darbojās 720 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, no tiem 670 mikrouzņēmumi, 42 – mazie 
uzņēmumi un 8 - vidējie uzņēmumi. 
 
Ventspils novadā reģistrēto uzņēmumu skaita bilance pret likvidēto uzņēmumu skaitu līdz 2010.gadam ir pozitīva, bet ar 
tendenci pieaugt likvidēto uzņēmumu skaitam (skatīt 3.3.4.-1.grafiku). Daudz uzņēmumu tika likvidēti 2001.gadā un 
2005.gadā. Vienlaicīgi tika novērots reģistrēto uzņēmumu skaita pieaugums, ar tendenci būtiski samazināties 2006.gadā, 
bet palielināties 2007.gadā. Reģistrēto uzņēmumu skaits 2008.gadā samazinājies, kas skaidrojams ar ekonomiskās krīzes 
sākumu Latvijā. Visvairāk jaunu uzņēmumu tika reģistrēti 2004.gadā – pavisam 47, bet 2006.gadā to skaits samazinājies 
līdz 26 (skatīt 3.3.4.-1. grafiku).    
 

3.3.4.-1. grafiks 
Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika Ventspils novadā (uz 01.10.2010.) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reģistrēties 27 26 47 40 26 42 28 30 31

Likvidēties 22 10 19 41 14 21 19 24 28
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Avots: Lursoft, 2010 

 
Ventspils novadā 2009.gadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 52 uzņēmumi. Rādītājs ir nedaudz sliktāks par vidējo rādītāju 
Latvijas novados (54 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem). 
 
Novadā 2009.gadā no visiem uzņēmumiem darbojas 38,3% pašnodarbināto personu, 8,8% individuālo komenrsantu, 
24,4% komercsabiedrību un 28,5% zemnieku un zvejnieku saimniecību. 

3.3.4.-2.grafiks 
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Ventspils novadā 2009. gadā 

 

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 
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Ventspils novada attīstības programmas izstrādes procesā tika veikts novada apsekojums. Atšķirīgs ir pašvaldības 
vērtējums par svarīgāko tautsaimniecības nozaru attīstības tendencēm. Attiecībā uz lauksaimniecības, medniecības un 
mežsaimniecības nozari Užavas un Puzes pagastu speciālisti uzskata, ka tieši ES līdzekļu piesaiste veicinās lauksaimniecības 
attīstību. Zlēku pagasta speciālisti prognozē, ka tuvākajā laikā būs vērojama darbaspēka pieprasījuma palielināšanās 
mežniecībā sezonas darbu veikšanai, bet Puzes pagastā saskata darbaspēka pieprasījuma samazināšanos mežsaimniecībā 
sakarā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu meža izstrādē. Ances, Usmas un Popes pagastos tuvākajā laikā prognozē 
būvniecības attīstību. Užavas, Ugāles un Popes pagastos saskata ražotņu apjoma palielināšanos iespēju, līdz ar to arī 
strādājošo pieprasījuma pieaugumu. Jūrkalnes un Usmas pagastos uzsver lauku tūrisma attīstības iespējas. Individuālā 
darba pieaugumu mājsaimniecību darbībā prognozē Ances pagastā. 
  
Ventspils novadā ar ceļu apsaimniekošanu nodarbojas šādi uzņēmumi - Ances pagastā tā ir zemnieku saimniecība „Mači”, 
Piltenē - komercsabiedrība „Ūdrande”, Popes pagastā SIA „Leda AV” un Tārgales pagastā ir 3 ceļu būves uzņēmumi - SIA 
„Latta”, SIA „Venta 1” un SIA „VIA”; bet Vārves pagastā - meliorācijas un ceļu būves uzņēmums - SIA "Meliorators" (pamatā 
nodarbojas ar mežu ceļu būvniecību).  
 
Ar būvniecību nodarbojas i/k „MK grupa” Ances pagastā, SIA „Šteinbergs un partneri” Piltenē, SIA „Ozols - māja” Popes 
pagastā un SIA „MicroS” Ugālē.  
 
Ar kravas pārvadājumiem nodarbojas uzņēmumi Ugāles, Puzes un Tārgales pagastos.  
 
Novadā atrodas 2 uzņēmumi, kuri nodarbojas ar mēbeļu ražošanu:  Piltenē - SIA „Ētoss” un Vārves pagastā SIA 
„Dzintarkalni 21”. 
 
Netālu no Usmas ezera Ugāles pagastā atrodas uzņēmums SIA „MicroS”, kas izgatavo un remontē jahtas un laivas. Turpat 
Ugālē atrodas Latvijā vienīgā darbnīca, kurā būvē jaunas un restaurē vecās ērģeles. 
 
Ugāles pagastā traktortehnikas nomu un asinizācijas pakalpojumus privātpersonām sniedz pašvaldības SIA „Ugāles nami”, 
bet Vārves pagastā IU „Rauls” sniedz apzaļumošanas pakalpojumus. 
 
Užavas pagastā ir uzstādīts pagaidām viens vēja ģenerators, bet pagasta Teritorijas plānojumā ir noteiktas potenciālās 
teritorijas vēju ģeneratoru uzstādīšanai, par ko uzņēmēji izrāda lielu interesi. Vārves pagastā uzstādīti 2 vēja ģeneratori. 
Tuvākajā laikā vēja ģeneratorus plāno uzstādīt arī Piltenes pagastā, Tārgales pagastā, Popes pagastā, Užavas pagastā un 
Vārves pagastā. 
 
Ventspils novadā atrodas alus darītava SIA „Zaksi” ar pazīstamo  tirgus marku „Užavas alus”. 2008.gadā minētais 
uzņēmums ieguldīja 4,5 miljonus latus (ar 40% ERAF atbalstu) ražošanas modernizācijā.   
 
Īpaši daudzveidīga uzņēmējdarbība ir Vārves pagastā. Pagastā atrodas viens no lielākajiem novada uzņēmumiem - gaļas 
pārstrādes uzņēmums SIA „Miesnieks”, kas darbojas jau 16 gadus. Uzņēmums ražo dažādus gaļas izstrādājumus, tai skaitā, 
kūpinājumus. Vārves pagastā ir 3 sertificētas lopu kautuves. 
 
Pamatā Vārves pagastā ir attīstīta jau pieminētā lauksaimniecība. Turklāt pagasta teritoriju un tās piedāvātos rekreācijas 
objektus brīvā laika pavadīšanai labprāt izmanto Ventspils pilsētas iedzīvotāji.  
 
Vārves pagastā SIA „Autolax” nodarbojas ar automašīnu remontu, uzņēmumam ir līgums ar apdrošinātājiem, ir 
autokapsēta.  
 
Pagasta teritorijā savu komercdarbību veic logu un durvju ražotne SIA “Erigo” (izgatavo plastmasas logus), savukārt, 
esošajā galdnieku darbnīcā izgatavo mēbeles ar laminēto galda virsmu.  
 
No rūpnieciska rakstura ražotnēm Vārves pagastā var nosaukt SIA „Hansakoksne”, kas ražo pirts dēlīšus, ir akmenskaļu 
darbnīca IK „Kristaps”, kas izgatavo kapu pieminekļus. Pagastā ražo bruģakmeni. SIA „Leči”, savukārt, izgatavo virtuves 
mēbeles. 
 
Uz 30 hektāriem zemes Vārves pagasta teritorijā atrodas atkritumu poligons „Pentuļi”, kas apkalpo Ventspils pilsētu, 
Ventspils novadu un Kuldīgas un Alsungas novadus.  
 
Ventspils novadā nav daudz lielu uzņēmumu. 2009.gadā tādu uzņēmumu, kas nodarbināja 30 un vairāk darbinieku, bija 
tikai 10 (skatīt pielikumu Nr.8). Visvairāk lielo uzņēmumu koncentrējās Vārves un Tārgales pagastos. Tas lielā mērā ir 
izskaidrojams ar Ventspils pilsētas tuvumu. Popes pagastā šāds uzņēmums ir SIA „AA&CO”, Vārves pagastā - SIA 
„Miesnieks”, Akmeņkalni un SIA „VTB - Rudens”, Tārgales pagastā - SIA „Sumata”, SIA „BCL Services”, SIA „Kurekss” un SIA 
„VIA”. Pamatā Ventspils novadam raksturīgi nelieli uzņēmumi, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 10 cilvēkus. Lielāko 
uzņēmumu saraksts un to apgrozījuma attiecības 2009.gadā pret iepriekšējiem trim gadiem dota 3.3..4.-1.tabulā. 
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3.3.4.-1.tabula 
Uzņēmumi Ventspils novadā ar lielāko apgrozījumu 2009.gadā 

 

NPK Uzņēmums Apgrozījums 

pret 2008 pret 2007 pret 2006 

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" 9% -32% -6% 

2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AA & CO" -11% 9% 44% 

3 SIA "Miesnieks" -13% 6% 34% 

4 SIA "VTB-RUDENS" -11% 1% -1% 

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZAKSI" -24% 28% 48% 

6 Vārves pagasta zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI" -10% 8% 38% 

7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIBU Ventspils"  61% 2.36 reizes 3.16 reizes 

8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MG MEŽI" -8% -42%  -18% 

9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PELETS" 3.82 reizes 44% -12% 

10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIRZĪTES" -11% -15% -11% 

11 SIA "VENTA 1" -37% -21% -4% 

12 Vārves pagasta zemnieku saimniecība "STEPNIEKI-II" -5% 14% 45% 

13 SIA "AR Forests" 2.01 reizes 5.06 reizes 12.59 reizes 

14 SIA "EGLAINES auto" 13% 19% 47% 

15 Akciju sabiedrība "ĒTOSS" -31% -30% -23% 

16 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
"Dagnis" 

-11% 28% 2.23 reizes 

17 SIA "DĀNIJA MINKA" -4% 5% 2.93 reizes 

18 SIA "JĀŅLEJAS" -12% 8% nav datu 

19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUSMA PLUS" -13% 5% 41% 

20 SIA "Paparde Mežserviss" 1% 67% 2.56 reizes 

  Avots: Lursoft, 2010 
 
Pēc Lursoft datiem redzams, ka uzņēmumos komercdarbība noritējusi ar atšķirīgu apgrozījumu pa gadiem, ir bijis gan 
samazinājums, gan arī pieaugums vairākās reizēs. 3.3.4.-2.tabulā doti Ventspils novada uzņēmumi, kuru apgrozījums pēc 
Lursoft datiem 2009.gadā bijis ar vislielāko pieaugumu attiecībā pret 2008.gadu. 
 

3.3.4.-2.tabula 
Uzņēmumi Ventspils novadā ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2009.gadā  

 

NPK Uzņēmums 
 

pret 2008 

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PELETS" 3.82 reizes 

2 SIA "AR Forests" 2.01 reizes 

3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIO ENERGI" 67% 

4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIBU Ventspils" 61% 

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO MĀJAS" 40% 

6 Pašvaldības SIA "Ugāles nami" 25% 

7 Rozentāla Ventspils rajona individuālais uzņēmums "JANČUKS" 16% 

8 SIA "EGLAINES auto" 13% 

9 Ziru pagasta zemnieku saimniecība "ROŽNIEKI" 10% 

10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" 9% 

Avots: Lursoft, 2010 
 

3.3.4.-3.tabulā dots Ventspils novada nozaru uzņēmumu skaits pēc kopējā apgrozījuma.  
3.3.4.-3.tabula 

 
Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2009. gadā 

 

N.p.k. Darbības veids (pēc NACE) Skaits 

1 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41) 14 

2 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10) 12 

3 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas 
preces, dzērienus vai tabaku (47.11) 

11 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100016333&id=516&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100016333&id=516&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
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N.p.k. Darbības veids (pēc NACE) Skaits 

4 Mežizstrāde (02.20) 9 

5 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20) 8 

6 Grīdas un sienu apdare (43.33) 6 

7 Automobiļu apkope un remonts (45.20) 5 

8 Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41) 4 

9 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22) 4 

10 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) 4 

11 Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40) 3 

12 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23) 3 

13 Citu mēbeļu ražošana (31.09) 3 

14 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) 3 

15 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73) 3 

16 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) 3 

17 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73) 3 

18 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu 
jautājumos (69.20) 

3 

19 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90) 3 

20 Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11) 2 

Avots: Lursoft, 2010  
 

Apsekojot novadu, tika noskaidrots pašvaldības speciālistu un uzņēmēju viedoklis par iespējamo komercdarbības attīstību 
pašvaldībā. 
 
Ances pagastā par potenciālās uzņēmējdarbības jomām nākotnē speciālisti uzskata lauksaimniecību un mežsaimniecību, 
paredz iespēju pagastā izveidot ogu, sēņu pārstrādes uzņēmumus- kalti, saldēšanu, konservēšanu. Pagasts plāno attīstīt 
izglītojošo tūrismu un dabas taku izveidi, izstrādāt tūrisma maršrutu, izveidot laivu piestātni, attīstīt ēdināšanas 
pakalpojumus pašvaldības teritorijā. 
 
Piltenes pilsētas un pagasta speciālisti nākotni saskata kokapstrādē, tajā ietverot mēbeļu ražošanu, kā arī ieviešot 
bezatlikuma ražošanas tehnoloģijas.   
 
Jūrkalnes pagastā ir plānots turpināt attīstīt dabai draudzīgu tūrismu, papildinot to ar kultūrvēsturiskā mantojuma 
izzināšanas iespējām. Jūrkalnes pagastam kā vienam no kultūrvēsturiskā suitu novada pagastiem piešķirts Suitu 
kultūrtelpas saglabāšanas statuss, kuras saglabāšanas plānu apstiprinājusi UNESCO. Šī plāna ietvaros pēc Jūrkalnes tautas 
nama rekonstrukcijas ēkas otrajā stāvā paredzēts izveidot novadpētniecības muzeju. Pagastā ir veiktas iestrādes, lai 
neizmantotās telpās ierīkotu vētru muzeju un Latvijas sasniegumu (izcilības) muzeju. Vienlaicīgi, pagastā ir uzsākts darbs 
pie dabas un atpūtas parka izveidošanas teritorijā pie Centra pludmales un Ugunspļavas. Visu iecerēto aktivitāšu mērķis ir 
samazināt tūrisma sezonas sezonalitāti. 
 
Popes pagasts, pateicoties Ventspils pilsētas tuvumam, likumsakarīgi veidojas par dzīvesvietu tiem cilvēkiem, kuri strādā 
Ventspilī, kur arī saņem pakalpojumus, izmanto medicīnas un citus pakalpojumus, bet dzīvo Popes pagastā. Pagasta 
teritorijā atrodas potenciālie grants karjeri ieguves rūpniecībai, plānots veidot vēja ģeneratoru parkus.  
 
Puzes pagastā tiek plānots attīstīt vides un klasisko tūrismu, attīstīt veloceliņa ideju, mežizstrādi un kokapstrādi.  
 
Tārgales pagastā visticamāk attīstīsies piena, gaļas un graudu ražošana, zirgu audzēšana, tūrisma pakalpojumi, kā arī 
loģistikas pakalpojumi un kokapstrāde, pagastā plānots attīstīt vēja ģeneratoru parkus.  
 
Ugāles pagastā tiek plānots attīstīt lauksaimniecību, mežsaimniecību, kokapstrādi, veicināt uzņēmējdarbību, kā arī 
saglabāt tikai savam pagastam raksturīgos uzņēmumus, kas nodarbojas ar jahtu un ērģeļu būvniecību.  
 
Usmas pagastā vēlētos savā teritorijā spēcīgus galdniecības, kokapstrādes uzņēmumus ar augstu pievienoto vērtību un 
tūrismu ar plašu blakus pakalpojumu klāstu, kā arī māla atradņu izstrādi.  
 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100016333&id=516&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100016333&id=516&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
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Užavas pagastā uzskata, ka pašvaldības teritorijā ir nepieciešamie dabas priekšnosacījumi vēja enerģijas ražošanai. Vēl kā 
komercdarbības virzieni tiek prognozēti graudkopība un derīgie izrakteņi - smilts un grants ieguve, laukakmeņi, māls 
(trūkums, ka mālam ir augsta kaļķu piedeva).  
 
Vārves pagasta pašvaldības speciālisti un uzņēmēji vēlas turpināt attīstīt lauksaimniecību un saglabāt visu lielo uzņēmumu 
daudzveidību.   
 
Zlēku pagastā saskata potenciālu pagasta teritorijā attīstīt lauksaimniecību, lopkopību un kokapstrādi. Turklāt tūrisma 
attīstībai izmantot Ventas un Abavas ainavisko bagātību, izveidot nākotnē dabas taku un dārzu pie skolas.  
 
Ziru pagastā speciālisti plāno tālāk attīstīt lauksaimniecību ar specializāciju piena, gaļas un graudu ražošanā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

48 

 

4.   INFRASTRUKTŪRA 

4.1.  Transporta un satiksmes infrastruktūra 

Ventspils novadā ir samērā labi attīstīts autotransporta tīkls. Novadu austrumu – rietumu virzienā šķērso valsts galvenais 
autoceļš A-10 Rīga - Ventspils (vienlaicīgi arī Eiropas TEN autoceļš E22), I, II šķiras un pašvaldības autoceļi ar kopējo garumu 
apmēram 1396 km. Novadu ziemeļu – dienvidu virzienā šķērso I šķiras autoceļš P 111 Ventspils – Leči - Grobiņa, I šķiras 
autoceļš P 108 Ventspils - Kuldīga, I šķiras autoceļš P 124 Ventspils – Kolka, I šķiras autoceļš P 122 Ventspils – Piltene. 

Dzelzceļa satiksmei Ventspils novadā ir ļoti nozīmīga loma kravas pārvadājumu veikšanai - no Jelgavas un Rīgas uz Ventspils 
ostu. 
 
Ventspils novadu šķērso viens maģistrālais naftas vads – Polocka (pieslēgums no Krievijas) - Ventspils (Ugāles un Tārgales 
pagastu administratīvajās teritorijās). 
 

4.1.1. Autotransports 

Ventspils novada teritorijā autoceļu struktūru veido 4 autoceļu grupas: 
– valsts autoceļi 
– pašvaldības autoceļi un ielas 
– māju un uzņēmumu ceļi 
– mežu ceļi. 

Ventspils novada valsts un pašvaldības autoceļu kopgarums ir 1538.9 km. Ventspils novada valsts nozīmes autoceļu 
blīvums ir 3.6 km/ km

2
, kopējais valsts un pašvaldības autoceļu blīvums ir 1.6 km / km

2
. Valsts nozīmes ceļu, to kopējo 

garumu un segumu novada robežās (skatīt  4.1.1. -1 tabulā). 

4.1.1.-1.tabula 

Valsts nozīmes autoceļi 

Ceļu nozīme Kopgarums, km Melnais segums, km 

Galvenie ceļi 48 .1 48.1 

1.šķiras ceļi 170.6 119.5 

2.šķiras ceļi 468.8 128.0 

kopā 687.5 295.6 

Avots: Ventspils rajona teritorijas plānojums, 2007 

Galvenās autotransporta maģistrāles. Novada teritoriju šķērso nacionālas un TEN nozīmes autoceļš E22/ A-10 Rīga – 
Ventspils ar asfaltbetona segumu 48 km kopgarumā. Uz tā 2001.gadā konstatētā satiksmes intensitāte ir vairāk kā 1500 
transporta vienības diennaktī, pie tam 40% no tām veido kravu pārvadājumi.  

Valsts 1.šķiras autoceļu tīkls Ventspils novadā ir vidēji attīstīts – tas savieno novada centru ar ziemeļu un dienvidu daļu, 
kamēr vidusdaļa daļa ir sasniedzama salīdzinoši grūtāk. 1.šķiras autoceļu tīkls novadā, galvenokārt, savieno pagastu 
apdzīvotās vietas savstarpēji un blakus novadu apdzīvotās vietas – Kolku, Talsiem, Tukumu, Kuldīgu, Alsungu, Pāvilostu, 
Liepāju, Rīgu. No 1.šķiras autoceļiem vislielākais noslogojums 2001.gadā ir konstatēts P-108 Ventspils – Kuldīga autoceļam 
- 1730 transporta vienības diennaktī. Kopumā uz 1. šķiras autoceļiem no kopējās slodzes 10 - 1% slodzi veido kravas 
transports. Ceļu izmantošanas efektivitāti ietekmē seguma materiāls un kvalitāte. Visiem šīs kategorijas valsts nozīmes 
ceļiem to pašreizējais segums - asfaltbetona klājums ir ļoti nolietojies – atsevišķi ceļa posmi ir avārijas vai sabrukšanas 
stāvoklī, kas rada draudus satiksmes drošībai.  

Valsts 2.šķiras autoceļi novadā, galvenokārt, savieno dažāda lieluma pagastu apdzīvotās vietas ar augstākas klases valsts 
autoceļiem un pašvaldības ceļiem. To kopējais garums - 465 km. Pēc 1990. gada valsts 2. šķiras autoceļu remonti nav veikti 
nepieciešamā apjomā, kas negatīvi ir ietekmējis pašreizējo ceļu stāvokli. Valsts ceļu apsaimniekošanā galvenā uzmanība 
tiek pievērsta galveno un 1.šķiras ceļu uzturēšanai. 2.šķiras ceļi praktiski netiek remontēti. 

Pašvaldības autoceļi novadā galvenokārt savieno pagastu apdzīvotās vietas savā starpā, kā arī ar valsts autoceļiem. To 
kopējais garums - 701,43 km, no kuriem tikai 19,6 km vai 2,79%  ir ar melno segumu. Ielu kopgarums novadā sastāda 32,58 
km, tajā skaitā ar melno segumu 16,58 km vai 50,9%. Novadā uz pašvaldības ceļiem esošo tiltu kopgarums sastāda 536 m. 
Vismazākais pašvaldības autoceļu kopgarums- mazāk kā 40 km - ir Zlēku, Ziru un Jūrkalnes pagastos, visaugstākais - vairāk 
kā 100 km - Tārgales pagastā. Pašvaldības ceļu tīkls ir blīvs un transporta kustības intensitāte ir zemāka, bet tā kā šos ceļus 
izmanto arī mežizstrādē un derīgo izrakteņu izstrādē apkalpojošais transports, tad grants seguma stāvoklis ceļiem 
atsevišķos laika periodos ir pasliktinājies. Pašvaldības autoceļi ar melno segumu tiek uzturēti lielākoties veicot tikai 
neatliekamos remontdarbus, kā arī asfaltējot atsevišķus posmus no jauna. Pašvaldības autoceļi ar grants segumu tiek 
uzturēti, regulāri profilējot grants virskārtu un veidojot ceļa škērsprofilu. Uzturēšana tiek veikta periodiski. Pašvaldības 
autoceļi ir apmierinošā stāvoklī.  
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Meža ceļi Ventspils novadā, galvenokārt, savieno meža nogabalus ar pašvaldību vai valsts ceļiem valsts zemēs. Meža ceļi ir 
ar grunts vai grants segumu, un to uzturēšanai tiek iedalīts finansējums AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanas plāna 
ietvaros.  
 
Novadā saimnieciskajai darbībai galvenie transporta virzieni ir vairāk vērsti  pa valsts autoceļiem. Visbiežāk tiek izmantoti 
autoceļi A10 Ventspils – Rīga; P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus; P111 Ventspils – Leči – Grobiņa; P122 Ventspils – Piltene; 
P123 Zlēkas – Ugāle; P124 Ventspils – Kolka; V1307 Ventspils – Dundaga; V1309 Piltene – Zlēkas; V1310 Piltene – Silakrogs; 
V1311 Ugāle – Blāzma – Ance; V1313 Virpe – Pope; V1319 Amele – Stikli; V1324 Usmas stacija – Usmas skola; V1329 Pope 
– Elkšķene – Tārgale; V1332 Pievedceļš Liepenei;  V1411 Valdemārpils – Pope (skat.4.1.1.-1.att.). 

4.1.1.-1.attēls 
Transporta infrastruktūra 

       
Avots: Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums, 2010. 
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VAS „Latvijas Valsts ceļi” sniegtā informācija par Ventspils novada esošo valsts ceļu sadalījumu pēc to seguma veida (uz 
01.01.2011.) dota 4.1.1.- 2.tabulā. 

4.1.1.- 2.tabula 
Ventspils novada esošo valsts ceļu sadalījumu pēc to seguma veida 

 

Segu veidi 

Ceļu garums, km 

Galvenie Reģionālie Vietējie Kopā 

km % km % km  % km % 

 
Ceļi kopā 46,682 100 164,783 100,0 458,820 100 670,285 100,0 

1.Cementbetona x x x x x x x x 

2.Asfaltbetona 46,682 100 50,412 30 43,938 10 141,032 21 

3.Melnie 
maisījumi 0 0 83,264 51 83,265 18 166,529 25 

 
Kopā 46,682 100 133,676 81 127,203 28 307,561 46 

4.Baltās segas x x x x x x x x 

5.Bruģis x x x x x x x x 

6.Grants segas x x 31,107 19 326,224 71 357,331 53 

 
Kopā     31,107 19 326,224 71 357,331 53 

 7.Uzlabotā 
grunts x x x x 5,393 1 x x 

Kopā         5,393 1 5,393 1 

Avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
 
Lai veiksmīgāk attīstītos novada saimnieciskā darbība, nepieciešams nodrošināt autoceļus ar kvalitatīvu segumu. Pēc VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” sniegtās informācijas par Ventspils novada esošo valsts ceļu stāvokli, var secināt, ka praktiski visos 
valsts autoceļos ir nepieciešama rekonstrukcija. Valsts autoceļu posmi Ventspils novada teritorijā, kur rekonstrukcija ir 
visvairāk nepieciešama, doti 4.1.1.-3.tabulā. 

4.1.1.- 3.tabula 
Ventspils novada valsts autoceļu posmi ar melno segumu, kur nepieciešama rekonstrukcija 

 

Kods Nosaukums No Līdz 

P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus 
 

3,933 11,120 

13,400 24,260 

P111 Ventspils(Leči)-Grobiņa 10,600 27,300 

P122 Ventspils-Piltene 11,000 23,578 

1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils 
 

10,800 26,275 

30,200 41,444 

1311 Ugāle-Blāzma-Ance 0,000 5,770 

1321 Ugāle-Modes-Māteri 0,000 1,179 

1322 Ugāles centra ceļš 0,000 0,997 

1325 Usma - Amjūdze 0,000 1,691 

1326 Ugāle-Cirkale-Zlēkas 
 

0,000 1,485 

21,464 22,230 

1344 Baloži-Puzenieki-Puzes stacija 0,000 3,100 

1356 Ventspils pievedceļš 0,770 1,935 

Avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
 

Pēc pašvaldības speciālistu dotās informācijas, pašvaldības teritorijā nepieciešams nodrošināt ar kvalitatīvu segumu 
autoceļus, kas savienotu novada administratīvo centru ar novada teritoriālo vienību centriem un arī savstarpēji teritoriālos 
centrus. Nepieciešama asfaltbetona seguma izbūve autoceļiem P123 Zlēkas – Ugāle 27,0 km, V1309 Piltene – Zlēkas 10,5 
km, V1329 Pope – Elkšķene – Tārgale 16,8 km, V1311 Blāzma – Ance 21,0 km, V1313 Pope – Virpe 15,0 km, V1350 Ziras – 
Vēkas 9,0 km, V1310 Piltene – Silakrogs 20,0 km. Vienlaicīgi, asfaltbetona seguma virsmas atjaunošana nepieciešama 
autoceļiem V1307 Ventspils – Dundaga posmā no krustojuma ar autoceļu P124 līdz Ancei ar kopējo garumu 27,5 km, 
V1324 Usmas stacija – Usmas skola  posmā no Usmas skolas līdz autoceļam A10 ar kopējo garumu 8,0 km, V1269 Alsunga 
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– Tērande – Ziras posmā no Zirām līdz autoceļam P108 ar kopējo garumu 4,2 km, P122 Ventspils - Piltene posmā no 12 līdz 
24 kilometram ar kopējo garumu 12,0 km, V1411 Valdemārpils – Pope posmā no krustojuma ar autoceļu A10 līdz Blāzmai 
ar kopējo garumu 10,0 km. 
 

4.1.2. Dzelzceļa transports 
 
Ventspils  novada teritoriju šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija Rīga/ Jelgava – Ventspils (Usmas, Ugāles, Puzes, 
Tārgales pagastu teritorijas) 35 km garumā. Dzelzceļa līnija  Rīga/ Jelgava - Ventspils  tiek izmantota kravu pārvadājumiem, 
galvenokārt, ar Ventspils ostas darbību saistītajām tranzītkravām. 
 
Novadā ir viena nozīmīga kravas stacija „Ugāle”, ko izmanto kravas pārvadājumiem pa dzelzceļu.  
 
Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma datiem ir prognozējama dzelzceļa parka „Ventspils II” tālāka attīstība.  
 

4.1.3. Sabiedriskais transports 

Pasažieru pārvadājumus ar autotransportu Ventspils novadā nodrošina vietējie pārvadātāji un  tranzītpārvadātāji. 

Galvenie vietējo pārvadājumu pasažieru plūsmu virzieni pa valsts galvenajiem un 1. šķiras autoceļiem: 
- Ventspils – Vārve – Ventava - Ziras;  
- Ventspils – Vārve – Ventava - Užava – Jūrkalne – Pāvilosta - Liepāja; 
- Ventspils- Tārgale - Piltene; 
- Ventspils- Pope - Ugāle – Usma - Rīga;  
- Ventspils- Ance; 
- Ventspils – Ance – Dundaga. 

Ventspils novada vietējos pasažieru pārvadājumus veic Ventspils pašvaldības SIA „Ventspils Reiss” un SIA „Firma M & D”. 

Tranzītpārvadātāji: A/s „Nordeka”, A/s „Liepājas autobusu parks” un SIA ‘’Ventspils Reiss” nodrošina pārvadājumus 
starprajonu maršrutos. 

Tranzīta maršruti tiek veikti starpvalstu, nacionālas un reģionālas nozīmes maršrutos:  
- Ventspils – Rīga; 
- Ventspils – Klaipēda; 
- Ventspils – Kuldīga; 
- Ventspils – Liepāja. 

Pēc novadā iegūtās informācijas var secināt, ka novadā ir laba satiksme starp pagastu centriem un Ventspils pilsētu, bet 
sliktāka starp pagastu centriem. Atsevišķos novada areālos ir nepietiekams nodrošinājums pasažieru pārvadājumiem ar 
autotransportu. Problēmas ar sabiedrisko transportu ir pagastu ciemu iedzīvotājiem, kuri nedzīvo esošā sabiedriskā 
transporta maršruta tuvumā. Sabiedriskais transports nav pieejams iedzīvotājiem Tārgales pagastā, kuri dzīvo pie autoceļa 
Ventspils – Kolka, Ziru pagastā esošajiem ciemiem, kas neatrodas centrā. Vienlaicīgi problēmas ir arī Užavas un Jūrkalnes 
pagastu iedzīvotājiem, jo nav organizēti vietējo maršrutu pasažieru pārvadājumi uz Ventspils pilsētu, bet esošie 
tālsatiksmes maršruti nenodrošina šo pagastu iedzīvotāju nokļūšanu Ventspilī viņiem piemērotā laikā, līdz ar to 
iedzīvotājiem ir ierobežotas gan darba, gan medicīniskās aprūpes, gan valsts institūciju apmeklējumu u.c. iespējas. 
Visvairāk sabiedriskā transporta pakalpojumu nepieejamība  problēmas  sagādā skolēniem, tāpēc lielākajā daļā pašvaldību 
tiek veikti skolēnu pārvadājumi – veicot reisus uz skolu un atpakaļ.  
 

4.1.4. Tehniskā infrastruktūra 

Ventspils novadā valsts nozīmes tiltu kopskaits ir 30 tilti. To kopējais garums ir 1118.2 m un tie būvēti no dzelzsbetona un 
akmens. No koka izbūvēts un rekonstruēts ir Rīvas upes tilts Jūrkalnes pagastā. No visiem 35 tiltiem 7 tilti (437,9 m kopējā 
garumā) atrodas uz 1.šķiras autoceļiem un 28 tilti (680.3 m kopējā garumā) atrodas uz 2. šķiras autoceļiem. 

Pēdējos 10 gados uz valsts autoceļiem Ventspils novadā ir veikti periodiskie remonti 5 tiltiem un 1 tilts ir rekonstruēts 
Jūrkalnes pagastā. Šobrīd par sliktā stāvoklī esošiem tiltiem valsts autoceļu tīklā uzskatāmi 9 tilti. 

Pašvaldības pārvaldnieki Piltenes pilsētā un Užavas, Tārgales un Vārves pagastos atzīmēja, ka nepieciešama tilta izbūve 
pāri Ventai starp Tārgali un Vārvi. Iespēja, šķērsot Ventas upi, nebraucot līdz Ventspils pilsētai, var ievērojami uzlabot 
satiksmes intensitāti novadā.  

Ventspils novadā degvielas uzpildes stacijas ir šādos pagastos: 

- Jūrkalnē – DUS „Sumata”;  
- Piltenē – DUS „Sumata”; 
- Tārgalē – DUS „Platene”; 
- Puzē – DUS „Virši”; 
- Popē – DUS „Virši A”; 
- Ugālē - DUS „Sumata”; 
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- Usmā - DUS „Nivals”. 

DUS neatrodas Zlēku, Ziru, Vārves, Užavas un Ances pagastos. 

Ventspils novadu šķērso viens maģistrālais naftas vads – Polocka (pieslēgums no Krievijas) - Ventspils (Ugāles un  Tārgales 
pagastu administratīvajās teritorijās). Minētajam maģistrālajam naftas vadam ir neliela nozīme novada attīstībā, jo tas tiek 
izmantots Ventspils pilsētas ostas terminālā.  

Ventspils novadu nešķērso maģistrālais gāzes vads. Potenciāli iespējama Ventspils novada daļēja gazifikācija pēc 
gāzesvada izbūves uz Ventspils pilsētu. Iespējamais gāzes vada pieslēgums saskaņā ar Ventspils novada teritorijas 
plānojuma datiem perspektīvā paredzēts caur Kuldīgu (no gāzesvada Iecava- Liepāja) vai Tukumu.  
 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā atrodas Usmas jahtu osta. Tuvākā starptautiskas nozīmes jūras osta atrodas 
Ventspils pilsētā, kas nodrošina kravu un pasažieru pārvadājumus. Attālums līdz Ventspils pilsētas no novada 
administratīvās teritorijas tālākajiem punktiem: no Zlēku pagasta – 36 km, no Usmas pagasta – 45 km. 
 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā nav lidostas. Tuvākā lidosta atrodas Ventspils pilsētā, blakus Ventspils novada 
administratīvajai teritorijai. Attālums līdz Ventspils pilsētai no novada teritorijas tālākajiem punktiem: no Zlēku pagasta - 
36km, no Usmas pagasta – 45 km. Potenciāli iespējama Ventspils pilsētas lidostas skrejceļa pagarinājums Vārves pagastā 
saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojumu.  

4.2.  Informācijas sabiedrība 

 
4.2.1. Elektronisko sakaru tīkli 

 
Mobilā tīkla operatori Ventspils novadā ir SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA „TELE 2” un SIA „Bite”. Atsevišķās novada 
vietās, visbiežāk vietās, kuras ir attālinātas no centra, kurā ir uzstādīta bāzes stacija vai raidītājs, kā arī vietās, kuras atrodas 
ieplakās, ir grūtības ar mobilo sakaru uztveramības zonas nodrošināšanu. 

SIA „Tele2” un SIA „Bite” nesniedz informāciju par sakaru iekārtām un būvēm.  

SIA „LMT” sakaru būves un iekārtas atrodas Piltenes pilsētā un šādās Ventspils novada apdzīvotās vietās: Blāzmā, 
Miķeļtornī, Ancē, Amjūdzē, Lielirbē, Užavā, Tārgalē, Jaunupē, Jūrkalnē, Sarnatē, Zirās, Vārvē, Elkšķerē, Zlēkās, Ugālē, Usmā,  
Popē un Irbenē. 
 
Vadošais fiksēto telekomunikāciju tīkla operators Ventspils novadā ir SIA „Lattelecom”. Telekomunikāciju sakaru tīkla 
attīstība notiek nepārtraukti. Lattelecom telefona tīkla modernizācijai lauku reģionos izmanto bezvadu tehnoloģiju CDMA 
450. Pārslēdzot esošo analogo līniju uz šo bezvadu tehnoloģiju, klients iegūst ciparu telefona abonenta līniju un iegūst 
iespēju izmantot pieejamos telefona līnijas papildpakalpojumus. Pie pārslēgšanas Lattelecom tehniķis klienta telpās 
uzstāda nelielu iekārtu, pie kuras var pieslēgt jebkuru taustiņa telefona aparātu, kas ir deklarēts ES noteiktajā kārtībā. 
 

4.2.2.  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

Esošā pieslēguma shēma nodrošina ar Interneta pieslēgumu 100% skolas (valsts projekta LIIS programmas ietvaros), 
apmēram 70% pašvaldību un 100% pašvaldību bibliotēku (Projekta „Trešā tēva dēla” ietvaros). Pašreizējā situācija 
telekomunikāciju jomā Ventspils novadā liecina, ka operatorpārklājumi ir labāki un kvalitatīvāki kā vidēji Latvijā. Visi 
pakalpojumu sniedzēji iespēju robežās turpina tīklu modernizāciju un pilnveido savu pakalpojumu klāstu. 

Interneta pakalpojumus Ventspils novadā bez jau pieminētā SIA „Lattelecom” piedāvā virkne citu pakalpojumu sniedzēju: 
SIA „Hansa internets”, SIA „Kurzemes datorcentrs” un SIA „Kopideja”. 

ERAF projekta ietvaros (no 2006.gada līdz 2008.gadam) novadā izveidoti 9 publiskie interneta pieejas punkti (PIPP) astoņos 
novada pagastos: Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Vārves un Zlēku pagastos ir viens PIPP, bet Ugāles pagastā - divi 
PIPP tautas namā un Ugāles vidusskolā. Šajos publiskās interneta pieejas punktos iedzīvotājiem ir pieejams bezmaksas 
internets, kopētājs un printeris.  

4.3.   Enerģētika 

 
4.3.1. Siltumapgāde 

 
Ventspils novada pagastos ir dažādi tehniskās siltumapgādes veidi: centralizēta siltumapgāde, lokālā apkure un individuālā 
apkure. Lielākai daļai patērētāju ir vietējā apkures sistēma, kur kā kurināmo izmanto koksni vai šķeldu.  
Organizācija, kas kurināmo izmanto gan siltuma vai elektroenerģijas ražošanai, gan tehnoloģiskajiem procesiem, un sniedz 
atskaites par patērēto kurināmā veidu un daudzumu, ir iekļautas LVĢMC datu bāzē (skatīt 4.3.1.-1.tabulā).  
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4.3.1.-1. tabula 
Kurināmā izlietojums organizācijās 2009.gadā tonnās 

LVA kods Nosaukums, 
adrese 

Kurināmā veids  Kopā Sēra saturs Kopā*Kn 

045915 'KUREKSS' SIA   Šķelda (307c)   300   0   108   

Šķelda (307c)   1200 0 432   

Šķelda (307c)   1500 0 540   

Koksne (pārējais) (307d)   1000   0 360 

Koksne (pārējais) (307d)   3000   0 1080   

Koksne (pārējais) (307d)   3000 0 1080   

860544   SIA 'Vecventa'   Dīzeļdegviela   7   1 10,92   
 
 

440163 'VIA' SIA, ABR 
'Ugāle'   

Šķidrais kurināmais   21   ,15   32,76   
 

Šķidrais kurināmais   5   ,15   7,8   

Mazuts   98   1   181,3 

Avots: LVĢMC, 2010 
 
Ventspils novadā kā kurināmo materiālu visvairāk izmanto šķeldu un koksni, bet mazutu un šķidro kurināmo izmanto 
arvien mazāk. Maģistrālais gāzes vads nešķērso Ventspils novadu, tāpēc gāzes apkure netiek izmantota.  
 

4.3.2. Elektroapgāde 

Ventspils novada elektroapgādi nodrošina PVAS „Latvenergo”. 

Ventspils novada teritoriju šķērso piecas maģistrālās 110 kv elektrolīnijas. Novada teritoriju šķērso plānotā 330 kV un 110 
kV elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 1.posma rekonstrukcija. 

Ventspils pilsētas teritorijā un Ugālē  atrodas augstsprieguma sadales apakšstacija. Pārējā novada teritorijā atrodas 
virszemes un pazemes zemsprieguma tīkli ar 0.4 - 20 kV spriegumu un transformatoru apakšstacijas, kuras nodrošina 
elektroapgādi visā novada teritorijā.  
 
Novada teritorijā tiek attīsta vēja elektrostaciju būvniecība – ir uzstādīti 4 vēja ģeneratori: Užavas pagastā -1, Popes 
pagastā -1 un Vārves pagastā -2. Vēja elektrostaciju parku būvniecība plānota Užavas, Tārgales un  Popes pagastos, bet 
mazāka apjoma vēja elektrostaciju būvniecība nākotnē plānota arī citos pagastos. Vēja elektrostacijas parkus plānots 
izbūvēt īpašumos, kur izstrādāti detālie plānojumi elektrostaciju parku izbūvei: Tārgales pagastā („Platenes pļavas” un 
„Kamārcīte”), Užavas pagastā („Garenči”) un Popes pagastā („Grīvas”, „Liepiņi”, „Velēnas”, „Jaunarāji”). 
 
Mazā hidroelektrostacija atrodas uz Engures upes Dzirnavas ciemā (Usmas un Ugāles pagastu robežā).  
 

4.3.3. Gāze 
 
Ventspils novadā nav maģistrālais gāzes vads. Potenciāli iespējama Ventspils novada daļēja gazifikācija pēc gāzesvada 
izbūves uz Ventspils pilsētu.  
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5.   DZĪVOJAMAIS FONDS 

 
Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju (m²) valstī ar katru gadu ir pieaudzis, 2008.gadā tas sasniedza 27 m² uz vienu 
iedzīvotāju. Ventspils novadā 2008.gadā šis rādītājs bija augstāks - 31,2 m

2 
uz vienu iedzīvotāju, salīdzinot ar Kurzemes 

plānošanas reģionu vidējo rādītāju (28,4 m
2 

uz vienu iedzīvotāju). Tas liecina, ka Ventspils novada iedzīvotāji dzīvo plašākos 
mājokļus nekā valstī vidēji (skatīt 5.-1.grafikā).  
 

5.-1.grafiks 
Dzīvojamais fonds  vidēji uz vienu iedzīvotāju, m² Latvijā, Kurzemes reģionā un Ventspils novadā   

  (2004. – 2008.) 

2004 2005 2006 2007 2008

Ventspils novads 28,5 29,4 30 30,8 31,2

Latvija 24,3 24,8 25,7 26,4 27

Kurzemes reģions 26,6 26,9 27,5 28 28,4
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Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Ventspils novadā ir novērojama lēna dzīvojamo ēku būvniecība, kas saistīts ar nelielo iedzīvotāju skaitu un zemo 
pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem. Pēc CSP datiem Kurzemes plānošanas reģionā kopējā uzbūvēto dzīvojamo ēku 
platība 2009.gadā bija 40,0 tūkst. m

2
, bet Ventspils novadā dzīvojamās ēkas 2009.gadā netika uzbūvētas un nodotas 

ekspluatācijā. 2008.gadā Kurzemes plānošanas reģionā kopējā uzbūvēto dzīvojamo ēku platība bija 58,6 tūkst. m
2
, bet 

Ventspils novadā – 4,8 tūkst. m
2
, kas tika uzbūvēts par iedzīvotāju līdzekļiem. 

 
Pēc datiem (skatīt 5.- 2.grafiku) var secināt, ka Ventspils novadā salīdzinot ar pārējiem Kurzemes reģiona rajoniem arī laika 
posmā no 2004.gada līdz 2007.gadam ir vismazāk uzbūvētās dzīvojamās ēkas. Salīdzinot ar Talsu novadu, kur ir izteikta 
tendence strauji palielināties dzīvojamam fondam, Ventspils novadā šī tendence ir daudz zemāka. Iespējams šāda 
tendence ir saistīta ar to, ka dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju (m²)  Ventspils novadā ir lielāks kā pārējos 
Kurzemes reģiona rajonos un Latvijā kopumā.  Taču vienlaicīgi jāatzīmē, ka ņemot vērā vispārīgās ekonomiskās krīzes 
sekas, jaunu mājokļu būvniecība novadā var nebūt tik aktuāla, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos un finanšu 
resursu pieejamību. 

5.-2.grafiks 
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas Kurzemes plānošanas reģiona rajonos (tūkst. m²) 

(2004. – 2007.) 

 
 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Pēc CSP datiem 2009.gadā Latvijā vidēji mājokļa apsaimniekošanas maksa bija 28,3 santīmi uz 1 m², Kurzemes plānošanas 
reģionā - 24,1 santīmi uz 1 m², kas ir nedaudz samazinājusies salīdzinot ar 2008.gadu, bet par Ventspils novadu dati nav 
doti. 
 
2008.gadā Latvijā vidēji mājokļa apsaimniekošanas maksa bija 27,5 santīmi uz 1 m², Kurzemes plānošanas reģionā - 24,9 
santīmi uz 1 m², Ventspils novadā vidēji mājokļa apsaimniekošanas maksa bija tikai 12,6 santīmi uz 1 m². Ventspils novadā 
bija zemākā mājokļa apsaimniekošana maksa, salīdzinot ar Kurzemes plānošanas reģiona rajonu un valstī vidējo 
apsaimniekošanas maksu, arī laika posmā no 2004. īdz 2007.gadam (skatīt 5.-3.grafiku).  

 
5.-3.grafiks 

Dzīvojamā fonda apsaimniekošana Latvijā un Kurzemes plānošanas reģiona rajonos (santīmi uz 1 m²) 
 (2004. – 2007.) 

 

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Saskaņā ar VZD Kurzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem uz 01.01.2010. Ventspils novada pašvaldības īpašumā un 
piekritībā esošo nekustamo īpašumu kopskaits bija 1458 vienības ar zemes kopplatību  - 4741,19 ha un nekustamā 
īpašuma kadastrālo vērtību - Ls 9 203966. Uz Ventspils novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā līdz 2010.gadam reģistrēti 
250 nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 744,36 ha (skatīt 5.-1.tabulu). 

5.-1.tabula 
 

Ventspils novada pašvaldībai piekrītošie un Zemes grāmatā ierakstītie nekustamie īpašumi (uz 01.01.2010.)  
 

 ZG reģistrētie nekustamie īpašumi ZG un piekritīgās zemes vienības  

 
Pagasts 

skaits 
 

t.sk. 
neapbūvēti 

kopējā platība,  
ha 

skaits kopējā platība, ha 

Ances 14 1 14.64 91 248,48 

Popes 6 - 26.05 90 357,11 

Puzes 7 - 4.87 104 209,08 

Tārgales 34 12 27.71 194 609,57 

Ugāles 47 2 51.84 250 566,15 

Zlēku 14 - 47.68 45 115,87 

Jūrkalnes 18 13 41.49 42 64,93 

Usmas 5 1 13.48 74 343,84 

Užavas 18 5 53.19 27 64,4 

Vārves 41 4 375.85 179 834,4 

Ziru 6 - 26.05 147 845,66 

Piltenes pilsēta 35 1 23.92 150 260,7 

Piltenes pag. 5 1 37.59 65 221 

Kopā: 250 40 744.36 1458 4741,19 

Avots: VZD 
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6.   VIDES AIZSARDZĪBA 

6.1. Gaisa kvalitāte  

 
6.1.1. Atmosfēras gaisa aizsardzība 

 
Gaisa kvalitāti Ventspils novadā ietekmē stacionārie un mobilie gaisa piesārņojuma avoti, kā arī gaisa piesārņojuma 
potenciālie avoti arī ārpus Ventspils novada administratīvās teritorijas - Ventspils pilsētā, kur aptuveni pusi no visa emisiju 
apjoma veido ogļūdeņraži un gaistošie organiskie savienojumi (GOS), kas izdalās atmosfērā naftas un ķīmisko produktu 
tranzīta operāciju veikšanas laikā. Lielākie ogļūdeņražu un GOS emisijas avoti ir Ventspils brīvostas uzņēmumi un ar tiem 
saistītie naftas produktu dzelzceļa kravu pārvadājumi.  Stacionārie gaisa piesārņojuma avoti novadā, galvenokārt, ir 
siltumapgādes uzņēmumi, kā arī salīdzinoši nedaudzie ražošanas un pārstrādes uzņēmumi. Mobilie gaisa piesārņojuma 
avoti ir autotransports. 
 
Galveno izkliedētā gaisa piesārņojuma apjomu no stacionāriem emisiju avotiem raksturo valsts statistikas atskaišu „2-
Gaiss” dati. Ventspils novada saimnieciskās aktivitātes līmenis ir visai zems - galvenās uzņēmējdarbības aktivitātes notiek 
pagastu komunālajos dienestos, tādēļ emisijas saskaņā ar Ventspils RVP datiem (2007.gads), galvenokārt, veido katlu māju 
emisijas > 90% no kopējā emisiju apjoma.   
 
Nereģistrēto punktveida gaisa piesārņojuma avoti ir lokālā apkure viensētās, mazģimeņu apbūves un lauksaimnieciskās 
ražošanas apbūves vietējās apkures avoti, kur kā kurināmo izmanto malku, skaidas un retos gadījumos ogles un mazutu. 
Punktveida gaisa piesārņojuma emisijas lielāko daļu veido liels oglekļa dioksīda un mazs sēra dioksīda emisijas daudzums 
atmosfērā. 
 
Pēc valsts statistikas atskaišu „2-Gaiss” datiem redzams, ka izmešos kaitīgo vielu saturs kopumā pa gadiem samazinās 
(skatīt 6.1.1.-1.tabulu).  
 

6.1.1.-1.tabula 
Izmeši pa gadiem Ventspils novadā (tonnas/gadā) 

 
 
Gadi 

Iekārtu  
skaits 

Benzīns   Cietās 
izkliedētās 
daļiņas   

Oglekļa oksīds 
 

Oglekļa 
dioksīds 

Petroleja   Piesāti
nātie 
ogļūde
ņraži   

PM10[i]   Slāpekļa 
dioksīds   

Sēra 
dioksīds   

2009 37   ,1304   11,458    25,746 
 

385,469 

,0233   ,1295   2,0392   9,708   4,0824   

2008 39 ,1292   9,872   19,0495   
 

146,88 

,0251   ,0252  
  

1,989   8,5247   1,1642   

2007 49 ,1763   11,141   51,6056   
- 

,6618  
  

,1497   3,6998   16,6138   5,6778   

2006 44   ,8592   19,7718   134,4659   
- 

1,6215   ,1525  20,7749   ,997 

2002 43   3,5459   37,5995   124,8415   
- 

1,3395   ,2786    24,2009   11,1559   

Avots: LVĢMC, 2010 
 
Ventspils novadā lielāko kaitīgo vielu emisiju apjomu sastāda oglekļa oksīds (CO), kas ir viena no nozīmīgākajām atmosfēru 
piesārņojošām vielām. Oglekļa oksīds veidojas, nepilnīgi sadegot šķidrajai degvielai un šķidrajam kurināmam. Šīs vielas 
koncentrāciju var samazināt ar kurināmā veida optimizāciju, centralizētā siltumapgādē atsakoties no mazuta kā 
pamatkurināmā izmantošanas. Salīdzinoši pa gadiem, oglekļa oksīda daudzums ir samazinājies pēdējo trīs gadu laikā.  
 
Sēra dioksīda (SO2) emisijām pēdējo desmit gadu laikā ir tendence nedaudz samazināties un kopumā tas ir neliels. Galvenie 
SO2 emisiju avoti ir siltumapgādes uzņēmumi, kā arī autotransports (salīdzinoši daudz mazākos apmēros), kas izmanto 
dīzeļdegvielu. Arī slāpekļa oksīdu emisijas pēdējos gados ir samazinājušās. Slāpekļa oksīdu kā atmosfēru piesārņojošu vielu 
galvenais avots ir visa veida degšanas procesi, kas notiek pie augsta spiediena un temperatūras – siltuma enerģijas 
ražošanā, neatkarīgi no izmantotā kurināmā veida, kā arī degvielas sadegšana automobiļu dzinējos.   
       
Izmešos kaitīgo vielu datu analīze liecina, ka uzņēmumos kurināmā izmantošanas bilancē arvien lielāku īpatsvaru iegūst 
vietējais kurināmais: šķelda un koksne, kas kvalificējams kā atjaunojamais enerģētiskais resurss. Atzinīgi ir vērtējama 
koksnes kā galvenā kurināmā izmantošana. 
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6.1.2. Enerģijas ražošana 
 
Pēc LVĢMC datiem 2009.gadā Ventspils novadā kā kurināmo siltuma vai elektroenerģijas ražošanai un tehnoloģiskiem 
procesiem visvairāk izmanto šķeldu un koksni, kas salīdzinoši ar mazutu un šķidro kurināmo gaisa piesārņojuma ziņā videi 
ir labvēlīgāks kurināmā veids. Kurināmā daudzumu un sadalījumu pēc sēra satura (skatīt 6.1.2.-1.tabulā).  

6.1.2.-1.tabula 
Kurināmā patēriņš Ventspils novadā 2009.gadā, tonnas 

 

Kurināmā veids Kopā Sadalījums pēc sēra satura 

0.1-0.2% 0.21-1.0% 1.01-3.0% Vairāk par 3.0% 

Mazuts 98 0 98 0 0 

Dīzeļdegviela 7 0 7 0 0 

Šķelda (307c) 3000 0 0 0 0 

Šķidrais kurināmais 26 26 0 0 0 

Koksne (pārējais) 
(307d) 

7000 0 0 0 0 

Avots: LVĢMC, 2010 
 
 
Organizācijas Ventspils novadā, kuras darbības rezultātā tiek visvairāk patērēts kurināmais un tā rezultātā arī notiek lielākā 
emisija atmosfērā, ir SIA „VIA”, ABR „Ugāle” un SIA „KUREKSS”.  SIA „VIA” un ABR „Ugāle” patērētā kurināmā daudzums 
2009.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir pieaudzis attiecīgi no 44 līdz 98 tonnām mazuta un no 19 līdz 26 tonnām šķidrā 
kurināmā, kas daļēji izskaidrojams ar salīdzinoši aukstākiem laika apstākļiem ziemas periodā.  
 
Kā pozitīvs faktors kurināmā apjoma samazināšanai ilgtermiņa ir novada aktivitātes energoefektivitātes paaugstināšanai 
pašvaldību ēkās, kas saistīts ar 2009.gadā Vides ministrijas izsludināto konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās”. Šim konkursam gatavs projekta iesniegums ir Piltenes pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis”, bet 
plānots veikt energoauditu arī Ugāles vidusskolas, internāta, ēdamzāles un sporta manēžas ēkām, kā arī Užavas un Puzes 
pamatskolu, Popes pirmsskolas izglītības iestādēm un Ances pirmsskolas izglītības iestādes, bibliotēkas, interneta pieejas 
punkta ēkām, lai sagatavotu konkursam projekta iesniegumu.  

6.2. Ūdens kvalitāte un ūdenssaimniecība 

 
6.2.1. Ūdensapgāde, kanalizācijas un virszemes notekūdeņu savākšanas sistēmas 
 
6.2.1.1. Ūdens patēriņš 
 
Ventspils novada ūdens resursi tiek patērēti dzeramā ūdens un tehniskā ūdens vajadzībām. Ūdens patēriņš ir atkarīgs no 
aktīvo ražošanas uzņēmumu skaita un iedzīvotāju blīvuma. Tā kā Ventspils novadā  ražošanas uzņēmumu skaits un 
iedzīvotāju blīvums ir neliels, tad arī ūdens ieguves un patēriņa daudzums ir neliels. 

Apgāde ar dzeramo ūdeni notiek no pazemes ūdens horizontu spiedūdeņiem un gruntsūdeņiem. Arukilas horizonts ir 
vienīgais Ventspils novadā, kura artēziskie ūdeņi (spiedūdeņi) pēc ūdens kvalitātes rādītājiem  ir izmantojami dzeramā 
ūdens apgādē. 

Lielākā spiedūdeņu gūtne ir „Ogsils” Tārgales pagastā, no kura izmanto Arukilas ūdens horizontu spiedūdeņus un daļēji arī 
kvartāra nogulumos ieslēgtos gruntsūdeņus Ventspils pilsētas ūdensapgādei. Ūdensgultnes „Ogsils” kopējā platība ir 
405ha, kur ierīkoti 25 ūdensapgādes urbumi. No „Ogsila” un „Saulītes” ūdensgūtnēm uz Ventspils pilsētu ūdenspadevi 
nodrošina maģistrālais ūdensvads. 

Ventspils novadā artēziskie urbumi ir ierīkoti apdzīvotās vietās un pie bijušajām lauksaimnieciskās ražošanas apbūves 
teritorijām. Urbumu dziļums līdz ūdens horizontam atkarīgs galvenokārt no kvartāra nogulumu segas biezuma. Novadā 
kopumā ūdens horizontam ap artēziskajiem urbumiem ir dažāda dabiskās aizsardzības pakāpe, jo pārsedzošā 
ūdensnecaurlaidīgā slāņa (morēnas vai bezakmens māla) biezums mainās no 0 līdz 20m. Atkarībā no tā biezuma tiek 
noteikts stingrā režīma aizsardzības zonas platums. 

Novadā centralizētā ūdensapgādes sistēma ar ūdens padevi un artēziskajiem urbumiem pastāv apdzīvotajās vietās un 
nodrošina dzeramā ūdens apgādi ciemos: Ancē, Puzē, Blāzmā, Stiklos, Usmā, Popē, Zlēkās, Jūrkalnē, Užavā, Zirās, Ventavā, 
Zūrās, Vārvē, Tārgalē un Dokupē. Tā kā pagastu centros ir centralizētas ūdensapgādes sistēmas, tad iegūtais ūdens 
daudzums tiek noteikts ar ūdens mērītājiem. Ūdens patēriņš pagastos atkarīgs no aktīvo ražošanas uzņēmumu daudzuma 
un iedzīvotāju skaita. Visvairāk ūdeni izmanto sadzīves saimnieciskajām vajadzībām un ražošanai, tai skaitā - lopkopībai un 
lauksaimniecībai. 6.2.1.1.-1. tabulā ir uzrādīts 2009.gadā izmantotā ūdens kopējais daudzums, tai skaitā ražošanas, 
sadzīves un komunālajām vajadzībām.  



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

58 

 

6.2.1.1.-1. tabula 
Patērētais ūdens daudzums Ventspils novadā, 2009.g. 

 

Ūdens daudzumi : tūkst.m3/gadā 

Nosaukums Kopā tai skaitā Ūdens zudumi 

ražošanas vajadzībām  sadzīves vajadzībām 

Piltene 61.916 7.850 54.066  

Piltenes lauku teritorija 0.355 0.355   

Ances pagasts 22.544 1.544 21.000 0.300 

Jūrkalnes pagasts 14.051  14.051  

Popes pagasts 26.361 13.255 13.106 1.300 

Puzes pagasts 57.061  57.061 2.300 

Tārgales pagasts 40.954 7.964 32.990 0.217 

Ugāles pagasts 74.350 16.120 58.230 14.940 

Usmas pagasts 22.294  22.294  

Užavas pagasts 24.574 5.998 18.576  

Vārves pagasts 97.846 16.621 81.225 9.498 

Ziru pagasts 12.440  12.440 9.304 

Zlēku pagasts 13.900  13.900  

Novads kopā 468.646 69.707 398.939 37.859 

Avots: LVĢMC,  LURSOFT, 2010 
 
Pēc valsts statiskas pārskata „Nr.2-Ūdens” datiem, 2009.gadā Ventspils novadā lielākie pazemes ūdens patērētāji ir Vārves 
pagasts - 97.846  tūkst. m

3
/gadā, Ugāles pagasts - 74.350  tūkst. m

3
/gadā un Piltenes pilsēta – 61.916 tūkst. m

3
/gadā. 

Salīdzinājumā ar citiem pagastiem, Vārves un Ugāles pagastos visvairāk ūdens tika izmantots arī ražošanas vajadzībām. 
2009.gadā ūdens zudumi bija konstatēti Vārves, Ziru, Ugāles, Puzes, Tārgales un Ances pagastos, šāda situācija konstatēta 
arī iepriekšējos gados. 
 
Ventspils novadā iegūtajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs jonu saturs. Ūdens atdzelžošanas iekārtas ir 
uzstādītas tikai dažiem centrālajiem urbumiem: Tārgalē, Dokupē, SIA „Zaksi”, Zlēkās, Usmā, Jūrkalnē, Piltenē un Užavā. 
Užavas, Popes un Ances pagastos pēdējos gados ūdenssaimniecības sistēmā atjaunoti arī visi dzeramā ūdens cauruļvadi. 
Vārves centrā ir uzstādītas atdzelžošanas iekārta, bet tā nepieciešamo dzeramā ūdens kvalitāti nenodrošina. Problēmu 
nevar atrisināt tikai ar atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanu, jāveic arī ūdensapgādes trases rekonstrukcija, jo esošā 
infrastruktūra ir novecojusi. Sakarā ar ūdensapgādes sistēmu nolietošanos, novadā bieži notiek avārijas noplūdes un ir 
dzeramā ūdens zudumi. Sliktie cauruļvadi negatīvi ietekmē arī dzeramā ūdens kvalitāti.  
 
2009.gada Veselības inspekcijas auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 4 Ventspils novada dzeramā ūdens 
paraugi (skatīt 6.2.1.1.-2.tabulu). Ventspils novada piegādātajam ūdenim dažos paraugos ir konstatēta dulļķainība un 
paaugstināts dzelzs saturs, kas pārsniedz ES un Latvijas standartus (0,4 mg/l).   

6.2.1.1.-2. tabula 
Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Ventspils novadā 2009.gadā 

 

Nr. 
p. k 

Ūdensapgādes uzņēmums 
(diennaktī piegādātā ūdens 

daudzums) 

Ūdens 
lietotāju 

skaits 

Paraugu ņemšanas 
vieta 

Paraugu 
skaits 

Konstatētā 
neatbilstība 

1.  Piltenes pilsētas pašvaldības ŪAS, 
(161m

3
) 

798 Piltenes vidusskola, 
Lielā iela 13, Piltene 

1 Dzelzs  0,81 mg/l 

2.  Ugāles pašvaldības ūdensvads no 
artēziskā urbuma 
„Centrs”Nr.P300324  
(135,9 m

3
) 

1466 SIA „Ugāles nami” 
birojs, Rūpnīcas iela 2-
31, Ugāle, Ugāles 
pagasts 

1 - 

3.  Puzes pagasta pašvaldības 
ūdensvads no artēziskajiem 
urbumiem Nr.1 un Nr.2, 
(171,0m

3
) 

405 Puzes pamatskola, 
Puze, Puzes pagasts 

1 Dzelzs  1,73mg/l 
Duļķainība  4,03 
NTU 

4.  Tārgales pagasta pašvaldības 
ūdensvads no artēziskiem urbumiem 
„Centrs 1” Nr.P300497 un „Centrs 3” 
Nr.P300600  
(90,0 m

3
) 

462 Tārgales pamatskola, 
Tārgales pagasts 

1 Dzelzs  0,54mg/l 

Avots: Veselības inspekcija, 2010 
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Jaunizveidotā Ventspils novada pašvaldība pārņēmusi vietējo pagastu iesāktos ūdenssaimniecības attīstības projektus 
Piltenes pilsētā un Vārves pagasta Vārves un Ventavas ciemos. Vārves pagastā plānots par 1935 m palielināt maināmā 
ūdensvada trases garumu, sakārtojot dziļurbumu un ierīkojot atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu. Arī citos 
pagastu ciemos tiek risināti ūdenssaimniecības jautājumi: ir noslēgts līgums ar CFLA par ūdenssaimniecības attīstības 
projektu īstenošanu Ziru pagastā un Puzes pagasta Blāzmas ciemā, tiek gatavoti projektu pieteikumi par 
ūdenssaimniecības attīstību Zlēku pagastā, Vārves pagasta Zūru ciemā un Tārgales pagasta Dokupes ciemā, plānots uzsākt 
tehniski – ekonomisko pamatojumu izstrādi ūdenssaimniecības attīstībai Usmas, Užavas, Ugāles un Jūrkalnes pagastos.  
 
6.2.1.2.Notekūdeņu attīrīšana 
 
Ventspils novadā notekūdeņu attīrīšana notiek divējādi: ar mehāniskām un bioloģiskām attīrīšanas iekārtām. Kopumā 
novadā darbojas 28 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: 20 bioloģiskās un 7 mehāniskās. Valsts statiskas pārskatā „Nr.2-
Ūdens” pēdējie dati par notekūdeņu attīrīšanu doti 2007.gadam. 
 
Mehāniskās attīrīšanas mērķis ir samazināt mehāniskos piemaisījumus, izmantojot sietus, redeles, smilšu ķērājus un 
dažādus notekūdeņu nostādinātājus.  

6.2.1.2.-1.tabula 

Mehāniskās attīrīšanas iekārtas Ventspils novadā, 2009.g. 
 

Ūdens daudzumi: tūkst.m3/gadā 

Nosaukums Skaits Jauda (tūkst.m3/dnn) Notekūdeņu daudzums Attīrīšanas pakāpe 

Pirmējā attīrīšana 

Piltene 1 0.000 4.762 0.000 

Piltenes lauku teritorija 1 0.075  0.250 0.000 

Puzes pagasts 2 0.020  4.703 4.703 

Tārgales pagasts 1 0.025 1.099 1.099 

Vārves pagasts 2 0.080 6.621 6.621 

Rajons kopā 7 0.200  17.435  12.423 

Avots: LVĢMC, LURSOFT, 2010 
 
Pielietojot notekūdeņu bioloģisko apstrādi, tiek samazināts organisko, specifiski piesārņojošo un toksisko vielu daudzums 
notekūdeņos. Atkarībā no bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas spējas attīrīt notekūdeņus, vidē tiek novadīti 
notekūdeņi ar dažādu attīrīšanas pakāpi.  

6.2.1.2.-2.tabula 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Ventspils novadā, 2009.g. 

Ūdens daudzumi : tūkst.m3/gadā 

Nosaukums Skaits Jauda (tūkst.m3/dnn) Notekūdeņu daudzums Attīrīšanas pakāpe 

Pirmējā attīrīšana Otrējā attīrīšana 

 

Ances pagasts 1 0.100  21.000 21.000  0.000  

Jūrkalnes 
pagasts 

1 0.000 2.391 0.000 2.391 

Piltene 1 0.800 72.667 72.667 0.000 

Popes pagasts 1 0.100 13.107 13.107  0.000 

Puzes pagasts 2 0.200 34.622 10.249 0.000 

Tārgales 
pagasts 

1 0.200  22.025 22.025 0.000  

Ugāles pagasts 3  0.729 36.040 4.190 31.850 

Usmas pagasts 1 0.000 20.984 20.984 0.000 

Užavas pagasts 2 0.250 23.276 4.700 18.576 

Vārves pagasts 3 0.410 36.922 24.702 12.220 

Ziru pagasts 1 0.050 9.426 9.426 0.000 

Zlēku pagasts 2 0.065 9.100 9.100 0.000 

Novads kopā 19 2.904 301.560 212.150 212.150 

Avots: LVĢMC, LURSOFT, 2010 
 
Nepilnīgas notekūdeņu attīrīšanas rezultātā ūdens baseinos tiek novadītas dažādas piesārņojošās vielas (skatīt pielikumu 
Nr.6), kas veicina ūdensteču un ūdenstilpņu aizaugšanu, tāpēc nepieciešams rekonstruēt esošās vai uzstādīt jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izmantojot progresīvās tehnoloģijas un piesaistot investoru līdzekļus. 
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6.2.1.3. Esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums 

Centralizētās sadzīves un ražošanas notekūdeņu savākšanas sistēmas nodrošina notekūdeņu savākšanu un pēc tam 
attīrīšanu ciemos: Ancē, Puzē, Puzeniekos, Blāzmā, Stiklos, Usmā, Ugālē, Popē, Zlēkās, Jūrkalnē, Labragā, Sārnatē, Užavā, 
Zirās, Ventavā, Zūrās, Vārvē, Tārgalē. Saskaņā ar pēdējiem LVĢMA datiem, kas doti par 2009.gadu, Ventspils novada 
pagastu novadīto notekūdeņu daudzums un tā atbilstība normatīvajām prasībām dota 6.2.1.3.-2 tabulā.  

6.2.1.3.-1.tabula 

Notekūdeņu novadīšana virszemes ūdens objektos, 2009.g. 

Ūdens daudzumi : tūkst.m3/gadā 

Nosaukums Novadīšanas 
vietu skaits 
(izplūdes) 

Kopā 
novadītie 
notekūdeņi 

tai skaitā 

Ar att. norm. 
tīri 

Ar att. 
norm. 
netīri 

Bez att. 
norm. 
tīri 

Bez att. 
norm. 
netīri 

Lietus 

Piltene 2 77.429 72.667 4.762    

Piltenes lauku 
teritorija 

1 0.250 0.250     

Ances pagasts 1 21.000 21.000     

Jūrkalnes 
pagasts 

1 2.391 2.391     

Popes pagasts 1 13.582 0.475 13.107    

Puzes pagasts 4 39.325 29.076 10.249    

Tārgales 
pagasts 

2 23.124 23.124     

Ugāles pagasts 3 36.000 36.000     

Usmas pagasts 1 20.984 20.984     

Užavas pagasts 2 23.276 23.276     

Vārves pagasts 5 43.543  43.543    

Ziru pagasts 1 9.426 9.426     

Zlēku pagasts 2 9.100 9.100     

Novads kopā 27 319.430 247.769 71.661    

Avots: LVĢMC, LURSOFT,  2010 

Pēc LVĢMC 2009.gada datiem redzams, ka novadīto notekūdeņu neatbilstība normatīvajiem rādītājiem, galvenokārt, ir 
Piltenē, Vārves, Puzes un Popes pagastos. 

Notekūdeņi Ventspils novadā tiek novadīti dažādos virszemes ūdens objektos: meliorācijas grāvjos, strautos, upēs un 
ezeros. Notekūdeņu apjoma un vidē novadītā piesārņojuma daudzuma uzskaite nav precīza, jo lielākā daļa pagastu 
notekūdeņu daudzumu nosaka aprēķinu ceļā. Notekūdeņu daudzuma instrumentālā uzskaite tiek veikta Ugāles pagastā, 
Piltenes pilsētā un SIA ”Zaksi” (Usmas pagastā). Lai noteiktu patieso stāvokli novadītā notekūdeņu apjoma un vidē 
novadītā piesārņojuma daudzuma uzskaitē, nepieciešams veikt notekūdeņu instrumentālu uzskaiti.  
 
6.2.1.4. Grunts un gruntsūdeņu piesārņojums  

Lai noteiktu grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu, tiek veikta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana. Grunts 
un gruntsūdeņu piesārņojuma novērtēšanas kārtība ir noteikta LR MK noteikumos Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”. Šie noteikumi nosaka informācijas vākšanas, iegūto rezultātu 
novērtējuma pielietojamo metodiku un institūcijas, kas nodrošina darbu izpildi. Lai būtu iespējams uzsākt piesārņotu un 
potenciāli piesārņotu vietu (PPPV) reģistrāciju, kā to nosaka minētie noteikumi, jau 2002.gadā Ventspils RVP pieprasīja no 
novada pašvaldībām sākotnējo informāciju par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām: kur tās atrodas, vai ir 
atradušies objekti, kas ar savām piesārņojošām darbībām pagātnē vai tagad ietekmē vidi (augsni, grunti un pazemes 
ūdeņus). 
 
Potenciāli piesārņoto vietu uzskaite ir nepieciešama, lai apzinātu bīstamākos pazemes ūdeņu piesārņojuma avotus, 
noteiktu prioritāros objektus padziļinātai izpētei, monitoringam un sanācijai. PPPV reģistra datu bāzes uzdevums būs ne 
tikai sniegt informāciju par piesārņojuma līmeni objektā, bet tai jāatspoguļo arī visi informācijas avoti - kur un kāda 
informācija meklējama. 
 
Kā piesārņotas un potenciāli piesārņotas tiek uzskaitītas vietas, kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība (ražošanas 
uzņēmumi, naftas bāzes, autotransporta uzņēmumi, fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kas atstāj vai arī varētu atstāt 
piesārņojošu ietekmi uz vidi. Šajā reģistrā iekļaujami ne tikai objekti, kas šobrīd jau piesārņo vidi vai arī ir aizdomas par 
potenciālu piesārņojumu, bet arī tie uzņēmumi, kas pašreiz piesārņojumu nerada, bet to darbība saistīta ar augstu 
piesārņojuma bīstamības potenciālu. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Ventspils novadā skatīt pielikumā Nr.7. 
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6.3. Atkritumu apsaimniekošana 

 
6.3.1. Sadzīves atkritumi 
 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils novadā ir labi nodrošināta, sadzīves atkritumu izvešanu uz sadzīves 
atkritumu poligonu „Pentuļi” nodrošina Ventspils PU „Komunālā saimniecība”. 2004.gada vidū darbu uzsāka sadzīves 
atkritumu poligons „Pentuļi” Vārves pagastā, līdz ar to bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves tika slēgtas un rekultivētas. 
2001.gadā Ventspils RVP bija sagatavojusi un izsniegusi tehniskos noteikumus Ventspils novada 12 mazo sadzīves 
atkritumu izgāztuvju rekultivācijai. 2002.gadā uzsāka tehniskās dokumentācijas - rekultivācijas darbu projektu 
sagatavošanu, bet rekultivācijas darbus visā novadā pabeidza 2004.gadā.  

 
6.3.1.-1.tabula  

Ventspils novada rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves 

Nr.p.k 
Izgāztuves atrašanās vieta 

(pagasts) 
Izgāztuves nosaukums Slēgšanas gads Platība (ha) 

1. Puzes pagasts  Ieziņi 2004. 3,1 

2. Popes pagasts Zetiņkalni 2004. 1,8 

3 Jūrkalnes pagasts  Centrs 2003. 0,82 

4 Ziru pagasts  Smiltnieki 2003. 1 

5 Vārves pagasts Gumbulnieki 2003. 1 

6 Ugāles pagasts Atmatas 2003. 2,2 

7 Užavas pagasts Zibji 2003. 3 

8 Usmas pagasts Gaiļi 2004. 0,8 

9 
Piltenes pilsēta ar    lauku 
teritoriju 

Ozollejas 2004. 2,2 

10  Zlēku pagasts Kalnarāji 2004. 0,5 

11 Tārgales pagasts Branciņi 2003. 2 

12 Tārgales pagasts Platene 2004. 7,2 

Avots: VRVP 
 

Platības un deponēto sadzīves atkritumu apjoma ziņā lielākā ir slēgtā un rekultivētā SAI “Platene” Tārgales pagastā, kur 
sadzīves atkritumi tika nogādāti no Ventspils pilsētas. Šī sadzīves atkritumu izgāztuve ir kvalificējama kā teritorija ar 
piesārņotu grunti un gruntsūdeņiem - piesārņojums lokalizējies zem izgāztuves centra. Pēc VRVP datiem ir konstatēts, ka 
laika gaitā piesārņojuma areāls nepalielinās un tā koncentrācija nepieaug. Pēc izgāztuves slēgšanas un rekultivācijas 
teritorijā regulāri (divas reizes gadā) tiek veikta gruntsūdeņu kvalitātes kontrole, bet izgāztuvei pieguļošajās ūdenskrātuvēs 
– Platenes upē un izgāztuves kontūrgrāvī  tiek veikta virszemes ūdeņu kvalitātes kontrole. Laikā no 1992.gada, kad pirmo 
reizi šajā teritorijā tika veikti piesārņojuma izpētes darbi, līdz 2007.gada beigām vides kvalitātes stāvoklis nav pasliktinājies.  
 
Visas slēgtās un rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves un arī pārējās grunti un gruntsūdeņus piesārņojošās vietas ir 
iekļautas LVĢMC datu bāzē (skatīt pielikumu Nr.7). 
 
2004.gadā atvērtajā sadzīves atkritumu poligonā Vārves pagastā tiek deponēti sadzīves atkritumi no Ventspils novada, 
Ventspils pilsētas un Kuldīgas novada. Sadzīves atkritumu poligonam „Pentuļi” ir izsniegta A kategorijas piesārņojošās 
darbības atļauja, kas derīga līdz 05.05.2012.. 
 
Pēc VRVP informācijas Ventspils novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanā turpmākās prioritātes ir: 

- privātmāju un lauku sētu iedzīvotāju aktīvāka iesaistīšana atkritumu apsaimniekošanā, jo visi īpašnieki vēl nav 
noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 

- sabiedrības izglītošana, jo iedzīvotāju zināšanas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir nepietiekamas; 
- sadzīves atkritumu šķirošana gan to rašanās vietās, gan poligonā; 
- darbs pie kompostējamo atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes. 

 
6.3.2. Bīstamie atkritumi 
 
Bīstamie atkritumi rodas gan ražošanas procesos, gan mājsaimniecībā. Praksē bieži mājsaimniecības bīstamie atkritumi 
nonāk poligonā kopā ar sadzīves atkritumiem, kas pēc būtības ir nepieļaujami saskaņā ar 14.12.2000. izdoto LR likumu 
„Atkritumu apsaimniekošanas likums”.  Bīstamo atkritumu atdalīšana no sadzīves atkritumiem ir viena no atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas attīstības prasībām. 
 
Ventspils novadā raksturīgākie bīstamie atkritumi ir naftas produktu sārņi, izstrādātās eļļas, naftas produktus saturoši 
ūdeņi, mazuta kvēpi, luminiscentās lampas, akumulatori un nolietotā elektronika. 
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Šobrīd Latvijā ir iespējams utilizēt daļu no bīstamajiem atkritumiem: luminiscentās lampas, akumulatorus, naftas 
produktus saturošus atkritumus, plastmasas. Naftas produktus saturošus sateču ūdeņus iespējams attīrīt a/s 
“Ventbunkers”, atstrādātās eļļas savāc SIA “Dzintarjūra” un nodod utilizācijai, luminiscentās lampas, kas satur dzīvsudraba 
tvaikus, iespējams nodot utilizēšanai Liepājas Demerkurizācijas centrā, nolietotos akumulatorus, baterijas, tai skaitā arī 
sadzīvē lietojamās baterijas, kā arī nolietoto elektroniku, kas satur bīstamas vielas, iespējams nodot A/S ”BAO”.  
 
Saskaņā ar 14.12.2000. izdotā LR likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” nosacījumiem uzņēmumiem jānodrošina to 
bīstamo atkritumu uzglabāšana, kuru utilizācijas jautājums vēl nav atrisināts. Tikai nelielai daļai no uzņēmumos radītajiem 
bīstamajiem atkritumiem utilizācijas jautājums nav pilnībā atrisināts, tādēļ tie tiek uzglabāti uzņēmumos – tie ir mazuta 
kvēpi, krāsu atkritumi un gāzmasku kārbas. Tāpat uzņēmumos tiek īslaicīgi uzkrāti bīstamie atkritumi, kurus Latvijā 
pārstrādā: dzīvsudrabu saturošas lampas, automašīnu akumulatori, izstrādātās eļļas.  
 

6.4. Sabiedriskā drošība, riski un aizsardzība 

 
6.4.1.Saimnieciskās darbības izraisītais risks  
 
Galvenais saimniecisko aktivitāšu centrs ir Ventspils pilsēta, kurā darbojas vairāki tranzīta uzņēmumi. Gan piejūras 
teritorijā, gan Ventas upes grīvā izvietojušies lieli un nozīmīgi rūpnieciskās darbības uzņēmumi, kas, transportējot lielu 
daudzumu bīstamu kravu, būtiski ietekmē vides stāvokli gan Ventspils pilsētā, gan arī Ventspils novadā, jo bīstamās kravas 
uz Ventspils ostu tiek transportētas pa dzelzceļu, kas iet cauri visam Ventspils novadam un tālāk cauri Kurzemes reģionam 
uz Rīgu. 
 
Kā viens no vides riskiem ir Polockas – Ventspils naftas un naftas produktu vads, ko apsaimnieko SIA „LatRosTrans”. Par 
vienu no nozīmīgākajiem piesārņojumiem novadā ir jāuzskata grunts un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem 
vai to komponentiem tieši no naftas un naftas produktu noplūdēm, kas radušās no nesankcionētiem pieslēgumiem naftas 
produktu vadam. Kopš 1997.gada Ventspils pilsētas un novada teritorijā notikušas >30 avārijas naftas produktu vada trasē, 
to cēlonis – dīzeļdegvielas zādzības no naftas produktu vada. Tā rezultātā vidē nokļuvušas vairākas desmit tonnas 
dīzeļdegvielas, ar ko tiek piesārņota augsne, virszemes ūdeņi un gruntsūdeņi. Sākotnējais augsnes piesārņojums ar naftas 
produktiem atkarībā no noplūdes lieluma un teritorijas ģeoloģiskajiem apstākļiem minētajos gadījumos ir bijis robežās no 
5000 līdz 14000 mg/kg. Avārijas seku likvidācijas un piesārņotās teritorijas sanācijas darbi parasti jāturpina vismaz 2-3 
gadus. Šajā laikā iespējams likvidēt naftas produktu peldošo slāni gruntsūdeņos un samazināt augsnes piesārņojumu zem 
500 mg/kg.  
 
Kā rāda Ventspils RVP speciālistu pieredze, visa veida ekoloģiskie pasākumi (it īpaši intensīva piesārņojuma gadījumos) 
realizējami samērā ilgstošā laika periodā, un to izpildei nepieciešami ievērojami līdzekļi. 
 
Saskaņā ar 19.07.2005. MK noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem”, kas regulē paaugstināta riska objektu darbību un darbības kontroli Latvijā, darbojas Valsts 
vides dienesta izveidotā Inspekcijas komisija, kas darbu organizē saskaņā ar kalendārajam gadam sastādīto Inspekcijas 
programmu. Ventspils pilsētā 2009.gadā darbojās 7 paaugstināta riska objekti, kas atbilda minēto noteikumu kritērijiem un 
var ietekmēt Ventspils novada vides kvalitāti kopumā: 

 SIA „Latvijas Propāna gāze” Ventspils gāzes uzpildes stacija, Kustes dambis 33; 
 SIA „VARS”, Dzintaru 66; 
 A/S  „Ventamonjaks”, Dzintaru 66; 
 SIA „Ventamonjaks serviss”, Dzintaru 66; 
 SIA „”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75; 
 A/S „Ventbunkers”, Dzintaru iela 90;  
 SIA „Ventall termināls”, Dzintaru 66. 

 
Lai pēc iespējas efektīvāk veiktu normatīvo aktu prasību ieviešanu, notiek starpinstitucionāla sadarbība, kur atbildīgā 
institūcija ir Valsts vides dienests. Sadarbība notiek starp Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Veicot objektu pārbaudes un izvērtējot uzņēmumu sagatavotos riska vadības 
dokumentus (drošības pārskatu vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmu) tiek pieaicinātas arī visu augstāk minēto 
institūciju reģionālo iestāžu amatpersonas un pašvaldības, kurā atrodas paaugstināta riska objekts, pārstāvji.  
 
Par vietējas nozīmes vides risku tiek uzskaitītas piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas, kurās ir notikusi vai notiek 
saimnieciskā darbība, kas atstāj vai varētu atstāt piesārņojošu ietekmi uz vidi. Saskaņā ar VRVP izveidoto reģistru, novadā 
ir 93 piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas (skatīt Pielikumu Nr.7). Kā potenciāli piesārņotas un degradētas 
teritorijas novadā ir noteiktas bijušo kolektīvo saimniecību minerālmēslu noliktavas, nerekultivētās derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas, bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves, mehāniskās darbnīcas, degvielas uzpildes stacijas, graudu 
kodinātavas u.c.. 

http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/kimija/L532.htm
http://www.vidm.gov.lv/vide/LIK/kimija/L532.htm
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6.4.2. Sabiedriskā drošība  
 
Ventspils novada teritorijā sabiedrisko drošību nodrošina Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknis. 
Katrā novada pagastā ir noteikts policijas iecirkņa pilnvarotais, kas nepieciešamības gadījumā ir jāizsauc no Ventspils. Reizi 
nedēļā iecirkņa pilnvarotajam ir noteikti pieņemšanas laiki katrā pagastā.  
 
Reģistrētais ceļu satiksmes negadījumu skaits Ventspils novadā laika posmā no 2005.gada līdz 2008.gadam gadam lielāks ir 
bijis 2006. un 2007.gados, bet 2008.gadā tas ir bijis mazāks (skatīt 6.4.2.-1.tabulu). 

6.4.2.-1.tabula 
Ceļu satiksmes negadījumi pa gadiem 

 

Gadi 
Fakti 

2005 2006 2007 2008 2009 
 

Ceļu satiksmes negadījumu 
skaits 

21 27 28 19  

Bojā gājušo cilvēku skaits 1 6 6 4 ... 

Ievainoto cilvēku skaits 30 31 30 22 .. 

Avots: CSP 
 

Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi un noziedzības līmenis Ventspils novadā laika posmā no 2005.gada līdz 2010.gadam 
gadam lielāks ir bijis 2005. un 2006.gados, bet ar 2007.gadu noziedzības līmenis ir samazinājies (skatīt 6.4.2.-2.tabulu). 
 

6.4.2.-2.tabula 
Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi un noziedzības līmenis pa gadiem 

 

 Gadi 
Fakti 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Noziedzīgu nodarījumu 
skaits 

379 387 258 268 289 247 

Avots: CSP 
 
Ventspils novadā atrodas 1 Valsts ugunsdzēsības dienesta postenis Piltenē (VUGD Piltenes postenis). Postenī ir 2 
ugunsdzēsības mašīnas. Ances pagasta rīcībā ir depo un mašīna, Jūrkalnes, Popes, Tārgales, Usmas un Vārves pagastos ir 
ugunsdzēsības mašīnas, ir brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Zlēku pagastā nav ne ugunsdzēsības mašīnas, ne brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju. 
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7. IZGLĪTĪBA UN TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

 
Nenoliedzami, ka viens no teritorijas konkurētspējas rādītājiem ir iedzīvotāju izglītības līmenis, kā arī izglītības ieguves 
piedāvājums. 
 
Ventspils novadā darbojas piecas pirmsskolas izglītības iestādes, astoņas pamatskolas, divas vidusskolas, viena speciālā 
internātpamatskola bērniem ar īpašām vajadzībām, Bērnu un jaunatnes sporta skola ar tās filiālēm piecās novada skolās, 
viena mūzikas skola un viena mūzikas un mākslas skola, kā arī Skolēnu nams, kas koordinē un līdzfinansē interešu izglītību.  
 
Novadā pēdējo gadu laikā divās vidusskolās ir radīta iespēja vidējo izglītību iegūt arī strādājošiem jauniešiem neklātienē 10. 
– 12. klasēs Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā. Ventspils novadā nav profesionālās skolas. 
Lielākā daļa novada jauniešu profesionālo izglītību iegūst Ventspilī, kur jau tuvākajā laikā ir paredzēts paplašināt gan 
izglītības programmu skaitu, gan izveidot modernu viesnīcu audzēkņiem. Daļa novada jauniešu profesionālo izglītību iegūst 
arī Laidzē, Kuldīgā, daži arī Saldū, Kandavā un Rīgā. Augstāko izglītību Ventspils novada vidusskolu absolventi pārsvarā 
iegūst Kurzemes plānošanas reģiona augstskolās Ventspilī un Liepājā, daļa jauniešu studē Jelgavā un Rīgā.  

7.1. Pirmsskolas izglītības iestādes 

 
Ventspils novadā darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā- PII)- Ances pagastā PII „Vālodzīte”, Popes 
pagastā PII „Zemenīte”, Ugāles pagastā PII „Lācītis”, Vārves pagastā PII „Zīļuks” un Piltenes pilsētā PII „Taurenītis”. 
Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas arī 6 novada pamatskolās (skatīt 7.1.-1.tabulu). 

7.1.-1.tabula 
 

Bērnu skaits Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2010./2011. mācību gadā 
 

Nr. p.k. 
Pirmsskolas izglītības iestāde 

 
Bērnu skaits 

1. Ances PII „Vālodzīte” 32 

2. Piltenes PII „Taurenītis” 71 

3. Popes PII „Zemenīte” 49 

4. Ugāles PII „Lācītis” 115 

5. Vārves PII „Zīļuks” ar filiāli 48 

 KOPĀ:     315 

Nr.p.k. Izglītības iestāde- pirmsskolas grupas Bērnu skaits 

1. Jūrkalnes pamatskola 13 

2. Puzes pamatskola 39 

3. Tārgales pamatskola 59 

4. Užavas pamatskola 22 

5. Zlēku pamatskola 24 

6. Zūru pamatskola 31 

 KOPĀ:     188 

PAVISAM:     503 

Avots: Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
Laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam vairākos novada bērnudārzos ir samazināts brīvo vietu skaits, atrodot brīvajām 
telpām jaunu pielietojumu. Zināmā mērā tas liecina par saimniecisku pieeju neizmantoto telpu resursu pārstrukturēšanai 
un pielāgošanai citām vajadzībām, tomēr šādai pieejai jābūt pamatotai ar reālām prognozēm par bērnu skaita dinamiku 
(skatīt 7.1.-2.tabulu).  
 

7.1.-2.tabula 
 

Audzēkņu skaita dinamika 
 

Pirmssskolas 
izglītības 
iestāde 

1995.-2000. 2008./2009. m.g. 2009./2010. m.g. 2010./2011. m.g. 
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Ances PII 
„Vālodzīte” 

     26 32 30 17 40 33 7 40 33 7 40 32 8 
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Pirmssskolas 
izglītības 
iestāde 

1995.-2000. 2008./2009. m.g. 2009./2010. m.g. 2010./2011. m.g. 
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Piltenes PII 
„Taurenītis
” 

59 58 40 29 64 64 0 64 58 6 69 71 0 

Popes PII 
„Zemenīte” 

53 43 28 47 62 47 15 62 44 16 62 49 17 

Ugāles PII 
„Lācītis” 

102 91 72 94 110 105 5 110 93 17 112 115 0 

Vārves PII 
„Zīļuks” ar 
filiāli 

45 49 42 23 34 34 0 34 31 3 68 48 20 

KOPĀ: 285 273
↓ 

212
↓   

210 310 283    
↑ 

27 310 259    
↓ 

49 351 315 
↑ 

45 

Avots: Ventspils rajona teritorijas plānojums, 2007; Ventspils rajona Izglītības pārvaldes dati, 2008; 
Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 

 
Esošo PII tehniskais stāvoklis vērtējams kā vidēji apmierinošs - pašvaldība savu iespēju robežās investē gan infrastruktūras 
sakārtošanā, gan materiāli tehniskā nodrošinājumā. Bērnu skaits 2010./2011. mācību gadā, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
ir palielinājies par 59 bērniem. Tas ir lielākais pēdējo septiņu gadu laikā.  
 
Vairākos novada pagastos nav PII. To uzturēšana būtu apgrūtināta nelielā bērnu skaita dēļ. Šajos pagastos skolās 
pirmsskolas vecuma bērniem (2-4 gadi) atsevišķas klašu telpas ir piemērotas PII un/vai rotaļu grupas vajadzībām. Skolas 
kļūst daudzfunkcionālas,- zem viena jumta izvietojas gan pagasta PII, pamatskola un pieaugušo mūžizglītības centrs. Ir 
novērota tendence - ja bērns uz PII tiek vests uz kaimiņu pagastu, tad arī skolas gaitas visbiežāk turpina šī pagasta skolā.  

7.1.-3.tabula 
Pirmsskolas vecuma Izglītojamo skaita prognoze 2010.2011. – 2014./2015. m.g.  

 

Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Ances PII „Vālodzīte” 32 34 34 34 

Popes PII „Zemenīte” 45 45 45 45 

Piltenes PII „Taurenītis” 70 70 70 70 

Ugāles PII „Lācītis” 100 100 100 100 

Vārves PII „Zīļuks” 25 25 25 25 

Vārves PII „Zīļuks” filiāle 25 25 25 25 

Jūrkalnes pamatskola 12 10 8 8 

Puzes pamatskola 29 31 35 19 

Tārgales pamatskola 67 67 67 67 

Užavas pamatskola 17 15 15 15 

Zlēku pamatskola 20 20 20 20 

Zūru pamatskola 29 25 25 25 

KOPĀ: 471 467 469 453 

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
Skolotāju izglītības līmenis PII ir atbilstošs (skatīt 7.1.-4.tabulu). 

7.1.-4.tabula 
Skolotāju izglītības līmenis Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2009./2010. m.g. 

 

PII Kopā 

Ar augstāko 
izglītību 

% 
Iegūst 

augstāko 
izglītību 

% 

Ances pagasta PII "Vālodzīte" 5 4 80% 1 20% 

Popes pagasta PII "Zemenīte" 8 3 37,5% 5 62,5% 
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PII Kopā 

Ar augstāko 
izglītību 

% 
Iegūst 

augstāko 
izglītību 

% 

Ugāles pagasta PII "Lācītis" 16 12 75% 4 25% 

Vārves pagasta PII "Zīļuks" 6 5 83,33% 1 16,67% 

Piltenes pilsētas PII "Taurenītis" 8 3 37,5% 5 62,5% 

Kopā 43 27 62,67% 16 37,33% 

Avots: Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes dati, 2010 

7.2. Vispārējās izglītības iestādes 

 
2010./2011. mācību gadā Ventspils novadā darbojās 10 vispārizglītojošās skolas, t.sk., divas vidusskolas. Visas skolas 
atrodas pagastu administratīvajos centros. Ventspils novada teritorijas Puzes pagastā darbojas Stiklu speciālā 
internātpamatskola.  
 
Ne pie visām skolām ir sporta laukumi, turklāt esošo sporta laukumu segumi neatbilst sporta nodarbību prasībām. Puzes, 
Užavas un Zlēku pamatskolās sporta zāle ir apvienota ar aktu zāli. Pārējās skolās ir labiekārtotas sporta zāles, izņemot 
Jūrkalnes pamatskolu, kurā ir tikai neliela aktu zāle un nav dušas telpas. Savukārt, Stiklu speciālās internātpamatskolas 
audzēkņi izmanto dušas, kas atrodas internāta telpās. 
 
2010./2011. mācību gadā Ugāles vidusskola ir lielākā izglītības iestāde novada teritorijā. No 1. līdz 9.klasei skolā mācās 244 
skolēni, bet no 10. līdz 12.klasei- 66 skolēni. Kopā skolu apmeklē 310 skolēni, t.sk., bērni no Popes, Puzes un Zlēku 
pagastiem. Lai arī daudzi no Ugāles vidusskolas 9.klašu beidzējiem izvēlas turpināt savu izglītību vidusskolā, nelielais 
skolēnu skaits pašreizējā 1.klasē jau tuvākajā nākotnē liek domāt par konkurētspējīgu izglītības programmu piedāvājuma 
izstrādāšanas nepieciešamību vidusskolēniem (skatīt 7.2.-1.tabulu). Pie skolas ir atvērts internāts un paplašināts 
piedāvājamo programmu klāsts, tai skaitā izveidota programma bērniem ar speciālajām vajadzībām, neklātienes 
programma. 

7.2.-1.tabula 
Vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju skaita dinamika 

 

Nr.
p.k. 

 
Skolas nosaukums 

1
9

9
8

./
1

9
9

9
. 

1
9

9
9

./
2

0
0

0
. 

2
0

0
8

./
2

0
0

9
. 

2
0

0
9

./
2

0
1

0
. 2010./2011. 

Skolēni Skolotāji 

1. Ugāles vidusskola 437 462 307 309 310 31 

2. Piltenes vidusskola 302 303 164 152 176 17 

3. Ances pamatskola 105 107 83 71 63 11 

4. Jūrkalnes pamatskola 65 66 52 45 35 6 

5. Popes pamatskola 172 187 100 97 96 11 

6. Puzes pamatskola 193 173 84 70 60 12 

7. Tārgales pamatskola 229 225 125 124 121 15 

8. Užavas pamatskola 78 76 70 98 90 10 

9. Zlēku pamatskola 77 75 63 51 53 13 

10. Zūru pamatskola 253 254 129 146 144 17 

11. Stiklu speciālā 
internātpamatskola 

    106 26 

 Kopā 1911 1928 1177 1163 1245 169 

Avots: Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
Piltenes vidusskolā no 1. līdz 9.klasei mācās 102 skolēni, bet no 10. līdz 12. klasei- 65 skolēni. Kopā skolu apmeklē 176 
skolēni, t.sk., bērni no Zlēku, Tārgales, Vārves pagastiem un Ventspils pilsētas.  
 
Lai arī Piltenes vidusskola ir vienīgā skola, kas atrodas pilsētas teritorijā, klasēs ir ļoti neliels skolēnu skaits. 1. un 2. klasēs 
katrā ir tikai 9 bērni, bet 7. un 8. klasēs katrā- 8 bērni. Vidējais skolēnu skaits ir no 10 līdz 12 bērniem vienā klasē. Lai arī 
pašvaldība investē skolas attīstībā- ar projekta starpniecību tika labiekārtotas un aprīkotas dabaszinību klases ķīmijā, fizikā, 
matemātikā un bioloģijā, nelielais skolēnu skaits rada risku vidusskolas pastāvēšanai. Tādēļ skolai jāveido konkurētspējīgs 
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izglītības programmu piedāvājums ne tikai sava pagasta 9.klašu beidzējiem, bet arī jauniešiem no tuvākajiem pagastiem, 
nodrošinot jaunus skolēnu pārvadājumus. 
 
Demogrāfiskās situācijas līkne Latvijas valstī, bet it īpaši mazpilsētu un lauku teritorijās, ar katru gadu vairāk liecina par 
bērnu skaita samazināšanos. Tas skaidrojams ne tikai ar zemo bērnu dzimstības līmeni, bet arī ar daudzo ģimeņu dzīves 
vietu maiņu uz pilsētām vai izbraukšanu no valsts darba un iztikas meklējumos. Tāpēc arī vērojama skolēnu skaita 
samazināšanās visās vecuma klašu grupās (skatīt 7.2-2.tabulu).  

 
7.2-2.tabula 

 
Skolēnu skaits pa klašu grupām Ventspils novada vispārizglītojošās skolās 2005. – 2010. gada 1. septembrī. 

 

Klašu grupa / gads 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1-4. klašu grupa 479 464 459 450 447 423 

5.-9. klašu grupa 938 856 802 710 604 585 

10.-12. klašu grupa 110 106 107 114 115 131 

Stiklu speciālā 
internātpamatskola 

     106 

KOPĀ: 1527 1426 1368 1274 1166 1139 

Avots: Ventspils novada izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
 
Ventspils novadā darbojas- Stiklu speciālā internātpamatskola, kuru apmeklē arī Stiklu bērnunama audzēkņi. 2009./2010. 
m.g. 9. klasi absolvēja un pamatizglītību ieguva 15 skolēni, bet arodapmācības programmas kvalifikāciju ieguva 6 šīs skolas 
audzēkņi.  
 
2010./2011.m.g skolā mācījās 106 skolēni: no Ventspils novada 66 skolēni (Jūrkalnes pagasts - 2 skolēni, Vārves pagasts - 5 
skolēni, Piltenes pilsēta - 9 skolēni Ugāles pagasts - 8 skolēni, Zlēku pagasts - 7 skolēni, Puzes pagasts - 20 skolēni, Usmas 
pagasts - 1 skolēns, Ances pagasts - 5 skolēni, Tārgales pagasts - 4 skolēni, Popes pagasts - 5 skolēni), no Ventspils pilsētas - 
26 skolēni, no Talsu novada -11 skolēni un no Rīgas pilsētas – 1 skolēns. 
 
Skolā tiek realizētas 4 mācību programmas (skatīt 7.2.-3. tabulu) 

7.2.-3. tabula 
Mācību programmas 

 

Programmas kods Programmas nosaukums 

2281102 Ēdināšanas pakalpojumi 

2254304 Kokizstrādājumu izgatavošana 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

Avots: Stiklu speciālās internātpamtskolas dati, 2010 
 
Skolas internātā ir iekārtota telpa bibliotēkai. Jau 2007. gadā internātā daļēji veikts kosmētiskais remonts izglītojamo 
istabiņās, un tās ir labiekārtotas. Skolā tika realizēts arī ERAF projekts „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana”. Projekta ietvaros tika nomainīti visi skolas logi, veikti siltināšanas darbi un daļēji atremontētas 
telpas. 
 
Ventspils novada teritorijā esošās vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas. Pamatskolās un 
vidusskolās skolēnu skaits ir no 35 līdz 310 skolēniem. To nosaka novada specifiskā situācija- viszemākais iedzīvotāju 
blīvums uz vienu kvadrātkilometru. Lielais attālums starp skolām liedz vēl vairāk optimizēt skolu tīklu, jo bērniem ceļā uz 
skolu un no skolas būtu jāpavada nesamērīgi ilgs laiks. 
 

7.2.-3.tabula 
Izglītojamo skaita prognoze vispārizglītojošās skolās 2010.2011. – 2014./2015. m.g.  

 

Vispārējās izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Ugāles vidusskola 284 283 272 275 

Piltenes vidusskola 150 144 145 141 
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Vispārējās izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Ances pamatskola 62 66 66 67 

Jūrkalnes pamatskola 32 30 30 30 

Popes pamatskola 91 88 90 90 

Puzes pamatskola 61 65 58 67 

Tārgales pamatskola 61 65 58 67 

Užavas pamatskola 93 89 89 85 

Zlēku pamatskola 47 41 43 47 

Zūru pamatskola 141 133 133 133 

KOPĀ: 1022 1004 984 1002 

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 

Ances, Puzes, Užavas un Zlēku pamatskolās nākotnes prognoze nav optimistiska- nevienā no 4 minētajām skolām 
tuvākajos divos gados esošo 5 - 6 gadīgo bērnu skaits neļauj izveidot pilnu klašu komplektu. Bērnu skaits 1. klasēs 
nākošajos divos gados varētu svārstīties no 3 līdz 7 bērniem vienā klasē.  
 
 Jūrkalnes pamatskolā ir vismazākais skolēnu skaits- 35 skolēni. Līdz ar to šī skola sasniedz augstāko skolas pastāvēšanas 
apdraudējuma pakāpi. Prognozes tuvākajiem diviem gadiem arī nav pozitīvas, jo potenciālo pirmklasnieku skaits minētajā 
skolā tiek prognozēts no 2 līdz 5 bērniem vienā klasē. (skatīt 7.2-4. tabulu). 

                                                                                                                                                      7.2.-4. tabula 
Ventspils novadā deklarētie bērni uz 15.06.2010. 

 

Pagasts 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ances 6 5 12 10 3 9 10 

Jūrkalnes 3 5 2 2 2 3 3 

Piltenes 16 18 15 20 19 17 17 

Popes 9 12 11 9 12 11 11 

Puzes 7 6 10 4 17 12 5 

Tārgales 25 24 21 19 20 16 14 

Ugāles 19 25 30 26 22 29 15 

Usmas 2 5 6 4 6 4 2 

Užavas 11 5 3 8 6 5 8 

Vārves 11 28 19 21 26 24 17 

Ziru 4 3 1 5 5 7 2 

Zlēku 11 6 8 4 9 6 4 

KOPĀ: 124 142 138 132 147 143 108 

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
Nelielajam skolēnu skaitam skolās ir objektīvs iemesls - darbavietu trūkums un negatīva demogrāfiskā situācija visā valstī. 
Turklāt Ventspils novadā ir viszemākais iedzīvotāju blīvums (5,7 iedzīvotāji uz km

2
). Jūrkalnes, Puzes, Usmas, Užavas un 

Ziru pagastos ir mazāk par 5 cilvēkiem uz 1 km
2
, bet Ances pagastā pēc pašreizējiem datiem ir tikai 1,5 cilvēki uz km

2
.  

 
Ikviens pagasts vēlas savā teritorijā saglabāt vismaz sākumskolu, jo skolai ir ļoti nozīmīga loma pašvaldības sabiedriskajā 
dzīvē. Izglītības iestāde un kultūras iestādes-bibliotēka, kultūras nams- kopā veido katra pagasta kultūrvidi. 1998. gadā tika 
slēgta Piltenes humanitārā skola, kuras skolēni turpināja mācīties Piltenes vidusskolā. Tajā pat gadā tika slēgta arī Ugāles 
pamatskola ar krievu mācību valodu, jo tajā mācījās 18 bērni, kuri turpināja mācības latviešu valodā Ugāles vidusskolā. 
Savukārt, 2009. gadā tika slēgtas vēl divas novada skolas- Usmas pamatskolas un Ziru pamatskola.   
 
Ventspils novada skolās ir īstenoti vairāki investīciju projekti, kuru rezultātā veikti remontdarbi, izveidots Amatniecības 
centrs un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs u.c.pasākumi. Investīciju apjomi, finasšu apjomi un veiktie pasākumi 
norādīti 7.2.-5.tabulā.  
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7.2.-5.tabula 
Realizētie investīciju projekti Ventspils novada skolās (2007.-2010.) 

 

Skola Naudas summa, 
Ls 

Finanšu avots Veiktie pasākumi 

Ances pamatskola 25000,00 Pašvaldība Nomainīts skolas jumts 

Jūrkalnes pamatskola  Nauda ar novada 
veidošanu 

Skolas siltināšana 

Piltenes pilsētas mūzikas skola NAV 

Piltenes vidusskola 150512,00 ESF Dabas zinības kabineta aprīkošana un 
remonts 

Popes pamatskola NAV 

Puzes pamatskola 
25000,00 Sorosa fonds Izveidots Amatniecības centrs 

5500,00 BĢLM Izveidots sākumskolas vecuma bērnu 
dienas centrs 

Tārgales pamatskola 200000,00 ESF Sporta zāles rekonstrukcija 

Ugāles vidusskola 98000 ESF Cilvēkiem ar kustības traucējumiem 
izbūvētas 2 uzbrauktuves, iegādāts 
pacēlājs 

Užavas pamatskola 

20000,00 
Zemnieku Savienības 

frakcija 

Pamatskolas koplietošanas telpas 
grīdu nomaiņa 

10000,00 Dabas zinību kabineta renovācija 

Zlēku pamatskola 140000,00 ELFLA Pamatskolas zāles un palīgtelpu 
rekonstrukcija 

Zūru pamatskola NAV 

Avots: Pašvaldības dati, 2011 
 
Lai veicinātu Ventspils novada pedagogu konkurētspēju un sekmētu skolotāju kvalifikācijas izaugsmi, Ventspils novada 
pedagogiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties ESF projektos: “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”, “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana”, un “Atbalsts vispārējās izglītības 
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Šo projektu mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem zināšanu 
un prasmju pilnveidē, veicinot profesionālo izaugsmi. Kopskaitā atbalstīti 58 skolotāji (skatīt pielikumu Nr. 10). 

 
Pedagogu izglītības līmenis Ventspils novadā ir augsts. Augstākā izglītība ir 166 no 169 skolotājiem. Augstāko izglītību 
skolotāja kvalifikācijā pašlaik iegūst 2 skolu pedagogi ( skatīt 7.2.-5. tabulu). 

 
7.2.-5. tabula 

Skola Skolotāju skaits 15.08.2010. 

 t.sk. pēc izglītības 

Kopā Augstākā 
izglītība 

% Iegūst 
augstāko 
izglītību 

% Vidējā 
pedagoģiskā- 

nemācās 

% 

Ugāles vidusskola 31 31 100%         

Piltenes vidusskola 17 17 100%         

Ances pamatskola 11 10 90,90%     1 9,10% 

Jūrkalnes pamatskola 6 6 100%         

Popes pamatskola 11 11 100%         

Puzes pamatskola 12 12 100%         

Tārgales pamatskola 15 15 100%         

Užavas pamatskola 10 10 100%         

Zlēku pamatskola 13 12 92,30% 1 7,70%     

Zūru pamatskola 17 17 100%         

Stiklu speciālā 
internātpamatskola 

26 25 96,15% 1 3,85%     

Kopā: 169 166 98,23% 2 1,18% 1 0,59% 

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
7.2.-5.tabulā 
 
2009./2010.mācību gads bija pirmais gads izglītībā ar jaunu administratīvo iedalījumu 118 republikas pilsētās un novados, 
kas raksturīgs ar skolu tīkla sakārtošanu. Ventspils novada vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultāti 2009./2010.m.g. ir 
vērtējami kā apmierinoši. Ventspils novada jaunieši centralizētajos eksāmenos pamatā ir ieguvuši vērtējumu- B, C un D 
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līmenis. Ventspils novada Ugāles vidusskolas centralizētajos eksāmenos A;B;C līmenis bija 70,77% bet Piltenes vidusskolā 
A;B;C līmenis - 48,78% skolēnu. Pilnu informāciju par 2009/ 2010. māc. gada centralizēto eksāmenu rezultātiem skatīt 
pielikumā Nr. 9. 
  
Savukārt, mācību priekšmetu olimpiādēs novada skolēnu sasniegumi vērtējami kā labi. 2009./2010.m.g. 12 skolēni 
republikas olimpiādēs ieguva 3.vietu, 12 skolēni- 2.vietu, bet 14 skolēni- 1.vietu. Vislielākais pirmo trīs vietu ieguvušo 
skolēnu skaits bija Ugāles vidusskolā. Arī citas skolas ir uzrādījušas labus rezultātus (skatīt pielikumu Nr. 11). 
 
No 2002.gada janvāra Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola darbojas kā profesionālās ievirzes mācību 
iestāde. Tās prioritāte – nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidi vieglatlētikā, veikt 
organizatoriski metodisko vadību, iesaistīt audzēkņus regulārās sporta nodarbībās. BJSS audzēkņi ir uzrādījuši labus 
sasniegumus. Bērni un jaunieši labprāt apmeklē sporta skolu. Skolas nodarbībām tiek izmantotas 5 novada 
vispārizglītojošās skolas - Ugāles vidusskola, Piltenes vidusskola, Zūru, Popes un Tārgales pamatskolas. Katru gadu kāds no 
novada BJSS audzēkņiem tiek iekļauts LR izlases sastāvā. 
 
Ugāles mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā tiek īstenotas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
programmas. 2010./2011.m.g. uzsāka 63 audzēkņi (43 apguva mūziku un 20- mākslu), ar kuriem strādā 10 skolotāji. Skolā 
mācās arī bērni no Usmas, Popes un Puzes pašvaldībām. 2009./2010.mācību gadā tika uzsākta izglītības programmas 
„Māksla” īstenošana, piesaistot papildus mērķdotāciju no valsts un kļūstot par mūzikas/ mākslas skolu. Pašlaik skolā var 
mācīties spēlēt taustiņinstrumentus (klavieres, akordeonu), pūšamos instrumentus (flautu, saksofonu, trompeti, mežragu, 
trombonu), kā arī sitaminstrumentus. 
 
Piltenes mūzikas skola ir profesionālas ievirzes izhlītības iestāde. 2010./2011. m.g. uzsāka 80 audzēkņi. Piltenes mūzikas 
skola piedāvā apgūt šādu instrumentu spēli- klavieres, ģitāru, trompeti, flautu. Skolā ir arī kora klase.  
 

7.3. Interešu izglītība 

  
Ventspils novadā interešu izglītību koordinē Ventspils novada Skolēnu nams. Novadā darbojas 41 pulciņš vai interešu 
grupa. Iesaistīto bērnu un jauniešu skaits pārsniedz tūkstoti dalībnieku (šāds skaitlis veidojas tādēļ, ka daudzi bērni 
darbojas 2-3 pulciņos). Skatīt tabulu 7.3.-1. 
 

tabula 7.3.-1. 

 Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 

Kopā pirmsskolas 1.-4. klase 5.-9. 
klase 

10.-12. 
klase 

Vecāki 
(≤25 

gadiem) 

A B 1 2 3 4 5 6 

1800 KOPĀ 1.-6.programma 1131 - 479 620 32 - 

1801 1. Kultūrizglītības 
programmas 

922 - 408 482 32 - 

1802 2. Sporta izglītības 
programmas 

117 - 54 63 - - 

1803 3. Tehniskās jaunrades 
programmas 

- - - - - - 

1804 4. Vides izglītības 
programmas 

36 - 5 31 - - 

1805 5. Jaunatnes darba 
programmas 

- - - - - - 

1806 6. Citas izglītojošas 
programmas 

56 - 12 44 - - 

Avots: Ventspils novada Skolēnu nama dati, 2010 
 

7.4. Tālākizglītība 

 
Mūsdienu mainīgajos apstākļos mūžizglītībai ir ļoti svarīga loma cilvēkresursu attīstības veicināšanā un to konkurētspējas 
palielināšanā darba tirgū.  
 
Ventspils novada teritorijā Puzes pagastā darbojas biedrības „Niedre” mūžizglītības centrs, kas sekmē mūžizglītības 
attīstību novadā. Mūžizglītības centra organizētās apmācībās apmeklē cilvēki arī no tuvākajiem pagastiem - Ances, Ugāles 
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un Popes. Centra rīcībā ir piemērotas labiekārtotas un telpas ar labu tehnisko aprīkojumu. Pamatā centrs organizē 
pieaugušo apmācības konkrētu projektu ietvaros. 
 
Lielākā daļa novada iedzīvotāju (īpaši no Ventspils pilsētai tuvākajiem pagastiem) papildina savas zināšanas Ventspilī, kur 
Ventspils augstskolā ir izveidots moderns un labi aprīkots Mūžizglītības centrs, kā arī izmanto ESF projektu piedāvātās 
tālākizglītības iespējas.  
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8. VESELĪBAS APRŪPE 

 
 
Ventspils novadā veselības jomas pārraudzībai nav izveidota kopīga sistēma. Novadā veselības jomā, galvenokārt, darbojas 
ģimenes ārsti un to palīgi. 2007. un 2008.gadā bijušo feldšeru punktu un ārstu ambulanču vietās strādāja 5 sertificētas 
ģimenes ārstu privātprakses. Līdzīga situācija ir saglabājusies arī 2010.gadā. Kopumā visā novadā darbojas 11 vidējo 
medicīnas darbinieku pieņemšanas vietas, no kurām 9 ir kā ģimenes ārstu prakšu otrās pieņemšanas vietas. Pašreiz Usmas 
pagasts ir vienīgais, kam nav sertificētu telpu, līdz ar to nav arī ģimenes ārsta pieņemšanas uz vietas.  
 
Popes, Ances, Puzes (gan Stiklos, gan Puzes centrā), Zlēku, Ziras, Jūrkalnes un Užavas pagastos- darbojas ģimenes ārstu 
otrās prakses pieņemšanas vietas. Pamatojoties uz MK 2006.g.19.decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība” nosacījumiem, ģimenes ārsti uz otrajām pieņemšanas vietām izbrauc atkarībā no 
tā, cik pacienti ir pierakstīti konkrētajā pagastā - parasti tas ir 1 vai 2 reizes nedēļā. Praktiski visur ģimenes ārsti īrē telpas 
no pašvaldības.  
 
Pēc Ugāles slimnīcas pārstrukturēšanas, Ventspils novadā nav pieejama stacionārā veselības aprūpe. Novada iedzīvotāji 
pamatā izmanto Ventspils pilsētas veselības aprūpes iestāžu pakalpojumus.  
 
Ārstu prakšu vietas ir Ugāles, Tārgales un Vārves pagastos un Piltenes pilsētā. Usmas pagastā nav ģimenes ārsta 
pieņemšanas punkta, līdz ar to iedzīvotāji apmeklē ģimenes ārstus Ugāles pagastā.  
 
Popes, Ances, Puzes, Zlēku, Ziras, Jūrkalnes un Užavas pagastos darbojas ģimenes ārstu otrās prakses pieņemšanas vietas. 
Pamatojoties uz MK (2006. gada 19. decembra) noteikumu nr. 1046 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība” nosacījumiem, ģimenes ārsti uz otrajām pieņemšanas vietām izbrauc atkarībā no tā, cik pacienti ir pierakstīti 
attiecīgajā pagastā (parasti 1 vai 2 reizes nedēļā).  
 
Salīdzinoši Ventspils novadā veselības nozarē strādājošo ģimenes ārstu radītāji kopumā ir apmierinoši. To vidējas vecums ir 
44 gadi, savukārt vidējā medicīniskā personāla vidējais vecums ir 49 – 58 gadi. Pamatojoties uz jau minētajiem MK 
noteikumiem nr. 1046, jāsecina, ka Ventspils novadā trūkst 1 ģimenes ārsts. Optimālais ārsta noslogojums būtu no 1800 – 
2000 pacientiem uz vienu ģimenes ārstu. Taču jau 2007. gadā pie lauku ģimenes ārstiem bija reģistrējies 8381 pacients, jeb 
60,3% no visa Ventspils novada kopējā iedzīvotāju skaita.  
 
Diemžēl ar 2010. gadu atsevišķi par novadu nav pieejami vairāki nozīmīgi statistikas rādītāji veselības nozarē. Ventspils 
novadā uz 2010. gada 1. janvāri bija 458 personas ar invaliditāti, kas sastādīja 3,36%, tai skaitā 24 cilvēki ar 1. grupas 
invaliditāti, 265- ar 2. grupas invaliditāti un 169- ar 3. grupas invaliditāti (skatīt 8.-1. tabulu).  

8.-1. tabula 

Personu ar invaliditāti skaits Kurzemes reģiona pašvaldībās 2010.gada janvārī 

Pilsēta, novads Personas ar pirmās 
grupas invaliditāti 

Personas ar otrās 
grupas invaliditāti 

Personas ar trešās 
grupas invaliditāti 

Kopējais personu ar 
invaliditāti skaits 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

Aizputes novads 15 0,14% 125 1,20% 106 1,01% 246 2,35% 

Alsungas novads 4 0,24% 37 2,24% 28 1,70% 69 4,18% 

Brocēnu novads 17 0,24% 91 1,27% 64 0,90% 172 2,41% 

Dundagas 
novads 

9 0,19% 142 2,95% 70 1,45% 221 4,59% 

Durbes novads 13 0,38% 39 1,14% 30 0,88% 82 2,40% 

Grobiņas novads 27 0,26% 181 1,77% 69 0,67% 277 2,71% 

Kuldīgas novads 56 0,21% 573 2,10% 446 1,64% 1075 3,94% 

Liepājas pilsēta 220 0,26% 1373 1,63% 668 0,79% 2261 2,68% 

Nīcas novads 6 0,15% 50 1,29% 26 0,67% 82 2,11% 

Pāvilostas 
novads 

9 0,28% 42 1,29% 22 0,68% 73 2,25% 

Priekules novads 22 0,33% 120 1,81% 79 1,19% 221 3,33% 

Rojas novads 17 0,27% 170 2,27% 112 1,79% 299 4,79% 

Rucavas novads 4 0,20% 25 1,25% 22 1,10% 51 2,55% 

Saldus novads 61 0,21% 401 1,39% 326 1,13% 788 2,78% 

Skrundas novads 11 0,18% 135 2,25% 84 1,40% 230 3,83% 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

73 

 

Pilsēta, novads Personas ar pirmās 
grupas invaliditāti 

Personas ar otrās 
grupas invaliditāti 

Personas ar trešās 
grupas invaliditāti 

Kopējais personu ar 
invaliditāti skaits 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

skaits % no 
iedzīvotāju 

skaita 

Talsu novads 87 0,25% 1149 3,32% 594 1,72% 1830 5,29% 

Vaiņodes novads 8 0,27% 50 1,70% 39 1,33% 97 3,30% 

Ventspils pilsēta 107 0,25% 892 2,08% 421 0,98% 1420 3,31% 

Ventspils novads 24 0,18% 265 1,95% 169 1,24% 458 3,36% 

Avots: VSAA 

Uz 2010. gada 1. janvāri Ventspils novadā ir salīdzinoši augsts bērnu invalīdu īpatsvars 0,4% no kopējā iedzīvotāju skaita- 
pavisam 54 bērni (skatīt 8.-2. tabulu). 

8.-2. tabula 

Bērnu invalīdu skaits Kurzemes reģiona pašvaldībās pēc vecuma 2010.gada janvārī 

Pilsēta, 
novads 

Vecums Kopā % no 
iedz.sk. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Aizputes 
novads 

3 0 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 4 2 6 2 8 6 47 0,45 

Alsungas 
novads 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 11 0,67 

Brocēnu 
novads 

0 1 3 2 2 1 3 0 1 0 3 1 2 4 3 1 2 1 30 0,42 

Dundagas 
novads 

0 0 0 0 1 3 1 0 2 2 0 1 0 0 3 0 2 2 17 0,35 

Durbes 
novads 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0,15 

Grobiņas 
novads 

0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 4 2 2 2 23 0,22 

Kuldīgas 
novads 

0 4 1 4 8 6 8 9 9 10 6 15 9 5 10 9 15 11 139 0,51 

Liepājas 
pilsēta 

8 10 14 15 11 19 14 26 17 18 20 10 16 13 14 12 19 20 276 0,33 

Nīcas 
novads 

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 10 0,26 

Pāvilostas 
novads 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 0 10 0,31 

Priekules 
novads 

1 1 1 2 3 1 1 0 2 2 2 2 2 1 1 5 1 7 35 0,53 

Rojas 
novads 

1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 4 2 4 2 1 21 0,34 

Rucavas 
novads 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 9 0,45 

Saldus 
novads 

1 1 4 4 10 3 6 10 8 8 4 10 7 10 14 19 14 11 144 0,50 

Skrundas 
novads 

0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0 2 4 1 1 2 2 1 22 0,37 

Talsu 
novads 

4 6 1 10 9 5 6 6 10 7 6 11 11 10 16 10 21 18 167 0,48 

Vaiņodes 
novads 

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 3 0 2 2 3 17 0,58 

Ventspils 
pilsēta 

1 4 1 3 5 5 8 10 5 4 7 7 8 11 15 11 11 12 128 0,30 

Ventspils 
novads 

3 0 0 2 1 1 4 6 7 2 2 7 0 4 3 0 4 8 54 0,40 

Avots: VSAA 

Jau minētās Valstī esošās ekonomiskās krīzes dēļ, liela daļa cilvēku mediķa apmeklējumu atliek uz arvien vēlāku laiku. Tas 
neizbēgami atstāj ietekmi uz slimības ārstēšanās efektivitāti un rezultātiem.  
 
Neatliekamo medicīnisko palīdzību Ventspils novada iedzīvotājiem sniedz Ventspils pilsētas slimnīcas mediķi. Viena no tās 
brigādēm diennakti dežūrē Ugālē.  
 
Ventspils novadā darbojas 4 aptiekas: Piltenē, Ugāles pagastā, Zlēku pagastā un Ances pagastā. Tām ir noslēgti līgumi ar 
VOAVA, līdz ar to novada iedzīvotāji medikamentus ar atlaidēm var iegādāties visās šajās aptiekās.  
 
Lai situācija lauku iedzīvotāju veselības aprūpē turpmākajos gados nepasliktinātos, esošās sertificētās iestādes būtu 
jāsaglabā, un uz vienlīdzīgiem noteikumiem, materiāli jāatbalsta to pastāvēšana. Uzsvars jāliek uz veselības nozares 
darbinieku ciešāku sadarbību ar novada Sociālo dienestu, jo daudzi Ventspils novada vecie ļaudis dzīvo viensētās, tālu no 
ikdienā nepieciešamajiem sociālajiem un medicīniskajiem pakalpojumiem.  
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9. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

9.1. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

 
Ventspils novada teritorijā ar sociālās palīdzības sniegšanu nodarbojas Ventspils novada Sociālais dienests. Tā ir Ventspils 
novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ventspils novada 
iedzīvotājiem. Ventspils novada domes Sociālais dienests tika izveidots saskaņā ar 31.02.2002. Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 10.pantu, savu darbību dienests uzsāka ar 2010. gada februāra mēnesi.  
 
Ventspils novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālo vajadzību realizēšanai nepieciešamo palīdzību sniedz atbilstoši 
sagatavoti cilvēki. Sociālais dienests gādā par savu darbinieku nepārtrauktu attīstību un motivācijas veicināšanu, atbalstot 
darbinieku vēlmes turpināt profesionālo izglītību, apmeklēt apmācības, seminārus un konferences, lai papildinātu 
zināšanas sociālajā darbā. 
 
Sociālie darbinieki darbojas visos Ventspils novada esošajos pagastos. Pusei sociālo darbinieku ir atbilstoša izglītība, bet 
pārējie mācās, lai iegūtu atbilstošu izglītību. Mazākajos Ventspils novada pagastos (Jūrkalnes, Ziru, Užavas, Usmas un 
Zlēku), proporcionāli iedzīvotāju skaitam Sociālie darbinieki strādā uz pusslodzi, pārējos uz pilnu slodzi. (skatīt 9.1.-
1.tabulu.). 

9.1.– 1.tabula 
Sociālā darba speciālistu skaits pašvaldībās 2010.gada 1.janvārī 

Pašvaldība Iedzīvotāju 
skaits 

2010.gada 
1.janvārī 

Sociālā 
darba 

speciālistu 
skaits 

Nepieciešamais 
Sociālā darba 

speciālistu 
skaits 

Pašvaldība Iedzīvotāju 
skaits 

2010.gada 
1.janvārī 

Sociālā 
darba 

speciālistu 
skaits 

Nepieciešamais 
Sociālā darba 

speciālistu 
skaits 

Liepājas 
pilsēta 

84411 76 85 Rojas 
novads 

6242 6 7 

Ventspils 
pilsēta 

42883 15 43 Skrundas 
novads 

5999 5 6 

Talsu novads 34620 28 35 Dundagas 
novads 

4813 3 5 

Saldus 
novads 

28822 23 29 Nīcas 
novads 

3878 3 4 

Kuldīgas 
novads 

27272 23 28 Durbes 
novads 

3420 3 3 

Ventspils 
novads 

13613 11 14 Pāvilostas 
novads 

3251 6 4 

Aizputes 
novads 

10452 6 11 Vaiņodes 
novads 

2943 3 3 

Grobiņas 
novads 

10240 8 11 Rucavas 
novads 

2002 3 3 

Brocēnu 
novads 

7140 6 8 Alsungas 
novads 

1650 1 2 

Priekules 
novads 

6631 7 7     

Avots: PMLP, sociālo pakalpojumu sniedzēju anketas, statistikas pārskati 

Lai arī Ventspils novadā ir izveidots Sociālais dienests, daļu no nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek pirkti no citiem 
pakalpojumu sniedzējiem (31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pankta 4.punkts „Pašvaldības, 
kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu, pilnībā vai daļēji finansējot tos no 
sava budžeta”) (skatīt 9.1.-2.tabulu).  

9.1.-2. tabula  

Pašvaldību nodrošināto un pirkto pakalpojumu izmaksas un saņēmēju skaits 2009.gadā 

Pašvaldība 
Nodrošināto sociālo 

pakalpojumu 
izmaksas latos 

Nodrošināto sociālo 
pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

Pirkto pakalpojumu 
izmaksas latos 

Pirkto sociālo 
pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

Aizputes novads 0 0 48 161 46 

Alsungas novads 0 0 4127 6 

Brocēnu novads 0 0 9 136 21 

Dundagas novads 57 865 39 21 722 90 

Durbes novads 6 335 9 7 235 11 

Grobiņas novads 28 529 7 32 480 25 
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Pašvaldība 
Nodrošināto sociālo 

pakalpojumu 
izmaksas latos 

Nodrošināto sociālo 
pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

Pirkto pakalpojumu 
izmaksas latos 

Pirkto sociālo 
pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

Kuldīgas novads 185 4 28 936 33 

Liepājas pilsēta 795 489 3761 257 156 276 

Nīcas novads 0 0 6 520 7 

Pāvilostas novads 0 0 9 846 6 

Priekules novads 3 049 97 19 058 18 

Rojas novads 0 0 15 936 23 

Rucavas novads 2 116 2 2 116 2 

Saldus novads 0 0 13 327 21 

Skrundas novads 4 810 9 2 278 4 

Talsu novads 69 481 952 96 827 86 

Vaiņodes novads 0 0 19 890 12 

Ventspils pilsēta 578 674 210 157 468 609 

Ventspils novads 12 870 22 38 104 30 

 Avots: Sociālo dienestu pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2009.gadā 
 
 
Iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālās palīdzības 2010. gadā paagstinās. Lielāks atbalsts ir nepieciešams ģimenēm, jo 
daudzas darba vietu likvidācijas dēļ ir palikušas bez iztikas līdzekļiem (skatīt 9.1.-3.tabulu).  

9.1.-3.tabula   
          

Trūcīgo personu skaits pēc ienākuma līmeņa Kurzemes reģiona pašvaldībās 2009. gadā 

Pašvaldības 

1 ģimenes loceklim 
ienākumi līdz 27 
latiem mēnesī 

1 ģimenes loceklim 
ienākumi no 27 līdz 

80 latiem mēnesī 

1 ģimenes 
loceklim 

ienākumi no 80 
līdz 90 latiem 

mēnesī 

Kopā 

Trūcīgo 
personu 
skaits no 
kopējā 

iedzīvotāju 
skaita 

Aizputes novads 532 295 440 1267 12% 

Alsungas novads 0 90 0 90 5% 

Brocēnu novads 327 242 452 1021 14% 

Dundagas novads 76 413 7 496 10% 

Durbes novads 45 156 0 201 6% 

Grobiņas novads 1663 334 332 2329 23% 

Kuldīgas novads 887 0 0 887 3% 

Liepājas pilsēta 2275 0 10688 12963 15% 

Nīcas novads 42 0 0 42 1% 

Pāvilostas novads 208 0 0 208 6% 

Priekules novads 397 149 20 566 9% 

Rojas novads 92 252 14 358 6% 

Rucavas novads 124 78 26 228 11% 

Saldus novads 476 572 288 1336 5% 

Skrundas novads 1232 203 69 1504 25% 

Talsu novads 930 813 230 1973 6% 

Vaiņodes novads 15 532 46 593 20% 

Ventspils novads 428 474 415 1317 10% 

Ventspils pilsēta 657 1118 2327 4102 10% 

 Avots: Sociālo dienestu pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību 2009. gadā. 
 
Novadā ir aptuveni 700 pieaugušie un 40-50 bērni ar īpašām vajadzībām, tādēļ ir nepieciešams speciālists darbam tieši ar 
šo mērķa grupu. Tāpat novadā ir nepieciešams sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, īpaši ar sociāli nelabvēlīgajām un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm. Daudzviet novadā nepieciešams uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar 
funkcionālajiem traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. 
 
Ventspils novadā ir divas sociālās mājas Ances un Ugāles pagastos, un pieci sociālie dzīvokļi, ar kopējo platību 291m

2
.  
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9.1.-4. tabula 
 

Sociālās mājas un sociālie dzīvokļi 2010. gadā.  
 

Ventspils novads Sociālās mājas Sociālie dzīvokļi 

Pavisam 
Kopējā platība 

m
2
 

Dzīvojošie 
cilvēki 

Pavisam 
Kopējā 

platība m
2
 

Dzīvojošie 
cilvēki 

Sociālās mājas un 
sociālie dzīvokļi 

1 522 8 5 291 21 

Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata, 2007 
 

9.1.-5.tabula 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem raksturojošie rādītāji 

(Puzes pagasta bērnu nams „Stikli”) 
 

Adrese Klienti 

Klientu skaits 
Klientu skaits 
01.01.2010. 

Izlietotie līdzekļi 1 
bērna uzturēšanai 

mēnesī, Ls 
Kopējais 
darbiniek
u skaits 
01.01. 
2009. 

Kopējais 
darbinie
ku skaits 

01.01. 
2010. 

 

01.01. 
2008. 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

Bērni 
bāreņi 

Bez 
vecāku 
gādības 
palikuši 

2008 2009 

„Stikli” Puzes 
pagasts 
Ventspils 
novads 

bērni bāreņi 
un bez 
vecāku 
gādības 
palikušie 
bērni 

37 34 47 1 46 433.61 292.34 23 20  

Avots: Sociālo dienestu pārskati 
 

Puzes pagastā atrodas bērnu nams „Stikli”- kas, bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju vidū, 
pēc klientu skaita ir lielākais bērnu nams. Bērnu skaits bērnu namā kopš 2008. gada 1.janvāra ir palielinājies par 10 
bērniem, 2010. gada sākumā bērnu namā uzturējās 47 bērni vecumā no 8 līdz 18 gadiem (arī vecāki jaunieši) ar speciālās 
izglītības līmeņiem A, B un C, no kuriem 1 bārenis, bet 46 ir bez vecāku gādības palikušie. Bērnu namā bērni un jaunieši tiek 
uzņemti pēc Bāriņtiesa lēmuma. Nama tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr ļoti nepieciešams ir ierīkot ugunsdzēsības 
signalizāciju iespējamo nelaimes gadījumu prevencijai.  

 
Ances pagastā darbojas sociālā māja „Ance”, savukārt, vecie vientuļie pensionāri var saņemt aprūpi mājās. 2009. gadā 
šādu aprūpi mājās saņēma 20 personas (skatīt 9.1.-6.tabulu).  

9.1.-6.tabula 

Aprūpei mājās izlietoto līdzekļu apjoms un aprūpēto personu skaits pa veidiem 2009.gadā 

Pašvaldība Kopā 

izlietotie 

līdzekļi 

2009. 

gadā 

Aprūpētās 

personas 

Aprūpi veic sociālais dienests 

vai nolīgts aprūpētājs 

Aprūpi veic privātpersona - 

pašvaldība sniedz materiālu 

atbalstu aprūpējamam 

pakalpojuma 

nodrošināšanai 

Aprūpi veic cita 

juridiska persona - 

pašvaldība pērk 

pakalpojumu 

Kopā izlietotie 

līdzekļi 

2009.gadā, 

latos 

Aprūpētās 

personas 

Kopā 

izlietotie 

līdzekļi 

2009.gadā, 

latos 

Aprūpētās 

personas 

Kopā 

izlietotie 

līdzekļi 

2009.gadā, 

latos 

Aprūpētā

s 

personas 

Aizputes 

novads 

10 560 37 10 410 35 150 2 - - 

Alsungas 

novads 

2 326 17 - - 2 326 17 - - 

Dundagas 

novads 

3 298 10 3 258 6 - - 40 4 

Durbes 

novads 

-
1
 8 - 8 - - - - 

Grobiņas 

novads 

1 290 4 1 290 4 - - - - 

Kuldīgas 10 195 57 - - 10 195 57 - - 
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Pašvaldība Kopā 

izlietotie 

līdzekļi 

2009. 

gadā 

Aprūpētās 

personas 

Aprūpi veic sociālais dienests 

vai nolīgts aprūpētājs 

Aprūpi veic privātpersona - 

pašvaldība sniedz materiālu 

atbalstu aprūpējamam 

pakalpojuma 

nodrošināšanai 

Aprūpi veic cita 

juridiska persona - 

pašvaldība pērk 

pakalpojumu 

Kopā izlietotie 

līdzekļi 

2009.gadā, 

latos 

Aprūpētās 

personas 

Kopā 

izlietotie 

līdzekļi 

2009.gadā, 

latos 

Aprūpētās 

personas 

Kopā 

izlietotie 

līdzekļi 

2009.gadā, 

latos 

Aprūpētā

s 

personas 

novads 

Pāvilostas 

novads 

1 620 3 1 620 3 - - - - 

Priekules 

novads 

6113 31 3128 10 990 7 1995 14 

Rojas 

novads 

5 770 23 5 770 23 - - - - 

Saldus 

novads 

2 137 27 - - - - 2 137 27 

Skrundas 

novads 

5 393 16 - - 4 863 12 530 4 

Talsu 

novads 

62 570 82 47 153 69 6 122 13 9 296 5 

Ventspils 

pilsēta 

57 315
3
 199 - - 51 128 199 - - 

Ventspils 

novads 

3 746 20 - - 3 746 20 - - 

Avots: Sociālo dienestu pārskati 
 
Puzes pagastā ir izveidota invalīdu biedrība „Labas pārmaiņas”, kas darbojas divas reizes nedēļā, un bērnu un jauniešu 
centrs „Avots”. Ugāles pagastā atrodas bērnu un jauniešu klubs „Kāpēc ne?”. Arī Piltenes pilsētā top bērnu un jauniešu 
centrs. Vārves pagastā darbojas divi bērnu un jauniešu centri: „Tīne” bērniem no 3 gadu vecuma, un otrs – jauniešiem.  
 
Ventspils novada teritorijā uz šobrīdi nav ģimenes atbalsta centru, nav arī pusceļa mājas, grupu dzīvokļi, krīzes centri un 
naktspatversmes un patversmes., ilgstošas sociālās aprūpes un  sociālās rehabilitācijas institūcija . 

9.2. Kapsētas 

 
Kapsētas Ventspils novada teritorijā ir izveidotas vienmērīgi. Katrā pagastā ir vismaz viena kapsēta (skatīt 9.2.-1. tabulu). 

9.2.-1.tabula 
Kapsētas Ventspils novadā 

Pašvaldība 
 

Kopējais kapsētu skaits Kapsētu nosaukums 

Ances pagasts 3 Rindas kapi, Kuiku kapi, Ružkalnu kapi 

Piltenes pilsēta un 
pagasts 

10 (6lieli kapi un 4 ģimenes 
kapi) 

Piltenes kapi, Priekšpiltenes kapi, Grāvvkalnu kapi, Krītkalnu kapi, 
Gaiļkalnu kapi, Gāzrdes kapi, Krievciema kapi, Pļavnieku kapi, Švīkstu 
kapi  

Jūrkalnes pagasts 1 Jūrkalnes kapi 

Popes pagasts 1 Popes kapi 

Puzes pagasts 
2 (ir arī individuālie ģimeņu 
kapi) 

Puzes kapi, Sipenes kapi 

Tārgales pagasts 10 
Lielirbes kapi, Miķeļtorņa kapi, Lūžņu kapi, Ovīšu kapi, Akmeņdziru 
kapi, Liepenes kapi, Putnu kapi, Eglīšu kapi, Lodiņu kapi, Elkšķenes 
kapi 

Ugāles pagasts 10 
Krauju kapi, Meždangu kapi, Kristiņu kapi, Ciesengures kapi, Paiķu 
kapi, Jaunarāju kapi, Pareizkapi, Cirkales kapi, Veckušķu kapi, Sinepju 
kapi 

Usmas pagasts 7 
Brunču kapi, Ķīķu kapi, Priedīšu kapi, Strīķu kapi, Usmas kapi, Sinepu 
kapi, Variku kapi,  

Užavas pagasts 6 
Lībciema kapi, Dzirtniekciema kapsēta, Kangrotu kapi, Silmalu kapi, 
Vendzavu kapsēta, Sārmates kapi 
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Pašvaldība 
 

Kopējais kapsētu skaits Kapsētu nosaukums 

Vārves pagasts 3 Miera kapi, Pasienes kapi, Kalnu kapi 

Ziru pagasts 7 
Zīļu kapi, Lanžarāju kapi, Rudēviču kapi, Meža kapi, Sises kapi, Leišu 
kapi, Siliņu kapi 

Zlēku pagasts 7 
Centra kapi, Ragavu kapi, Karātavu kalna kapi, Sigaskapi, Laidzes kapi, 
Jānu kapi, Ārņu kapi 

 Avots: Pašvaldības dati 
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10. KULTŪRVIDE 

10.1. Kultūrvēsturiskais mantojums 

Ventspils novadā atrodas 201 kultūras piemineklis, no kuriem vairums ir iekļauts valsts nozīmes pieminekļu vērtības grupas 
sarakstā. No tiem 115 ir nekustamie kultūras pieminekļi (skatīt pielikumu Nr12).  

Ventspils novadā pārstāvētas mākslas, arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu grupas. Skaita ziņā visvairāk nekustamo 
kultūras pieminekļu atrodas Zlēku, Ugāles, Puzes un Popes pagastos.  

Kultūras pieminekļi (skatīt pielikumā Nr.13!) Ventspils novada teritorijā tika apzināti: 
- saskaņā ar LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992); 
- saskaņā ar Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu, kas apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 

29.10.1998 rīkojumu Nr.128. 

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts ietilpst suitu kultūrtelpā, kas ar 2009.gada 1.oktobra UNESCO Nemateriālā kultūras 
mantojuma starpvaldību komitejas lēmumu ir iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojumā, kam jānodrošina 
neatliekama saglabāšana.. 

Kultūrvēsturiskajā teritorijā “Abavas ieleja” (Zlēku pagasts), kuras robežas daudzviet pārklājas ar īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas “Abavas senleja” robežām, darbojas sabiedriskā organizācija Abavas ielejas attīstības centrs. Tās darbības mērķis 
ir veicināt un attīstīt līdzsvarotu un daudzveidīgu attīstību vides aizsardzības, lauksaimniecības un tūrisma jomās Abavas 
ielejā. 

Kultūrvēsturisko mantojumu Ventspils novadā veido Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskie 
objekti.   

Daļa arhitektūras un arheoloģijas pieminekļu tiek izmantoti kā tūrisma apskates objekti.  

Daudziem nekustamajiem kultūras pieminekļiem nav izstrādātas individuālās aizsardzības zonas, kā arī aizsargjoslas un 
aizsargzonas nav noteiktas kā konkrēta nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.  

Ventspils novada arheoloģijas pieminekļi datējami dažādiem Latvijas vēstures periodiem, sākot no neolīta līdz vēlajam 
dzelzs laikmetam. Pilskalni ir veidoti gan izmantojot dabiskā reljefa īpatnības, gan mākslīgi un tie atrodas Piltenes pagastā 
(Lagzdienes pilskalns), Popes pagastā (Popes pilskalns), Puzes pagastā (Puzes pilskalns), Ugāles pagastā (Jaunvietu, Ugāles 
pilskalns), Zlēku pagastā (Pabērzkalns, Lāmu, Valleskalna,  Paventu un Zlēku pilskalni, Zlēku Karātavu kalns - pilskalns). 
Kulta vietas atrodas Ances, Jūrkalnes, Piltenes, Tārgales, Ugāles pagastos. Apmetnes, senkapi, viduslaiku kapsētas un citi 
arheoloģijas objekti atrodas visā Ventspils novada teritorijā. Vienas no senākām ir Sārnates apmetne un Vendzavas 
apmetnes, kur atrastie priekšmeti ļauj datēt apmetnes vecumu ar 5 - 4 gt p.m.ē.  

Ventspils novadā esošie arhitektūras pieminekļi ir harmoniska kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa. Salīdzinot ar blakus 
esošajiem novadiem, Ventspils novads ir ļoti bagāts ar 16.gs. - 19.gs. radītiem, īpaši izciliem arhitektūras pieminekļiem, un 
katra objekta unikalitāte padara to nozīmīgu novada kultūrvides telpā.  

Ventspils novada muižu kompleksu apbūves un to sastāvdaļas kā valsts nozīmes kultūras pieminekļi ir noteikti nedaudzi, 
paši izcilākie kompleksi. Pagastos esošās bijušo muižu un pusmuižu apbūves, par ko liecina gan vietvārdi, gan saglabājušās 
apbūves mērogs un izvietojums ir nozīmīgs, bet ne kultūrvēsturiski atzīmēts Ventspils novada kultūrvēsturiskais 
mantojums. Piemēram, bijušo Zūru, Rindas baznīcu, Ances, Tārgales muižas ēkas, neskatoties uz to slikto tehnisko stāvokli, 
ir nozīmīga kultūrainavas sastāvdaļa gan ar ēku apjomu, gan ar mēroga kvalitāti.   

Popes muižas apbūve (Popes pagasts). Kā vienu no skaistākajiem Ventspils novada arhitektūras pieminekļiem var minēt 
Popes muižas kompleksa apbūvi (17.gs. - 19.gs. otrā puse). Pils kompleksā ietilpst muižnieku dzīvojamā ēka (1680. – 
1840.g.), medību pils (1653.g.), pārvaldnieka māja, ārsta māja (18.gs), kalpu māja un saimniecības ēkas (19. gs), aleja un 
parks. Pils īpašumtiesības pieder pašvaldībai. Muižā atrodas Popes pamatskola, daļa ēku tiek izmantotas kā dzīvokļi. 
Kompleksa ēkas ir gan ļoti labā, gan apmierinošā fiziskā stāvoklī. Popes muiža no 1581.gada līdz 1920.gadam bija fon Bēru 
dzimtas īpašumā. Vecā medību namiņa (1653.g.) pagrabā labi saglabājušies cilindriskās, bet pirmajā stāvā - krusta velves. 
18.gs. otrās puses arhitektūras pieminekļi ir muižas dzīvojamā ēka, doktorāts, muižas pārvaldnieka māja un klēts. 
Dzīvojamā ēkā aplūkojama rokoko podiņu krāsns, kā arī vēlākā laika posma - historicisma interjera apdare. 

Puzes mācītājmuižas apbūve (Puzes pagasts ) , kas uz šo brīdi ir privātīpašums, būvēta 17.- 18.gs.. 

Angermindes pils. Angermindes pils, saukta arī par Rindas pili, atradās līkumotās Rindas upes kreisajā krastā netālu no 
satekas ar Stendes upi. Angermindes pils tiek saukta arī par Zigatu pili, jo atradusies netālu no Zigatu mājām. Angermindes 
pili pavēlējis uzcelt Ordeņa mestrs Didrihs fon Grēningens 1249.gadā. Vēlāk tā nonākusi Kurzemes bīskapa Magnusa 
īpašumā. Pēc iedzīvotāju pārcelšanās uz Popi, pils palika neapdzīvota un sāka brukt. Tā izpostīta Ziemeļu kara laikā un 
tagad tur saglabājušās pilsdrupas. 

Piltenes bīskapa pils tika celta laikā, kad Piltene bija Kurzemes bīskapijas, bet vēlākajos gadsimtos - Piltenes apgabala 
centrs. Ap 13. un 14.gs. miju Piltenē tika uzcelta bīskapa pils, kura savus ziedu laikus piedzīvoja 16.gs.. Ārpus Kurzemes tā 
esot daudzināta kā grezni iekārtotās rezidences lielā zāle ar visu Piltenes bīskapu portretiem. No 1561.gada līdz 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

80 

 

1583.gadam (ar pārtraukumiem) šeit uzturējās Kurzemes bīskapijas īpašnieks Dānijas karaļa brālis hercogs Magnuss. 
Piltenē viņš arī nomira un tika apglabāts, taču 1662.gadā Magnusa mirstīgās atliekas pārveda uz dzimteni. Drīz pēc 
Magnusa nāves - 1583.gadā, sākoties Piltenes mantojuma karam (tā noslēgumā agrāko Kurzemes bīskapiju no Dānijas 
ieguva Polija), pils tika izpostīta. Dokumenti liecina, ka jau 1621.gadā tā atradusies pussagruvušā stāvoklī, bet ap 
1750.gadu sagāzusies pēdējā vēl apdzīvojamā pils daļa. Šodien no kādreiz lepnās bīskapa rezidences diemžēl pāri palikušas 
tikai trūcīgas drupu atliekas. 

Ventspils novadā ir 6 sakrālās arhitektūras pieminekļi.  

Senākās sakrālās arhitektūras pieminekļi ir Zlēku ev. luterāņu baznīca (1645.g.), un Ugāles luterāņu baznīca (1693. – 
1697.g.), kuras kopā ar bagātīgo interjera un eksterjera elementu un mākslas priekšmetu klāstu veido vienus no 
skaistākajiem Latvijas dievnamiem. Pilis ir saglabājušās labā stāvoklī un ir privātīpašums. 

Piltenes (1709. -1719.g.), Landzes (1701-1776.gs) un Puzes ( 17. - 18.gs) ev.luterāņu baznīcas un Jūrkalnes Sv.Jāzepa katoļu 
baznīca (1862.g.) ir saglabājušās labā stāvoklī un tiek pastāvīgi uzturētas, jo tās atrodas draudzes īpašumā. Arhitektūras 
pieminekļi – baznīcas un tajos esošie sakrālās mākslas pieminekļi joprojām darbojas kā pašvaldību iedzīvotāju  garīgās 
dzīves centri ar plašu apkalpes areālu.  

Jūrkalnes Sv.Jāzepa katoļu baznīca uzcelta 1786.gadā (pēc citām ziņām - 1861.gadā). 1862.gadā tā konsekrēta Sv. 
Jāzepam par godu. Jūrkalnes baznīcas inventāros minēts, ka pirmo Jūrkalnes baznīcu (koka kapliču) uzbūvējis grāfs Jānis 
Ulrihs Šverins 1637.gadā. Tās pašas dzimtas pēcnācēji 1786.gadā esot Jūrkalnē uzcēluši citu baznīcu, kuru draudzes locekļi 
1861.gadā paplašinājuši. 1861.gadā celtā baznīca paplašināta 1870.gadā, piebūvējot pie ieejas torni, kura apakšdaļa tagad 
izveido baznīcas priekštelpu. Baznīcā atrodas divi altāri, tornī - divi zvani. Baznīcas griestos iekārts burinieka modelis, tas 
simbolizē leģendu, kas saistīta ar kāda burinieka brīnišķīgo izglābšanos vētras laikā pie Feliksbergas (tagadējās Jūrkalnes) 
krastiem. 

Ugāles ev. luterāņu baznīca pabeigta 1697.gadā. Baznīcā atrodas vēlā baroka stilā darināts altāris, kancele, biktssols 
(1697.g., tēlnieks J. D. Sauss), ērģeles ar 28 reģistriem (gatavotas no 1697. līdz 1701.gadam, autors K. Rāneuss, vecākais ) - 
vecākais saglabātais instruments Latvijā, epitāfija J. Simonim (18.gs. sākumā), ciparu tāfele (19.gs. vidū.) 

Zlēku ev. luterāņu baznīca celta ap 1645.gadu. Tās masīvais tornis ar kāpņveidīgajiem kontrforsiem atsauc atmiņā gotiskā 
stila tradīcijas. Pati baznīca veidota kā trīsjomu halle ar krusta velvēm un atspaidu arkām, kas balstās uz astoņskaldņu 
pīlāriem. Kori no draudzes telpas atdala sienu izvirzījumi un pusaploces triumfa arka. Krāšņā, mākslinieciski augstvērtīgā 
baznīcas interjera iekārta, it īpaši Brēmenes koktēlnieka Hopenšteta ap 1650. gadu darinātais altāris un kancele, ir 
manierisma stila spilgtākie paraugi Kurzemē. Ar savdabīgo izpildījuma manieri piesaista arī gleznojumi uz baznīcēnu 
soliem, kuri simbolu valodā sludina kristīgās pamācības. 

Landzes ev. luterāņu baznīca (18.gs. sākums) paceļas Ventas labajā krastā apm. 20 km no Ventspils. 1776.gadā un arī vēlāk 
tā ievērojami pārbūvēta. Turpretī baznīcas iekārtas priekšmeti - altāris, kancele un lasāmā pults - saglabājusies no celšanas 
laika. Ir zināms, ka 1701.gadā par Landzes baznīcas altāra kokgriezumu izgatavošanu atlīdzību saņēmis tēlnieks Nikolass 
Sefrenss, jaunākais. Par to, ka šī un Liepājas Sv. Annas baznīcas altāra apdarei tiešām ir viens un tas pats autors, liecina abu 
mākslas darbu kopīgās stilistiskās pazīmes: raksturīgā retabla kompozīcija, akanta vītņu barokālā plastika, figūru līdzīgās 
pozas, izteiksme utt. 

Piltenes ev. luterāņu baznīca (1808.g.) celtniecībā un pārbūvē 1856.gadā, domājams, izmantoti būvmateriāli no drūpošās 
pils. Baznīcas iekārtas priekšmeti, kuri saglabājušies no iepriekšējās Piltenes baznīcas, darināti dažādā laikā, - piemēram, 
barokālā kancele attiecas uz 18.gs. sākumu, bet rokoko altāris - uz 18. gs. trešo ceturksni. Katram par sevi šiem 
elementiem piemīt neapšaubāma mākslas vērtība. Baznīcas ērģeļu prospekta kokgriezumus (18.gs. 20 gadi),pēc speciālistu 
ieskatiem varētu būt veidojis pazīstamais koktēlnieks Joahims Kreicfelds. 

Popes ev. luterāņu baznīcas (1770. – 1786.g.) eksterjerā uzmanību piesaista 1771.gadā darinātais portāls un 
metālkalumiem rotātās ieejas durvju vērtnes. 

Usmas ev. luterāņu baznīca kā izcils koka tautas celtniecības sakrālās arhitektūras paraugs ir pārvietota uz Brīvdabas 
muzeju Rīgā.  

Užavas baptistu baznīca - arhitektūras piemineklis (1567.g.). Pirmā Užavas luteriskā baznīca celta 1616.g. no koka. Pēc 
ugunsgrāka 1747.g. uzcelta jauna koka baznīca, kad tā kļuva par mazu,  1783.gadā uzcēla tagadējo laukakmeņu baznīcu. 
Baznīcai ir četrslīpju jumts, torņa nav, zvani novietoti zem neliela koka jumtiņa pie galvenās ieejas. Saglabājušies divi 
interesanti 1784.gada vēja rādītāji uz kuriem ir burti PHC, kas liecina, ka tā celta pēc hercoga Pētera Bīrona pavēlas. 
Pašreizējais altāris (altārglezna “Kristus”) un kancele pastāv kopš 19.gs..  Baznīcas altāris un durvju komplekts no 18. 
gadsimta, tie  ir valsts kultūras pieminekļu objektu sarakstā.  

Rindas ev. luterāņu baznīcas koka ēku 1744.gadā uzcēla Popes majorāta īpašnieks Ulrihs Johans fon Bērs, kuram piederēja 
arī Rindas pusmuiža. Tagadējā Rindas luterāņu baznīcas mūra ēka celta no 1833.gada līdz 1835.gadam. Tajā atrodas no 
koka baznīcas saglabājusies kancele un altāris. 1841.gadā Rindas baznīcā uzstādīts zvans, kuru lējis pirmais latviešu 
tautības zvanu lējējs Ulrihs Johans (Jānis) Kleinšmits, diemžēl zvans nav saglabājies. Ērģeles šajā baznīcā uzstādītas 
1854.gadā. Baznīca 1877.gadā tika paplašināta par trešo daļu sava garuma. Baznīcas tornis celts 1904.gadā. Tagadējā 
baznīcā no 1744.gada saglabājies  altāris, kancele ar gleznojumiem un durvju komplekss, kas ietverts Latvijas valsts 
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aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. No 1740.gada saglabājies slimnieku dievgalda komplekts, taču tas pašlaik tiek 
restaurēts.  

Cita veida apbūve. Ventspils novadā atrodas atsevišķas tehniska rakstura ēkas un būves, kuras gan kā sava laika vēstures 
liecinieki ar savu vēsturisko vērtību, gan ar būvtehnisko risinājumu unikalitāti bagātina kultūrvēsturisko mantojumu 
(zemnieku sēta ”Kalnenieki”).  

10.2. Kultūrvides objekti, iestādes un kultūras norises 

 
Ventspils novadā atrodas vairāki parki un vasaras estrādes. Ances pagastā atrodas Ances parks ar estrādi, Piltenē ir Centra 
parks un Piltenes pils parks, ir estrāde, kas 2010. gadā tika rekonstruēta. Jūrkalnes pagastā atrodas Feliksbergas trīsgadīgās 
jūrskolas piemiņas vieta - muižas parks. 2007.gadā uzsākts darbs pie dabas un atpūtas parka izveidošanas. Parka ietvaros 
labiekārtota Ugunspļava – teritorija pie Centra pludmales, ierīkota dabas taka no Centra pludmales autostāvvietas uz jūras 
pludmali. Jūrkalnes pagastā pasākumu laikā Ugunspļavas teritorijā ir vieta pārvietojamās skatuves izvietošanai, nākotnē ir 
iecerēta Vējturu nama būvniecība, kas būtu unikāla un daudzfunkcionāla būve, gan kā apskates objekts, gan vieta dažādu 
kultūras pasākumu organizēšanai. Pie tautas nama atrodas arī neliela estrāde. Popes muižas parks ir aizsargājamo objektu 
sarakstā, un Popes pilskalna estrādei ir kultūrvēsturiska nozīme. Uzsākts darbs pie īpašuma jautājumu sakārtošanas Popes 
estrādes atjaunošanai. Puzes pagastā ir Puzes mežaparks, ir arī estrāde. Tārgales pagastā ir bijušais muižas parks - 
Tārgales parks, kuram ir izstrādāts apzaļumošanas plāns, ir pielāgota vieta brīvdabas pasākumu rīkošanai. Ugāles pilskalnā 
pakāpeniski tiek veidots parks, arī pie ezera ir plānots izveidot parka zonu. Ugāles pagastā pašlaik nav savas estrādes, 
tomēr pašvaldības iedzīvotāji vēlas, lai nākotnē tāda būtu. Bet, kamēr estrāde vēl nav uzbūvēta, reizi gadā uz Līgo svētkiem 
brīvdabas izrāde notiek pie pagasta pārvaldes brīvajā laukumā. Usmas pagastā nav veidotu parku, tomēr ap Usmas ezeru 
lēnām veidojas pastaigas takas, pašvaldības teritorijā ir arī estrāde. Vārves pagastā atrodas Zūru parks (privātīpašums) ar 
vienīgo dienvidu liepu aleju, ir Leču parks, kas ir aizsargājams dabas objekts. Nākotnē Vārves pagastā plāno būvēt arī 
estrādi. Ziru pagastā atrodas Ziru parks, kurā kādreiz atradās muiža, ir arī neliela estrāde. Zlēku muižas parkā, kas veidots 
2006.gadā, ir liela koku dažādība. Zinātņu akadēmijas iniciatīvas grupa ieteica šajā parkā izveidot Samierināšanās birzi, lai 
Jelgavas lauksaimniecības universitātes studentiem būtu iespēja praktizēties koku stādīšanā un turpināt iniciatīvas grupas 
iesākto darbu. Pagastā 2009.gadā ir uzbūvēta estrāde. 2009.gadā sabiedriskā organizācija „Zlēku attīstības fonds” ir 
izveidojis dabas takas „Karātavu kalns” pirmo kārtu. 
 
Ventspils novada teritorijā atrodas 11 luterāņu baznīcas (Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas 
un Zlēku pagastos un 2 Piltenes pilsētā); 3 baptistu baznīcas- 1 Piltenē un 2 Užavas pagastā; 2 katoļu baznīcas- Jūrkalnē un 
Ugālē un viena pareizticīgo baznīca Ugāles pagastā. Divos pagastos- Vārves un Ziru pagastos- pašlaik nav baznīcu. 

 
Kopš 1990.gada Ventspils novadā, tāpat kā daudzviet Latvijā, pakāpeniski ir samazinājies bibliotēku skaits. 2010.gadā visu 
novada pagastu teritorijās darbojās kopā 13 bibliotēkas. Vārves pagastā ir izdevies saglabāt divas bibliotēkas - Vārvē un 
Zūrās. Divās novada bibliotēkās (Ugālē un Piltenē) ir ieviests elektroniskais kopkatalogs - automatizēta grāmatu 
izsniegšana. Pēc līguma noslēgšanas ar Ventspils pilsētas bibliotēku, tiek veikts metodiskais darbs, tādejādi ir ievērojami 
uzlabojies pagastu bibliotēku darbs. Visās bibliotēkās ir pieejami bezmaksas interneta pieslēgumi, ko sekmējusi 
iesaistīšanās M. un B. Geitsu projektā par datoru iegādi un pieejamību bibliotēkās. Daudzas bibliotēkas savās telpās rīko 
dažādus pasākumus, pie tām ir izveidoti interešu klubi. Īpaši aktīva ir Ugāles bibliotēka, kurā ir atsevišķa bērnu nodaļa un 2 
lasītavas, kas aprīkotas ar datoriem - ar 15 datoriem pieaugušajiem vienā zālē un 5 datoriem bērniem otrā zālē. Bibliotēkā 
ir atsevišķa zāle, kurā regulāri tiek rīkotas tikšanās ar Latvijā labi pazīstamiem cilvēkiem (skatīt 10.2.-1.tabulu). 
 

10.2.-1.tabula 
Publiskās bibliotēkas 

 

Ventspils rajons/ novads 
Publiskās bibliotēkas 

1990 1995 2000 2006 2010 

Bibliotēku skaits 22 17 16 13 13 

Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata, 2007, Ventspils novada dome, 2010 
 
Ventspils novada teritorijā nav akreditētu muzeju, tomēr ir vairākas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātuves ar apskates 
iespējām. Vairākās skolās (Ances, Popes, Tārgales, Vārves un Ziru skolās) ir skolas un pašvaldības vēstures ekspozīcijas. 
Bijušajā skolas ēkā - Usmas Kristīgajā skolā ir izveidota Moricsalas ekspozīcijas zāle, savukārt, Zlēku pamatskolas ekspozīcija 
ir nodota Ventspils muzejam glabāšanai. Ances, Puzes pagastos nelielas ekspozīcijas ir izvietotas bibliotēkās. Piltenē 
vietējās vēstures un kultūras muzejs ir izveidots kultūras namā. Vārves pagastā vēstures muzejs atrodas muižas telpās. 
Interesanti un savdabīgi muzeji ir Ugāles pagastā: bērnudārzā atrodas rotaļu un suvenīru lācīšu muzejs; vienā no aptiekām 
ir aptiekas muzejs, kurā ir apskatāmi senie aptiekas instrumenti, receptes un citi ar farmāciju saistīti priekšmeti, savukārt, 
vienā privātmājā ir izveidots kara trofeju muzejs. Visredzamākais apskates objekts ar kultūrvēsturisku nozīmi ir Tārgales 
pagasta Ovīšu bāka, no kuras paveras plašs skats uz apkārtni un kurā atrodas daudzi ar jūrniecību saistīti priekšmeti.  
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Miķeļbāka jeb Miķeļtornis ir augstākā bāka Latvijas piekrastē, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagasta Miķeļtorņa 
ciemā. Tās augstums ir 62 metri, būvēta 1884.gadā un ir arī augtākā bāka Baltijā. Tajā pēc 277 pakāpieniem 56 metru 
augstumā izbūvēts speciāls skatu laukums. Miķeļbāka apmeklētājiem nav pieejama. 
 
Kopš 1990.gada Ventspils novadā, tāpat kā daudzviet Latvijā, pakāpeniski ir samazinājies arī kultūras un tautas namu 
skaits. 2010. gadā novadā darbojās 10 kultūras un tautas nami, Tārgales un Vārves pagastos kultūras aktivitātes pamatā 
notiek skolās. Jaunākais kultūras nams (celts 1995. gadā) atrodas Piltenē. Usmas pagastā kultūras vajadzībām ir pielāgotas 
bijušā veikala telpas.  
 
2010.gadā ir renovēti 5 kultūras un tautas nami: Zlēkas, Ances, Užavas, Ziru un Popes pagastos. Vēl rit sagatavošanas darbi 
renovācijas uzsākšanai vai turpināšanai trīs pagastos- Ugālē, Jūrkalnē, Puzē. Vārves pagastā izremontētas telpas Zūrās un 
nodotas kultūras pasākumu rīkošanai. 
 
2010.gadā kultūras un tautas namos strādāja 10 darbinieki, divos pagastos ir darbinieki, kuri pilda kultūras darba 
organizatoru pienākumus. Atbilstoša profesionālā izglītība ir 4 darbiniekiem. Pieci darbinieki ir apmeklējuši dažādus 
kvalifikācijas celšanas kursus, viens darbinieks iegūst augstāko izglītību, viens jau ieguvis augstāko izglītību. Katru mēnesi 
tiek organizēti novada kultūras darbinieku semināri, kur tiek sniegta informācija par aktualitātēm valsts kultūrpolitikas 
jautājumos, kā arī apspriesti vietējie kultūras darba aktuālie jautājumi, tiek plānots darbs, tiek sniegta metodiskā palīdzība 
pagastu kultūras darbiniekiem.  
 
Ventspils novadā katrā pagastā darbojas tautas mākslas kolektīvi, kas sekmīgi piedalās skatēs. Tas ir viens no galvenajiem 
rādītājiem kolektīvu un vadītāju veiksmīgai sadarbībai. 2010.gadā skatēs piedalījās: koru skatē- Ugāles jauktais koris, 
vokālo ansambļu skatē-9 pagastu vokālie ansambļi, deju kolektīvu skatē- 4 pagastu deju kolektīvi, pūtēju orķestru skatē- 
Ugāles pagasta pūtēju orķestris „Ugāle.” 6 amatierteātru kolektīvi savu sniegumu rāda tradicionālajā Ventspils novada 
dramatisko kolektīvu festivālā „Noņem masku!”, kas 2010.gadā notika Popē. Ventspils novada nemateriālās kultūras 
mantojuma apzināšanā un saglabāšanā veiksmīgi darbojas 6 folkloras kopas- „Kāndla”, „Maģie suiti”, „Sītava”, „Pūnika”, 
„Piški kāndla”, „Vēlava” (skatīt 10.2.-2.tabulu). 

10.2.-2.tabula 
 

Ventspils novada amatierkolektīvu un interešu kopu saraksts 2010.gadā. 
 

N.p.k. 
 

Pagasts/ pilsēta Kolektīvs Interešu kopas 

1.  Ance Vidējās paaudzes deju kolektīvs    " Ance" 3 

2.  Ance Senioru deju kolektīvs  

3.  Jūrkalne Vidējās paaudzes deju kolektīvs " Jūrkalne"   

4.  Jūrkalne Etnogrāfiskais ansamblis "Maģie suiti"  

5.  Piltene Jauniešu deju kolektīvs "Atspole" 9 

6.  Piltene Sieviešu vokālais ansamblis "Rūta"  

7.  Piltene Jauktais vokālais ansamblis "Sapnis"  

8.  Piltene Amatierteātris  

9.  Piltene "Drīm"  

10.  Piltene modes   

11.  Pope Folkloras kopa "Pūnika" 3 

12.  Pope Amatierteātris  

13.  Pope līnijdejas  

14.  Puze Folkloras kopa "Sītava" 2 

15.  Puze Sieviešu vokālais ansamblis "Mežaroze"  

16.  Puze Sieviešu deju kolektīvs "Dzērvenīte"  

17.  Tārgale Sieviešu vokālais ansamblis " Ziedu laiks"  

18.  Tārgale Folkloras kopa "Kāndla"  

19.  Tārgale Folkloras kopa- bērnu "Piški kāndla"   

20.  Ugāle Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spiekstiņi" 2 

21.  Ugāle Jauniešu deju kolektīvs "Palēciens"   

22.  Ugāle Pūtēju orķestris "Ugāle"  

23.  Ugāle Jauktais koris "Eglaine"   

24.  Ugāle Amatierteātris  

25.  Ugāle Sieviešu vokālais ansamblis "Post scriptum"  

26.  Ugāle līnijdejas  

27.  Usma  1 

28.  Užava Sieviešu vokālais ansamblis "Saiva" 3 

29.  Užava Amatierteātris  

30.  Užava līnijdejas  

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%81ka&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Piekraste
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ventspils_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%81rgales_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%B7e%C4%BCtornis
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N.p.k. 
 

Pagasts/ pilsēta Kolektīvs Interešu kopas 

31.  Vārve Sieviešu vokālais ansamblis "Ilūzija" 5 

32.  Vārve Folkloras kopa- bērnu "Vēlava"  

33.  Ziras Amatierteātris  

34.  Ziras līnijdejas  

35.  Zlēkas Sieviešu vokālais ansamblis 1 

Avots: Ventspils novada pašvaldības dati, 2010 
 
Kopumā 2010.gadā Ventspils novadā darbojas 45 amatiermākslas kolektīvi (33 kolektīvus apmaksā novads), 29 dažādas 
interešu kopas. Amatiermākslas kolektīvos darbojas 987 dalībnieki, interešu kopās - 571 dalībnieks. 
 
Vairāki tautas mākslas kolektīvi piedalījās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos 2008.gadā. Vidējās 
paaudzes deju kolektīvi 2010.gada vasarā piedalījā deju festivālā Valmierā. 2010.gada 21.jūnijā notika pirmie novada 
Vasaras Saulgriežu svētki Jūrkalnes Ugunspļavā 2010.gada septembrī Ugālē notika kultūras mantojuma dienas, par tēmu - 
kultūras mantojums kā izaicinājums sabiedrībai, kurā piedalījās Ugāles baznīca un mācītājmuiža. Ventspils novadam ir 
izveidojusies ilgstoša sadarbība ar Ventspils pilsētu kolektīvu skašu organizēšanā. Novada pašvaldībai un pagastu 
pārvaldēm ir laba sadarbība ar sabiedrisko organizāciju „Spārni” un Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju. Katru gadu 
pirmajā septembra svētdienā Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja teritorijā tiek organizēta Ventspils novada pagastu 
diena. Ventspils novada iedzīvotāji labprāt izmanto arī Ventspils pilsētas kultūras infrastruktūru, kas sniedz iespēju baudīt 
profesionālo mākslu- teātri, koncertus utt.  
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11. PUBLISKĀ PĀRVALDE 

10.1. Ventspils novada pārvaldes struktūra un funkcijas 

 
Ventspils novadam pēc Teritoriālās reformas un pašvaldību vēlēšanām ir šāds teritoriālais sadalījums: 
 

- Piltenes pilsēta un Piltenes pagasts; 
- Ances pagasts; 
- Jūrkalnes pagasts; 
- Popes pagasts; 
- Puzes pagasts; 
- Tārgales pagasts; 
- Ugāles pagasts;  
- Usmas pagasts; 
- Užavas pagasts; 
- Vārves pagasts; 
- Ziru pagasts; 
- Zlēku pagasts. 

 
Ventspils novadā pašpārvaldi nodrošina novada dome. Tā savu darbu organizē, ievērojot LR likumus, Ministru kabineta 
noteikumus, Ventspils novada pašvaldības nolikumu Nr.1 pieņemtu 2009.gada 30. jūnijā (ar pēdējiem grozījumiem 
23.09.2010., Saistošie noteikumi Nr.32 (sēdes protokols Nr.25, 1 §)) un citus normatīvos aktus. Ventspils novada dome ir 
izveidota 2009. gadā, tā, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 
deputātiem. Dome no domes deputātiem ievēl domes priekšsēdētāju, vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus.  

 
Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. 2009.gada 1. jūlijā par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Aivaru 
Mucenieku, bet par domes priekšsēdētāja 1. vietnieku - Māri Dadzi, par domes priekšsēdētāja 1. vietnieci – Gunitu Ansoni, 
bet par priekšsēdētāja vietnieku- Mārtiņu Libkovski. Pārējie domes deputāti ir: Aivars Čaklis, Andris Jaunsleinis, Dainis 
Veidemanis, Elita Kuģeniece, Gaidis Bože, Ginta Roderte, Guntis Mačtams, Ilva Cērpa, Nellija Sileviča, Raitis Krūmiņš, 
Viesturs Ameļins. Ventspils novada domes saimniecisko darbību vada domes izpilddirektors Dainis Valdmanis. 
 
Lai nodrošinātu pašvaldības darbu un sagatavotu jautājumu izskatīšanu domes sēdēs, domē ir izveidotas četras pastāvīgās 
komitejas: 

- Finanšu komiteja 
- Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja 
- Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja 
- Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 
 

Ventspils novada pašvaldības administrācija ir Ventspils novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām nodaļām: 

- Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību; 
- Būvvalde; 
- Juridiskā nodaļa; 
- Kanceleja; 
- Saimniecības nodaļa; 
- Attīstības nodaļa; 
- Dzimtsarakstu nodaļa; 
- Komunālā nodaļa; 
- Nekustamo īpašumu nodaļa; 
- Kultūras nodaļa; 
- Izglītības pārvalde; 
- Bāriņtiesa; 
- Informācijas un tehnoloģiju nodaļa; 
- Piltenes pilsētas pārvalde; 
- Ances pagasta pārvalde; 
- Jūrkalnes pagasta pārvalde; 
- Popes pagasta pārvalde; 
- Puzes pagasta pārvalde; 
- Tārgales pagasta pārvalde; 
- Ugāles pagasta pārvalde; 
- Usmas pagasta pārvalde; 
- Užavas pagasta pārvalde; 
- Vārves pagasta pārvalde; 
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- Ziru pagasta pārvalde. 
 
Novada dome ir izveidojusi šādas iestādes: 
 

- Ventspils novada pašvaldības administrācija- uz bijušās  Ventspils rajona  padomes administrācijas 
bāzes; 

- Sociālais dienests; 
- Bērnu un jaunatnes sporta skola; 
- Skolēnu nams; 
- Bērnu nams „Stikli”. 

 
Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir šādas novada domes izveidotas izglītības iestādes: 
 

- Piltenes vidusskola; 
- Piltenes Mūzikas vidusskola; 
- Piltenes pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; 
- Ugāles vidusskola; 
- Ugāles Mūzikas un mākslas skola; 
- Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”; 
- Ances pamatskola; 
- Ances pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”; 
- Jūrkalnes pamatskola; 
- Popes pamatskola; 
- Popes pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”; 
- Puzes pamatskola; 
- Tārgales pamatskola; 
- Užavas pamatskola; 
- Zūru pamatskola; 
- Vārves pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”; 
- Zlēku pamatskola; 
- Stiklu speciālā internātpamatskola. 

 
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: 
 

- Latvijas Pašvaldību savienība; 
- Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera; 
- Latvijas izpilddirektoru asociācija; 
- Ventspils komercdarbības atbalsta centrs; 
- Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome; 
- “Seši krasti”; 
- etniskās kultūras centrs “Suiti”; 
- Ziemeļkurzemes biznesa asociācija; 
- “Usmas kristīgā Tautas skola”. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībā PSIA „Ugāles nami”. 

Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas 
pilsētas/pagastu pārvaldes, kuru darbību reglamentē pārvaldes nolikums, kuras Ventspils novada pašvaldībā uzskatāmas par 
struktūrvienībām: 
 

- Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta pārvalde; 
- Ances pagasta pārvalde; 
- Jūrkalnes pagasta pārvalde; 
- Popes pagasta pārvalde; 
- Puzes pagasta pārvalde; 
- Tārgales  pagasta pārvalde; 
- Ugāles pagasta pārvalde; 
- Usmas  pagasta pārvalde; 
- Užavas pagasta pārvalde; 
- Vārves pagasta pārvalde; 
- Ziru pagasta pārvalde; 
- Zlēku pagasta pārvalde. 
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Pilsētas/pagastu pārvaldes, kas Ventspils novada pašvaldībā uzskatāmas par struktūrvienībām, darbu organizē un 
nodrošina novada domes iecelts pārvaldes vadītājs, kurš pārrauga un koordinē pārvaldes teritorijā izvietoto iestāžu, 
struktūrvienību un atsevišķu speciālistu, kā arī pieaicināto iestāžu un speciālistu darbu pārvaldei uzdoto pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanu.    
 
Novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību pienākumi un tiesības tiek noteiktas saskaņā ar 
nolikumiem, kurus apstiprina dome. Pašvaldības kapitālsabiedrību statūtus apstiprina dome. Pašvaldības administrācijas 
darbinieku pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus apstiprina pašvaldības izpilddirektors. 
 
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi komisijas, kuru sēdes ir slēgtas un kuru darbību reglamentē 

domes apstiprnāts nolikums. Ir izveidotas šādas komisijas : 

- Administratīvā komisija 
- Iepirkuma komisija 
- Budžeta un finanšu komisija 
- Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija 
- Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 
- Komunālo pakalpojumu, pašvaldības nekustamo īpašumu un transporta komisija 
- Novada vēlēšanu komisija 
- Dzīvokļu komisija 
- Projektu investīciju un būvniecības komisija 
- Kultūras un sporta komisija 
- Administratīvo aktu strīdu komisija 
- Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija 
- Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
- Licencēšanas komisija. 

 
Ventspils novada pašvaldības administrācijā strādā 70 darbinieki: 13 vīrieši un 57 sievietes, 32 no tiem ir amatpersonas. 
Darbinieku vidējais vecums ir 47 gadi, 45 novada pašvaldības administrācijas nodaļu darbiniekiem ir augstākā izglītība, un 5 
darbiniekiem maģistra grādi - ekonomikā, pedagoģijā, visaptverošajā kvalitātes vadībā. 

10.2. Ventspils novada budžets 

 
Pamatbudžets  
 
Ieņēmumi 
Ventspils novada domes ieņēmumus 2009. gadā veidoja:  

 Valsts budžeta transferti- vairāk kā pusi no kopējiem domes ieņēmumiem, t.i., 53%; 

 Pašvaldības budžetu transferti- aptuveni vieno trešo daļu, t.i., 32%; 

 Budžeta iestāžu ieņēmumi- aptuveni vienu astoto daļu, t.i., 13%; 

 Nenodokļu ieņēmumi- vienu piecdesmito daļu, t.i., 2% (skatīt 11.2.-1.diagrammu). 

11.2.-1.diagramma 
Pamatbudžeta ieņēmumi 2009.gadā 

 
 

Avos: Ventspils novada publiskais pārskats, 2009 
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Izdevumi 
Lielāko daļu no Ventspils novada izdevumiem 2009. gadā veidoja izglītība (53% no kopējiem novada izdevumiem). Otra 
lielākā izdevumu kategorija ir vispārējie valdības dienesti (18% no kopējiem novada izdevumiem). Trešā lielākā izdevumu 
pozīcija bija pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (12% no kopējiem novada izdevumiem). Savukārt, atpūta, 
kultūra un reliģija- 8%, sociālā aizsardzība- 5%, ekonomiskā darbība-2%, bet sabiedriskā kārtība un drošība un vides 
aizsardzība- katra 1%. (skatīt 11.2.-2.diagrammu un pielikumu Nr.13). 

11.2.-2.diagramma 
Pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 2009.gadā 

 

 
 

Avots: Ventspils novada publiskais pārskats, 2009 
 
 

 

2009.gadā pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām bija 9, 72 milj. latu, kas salīdzinājumā 
2008.gada bāzes budžetu ir par 15, 4% mazāk. 
 
2009. gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija 8,96 milj. latu, kas (turpmāk tekstā - bāzes budžets) bija par 37,7% 
mazāk, salīdzinājumā ar 2008. gada izpildi.  
 
Nodokļu ieņēmumi 
2009.gadā nodokļu ieņēmumi pašvaldībā bija 3,05 miljoni lati un bija par 1,005 miljonu latu mazāki, nekā  2008. gada 
budžetā. Proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu- 87,6% no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem,- jeb 68 % no kopējiem 
ieņēmumiem, 2009. gadā veidoja ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN). 2009. gadā IIN ieņēmumi 
tika plānoti 2,92 miljonu latu apmērā, kas bija par 21% mazāk nekā 2008. gada izpilde.  Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2009.g adā bija 376,25 tūkstoši latu - par 43% vairāk nekā 2008. gada izpilde.  
 
Nenodokļu ieņēmumi 
Nenodokļu ieņēmumi 2009. gada budžetā kopumā bija plānoti 145,6 tūkstoši latu apmērā. 2009. gada nenodokļu 
ieņēmumu izpilde bija 132,4 tūkstoši lati, proti, par 62,1% mazāki nekā 2008 gada izpilde. 
 
Transfertu ieņēmumi 
Transfertu ieņēmumi 2009 .gadā bija 5,03 miljoni latu, par 2,53 latu mazāk nekā saņemts 2008. gada budžetā. 
 
Budžeta iestāžu ieņēmumi 
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2009. gadā bija 747,3 tūkstoši latu, par 152,7 tūkstošiem latu vairāk nekā 2008. gadā saņemti.  
 
Izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi bija 9,72 miljoni latu, kas salīdzinājumā ar 2009. gada bāzes budžetu bija par 6,8% 
mazāk un salīdzinājumā ar 2008.gada izpildi bija par 15,4% mazāk. 2009. gadā izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām bija 9,72 miljoni latu.  
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 
- funkcijai Vispārējie valdības dienesti izlietoti 1.72 miljoni latu, kas veidoja 17.7% no kopējiem 2009.gada 

pamatbudžeta izdevumiem; 
- funkcijai sabiedriskā kārtība un drošība izlietoti 63.06 tūkstoši latu jeb 0.6% no kopējiem izdevumiem; 
- funkcijai ekonomiskā darbība izlietoti 190.06 tūkstoši latu jeb 2% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem; 
- vides aizsardzības funkcijas nodrošināšanai izlietoti 84.14 tūkstoši latu jeb 0.9% no kopējiem izdevumiem; 
-      funkcijai pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izlietoti 1,20 miljoni latu jeb 12.4% no kopējiem 

izdevumiem; 
- funkcijai Veselība izlietoti 18.2 tūkstoši latu jeb 0.% no kopējiem izdevumiem; 
- funkcijai Atpūta, kultūra un reliģija izlietoti 765.4 tūkstoši latu jeb 7.9% no kopējiem izdevumiem; 
- izglītības funkcijas darbības nodrošināšanai 2009.gadā izlietoti 5.22 miljoni latu jeb 53.7% no kopējiem 

izdevumiem; 
- sociālajai aizsardzībai izlietoti 456.09 tūkstoši latu jeb 4.7% no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem 

izdevumiem.  
 
Ilgtermiņa aizņēmumi 
 
Ilgtermiņa aizņēmumi uz 01.01.09. LVL 1 689 450, uz 01.01.10. LVL 1639273. 
Ilgtermiņa saistību kopsumma salīdzinājumā ar 2008.gada pārskatu samazinājušies par LVL 50,17 tūkst. latu. 
 
2009.gadā Ventspils novada pašvaldība saskaņā ar domes un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi  ilgtermiņa aizņēmuma neizmaksāto daļu par kopējo summu LVL 50,4 
tūkstošu latu apmērā.  
 
2009. gadā tika saņemti Valsts kases kredīti: 50,4 tūkst. lati “Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcijai un brīvdabas 
estrādes rekonstrukcijai Piltenē”. 
 

11.2.-2.tabula 
Pārskats par aizņēmumiem (LVL) 

     

Mērķis 

Līguma 
parakstīšanas 

datums  
(dd.mm.gggg) 

Valūtas 
apzīmē -jums 

Aizņēmu
ma 

līguma 
summa  

Pārskata 
perioda beigās  

Ūdenssaimniecības attīstība Ances pagasta Ances 
ciemā 

02.05.2006 LVL 80 000 23 377 

Sporta zāles grīdas remonts 28.09.2001 LVL 13 000 1 200 

Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Ziru 
pagasta Ziru pamatskolā 

04.11.2008 LVL 4 570 3 499 

Autobusa iegāde 26.08.2008 LVL 35 282 31 662 

Zūru pamatskolas renovācija 26.07.2000. LVL 30 000 3 000 

Zūru pamatskolas rekonstrukcija 28.12.2006 LVL 40 000 27 700 

Zūru pamatskola 21.09.2000. LVL 25 000 2 500 

Pagasta padomes ēkas siltināšana. logu apmaiņa un 
apkures ierīkošana 

21.11.2003 LVL 16 000 6 800 

Kravas automašīnas iegāde 21.11.2003 LVL 4 000 1 700 

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Užavas 
pagasta Užavas ciemā" īstenošanai saskaņā ar 
2007.g.7.marta Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomes sēdes protokola 
izr.Nr4 

04.04.2007 LVL 183 109 183 109 

Daudzdzīvokļu mājas"Buras"jumta remonts,invent. 
Iegāde, telpu remonts skolas katlu mājas 
elektrosakārtošana 

10.05.2004 LVL 21 140 13 600 

Siltumtīklu rekonstrukcija 25.04.2003 LVL 109 794 65 544 

PII Lācītis siltināšana 28.12.2006 LVL 161 865 131 615 

Ugāles vidusskolas renovācija 10.07.2001. LVL 149 675 0 

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku pagasta 
Zlēku ciemā un dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā 

28.08.2008 LVL 8 216 6 708 

Zlēku pamatskolas sporta zāles remontam un pagasta 
pašvaldības telpu remontam un apkures sistēmas 

21.11.2003 LVL 15 000 6 400 
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pārveidošanai. 

Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcija un 
brīvdabas estrādes rekonstrukcija Piltenē 

24.08.2009 LVL 0 8 451 

Piltenes pilsētas ielu labiekārtošana 27.11.2009 LVL 12 000 12 000 

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 01.12.2003 LVL 110 000 71 600 

Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcija un 
brīvdabas estrādes rekonstrukcija Piltenē 

24.08.2010 LVL 840 000 41 987 

Piltenes pilsētas ielu labiekārtošana 02.11.2009 LVL 9 758 3 407 

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 13.05.2003 LVL 46 000 26 632 

Pamatskolas un dzīvojamāss mājas "Skolas" izlases  
remontdarbiem 

12.07.2001. LVL 20 505 3 600 

PII "Vālodzīte" un Ances bibliotekas 
energoefektivitātes uzlabošanai 

03.09.2007 LVL 21 598 12 502 

Finanšu līzings 23.08.2007 EUR 19 893 11 734 

Ances pamatskolas ēkas internāta,"Vālodzīte" 
grupiņu logu nomaiņa, soc.centra remontdarbiem un 
ūdenstorņa ūdensvada remontdarbiem 

19.07.2004 LVL 40 000 22 450 

Kultūras nama rekonstrukcija. Bibliotēkas un 
feldšerpunkta remonts 

29.06.2004 LVL 25 000 12 500 

Jūrkalnes pagasta siltumapgādes sistēmas 
siltumtrašu rekonstrukcijai 

17.08.2007 LVL 26 000 22 408 

Jūrkalnes pagasta komunālās saimniecības objektu 
rekonstrukcijas dokumentācijas un ūdensapgādes 
objektu rekonstrukcijai 

10.11.2003 LVL 2 000 1 400 

Pamatskolas remontam 26.07.2000 LVL 7 000 350 

Jūrkalnes komunālās saimniecības objektu 
rekonstrukcijai 

15.08.2003 LVL 48 000 34 140 

ūdenssaimniecības attīstība  Popes pag. Popes ciemā 20.11.2007 LVL 90 000 0 

Pamatskolas uzturēšanas izmaksu efektivitātes 
paaugstināšana 

20.08.2002 LVL 19 500 10 176 

Popes pamatskolas uzturēšanas izmaksu efektivitātes 
paaugstināšana 

12.08.2002 LVL 67 650 41 304 

ūdenssaimniec. attīst. Popes pag. Popes ciemā 23.02.2007 LVL 315 000 175 025 

Ūdenssaimniecības attīstība Popes pag. Popes ciemā 03.09.2007 LVL 120 000 0 

Puzes centralizētās siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

24.09.2002 LVL 35 000 9 800 

Ventspils rajona Puzes pagasta siltumtrases otrās 
kārtas rekonstrukcija 

01.06.2007 LVL 70 000 70 000 

Puzes pagasta padomes centralizētās siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija 

04.08.2003 USD 82 792 56 896 

Puzes pamatskolas jumta rekonstrukcija 05.07.2000 LVL 30 000 1 750 

Nodokļu parādu nomaksa, kreditoru parādu 
nomaksa. Ugāles vidusskolas renovācija. 

12.07.2001. LVL 587 404 496 154 

Ventspils novada pašvaldības budžeta un finanšu 
vadībai. 

25.02.2010 
 

LVL 300000 0 

ELFLA "Ances pagasta sporta zāles un kultūras nama 
rekonstrukcija" P-204/2010 

06.07.2010 
 

LVL 
89 921 

 
89 921 

 

ERAF projekts "Ugāles vidusskolas infrastruktūras 
uzlabošana izglītojamiem ar kustību traicējumiem" P-
208/2010 

06.07.2010 
 

LVL 
60 000 

 
60 000 

 

ELFLA projekta "Vārves pagasta ivenstīcijas publiskā 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošnai sabiedriskās 
ēkas "Rozītes" rekonstrukcija" P-206/2010 

06.07.2010 
 

LVL 
27 000 

 
27 000 

 

ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļa Lejiņas 
_Jūrmala seguma posmā no 0.26 līdz 1.26. km 
rekonstrukcija" P-205/2010 

06.07.2010 
 

LVL 
92 200 

 
92 200 

 

ELFLA projekts "Piltenes pilsētas brīvdabas estrādes 
rekonstrukcija 3. kārta" P-207/2010 

06.07.2010 
 

LVL 
9 000 

 
9 000 

 

ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļa Lejiņas 
_Jūrmala seguma posmā rekonstrukcija" 2.kārta P-
336/2010 

22.09.2010 
 

LVL 
116 420 

 
116 420 

 

Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija 
P-367/2010 

22.09.2010 
 

LVL 
44 646 

 
44 646 
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Kurināma iegādei 2010./2011.gada apkures sezonas 
nodrošināšanai P-379/2010 

22.09.2010 
 

LVL 
100 000 

 
100 000 

 

   1359180 2478460 

 
Avots: Ventspils novada publiskais pārskats, 2009 

Speciālais budžets 
 
2009. gadā ieņēmumi pašvaldības speciālajā budžetā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) bija 990,7 tūkst. latu un, 
salīdzinot ar 2008.gadu, tie samazinājušies par 813,5 tūkst. latu jeb 45%.  64.8% no pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumiem veidoja mērķdotācija pašvaldību autoceļu fondam – 282,6 tūkst. latu, un mērķdotācija pašvaldībām 
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem – 359,8 tūkst.lati. 
 
2009. gadā pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) salīdzinājumā ar 2008. gadu bija 
par 806,7 tūkst. latu mazāki jeb – 44,4% un bija 806,7 tūkst. latu. Proporcionāli lielāko pašvaldības speciālā budžeta 
izdevumu daļu 41,8%, jeb 414,9 tūkst. lati veidoja izdevumi ekonomiskajai darbībai, kas ietvēra izdevumus Ventspils 
novada ceļu, ielu seguma uzturēšanai, remonta darbiem un rekonstrukcijai. Otra lielākā pašvaldības speciālā budžeta 
izdevumu daļa 18% bija saistīta ar pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanu 178,3 tūkst. lati, vides aizsardzības 
pasākumu finansēšanai tika izlietoti 5,9%, jeb 49,4 tūkst. lati, transfertu izdevumi – 68,5%, jeb 679,1 tūkst. lati. 
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12. VENTSPILS  NOVADA  SPECIALIZĀCIJA  

12.1. Ventspils novada specializācija 

 
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona ekonomisko profilu Ventspils novada attīstības perspektīvu ietekmē Ventspils 
pilsētas attīstības tendences, kas saistītas ar piekrasti un ostas darbību, kā arī starptautiskiem ceļu transporta koridoriem, 
kas nodrošina galveno tranzīta satiksmi Latvijā austrumu – rietumu virzienā, sekmējot novadā ražošanu (produkcijas 
eksporta iespējas), mājokļu būvniecību, daudzveidīgu pakalpojumu un rekreācija iespēju nodrošināšanu. 

 
Novada galvenie zemes izmantošanas veidi ir saistīti ar mežsaimniecību un lauksaimniecību. Mežu daudzums, to kvalitāte 
un ģeogrāfiskais izvietojums nosaka nozīmīgu lomu tautsaimniecībā, nodrošinot nodarbinātību un stabilus ienākumus, kā 
arī dodot būtisku ieguldījumu novada ekonomikā. Lauksaimniecībā ļoti labas attīstības iespējas ir bioloģiskās un 
netradicionālās lauksaimniecības nozarēm.  
 
Dabas resursu ziņā Ventspils novads ir bagāts ar zemes dzīļu resursiem (derīgie izrakteņi) un daudzveidīgām dabas ainavām 
ar virszemes ūdeņiem (jūra, upes, iekšzemes ezeri, ūdenskrātuves, dzirnavu dīķi un dīķi), nodrošinot plašas rekreācijas 
iespējas novadā. Novada novietojums un resursi (vējš, jūras viļņu enerģija, meži jeb koksnes resursi, biomasa) ir pamats 
atjaunojamās enerģijas ražošanai.   

Viena no perspektīvajām uzņēmējdarbības nozarēm Ventspils novadā ir tūrisms. Priekšrocības šīs jomas attīstībai ir garā 
un daudzveidīgā Baltijas jūras piekraste, upju un ezeru ūdens resursi, dabas ainavas, kā arī kultūrvēsturiskais mantojums 
(Jūrkalne - suitu kultūrtelpa –  UNESCO sarakstā iekļautais pasaules kultūras mantojums, Ziemeļkurzemes lībieši). 
Perspektīvie tūrisma veidi ir visi aktīvie un uz vietējām tradīcijām balstītie tūrisma veidi – velotūrisms, ūdenstūrisms, 
pārgājienu tūrisms, medicīnas un rehabilitācijas tūrisms, gastronomiskais tūrisms, dabas tūrisms, nišu tūrisms (medības, 
makšķerēšanas tūrisms u.c.). 
 
Novadā ir aktīva sporta un kultūras dzīve ar izkoptām tradīcijām. 
 
Attiecībā uz telpiskās attīstības perspektīvu, nākotnes telpiskajā perspektīvā iezīmējas divi attīstības centri: Ugāle un Piltene, 
kur pastāv arī lielākas iespējas attīstīt ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Šo centru attīstības pilnveidošanās var notikt, 
ņemot vērā jau esošo infrastruktūru, izglītības, kultūras, veselības aprūpes, sociālās aprūpes, atpūtas un darījumu iestādes, 
kā arī esošo uzņēmējdarbību. Ugāles un Piltenes atrašanās vieta novadā un iedzīvotāju blīvums veicina to funkcionāli arī 
turpmāk attīstīt par vietējas nozīmes pakalpojumu centriem, sniedzot nozīmīgākos pakalpojumus ar atbilstošu infrastruktūru 
(autoceļi, energoapgāde, telekomunikācijas un informāciju tehnoloģijas, ūdensapgāde un kanalizācija) uzņēmējdarbības 
attīstīšanai. Biznesa inkubatoru pakalpojumi tiek sniegti Ventspilī, bet nākotnē uzņēmējdarbības atbalstam ir vēlams 
palielināt šādu pakalpojumu pieejamību (telpas, konsultācijas, infrastruktūru un biroja pakalpojumus) arī Ugālē un Piltenē. 
 
Ņemot vērā novadā pieejamos resursus un to, ka caur Ventspils novadu tiek nodrošināta galvenā tranzīta satiksme 
valsts austrumu – rietumu virzienā, novads ir pārvaldes, pakalpojumu, ražošanas un tūrisma centrs nacionālā un 
reģionālā līmenī. Eiropas līmenī novadam ir lielas iespējas kļūt par daudzpusīgi attīstītu aktīvā tūrisma centru. 

12.2. Ventspils novada funkcionālās saites 

 
Ventspils novadam, plānojot turpmākos attīstības virzienus, ir svarīgi noteikt sadarbības virzienus ar blakus esošajām 
novada teritorijām. Iespējamās galvenās sadarbības funkcionālās saites dotas 12.2.-1 tabulā. 

12.2.-1 tabula 
Funkcionālās saites 

 

Galvenās 
funkcionālās 

saites 

Sadarbības teritorijas 
 

Sadarbības tēmas 
 

Paskaidrojums 
 

Darba tirgus Ventspils 
Talsi, Kuldīga 

Transporta infrastruktūra 
Sabiedriskais transports 

 

Uzņēmumu ražošanas attīstības iespējas, 
izmantojot ostas pakalpojumus 

Ventspils novada nodrošinājums ir 
dzīvesvieta dabai tuvā vidē 

 

Tūrisms Ventspils pilsēta, 
 Alsungas, Dundagas, 

Pāvilostas, Kuldīgas un 
Talsu novadi 

Kopīgi izstrādāti velomaršruti 
Tūrisma apskates vietu 

iekļaušana kopējos 
informācijas avotos 

 

Tūristiem pieejamā daudzveidīgā Baltijas 
jūras piekraste, upju un ezeru ūdens resursi 
un dabas ainavas var sekmēt sadarbību ar 
blakus esošajām teritorijām par vienotu 

informācijas avotu izveidi, piedāvājot 
izstrādātus velomaršrutus 

Izglītība Ventspils pilsēta, Izglītības iespējas pēc Ugāles un Piltenes vidusskolas pieejamība 
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Galvenās 
funkcionālās 

saites 

Sadarbības teritorijas 
 

Sadarbības tēmas 
 

Paskaidrojums 
 

Alsungas, Dundagas, 
Pāvilostas, Kuldīgas un 

Talsu novadi 

pamatskolas 
Speciālās izglītības iestādes 

 

novada un apkārtējo teritoriju skolēniem  
Ugāles mūzikas un mākslas skolas un 

Piltenes mūzikas skolas piejamība 

Kultūra Ventspils pilsēta, 
Alsungas, Dundagas, 

Pāvilostas, Kuldīgas un 
Talsu novadi 

Kopīga kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana 
 Kopīgi kultūras pasākumi 

 

Kopīgs kultūrvēsturiskais mantojums 
(Jūrkalnei un Alsungai - suitu kultūrtelpa, 

Ances un Dundagas Ziemeļkurzemes lībieši) 
sekmē kopīgu tā saglabāšanu un 

popularizēšanu 
Dažādu kopīgu kultūras pasākumu iespējas 

sadarbojoties ar blakus esošajiem 
novadiem un Ventspils pilsētu 

Sports Ventspils 
Alsungas, Dundagas, 

Pāvilostas, Kuldīgas un 
Talsu novadi 

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūras piedāvājums 

 

Burāšanas iespējas Usmas ezerā un laivas 
noma Irbes upē no Rindas 

 

Veselības 
aprūpe   

Ventspils pilsēta, 
Alsungas, Dundagas, 

Pāvilostas, Kuldīgas un 
Talsu novadi 

Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība 

 

Ventspils novadam ir nepieciešama 
sadarbība īpaši specializēto veselības 

aprūpes pakalpojumu jomā, lai 
iedzīvotājiem nodrošinātu plašā nozīmē 

pieejamus pakalpojumus 
 

Sociālie 
pakalpojumi 

Ventspils pilsēta, 
Alsungas, Dundagas, 

Pāvilostas, Kuldīgas un 
Talsu novadi 

Sociālo pakalpojumu 
pieejamība  

 

Ventspils novadā atrodas bērnu nams 
„Stikli” 

Puzes pagastā un 
sociālās aprūpes centrs Ances pagastā, bet 

nepieciešams nodrošināt sociālo 
pakalpojumu  sniegšanas efektivitāti 
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VENTSPILS NOVADA SVID ANALĪZE 
 

CILVĒKRESURSI 
(iedzīvotāji  un nodarbinātība) 

Stiprās puses Vājās puses 

 
Ciemi, kas atrodas Ventspils tuvumā un pagastu centros, ir 
iedzīvotāju skaita ziņā vairāk apdzīvoti 
 
Latviešu īpatsvars (>90% no visiem novada iedzīvotājiem ir 
latvieši) 
 
Patriotiski, zinoši un profesionāli darbinieki 
 
Liela sabiedrības daļa ir ar bagātu kultūru un tradīcijām 
 
Atrašanās valsts galvenā un valsts 1.šķiras autoceļu tuvumā 
nodrošina iedzīvotāju mobilitāti 
 
 

Zems dzimstības līmenis 
 
Darbaspēka kvalitāte neatbilst darba tirgus pieprasījumam 
 
Neliels iedzīvotāju blīvums (vietām pat 1,5 - 2 cilvēki uz km

2
) 

 
Mazajos vēsturiskajos centros iedzīvotāju skaits ir neliels (no 
dažiem līdz 50 iedzīvotājiem katrā) 
 
Vietējiem iedzīvotājiem trūkst darba vietas vai arī cilvēki tiek 
nodarbināti neoficiāli 
 
Turpinās darbaspējīgo iedzīvotāju emigrācija 
 

Iespējas Draudi 

Labvēlīgas uzņēmējdarbības attīstības rezultātā var rasties 
jaunas darbavietas 
 
Apdzīvoto vietu centros iedzīvotājiem ir iespēja iegūt 
informāciju un papildināt savas zināšanas, izmantojot 
vakarskolas 
 
Saglabāt vēsturiskos centrus, savu identitāti un kultūru 
 
Veicināt tūrisma attīstību 
 
Palielināt pašnodarbināto skaitu 
 
Veicināt sadarbību ar sabiedriskām organizācijām, radot 
iespējas izglītības papildināšanai iedzīvotājiem arī novada 
attālākajās teritorijās  
 

Darba vietu trūkums kavē jauniešus pēc mācību beigām 
atgriezties dzimtajā ciemā  
 
Pasliktinoties demogrāfiskajam stāvoklim, atsevišķos 
vēsturiskos ciemos iedzīvotāji nākotnē var nebūt 
 
Pasliktinoties ekonomikai, samazinās iedzīvotāju labklājība 
un nepieciešamība pēc pakalpojumiem 
 
Negatīva demogrāfiskā situācija, pastiprinās emigrācija, 
turpinās sabiedrības novecošanās 
 

 

NOVADA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA  
(ekonomiska,  investīciju vide, komercdarbība (ražošana, lauksaimniecība, mežsaimniecība, darījumi un 

komercpakalpojumi), teritorijas izmantošana un attīstība) 

Stiprās puses Vājās puses 

Ventspils tuvums, valsts galvenā un valsts nozīmes 1.šķiras 
autoceļi un apmierinoša ceļu infrastruktūra 
 
Novadā ir ievērojamas smilts - grants un smilts ieguves 
vietas 
 
Uzņēmējdarbības dažādība novada teritorijā, vairāki spēcīgi 
uzņēmumi 
 
Vairākās pašvaldībās (īpaši Vārves pagastā) ir attīstīta 
lauksaimniecība 
 
Pietiekoši resursi mežistrādei un pietiekoši daudz brīvās 
teritorijas uzņēmumu attīstībai 
 
Visās novada pašvaldībās ir veikali pirmās nepieciešamības 
preču iegādei un autoveikali, kuri apkalpo attālākos ciemus 
un viensētas 
 
Labvēlīga vide atjaunojamo energoresursu ražošanai 
 

Daudzviet slikta grants ceļu kvalitāte un dzelzceļa pievada 
trūkums 
 
 
Mazajiem uzņēmējiem ir grūtības piesaistīt ES 
līdzfinansējumu, saņemt kredītus ar izdevīgiem 
nosacījumiem 
 
Nevienmērīga un nelīdzsvarota uzņēmējdarbības attīstība 
novada teritorijā 
 
Lauksaimniecībai ne īpaši labvēlīgi laika apstākļi un lielākajā 
novada teritorijā zema augsne auglība  
 
Mazajiem un vidējiem ražotājiem tiek piemērotas 
lielražotāju prasības un nepietiekami līdzekļi pamatlīdzekļu 
atjaunošanai 
 
Nevienmērīga pakalpojumu pieejamība novada teritorijā 
 
Iedzīvotājiem nepietiekoša pirktspēja 
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Novadā ražošana orientēta galvenokārt vietējam tirgum 
 

Iespējas Draudi 

Ciešāka sadarbība ar Ventspili kā spēcīgu ekonomisko centru 
un ostu 
 
Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana, sadarbība ar 
pašvaldību, t.sk., infrastruktūras sakārtošana 
 
Izmantot racionāli vietējos dabas resursus: smilts, grants, 
māla, kūdras u.c. atradnes  
 
Izmantot novada atļautās teritorijas alternatīvo 
energoresursu ieguvei, piemēram, vēja ģeneratoru 
uzstādīšanai 
 
Veicināt videi draudzīgas ražošanas attīstību  
 
Piesaistīt investīcijas - daudz īpaši atbalstāmās teritorijas, 
izmantot neapsaimniekotās ēkas, teritorijas un esošo 
infrastruktūru uzņēmēju atbalstam 
 
Sadarbības veidošana ar ārvalstu investoriem 
 
Nodrošināt efektīvu ES fondu piesaisti novada attīstībai 
 
Apmācību organizēšana uzņēmējiem 
 
Racionāla koksnes izstrāde- bezatlikuma tehnoloģiju 
ieviešana 
 
Dažādot tūrisma piedāvājumu ar apskates objektiem un 
pakalpojumiem 
 
Eksporta apjoma palielināšana, ārējā tirgus apguve 
 
Racionāli izmantot brīvo dzīvojamo fondu 

Turpinās ekonomikas stagnācija 
 
Augstas darbinieku izmaksas un augsts produkcijas 
pašizmaksa nesekmē uzņēmumu konkurētspēju 
 
Nepārtrauktas izmaiņas likumdošanā un nodokļu politikā 
 
Neprognozējama un mainīga valsts lauksaimniecības 
politika, nepietiekama lauksaimniecības nozares lobēšana 
ES, nevienlīdzīgi nosacījumi ar vecajām dalībvalstīm 
 
  

 

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI  
(transports, sakari, komunālā saimniecība, enerģētika) 

Stiprās puses Vājās puses 

Vairākos pagastos ir rekonstruēta ūdenssaimniecības 
infrastruktūra 
 
Sakārtota siltumapgāde Tārgalē un Piltenē 
 
Visos pagastu centros ir bezmaksas interneta lietošanas 
iespējas  
 
Pašvaldību centros ar apmierinošu kvalitāti sakarus 
nodrošina Lattelecom, LMT, TELE2, un BITE 
 
Laba tranzītsatiksme  
 
Valsts galvenais un valsts nozīmes 1. šķiras autoceļu tuvums 
nodrošina uzņēmējdarbības attīstību 
 
No valsts nozīmes 1. šķiras autoceļiem līdz pagastu centriem 
ir asfaltēti ceļi 
 
 
 
 

Nevienmērīga komunālo pakalpojumu sniegšana visā 
novadā  
 
Ne visās pašvaldībās ir sakārtota komunālā saimniecība - 
vājš tehnoloģiskais nodrošinājums 
 
Lattelekom telefona sakaru pasliktināšanās, ieviešot 
radiotelefonus- jauno ciparu tīklu, lēns internets, LMT, TELE 
2, BITE pakalpojumu kvalitāte pasliktinās proporcionāli 
attālumam no centra 
 
Slikta grants seguma ceļu kvalitāte, ceļa norāžu trūkums 
nelieliem ceļiem 
 
Slikta ceļu infrastruktūra starp esošajiem pagastu centriem, 
nav tilta pār Ventu starp Pilteni, Užavu un nav apvedceļa 
Ventspils pilsētai 
 
Neapmierinoša kvalitāte valsts 2.šķiras un pašvaldību 
autoceļiem 
 
Dzīvojamā fonda trūkums, izņemot Ugāli 
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Nepietiekošs un visai novada teritorijai nevienmērīgs 
sabiedriskā transporta nodrošinājums  
 
 

Iespējas Draudi 

Iespēja izvēlēties interneta pakalpojuma sniedzēju  
 
Veicināt komunālās saimniecības sakārtošanu, t.sk. 
energoefektivitātes uzlabošanu 
 
Ventspils apvedceļa izveide un papildus tilta izveide pāri 
Ventai 
 
Uzlabot ceļu infrastruktūru, t.sk., noasfaltējot atsevišķus 
ceļu posmus  
 
Sakārtot, atjaunot un paplašināt dzīvojamo fondu 
 
Nodrošināt vienmērīgus sabiedriskā transporta 
pārvadājumus novadā 
 
Iespēja izveidot novadā kopīgu komunālās saimniecības 
uzņēmumu 
 
Attīstīt vienmērīgu komunālo pakalpojumu sniegšanu visā 
novadā 

Finanšu līdzekļu trūkums 
 
 
 

 
 

IZGLĪTĪBA  
(izglītības iestādes, interešu izglītība un mūžizglītība) 

Stiprās puses Vājās puses 

Novada vispārējās izglītības iestādes piedāvā pietiekami 
kvalitatīvu un daudzveidīgu pamatizglītības, vidējās izglītības 
un interešu izglītības klāstu 
 
Tiek nodrošināta izglītības ieguve iespējami tuvu izglītojamo 
dzīvesvietai 
 
Novadā ir pietiekošs PII skaits- veiksmīgi un ar labiem 
rezultātiem darbojas 5 PII, 6 skolās ir izveidotas pirmsskolas 
jaukta vecuma bērnu grupas 
 
Visas skolās ir akreditētas izglītības programmas un tās ir 
nodrošinātas ar pedagogiem, kuriem ir atbilstoša izglītība  
 
2 vidusskolās ir atvērtas vakarskolas filiāles 10.-12. klašu 
audzēkņiem vidējās izglītības iegūšanai 
 
Valstī noteiktais koeficients-1,3 pedagogu darba samaksai ir 
zināms atbalsts mazo skolu saglabāšanai 
 
Izveidotas daudzfunkcionālas izglītības iestādes, kas ļauj 
optimizēt izmaksu efektivitāti visās izglītības pakāpēs 
 
Skolēnu piesaistei ir nodrošinātas internāta izmantošanas 
iespējas 4 novada izglītības iestādēs  
 
Tiek veikts regulārs papildus darbs ar bērniem 
 
Novadā ir Stiklu internātpamatskola, kas nodrošina iespēju 
pamatskolas izglītību iegūt bērniem un jauniešiem ar 
mācīšanās traucējumiem un tiek realizētas speciālās 
izglītības programmas  

Neliels skolēnu skaits klasēs, daudzviet apvienotas klases 
 
Nelielais skolēnu skaits negatīvi ietekmē skolas uzturēšanas 
izmaksas, tās palielinot 
 
Lielākajā daļā skolu ir nepietiekama materiāli tehniskā bāze, 
tai skaitā, mācību uzskates līdzekļu trūkums, nepietiekams 
jaunu un modernu datoru nodrošinājums 
 
Ne visām skolām ir sporta laukumi, esošo sporta laukumu 
segumi neatbilst sporta nodarbību prasībām 
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Ugāles vidusskolā ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem 
 
Visās skolās ir bezmaksas interneta pieeja 
 
4 izglītības iestādēs ir atvērti internāti, un vairākās kolās ir 
izveidoti bērnu centri un pagarinātās dienas grupas 
 
Visās novada skolās tiek nodrošināta interešu izglītība, ko 
koordinē Skolēnu nams  
 
5 novada skolās darbojas BJSS filiāles, ir 1 mūzikas skola un 1 
mākslas un mūzikas skola 
 
Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Liepājas pilsētu tuvums nodrošina 
iespējas turpināt izglītību profesionālajās un augstākajās 
mācību iestādēs 
 
Mūžizglītību novadā realizē vairākas biedrības, kas 
sadarbojas arī ar kaimiņu pašvldībām 
 

Iespējas Draudi 

Veidot sadarbību starp izglītības iestādēm, tai skaitā kļūstot 
par sociālā tīklojuma centriem un nodrošinot tajos 
pieaugušo izglītības programmas mūžizglītības kontekstā, kā 
arī radot iespējas izmatot modernās tehnoloģijas 
 
Skolotājiem ir iespēja laiku veltīt ikvienam audzēknim, 
attīstīt tā talantus 
 
Informācijas iegūšanas un servisa līmeņa paplašināšana, 
izmantojot IT iespējas 
 
Saglabāt sākumskolu (1.-4.kl.) maksimāli tuvu iedzīvotājiem, 
optimizējot vecāko klašu skolēnu apmācības un ņemot vērā 
ģeogrāfisko izvietojumu- attālumus, nodrošinot skolēnu 
pārvadājumus 
 
Dažādu projektu izmantošana pieredzes apguvei un papildus 
līdzekļu piesaistei 
 
Izpētīt mūžizglītības vajadzības novadā un attīstīt Ventspils 
novada NVO mūžizglītības piedāvājumu, kā arī izmantot 
Ventspils augstskolas tālākizglītības piedāvājumu  
 
Veicināt un attīstīt karjeras izglītību  
 
Attīstīt izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi- aprīkojot 
dabaszinātņu kabinetus un nodrošinot skolas ar jaunākās 
paaudzes datoriem 
 
Pie skolām izveidot rotaļu laukumus un sporta laukumus ar 
atbilstošu segumu  

Sabiedriskā transporta sadārdzināšanās var negatīvi 
ietekmēt skolotāju mobilitāti 
 
Samazinās darba vietu skaits 
 
Iedzīvotāju skaita samazināšanās var negatīvi ietekmēt PII 
un skolu tīklu 
 
Skolēnu skaita turpmāka samazināšanās var būt reāls 
drauds vairāku novada pamatskolu pastāvēšanai 
 
Mainīga un nestabila valsts izglītības politika 
 
Palielinās bērnu un jauniešu skaits ar īpašām vajadzībām  
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VESELĪBA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN PALĪDZĪBA  
(infrastruktūra un pakalpojumi) 

Stiprās puses Vājās puses 

Ir izveidota pašvaldības iestāde Sociālais dienests, ir 
pietiekams sociālo darbinieku tīkls novadā 
 
Ģimenes ārstu prakse, paplašināts sniegto pakalpojumu 
klāsts 
 
Novadā darbojas sociālo pakalpojumu sniedzējs- bērnu 
nams „Stikli” 
 

Novadā nedarbojas neviens sociālās aprūpes centrs  
 
Nav nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 
 
 
 

Iespējas Draudi 

Veidot kopīgu sociālās palīdzības sistēmu, izveidot jaunu 
sociālās aprūpes centru, paplašināt sniegto sociālo 
pakalpojumu klāstu 
 
Veicināt ārstu un cita medicīniskā personāla piesaisti 
 
Kvalifikācijas celšanas un atbilstošas izglītības ieguves 
iespējas sociālajiem darbiniekiem  
 

Palielinās sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits 
 
Finanšu līdzekļu trūkums 
 
 
 

 

KULTŪRVIDE  
(infrastruktūra, tradīcijas un pasākumi) 

Stiprās puses Vājās puses 

Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas 
 
Vienmērīgs kultūras iestāžu izvietojums visā novada 
teritorijā (10 no 12 pašvaldībām ir savs kultūras nams un 2 
pašvaldībās ir kultūras pasākumiem piemērotas telpas) 
 
Novadā ir renovēti 7 kultūras nami 
 
Novadā darbojas 6 brīvdabas estrādes 
 
Profesionālās mākslas pieejamība novadā 
 
Bibliotēkās ar bezmaksas interneta pieslēgums 
 
Visas novada bibliotēkas ir akreditētas 
 
Visas pašvaldības finansiāli atbalsta amatiermākslas 
kolektīvus  
 
Gandrīz visās pašvaldībās ir kultūrvēsturisko mantojumu  
apskates vietas 
 
Ir izdotas kultūrvēsturiskas grāmatas par Anci, Popi un Ugāli 
 
Notiek informācijas izdevumu apmaiņa starp novada 
iedzīvotājiem 

Kultūrvides vāja infrastruktūra un materiālās bāzes stiprs 
nolietojums 
 
Neatbilstošs mūsdienu prasībām tehniskai nodrošinājums  
 
Nav pietiekoša vides pieejamība kultūras objektiem 
vecākiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar īpašām 
vajadzībām  

Iespējas Draudi 

Tūristu piesaiste, dažādojot piedāvājumu un veidojot 
kultūrtūrisma attīstību 
 
Bibliotēku datorizācija sniedz iespēju piekļūt un izmantot 
pasaules datu bāzes 
 
Starptautiskā sadarbība, veicinot info apmaiņu starp 
iedzīvotājiem 
 
Veicināt turpmāku attīstību kultūras dzīvei 

Ilgstoša finanšu trūkuma rezultātā var iet bojā daudzi vērtīgi 
kultūras objekti 
 
Iedzīvotāju, īpaši jauniešu, aizplūšana no laukiem kavē 
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma nodošanu 
nākamajām paaudzēm 
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TŪRISMS UN AKTĪVĀ ATPŪTA 
(infrastruktūra un pasākumi) 

Stiprās puses Vājās puses 

Liela mežu un ainavu, jūras un iekšējo ūdeņu bagātība, 
interesanti kultūrvēsturiski un tūrisma apskates objekti 
 
Naktsmītņu piejamība 
 
Usmas ezerā ir jahtu burāšanas iespējas 
 
Popes pagastā ir autotrase, Ziru pagastā - mototrase un 
Ugāles pagastā- Triāla trase 
 
Sporta entuziasti, kas rīko starptautiskas sporta sacensības  
triālā, burāšanā un orientēšanās sportā 
 
 

Slikts grantēto ceļu stāvoklis nesekmē tūristu piesaisti 
 
TIC (tikai 4 pašvaldībās tādi ir izveidoti), reklāmas un 
informatīvo ceļa zīmju nepietiekamība, labi sagatavotu gidu 
ar labām svešvalodu zināšanām trūkums 
 
Nepietiekami attīstīta tūrisma infrastruktūra, kas savienotu 
tūrisma apskates objektus un naktsmītnes  
 
Nav vienmērīgas sporta infrastruktūra novadā.  
 
Nepietiekoša reklāma 

Iespējas Draudi 

sadarbīboties ar Ventspils TIC tūrisma reklāmas jomā 
 
Kultūrtūrisma, izglītojošā, lauku un ekotūrisma attīstības 
iespējas 
 
Attīstoties tūrismam, uzņēmēji var sniegt dažāda veida 
pakalpojumus 
 
Izveidot organizētu pieeju jūrai un iekšējiem ūdeņiem, 
paredzot vietas automašīnu novietošanai 
 
Izveidot veloceliņu un velomaršrutu, iekļaut informāciju 
starptautiskos bukletos un internetā 

Cilvēku nomāktība var padziļināties esošās ekonomiskās 
situācijas rezultātā un ierobežot to vēlmi ceļot un aktīvi 
atpūsties 
 
Tūrisma uzņēmējdarbība, sezonalitātes rakstura dēļ, var būt 
nerentabla 
 
Vides kvalitātes pasliktināšanās var mazināt tūrisma plūsmu 
 
Finanšu resursu trūkums 
 
Tūristu skaita samazināšanās 

 

VIDE UN VIDES INFRASTRUKTŪRA 
 (gaisa kvalitāte, atkritumu saimniecība, ūdenssaimniecība, notekūdeņi, drošība un aizsardzība) 

Stiprās puses Vājās puses 

Dažos ciemos ir atjaunotas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas, uzstādītas atbilstošas attīrīšanas iekārtas 
 
Virszemes ūdeņu un notekūdeņu kvalitāte atbilst 
normatīvajām prasībām 
 
Ciematos pamatā tiek izmantots videi draudzīgs kurināmais 
 
Gaisa kvalitāte novadā atbilst normatīvajām prasībām 
 
Novadā maz uzņēmumu, kuru darbības rezultātā rastos 
bīstamie atkritumi 
 
Zemes dzīļu resursi ir pietiekošā apjomā, ko iespējams 
izmantot arī nākotnē 
 
Novada ģeogrāfiskais izvietojums ir labvēlīgs tālākai 
attīstībai 

Dažviet nolietota ūdens apgādes un kanalizācijas 
infrastruktūra, ūdens apgādes sistēmās avāriju gadījumā 
rodas ūdens zudumi  
 
Daudzi ūdens apgādes urbumi netiek ekspluatēti vai arī nav 
tamponēti (hermētiski noslēgti) 
 
Dzeramā ūdens nepietiekoša kvalitāte - paaugstināts dzelzs 
saturs 
 
Notekūdeņu uzskaite vairumā gadījumu notiek aprēķinu 
ceļā- nav precīzu datu 
 
Saimnieciskās darbības ierobežojumi dabas aizsardzības 
teritorijās kavē komerciāli izmantot zemes resursus 
 
 

Iespējas Draudi  

Piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanai, 
izbūvējot jaunus tīklus, pieslēgt jaunus patērētājus, t.sk., 
komercsabiedrības 
 
Piesaistīt finansējumu ūdens apgādes urbumu sakārtošanai 
un NAI rekonstrukcijai 
 
Uzstādīt atdzelžošanas iekārtas dzeramā ūdens kvalitātes 
uzlabošanai 

Esošais naftas vads caur Ugāles un Usmas pagastiem 
nelegālas pieslēgšanas rezultātā var radīt grunts 
piesārņojumus 
 
Ekoloģiska dzelzceļa katastrofa   
 
Pieostas rūpniecības un ķīmisko kravu terminālu radītie 
piesārņojuma draudi 
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Iespējas uzstādīt NAI notekūdeņu daudzuma mērītājus 
 
Veikt komunālo saimniecību nolietotās tehnikas nomaiņu 
 
Attīstīt videi draudzīgas un uz inovācijām balstītas 
komercdarbības formas 
 
Nākotnē iespējams turpināt izmantot zemes dzīļu resursus 
 
Iespēja izstrādāt detalizētu rekultivācijas projektu izmantoto 
derīgo atradņu laukumiem un tos rekultivējot 
 
Iespējas izmantot dabas daudzveidību dabas tūrisma 
veicināšanai 
 

Vides stāvokli var pasliktināt videi nedraudzīga kurināmā 
pielietojums 
 
Novadam ūdenssaimniecības sakārtošana ciemā ar nelielu 
iedzīvotāju skaitu var nebūt prioritāte 
 
Ne visās vietās iespējams pilnībā attīrīt notekūdeņus, kas var 
izraisīt grunts un virszemes ūdeņu piesārņojumu 
 
Zemes dzīļu izpētes rezultātā var konstatēt, ka to izstrāde ir 
apgrūtināta 
 
Iespējami draudi bioloģiskajai daudzveidībai, kas varētu 
rasties ĪADT un mikroliegumos, aktivizējot saimniecisko 
darbību 
 
Iespējami draudi dabas daudzveidībai un dabas tūrisma 
iespējām intensīvas saimnieciskās darbības attīstības 
gadījumā 
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PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr.1 
 

Ventspils novadā ietilpstošo pašvaldību teritorijas kopplatības īpatsvars (01.01.2008.) 
 

Teritorija Kopplatība (ha) Teritorijas īpatsvars(%) 

USMAS pagasts 21940,1 9 

POPES pagasts 16771,9 7 

PUZES pagasts 20720,0 8,4 

UŽAVAS pagasts 12552,0 5,1 

JŪRKALNES pagasts 9959,0 4 

ZIRU pagasts 15389,8 6,2 

VĀRVES pagasts 12544,2 5,1 

UGĀLES pagasts 29220,0 11,9 

ZLĒKU pagasts 10720,0 4,3 

TĀRGALES pagasts 36433,5 14,7 

ANCES pagasts 39778.4 16,1 

PILTENES pilsēta ar lauku teritoriju 20135,0 8.2 

Kopā: 247230,0 100 

Avots: Novada izveides projekts, 2008
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                              Pielikums Nr.2 
 

Ventspils novada  teritorijas  zemes platību sadalījums pa lietošanas veidiem 
 

Teritorija L/s izmantojamā 
zeme (ha) 

Meži (ha) Krūmāji (ha) Purvi (ha) Ūdeņi (ha) Zem ēkām un 
pagalmiem (ha) 

Ceļiem (ha) Pārējais (ha) Meliorētās platības 

Piltene 337,7 39,7 14,8 3,5 6,1 68,1 38,8 24,7 158,7 

Piltenes pils. ar l.t. 5198,5 12195,8 222,3 400,3 666,8 108,2 300,2 509,5 3638,9 

Ances pagasts 4580,2 29232,8 266,1 2125,1 354,4 125,6 397,8 2696,4 2238,8 

Jūrkalnes pagasts 1400,4 6672,9 39,9 79,9 75,4 72,2 119,9 1498,4 1023,4 

Popes pagasts 2854,9 11718,9 114,4 671,6 299,1 129,6 346,3 637,3 1939,7 

Puzes pagasts 3534,5 13064,3 66 28,3 89,1 164,4 35,3 3746 2937,8 

Tārgales pagasts 7258,9 24161,5 168,4 1433,9 738,4 292,9 822,6 1556,0  

Ugāles pagasts 5009,8 20846,5 165,6 360,0 471,0 212,8 468,8 1781,4 3202,8 

Usmas pagasts 1936,6 13147,2 98,1 1729.1 4198,2 94,1 236,6 500,2 1017,2 

Užavas pagasts 5583,6 5143,0 197,6 365,1 243,4 113,3 342,5 563,3 4287,9 

Vārves pagasts 6460,4 3729,7 67,3 324,9 518 246,5 315,5 891,9 5644,8 

Ziru pagasts 4586,2 9185,2 84 45,6 495 110,7 305,4 577,7 3359,9 

Zlēku pagasts 2421,8 6799,7 90,9 510,9 296,7 74,3 179,4 347,3 1834,8 

Kopā novadāā 51163,5 155937,2 1595,4 8078,2      

Avots: Novada izveides projekts, 2008
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Pielikums Nr.3 

Ventspils novada purvi 
 

Nosaukums Tips Piezīmes 

Asiķu (Ašķu) zemais  

Apsīšu zemais  

Baltais (Ansiņu) augstais Dabas liegums „Nagļu un Ansiņu purvi” 

Baltais – Popānu - Lācarāju augstais  

Bālmaņu augstais  

Bērzraga zemais  

Būšnieku zemais  

Dižais   augstais/ jauktais  

Dižpurvs (Stiklu) augstais Dabas liegums „Stiklu purvi” 

Dižpurvs (Ances) augstais Dabas lieguns „Ances purvi un meži” 

Dižs augstais  

Duņņu (Ieru) augstais  

Dūkļu zemais  

Dūmiņu augstais  

Dūņezers augstais  

Dzeņu augstais  

Dziru augstais  

Ezerlejas zemais  

Ezerpļavas zemais  

Gansilu (Pumpuru) augstais  

Grīvas pļavas  zemais  

Grodmaņu augstais 
pārejas 

 

Jaunarāju zemais  

Kalniņu augstais  

Kambaru jauktais  

Kapacu zemais  

Kāpu augstais 
zemais 

 

Kārāmeža zemais  

Klāņu augstais Dabas liegums „Klāņu purvs” 

Kūļu zemais  

Kvartāla pārejas  

Līvu augstais  

Luknas (Mazupes) pārejas/zemais  

Lūkais augstais  

Lūžņu zemais  

Mazlīduma augstais  

Mazpurva zemais  

Mācītājlejas zemais  

Māteru zemais  

Meķu (Novadu) augstais  

Muižnieku augstais  

Nagļu zemais Dabas liegums „Nagļu un Ansiņu purvi” 

Norleju zemais  

Ošu pārejas  

Palgas zemais  

Pasiles zemais  

Pāžu augstais  

Pelciņu ezera pārejas  

Piltenes zemais  

Platenes jauktais/ zemais Dabas liegums „Platenes purvs” 

Pluču augstais Dabas liegums „Pluču tīrelis” 

Poļu augstais/zemais  

Puņu zemais  

Purmaļu zemais  
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Nosaukums Tips Piezīmes 

Puru augstais  

Putera (Pētera) zemais  

Pūņas augstais  

Pūteļu augstais  

Sakārņu augstais  

Sārces zemais  

Sārnates jauktais/zemais Dabas liegums „Sārnates purvs” 

Skarbas (Silkalēju) zemais / pārejas  

Sušķu zemais  

Šarlotes (Muižgaļu) zemais  

Tīsu jauktais Dabas liegums „Tīšezers” 

Trebēnu augstais  

Ukmežu augstais  

Upatu zemais  

Uzkūlas (Branda) zemais  

Ūdru pārejas/zemais  

Vanagu augstais Dabas liegums „Stiklu purvi” 

Vasenieku augstais Dabas liegums „Stiklu purvi” 

Vārves (Buļļu-Puņu) augstais/pārejas  

Vecozoliņu augstais  

Ventas vecgultnes zemais  

Ziediņu zemais  

Zūru Jauktais/zemais  

Druviņu tīrelis  Zemais   

Pelcīšu purvs  Zemais  Dabas liegums „Pelcīšu purvs” 

Avots: Ventspils rajona teritorijas plānojums, 2007 
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Pielikums Nr.4     
Ekspluatētās derīgo izrakteņu atradnes un laukumi Ventspils novadā 

2009. gadā  

 

Ieguvējs Pagasts Derīgais izraktenis Atradnes (laukuma) nosaukums 
 

SIA „Meliorators” Užavas pagasts Smilts-grants un smilts Spāde-Korsīši (Smilšlejas) 

AS „Latvijas valsts meži” Ances pagasts Smilts-grants un smilts Pope IV Rinda 

SIA „Molits” Ances pagasts Smilts-grants Brieži 

SIA „Transporte” Užavas pagasts Smilts-grants un smilts Spāde-Korsīši (Jaunbēri) 

SIA „VIA” Užavas pagasts Smilts Spāde-Korsīši  (Doņi - 2) 

SIA „Sumata” (bijusī 
Drenu rūpnīca Usma) 

Popes pagasts Smilts-grants  Mežsētas 

SIA „Venta 1” Popes pagasts Smilts-grants un smilts Vēde 

I/K „Smatex” Popes pagasts Smilts-grants un smilts Pope IV Uplejas 

SIA „S&Z” Užavas pagasts Smilts Gumbulnieki - Korsīši 

AS „BMGS” Popes pagasts Smilts-grants un smilts Ziņģeri 

SIA „Retran” Popes pagasts Smilts-grants  Rietumi 

SIA „Retran” Tārgales pagasts Smilts-grants  Vasaras 

SIA „Zibu-Ventspils” Vārves pagasts kūdra Vārves kūdras purvs 

AS „DCM Montāža” Ugāles pagasts Smilts Ķīši - Irškalni 

Avots: pašvaldību dati 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

105 

 

 
 

Pielikums Nr.5. 
Ventspils novada īpaši aizsargājamo teritoriju saraksts 

 

Dabas rezervāti 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 
Tiesību akts, kas nosaka aizsardzību 

1002 
Moricsalas dabas 
rezervāts 

Dabas 
rezervāts 

Usmas 
pagasts 

9874 802 1912 
Moricsalas dabas rezervāta likums (LR 

Saeima, 2000 g.) 

 
Dabas parki 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

3021* Abavas senleja 
Dabas 
parks 

Ugāles pagasts 
Usmas pagasts 
Zlēku pagasts 

9870 
9874 
9894 

14933 1957 
Noteikumi Nr.83 par dabas 
parkiem (LR MK, 1999 g.) 

3043 Užavas lejtece 
Dabas 
parks 

Užavas pagasts 
Ziru pagasts 

9878 
9890 

1434 2004 
08.04.2004 Noteikumi 

Nr.267"Grozîj. MK Not.Nr.83" (LR 
MK, 2004 g.) 

 

Dabas liegumi 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas nosaukums Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība (ha) 
No kura 

gada 
aizsardzībā 

Tiesību akts, kas 
nosaka aizsardzību 

5142* Raķupes ieleja Dabas liegums 
Ances pagasts 
Puzes pagasts 

9844 
9860 

2204 1987 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5169 Puzes smilšu krupju atradne Dabas liegums Puzes pagasts 9860 8 1987 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5170 Klāņu purvs Dabas liegums 
Popes pagasts 
Tārgales pagasts 

9856 
9866 

1615 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5171 Pluču tīrelis Dabas liegums 
Ugāles pagasts 
Usmas pagasts 

9870 
9874 

740 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5172 Sārnates purvs Dabas liegums 
Jūrkalnes pagasts 
Užavas pagasts 

9850 
9878 

1423 1987 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5173 Nagļu un Ansiņu purvs Dabas liegums Zlēku pagasts 9894 284 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5174 Tîšezers Dabas liegums Zlēku pagasts 9894 39 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5175 Piešdanga Dabas liegums Zlēku pagasts 9894 10 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5189* Stiklu purvi Dabas liegums 
Puzes pagasts 
Usmas pagasts 

9860 
9874 

7283 1977 

25.01.2011.Noteikumi 
Nr.82 „Grozīj. Mk 

Not.Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 

2011. g.) 

5203 Užava Dabas liegums Užavas pagasts 9878 3012 1999 Noteikumi Nr. 212 par 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=1002&z_chk=2500
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=1002&z_chk=2500
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=3021&z_chk=3527
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11712&z_chk=829
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5142&z_chk=4813
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5169&z_chk=5334
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5170&z_chk=5582
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5171&z_chk=5583
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5172&z_chk=5584
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5173&z_chk=5585
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5174&z_chk=5586
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5175&z_chk=5587
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5189&z_chk=5848
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5203&z_chk=4043
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dabas liegumiem (LR 
MK, 1999 g.) 

5215 Ovīši Dabas liegums 
Ances pagasts 
Tārgales pagasts 

9844 
9866 

5078 1999 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5234 Ances purvi un meži Dabas liegums 
Ances pagasts 
Tārgales pagasts 

9844 
9866 

10148 1999 

25.01.2011.Noteikumi 
Nr.82 „Grozīj. Mk 

Not.Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 

2011. g.) 

5291 Viskūžu sala Dabas liegums Usmas pagasts 9874 304 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozîj. MK 

Not.Nr.212" (LR MK, 
2004 g.) 

5317 Platenes purvs Dabas liegums Tārgales pagasts 9866 455 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozîj. MK 

Not.Nr.212" (LR MK, 
2004 g.) 

5318 Pelcīšu purvs Dabas liegums Usmas pagasts 9874 56 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozîj. MK 

Not.Nr.212" (LR MK, 
2004 g.) 

5319 Popes zāļu purvs Dabas liegums Popes pagasts 9856 78 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozîj. MK 

Not.Nr.212" (LR MK, 
2004 g.) 

5330* Druviņu tīrelis Dabas liegums Usmas pagasts 9874 293 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozîj. MK 

Not.Nr.212" (LR MK, 
2004 g.) 

5340 Krojas meži Dabas liegums Ugāles pagasts 9870 19 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozîj. MK 

Not.Nr.212" (LR MK, 
2004 g.) 

 

Dabas pieminekļi 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 
Tiesību akts, kas nosaka aizsardzību 

4202 
Ķīvmeža 
akmens 

Dabas 
piemineklis 

Piltenes 
lauku 
teritorija 

9833  2001 
Not. Nr. 175 par ģeol. un ģeom. dabas 

pieminekļiem (LR MK, 2001 g.) 

4203 
Grīžu Velna 
beņķis 

Dabas 
piemineklis 

Tārgales 
pagasts 

9866  2001 
Not. Nr. 175 par ģeol. un ģeom. dabas 

pieminekļiem (LR MK, 2001 g.) 

4204 
Vecumu 
dižakmens 

Dabas 
piemineklis 

Ugāles 
pagasts 

9870  2001 
Not. Nr. 175 par ģeol. un ģeom. dabas 

pieminekļiem (LR MK, 2001 g.) 

7086 
Lagzdenes 
parks 

Dabas 
piemineklis 

Piltenes 
lauku 
teritorija 

9833 2.6 2001 
Noteikumi Nr.131 par dendroloģiskajiem 

stādījumiem (LR MK, 2001 g.) 

7087 Leču parks 
Dabas 
piemineklis 

Vārves 
pagasts 

9884 1.8 2001 
Noteikumi Nr.131 par dendroloģiskajiem 

stādījumiem (LR MK, 2001 g.) 

7088 Tārgales parks 
Dabas 
piemineklis 

Tārgales 
pagasts 

9866 3.2 1957 
Noteikumi Nr.131 par dendroloģiskajiem 

stādījumiem (LR MK, 2001 g.) 

7089 Zlēku parks 
Dabas 
piemineklis 

Zlēku 
pagasts 

9894 7.1 1957 
Noteikumi Nr.131 par dendroloģiskajiem 

stādījumiem (LR MK, 2001 g.) 

9050 
Popes muižas 
alejas 

Dabas 
piemineklis 

Ventspils 
rajons 

9800 
9856 

2.8 2005 
Noteikumi Nr. 888 par aizsargājamām 

alejām (LR MK, 2005 g.) 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5215&z_chk=4302
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5234&z_chk=4815
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11716&z_chk=1853
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11695&z_chk=1101
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11693&z_chk=589
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11697&z_chk=1613
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11649&z_chk=2115
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11671&z_chk=73
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10872&z_chk=1351
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10872&z_chk=1351
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10873&z_chk=1607
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10873&z_chk=1607
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10874&z_chk=1863
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10874&z_chk=1863
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11011&z_chk=62524
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11011&z_chk=62524
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11012&z_chk=62780
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11013&z_chk=63036
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11014&z_chk=63292
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11906&z_chk=2875
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11906&z_chk=2875
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Popes 
pagasts 

9051 
Zūru muižas 
aleja 

Dabas 
piemineklis 

Ventspils 
rajons 
Vārves 
pagasts 

9800 
9884 

2.2 2005 
Noteikumi Nr. 888 par aizsargājamām 

alejām (LR MK, 2005 g.) 

* - aizsargājama teritorija atrodas vairākos rajonos 
Avots: LVĢMC 

 

Aizsargājamie koki 
 

 

ID Suga Aizsardzības 
kategorija 

Atrašanās vieta Apkārtmērs Augstums 

391 Eiropas 
segliņš(Euonymus 
europaea L. ) 

DIŽKOKS Vārves parks, SE stūrī gravas malā .72 6 

30 Meža bumbiere(Pyrus 
pyraster Burgsd.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 2.03 16 
  

229 Parastais osis(Fraxinus 
excelsior L.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 3.97 21 
  

3074 Parastais osis(Fraxinus 
excelsior L.) 

DIŽKOKS 1,3 km Z no Ances, Dižtiltkalnu 
pagalmā. 

4.57  

878 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Leču parks, 200m N no kungu 
mājas, augļu dārza malā 

5.33 14 
  

879 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Vēveri, 200m SW no mājām, 
priežu jaunaudzes malā. 

7.8 12 
  

880 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Ezernieki, 240m S no mājām 6.3 18 
  

881 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Aļļi. Stendes labajā krastā 0.2km 
no tilta uz augšu pa upi 

5.85 29 
  

889 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Popes parks 5.3 17 
  

1416 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 250m NW no Ķieģeļnīcas mājām, 
Lonastes kreisajā krastā 

7.61 26 
  

1417 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 600m NW no Ķieģeļnīcas mājām, 
uz lauka Lonastes kreisajā krastā 

6.12 26 
  

1418 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 270m NW no Ķieģeļnīcas mājām, 
Lonastes kreisajā krastā 

5.45 22 
  

1419 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 100m N no Ķieģeļnīcas mājām, 
Lonastes kreisajā krastā, krūmājā 

5.19 21 
  

1420 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 200m N no Ķieģeļnīcas mājām, 
Lonastes kreisajā krastā, 4m W no 
upes 

4.63 19 
  

1421 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 400m NW no Ķieģeļnīcas mājām, 
Lonastes kreisajā krastā, mežā 

4.38 25 
  

1422 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 50m NW no Pilsupju mājām, 
Lonastes labajā krastā, 20m no 
upes, uz Pilsupju māju zemes, 
pļavā 

7.13 19 
  

1423 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 900m NW no Pilsupju mājām, 
Lonastes labajā krastā, 30m no 
upes 

5.36 23 
  

1424 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 800m NW no Pilsupju mājām, 
Lonastes labajā krastā, 5m no upes 

5.16 21 
  

1425 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1km NW no Pilsupju mājām, 
Lonastes labajā krastā, E no upes, 
krūmājā 

4.41 19 
  

1426 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1km NW no Pilsupju mājām, 
Lonastes labajā krastā, 15m E no 
upes, krūmājā 

4.28 22 
  

1427 Parastais ozols(Quercus DIŽKOKS 1.1km NW no Pilsupju mājām, 4.21 9 

        

        

        

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11907&z_chk=3131
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11907&z_chk=3131
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robur L.) Lonastes labajā krastā, 30m E no 
upes, krūmājā 

  

1428 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 600m NW no Jāku mājām, 
Ostrupes labajā krastā, 60m no 
upes, krūmājā 

4.01 23 
  

1429 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 500m NW no Jaunlonastiem, mežā 
blakus vecajam ceļam Ance-
Dundaga labajā pusē, Pāces labajā 
krastā 

6.14 22 
  

1430 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 125m SWS no Gobu mājām, Pāces 
labajā krastā, 6m N no upes, uz 
lauka 

5.95 21 
  

1431 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 175m W no Gobu mājām, Pāces 
labajā krastā, uz lauka 

5.65 20 

1432 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 100m S no Gobu mājām, Pāces 
labajā krastā, pie pašas upes malas 

5.44 20 
  

1433 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 300m NWN no bij. Leišu mājām, 
Raķupes kreisajā krastā, neliela 
valka krastā 

4.21 25 
  

1434 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 700m SEE no Rožkalnu mājām, uz 
lauka, Raķupes kreisajā krastā, 
30m W no upes 

6.49 23 
  

1435 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 675m E no Rožkalnu mājām, 
krūmājā, Raķupes kreisajā krastā, 
10m W no upes 

5.54 21 
  

1436 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 750m E no Rožkalnu mājām, 
Raķupes kreisajā krastā, 30m no 
upes 

5.04 19 
  

1437 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 500 m DR no bij. Liepkalniem, 
Stendes ielejas l. krasta nogāzes 
krūmājā, Degsnpļavās. 

5.66 20 
  

1438 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1,5 km DRR no bij. Liepkalniem, 
Stendes vecupes krasta krūmājā, 
Degsnpļavās. 

5.75 15 
  

1439 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1200 m W no Liepkalnu mājām, 
50m N no Stendes labā krasta, 
mežmalā 

5.15 21 
  

1440 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1km W no Liepkalnu mājām, 100m 
W no Stendes labā krasta, SE 
nogāzē, mežā 

4.5   
  

1654 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 290m N no Egļukalnu mājām, ceļa 
Piltene-Zlēkas malā 40m pirms 
15.km. 

5.45 24 
  

1655 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Zlēkas, 250m N no baznīcas, 
šosejas malā. 

5.53 22 
  

1656 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Mežmaļi, NE no baznīcas (pie 
Cirmales cela), pāri ceļam uz N, 
mežmalā (valsts mežs) 

5.7 21 
  

1657 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Mežmaļi, E no baznīcas (pa 
Cirmales ceļu), šosejas malā 

5.4 24 
  

1877 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Bierandi, 2m NE pie mājas stūra 4.35 22 
  

2057 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Vendzavas, 400m S no mājas, 
gravas malā 

4.84 25 
  

3058 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 200 m D no Vičakiem, Lūžpurva 
grāvja (Dižgrāvja) l.krastā. 

5.02 19.7 
  

3075 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1 km Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 150 m DA no 
Plūdoņiem, ganībās. 

5.77 16 
  

3076 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 1,3 km Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 120 m Z no 
Plūdoņiem, pļavas malā 50 m no 
Stendes kr.krasta. 

5.25 20.5 
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3080 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 750 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 25 m no Stendes 
l.krasta, krūmājā 

5.34 22 
  

3081 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS 950 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 25 m no Stendes 
l.krasta, krūmājā. 

5 20 
  

3088 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

DIŽKOKS Stendes l.krastā 250 m augšpus 
Trumpes ietekas, 50 m no Stendes 
l.krasta. 

6.25 18 
  

414 Parastais 
skābardis(Carpinus 
betulus L. ) 

DIŽKOKS Popes parks, 30m S no pils, 
parādes pagalmā 

3.04 14 
  

917 Parastā egle(Picea 
abies (L.) H.Karst.) 

DIŽKOKS Raķupes kr. krasts (250m N/NW 
no ozola p442), pļavā, nelielā 
pacēlumā, 2km N/NW no 
Dundagas - Ameles ceļa 

3.64 32 
  

54 Parastā goba(Ulmus 
glabra Huds.) 

DIŽKOKS Līči, Rindas mācītājmāja 4.6 22 
  

1876 Parastā kļava(Acer 
platanoides L.) 

DIŽKOKS Bierandi, 5m SW no mājas 3.06 22 

167 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Gārzde 4.4 22 
  

168 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Lagzdenes parks, 15 m S no 
centrālās ēkas 

5.9 28 
  

169 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 6.85 25 
  

170 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 5.55 28 
  

171 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 4.23 24 
  

172 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 4.14 23 
  

173 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Landzes baznīca 4.02 25 
  

174 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Popes vecie kapi 4 19 
  

175 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Puzeniekiu parks, vecās pils W 4.12 24 
  

176 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Puzenieku parks, liepu rindas N 
galā 

3.95 32 
  

1489 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS 100m SES no Jaunlonastes mājām, 
meža malā, Pāces labajā krastā 

4.45 17 
  

383 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Jēziņu karjers, W pusē, Puzes-
Virpes ceļmalā 

3.26 8 
  

384 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Rudumu kapi. Ceļš Alsunga-
Jūrkalne, aiz Užavas, ceļa labajā 
pusē pirms Bērzkalnes, 200m aiz 
kapiem 

3.3 21 
  

385 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Aļļi, Stendes kreisajā krastā 0.2km 
no tilta uz augšu pa upi 

4.2 24 
  

386 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS 200m uz S no Zūru mežniecības 3.2 16 
  

1484 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Ances mežniecības 129. kvartālā, 
450m SW no 33.8 
trigonometriskās virsotnes un 
450m NEE no 35.8 trig. virsotnes, 
Ostupes labajā krastā, 30m no 
upes krasta terasē 

2.5 27 
  

1524 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Popes pilskalns, uz pilskalna ass 2.74 13 
  

1529 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Zlēku baznīca, 30m N no baznīcas 3.15 23 
  

3028 Parastā priede(Pinus DIŽKOKS Dižirves kr.krastā 2,5 km no grīvas, 3 20 
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sylvestris L.) ceļmalā iepretī zvejnieku laivu 
piestātnei. 

  

3072 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS Ances - Trumpju ceļa l.malā pie 
Upeslejām, iepretī Smilšu 
mājceļam. 

3.31 17 
  

3073 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

DIŽKOKS 380 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 100 m no Stendes 
l.krasta, pie bij. Būvmeisteriem. 

3 10.7 
  

238 Parastā īve(Taxus 
baccata L.) 

DIŽKOKS Popes parks, starp mājām .53 7 
  

239 Parastā īve(Taxus 
baccata L.) 

DIŽKOKS Popes parks, starp mājām .94 7.5 
  

470 Vīksna(Ulmus laevis 
Pall.) 

DIŽKOKS Dandzītes. Dandzīškalns 6.5 18 
  

471 Vīksna(Ulmus laevis 
Pall.) 

DIŽKOKS Zūru parks, 110m S no pils 3.74 32 

1482 Zviedrijas 
kadiķis(Juniperus 
communis var. suecica) 

DIŽKOKS 200m no tilta pār Ostupi, pie Jāku 
mājām, Ostupes kreisājā krastā, 
20m N no upes 

.98 9.5 
  

3083 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

KULTŪRVĒSTURISKS 
KOKS 

350 m ZR no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 40 m no Stendes 
l.krasta, pļavā iepretī Smilšiem. 

4.37 17.5 
  

3033 Parastā liepa(Tilia 
cordata Mill.) 

KULTŪRVĒSTURISKS 
KOKS 

Dižirves ciemā 100 m DA no 
Dižirves kapsētas, 500 m A no bij. 
Brandiem, aizaugušā tīrumā. 

1.17 17.7 
  

3059 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

200 m D no Vičakiem, 25 m no 
Dižgrāvja l.krasta pie elektrolīnijas, 
krūmos. 

4  

3060 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

350 m DA no Vičakiem, Dižirves 
vecupes kr.krastā, krūmājā 

4.25 20 
  

3061 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

250 m DA no Vičakiem, Dižirves 
vecupes kr.krastā 5 m no ūdens 

3.93 17.5 
  

3062 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

250 m A no Vičakiem, 30 m no 
Dižirves kr.krasta, krūmiem 
aizaugušā palienu pļavā. 

3.97 19 
  

3063 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

100 m no Dižirves l.krasta, bij. 
Ailanku pagalmā 6 m no 
dzīvojamās ēkas. 

4.12 20 
  

3064 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

80 m no Dižirves l.krasta, bij. 
Ailanku pagalmā 10 D m no 
dzīvojamās ēkas. 

3.85 20.9 
  

3066 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

500 m DAA no bij. Ailankām, 
Dižirves l.krasta palienes krūmājā, 
30 m no vecupes. 

4.37 17.5 
  

3067 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

500 m DA no bij. Ailankām, 
Dižirves l.krasta terases krūmājā. 

4.16 23 
  

3068 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

350 m A no bij. Ailankām, Dižirves 
l.krasta palienu pļavās, celiņa 
malā. 

4 15.8 
  

3069 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

250 m DA no bij. Liepkalniem, 
Stendes l.krasta terasē pie bij. 
Liepkalnu tilta vietas. 

4.68 18.5 
  

3070 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

300 m DA no bij. Liepkalniem, 
Stendes l.krasta terasē 100 m 
augšpus bij.Liepkalnu tilta, ozolu 
parkmežā. 

4.08 19 
  

3071 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

300 m DA no bij.Liepkalniem, 
Stendes l.krasta terasē 140 m 
augšpus bij.Liepkalnu tilta, ozolu 
parkmežā. 

3.98 20.7 
  

3077 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

1 km Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 70 m Z no 
Plūdoņiem, Stendes vecupes 

4.88 23.5 
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krastā, mežā. 

3078 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

1 km Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 150 m DA no 
Plūdoņiem, mežmalā. 

4.4 16 
  

3082 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

780 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 30 m no Stendes 
l.krasta, krūmos. 

4.62 22 
  

3084 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

900 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 3 m no Stendes 
l.krasta. 

3.92 23.5 
  

3085 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

Stendes l.krastā 300 m lejpus 
Ances - Trumpju ceļa tilta, pļavā. 

3.85 20 
  

3086 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

950 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 50 m no Stendes 
l.krasta, krūmos. 

3.82 22.5 
  

3087 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

900 m Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 40 m no Stendes 
l.krasta, krūmos. 

3.8 22 
  

3089 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

300 m DA no Stendes un Trumpes 
satekas, Riekstu kalna DA pakājē, 
vecupes krasta mežā. 

4.06 20 
  

3090 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

300 m DA no Stendes un Trumpes 
satekas, Riekstu kalna DA nogāzes 
vidusdaļā, 150 m no Stendes 
l.krasta, mežā. 

4.05 18 
  

3091 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

250 m DA no Stendes un Trumpes 
satekas, Riekstu kalna pakājē, 80 
m no Stendes l.krasta, mežmalā. 

3.8 18.5 

3032 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

POTENCIALAIS 
DIŽKOKS 

750 m Z no Ventspils - Kolkas 
lielceļa tilta pār Dižirvi, 100 m Z no 
bij. Beltēm (bij. robežsargu bāzes) 
uz nelielas kāpas. 

2.96 11.5 
  

3065 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

ĪPATNĒJS KOKS 50 m no Dižirves l.krasta, 40 m DR 
no bi. Ailankām, pļavā pie Dižirves 
vecupes. 

2.9 13.8 
  

3079 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

ĪPATNĒJS KOKS 1 km Z no Ances - Trumpju ceļa 
tilta pār Stendi, 200 m DA no 
Plūdoņiem, ganībās. 

3.34 15.6 
  

3092 Parastais ozols(Quercus 
robur L.) 

ĪPATNĒJS KOKS 280 m DA no Stendes un Trumpes 
satekas, Riekstu kalna ZA gala 
nogāzē, mežā. 

3.7 16 
  

3029 Parastā egle(Picea 
abies (L.) H.Karst.) 

ĪPATNĒJS KOKS 1,3 km DR no Miķeļbākas, 550 m R 
no Pildavām, 30 m Z no ceļa kurš 
ved pa Ozolpurkangaru, mežā. 

1.55 20.5 
  

3031 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

ĪPATNĒJS KOKS Dižirves ciemā pie bij. Ostām, 80 m 
no Dižirves l.krasta pie meža ceļa, 
500 m no Dižirves grīvas, Skanstes 
mežā. 

1.31 22 
  

3057 Parastā priede(Pinus 
sylvestris L.) 

ĪPATNĒJS KOKS 1 km Z no Garā ezera A gala, kāpu 
vaļņa pakājē D no Krikkalna, 
izcirtuma malā. 

2.2 24.5 
  

3030 Āra bērzs(Betula 
pendula Roth) 

ĪPATNĒJS KOKS Dižirves ciemā 300 m D no Dižirves 
(Lielirbes) kapsētas, mežā 40 m A 
no ceļa uz kapsētu un Kalnupēm. 

2.6 22.5 
  

3034 Āra bērzs(Betula 
pendula Roth) 

ĪPATNĒJS KOKS 400 m DA no Lūžu ciema kapsētas, 
100 m R no bij.Mazbeltēm, 
aizaugošas pļavas malā. 

2.25 20 

 

 

Avots: LVĢMC 
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Pielikums Nr.6. 

 

Paliekošais piesārņojums, 2009.g. 
 

 Vielu daudzumi : t/gadā 

Nosaukums Piesārņojuma dati Suspendētās vielas BSP-5 ĶSP Pkop Nkop 

  

Ances pagasts 
 

5.96350  
   

0.21635   

4.93500 0.06510 0.50400 0.02060 0.23630  

Jūrkalnes pagasts  0.01300 0.01100 0.10200 0.00600  
 

0.05800  

Piltene 10.03810  
   

1.19420 1.88700 4.86500 0.17300  1.23300  

Piltenes pagasts 0.00325  
   

0.00095 0.00068 0.00163 0.00000  
 

0.00000  

Popes pagasts 2.96085  
   

0.35706 0.65881 1.26908 0.04263  0.34328 

Puzes pagasts 10.18710  
   

2.46190 1.48740 4.71610 0.10210  
 

1.11960 

Tārgales pagasts 4.64100  
   

0.82600 0.57300 2.42600 0.07000  0.40700 

Ugāles pagasts 3.87500  
   

0.35200 0.55100 1.55000 0.10000  0.65200 

Usmas pagasts 2.45170  
   

0.27700 0.13430 1.25940 0.11370  0.55820 

Užavas pagasts 3.57060  0.32110 0.20580 1.34210 0.39460  0.56880 

Vārves pagasts 9.428400  
   

1.36920 1.61690 4.31670 0.12480 1.12560 

Ziru pagasts 0.79879  
   

0.12367 0.08238 0.45532 0.01588  0.07055 

Zlēku pagasts 0.97740  
   

0.13700 0.09200 0.48700 0.01600  0.13100 

Novads kopā 
 

55.11204 12.36808 7.36537 23.29433 1.17931  6.50333 

Avots: LVĢMC, 2010 
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Pielikums Nr.7 
Ventspils novada piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu saraksts  

 

Nr. Teritorija Nr. Piesārņotā un potenciāli piesārņotā vieta 
 

1. Ances pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Mehāniskās darbnīcas 

4. Minerālmēslu noliktava 

5. Irbenes lokators 

2. Jūrkalnes pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Degvielas uzpildes stacija  

4. Minerālmēslu noliktava 

5. Krievijas armijas raķešu bāze „Raķešnieki” 

6. Krievijas armijas robežsargu garnizons 

7. Degvielas uzpildes stacija „Sumata” 

3. Piltenes pilsēta ar 
lauku teritoriju 

1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Amonjakūdens noliktava 

4. Minerālmēslu noliktava 

5. Degvielas uzpildes stacija „Sumata” 

4. Popes pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Amonjakūdens noliktava 

4. SIA „Arbo” kokapstrādes cehs 

5. Degvielas uzpildes stacija SIA „Jaunpope” 

6. Degvielas uzpildes stacija SIA „Vioil” 

7. Vēdes karjers 

8. Ciemata katlu māja 

9. Ferma „Sīrupfabrika” 

10. Ferma „Mūrnieki” 

11. Ferma „Īvnieki” 

5. Puzes pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Amonjakūdens noliktava 

4. Bijušā kolhoza degvielas noliktava 

5. Minerālmēslu noliktava 

6. Centra katlu māja 

6. Tārgales pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve „Branciņi” 

2. Sadzīves atkritumu izgāztuve „Platene” 

3. Pesticīdu noliktava 

4. Mehāniskās darbnīcas 

5. Minerālmēslu noliktava SIA „Tārgalīte” 

6. Minerālmēslu noliktava Dokupe 

7. SIA „Tārgalīte” degvielas noliktava 

8. Ferma „Zīles” 

9. Krievijas armijas bāze „Zviedi” 

10. Krievijas armijas bāze „Budulči” 

11. Krievijas armijas bāze „Bunkuri” 

12. Krievijas armijas bāze „Angāri” 

13. SIA „Laukceltnieks” 

14. SIA „Ventspils Agroķīmija – Roms” 

15. SIA „Kurekss” 

7. Ugāles pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

2. Pesticīdu noliktava 

3. MRS degvielas bāze 

4. Degvielas uzpildes stacija SIA „Transpetrol” 

5. SIA „VIA” ABR degvielas bāze 

6. Drenu rūpnīca „Ugāle” 

8. Usmas pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve 
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Nr. Teritorija Nr. Piesārņotā un potenciāli piesārņotā vieta 
 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Bijušā kolhoza degvielas noliktava 

4. Ferma „Laukgaļi” 

5. Ferma „Purmaļi” 

9. Užavas pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve „Zibji” 

2. Pesticīdu noliktava 

3. Bijušā kolhoza degvielas noliktava 

4. Krievijas armijas raķešu bāze „Bangas” 

5. Sadzīves atkritumu izgāztuve „Gumbulnieki” 

10.  Vārves pagasts 1. Minerālmēslu noliktava „Pasiekste” 

2. Minerālmēslu noliktava „Darbinieki”  

3. Pesticīdu noliktava „Kalēji” 

4. Pesticīdu noliktava „Akmeņkalni” 

5. Ferma  „Oši” 

6. Ferma  „Liezde” 

7. Ferma „Jaunmuiža” 

8. Ferma „Zīles” 

9. Ferma „Stepnieki” 

10. Mehāniskās darbnīcas k/s „Vārve” 

11. Mehāniskās darbnīcas Akmeņkalni 

12. Mehāniskās darbnīcas Zūrās 

13. Krievijas armijas tanku poligons 

14. Krievijas armijas Vārves robežsargu daļa 

15. Krievijas armijas šautuve 

16. Krievijas armijas bāze „Čalas” 

17. Krievijas armijas raķešu bāze „Vanagi” 

11. Ziru pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve  

2. Pesticīdu noliktava 

3. Bijušā kolhoza degvielas noliktava 

12. Zlēku pagasts 1. Sadzīves atkritumu izgāztuve  

2. Pesticīdu noliktava 

3. Amonjakūdens noliktava 

4. Mehāniskās darbnīcas 

5. Bijušā kolhoza degvielas noliktava 

6. Ferma „Kalnarāji” 

7. Ferma „Vecvagari” 

8. Ferma „Vītiņi” 

Avots:LVĢMC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

115 

 

 
Pielikums Nr.8 

Lielāko ekonomiski aktīvo komersantu saraksts Ventspils novadā 2009. gadā 

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Saimniecisko 
darbību statistiskā 

klasifikācija NACE 2. 
red.        

Reģistrāc
ijas Nr. 

Nodokļu 
maksātāja 

kods 

Reģistrācij
as datums 

Nosaukums Adrese Tālrunis Fakss Sadaļa Klase 

1203004
16   41203004167 23-Dec-93 'AA & CO' SIA 

"Gobas", Pope, Popes 
pag., Ventspils nov., 
LV-3614 63633615 63633615 G 4719 

1203003
86   41203003867 26-Aug-93 

'AKMEŅKALNI
' zemnieku 
saimniecība 

Ventava, Vārves pag., 
Ventspils nov., LV-
3623 63643295 63643295 A 0150 

0003324
15   50003324151 14-Jan-97 

'BCL 
SERVICES' SIA 

"Laukceltnieks", 
Tārgales pag., 
Ventspils nov., LV-
3621 63662093 63662093 H 4941 

0003250
93   40003250931 

29-Mar-
95 'KUREKSS' SIA 

"Graudupi", Pūrkalni, 
Tārgales pag., 
Ventspils nov., LV-
3621 63624364 63628572 C 1610 

1203002
60   41203002607 29-Okt-92 

'MIESNIEKS' 
SIA 

Ventas iela 1A, 
Ventava, Vārves pag., 
Ventspils nov., LV-
3623 63643245 63624578 C 1013 

9201000
95   49201000958 13-Feb-92 

'NIEDRĀJI MR' 
SIA 

"Jaundarbnīcas", 
Ugāle, Ugāles pag., 
Ventspils nov., LV-
3615 63673646 63673646 A 0220 

1203006
30   41203006308 18-Apr-95 'SUMATA' SIA 

"Agroķīmija", 
Tārgales pag., 
Ventspils nov., LV-
3601 63664776 63681341 G 4671 

1203000
66   41203000663 30-Sep-91 'VIA' SIA 

Robežu iela 13, 
Tārgales pag., 
Ventspils nov., LV-
3621 63663585 67387269 F 4211 

1202006
56   41202006565 27-Sep-94 

'VTB-RUDENS' 
SIA 

"Rudens", Vārves 
pag., Ventspils nov., 
LV-3623 63663031 63663031 G 4639 

1201005
22   41201005223 

09-Mar-
95 'ZAKSI' SIA 

"Zaksi", Užava, 
Užavas pag., Ventspils 
nov., LV-3627 63699484 63699297 C 1105 

http://test.csb.gov.lv/csp/content/?cat=4555
http://test.csb.gov.lv/csp/content/?cat=4555
http://test.csb.gov.lv/csp/content/?cat=4555
http://test.csb.gov.lv/csp/content/?cat=4555
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Pielikums Nr.9 
 
Ventspils novada Ugāles vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti 2009./2010.m.g. 
 

Mācību 
priekšmets 

Līmenis Kopā 

A B C D E F 

 
Angļu valoda 

1 4 5 4 3 0 17 

5,9% 23,6% 29,4% 23,5% 17,6% 0.00% % novadā 

2,8% 17,4% 32,2% 30,6% 15,3% 1,8% % valstī 

 
Fizika 

0 0 1 0 0 0 1 

0.00% 0.00% 100% 0.00% 0,00% 0.00% % novadā 

3,8% 17,5% 38,1% 34,9% 5,3% 0,4% % valstī 

 
Ķīmija 

0 0 1 0 0 0 1 

0.00% 0.00% 100% 0,00% 0.00% 0.00% % novadā 

7,4% 16,9% 32,6% 32,2% 9,6% 1,3% % valstī 

 
Krievu valoda 

0 1 0 0 0 0 1 

0.00% 100% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% % novadā 

13,4% 47,2% 28,3% 8,9% 2,0% 0,2% % valstī 

 
Matemātika 

2 5 6 3 1 0 17 

11,7% 29,4% 35,4% 17,6% 5,9% 0.00% % novadā 

3,8% 15,7% 31,5% 29,7% 28,2% 9,9% % valstī 

 
Vēsture 

1 5 2 3 0 0 11 

9,1% 45,4% 18,2% 27,3% 0,00% 0.00% % novadā 

7,1% 32,5% 34,5% 18,0% 6,5% 1,4% % valstī 

 
Latviešu valoda 

1 5 6 4 1 0 17 

5,9% 29,4% 35,3% 23,5% 5,9% 0.00% % novadā 

4,4% 24,1% 36,3% 25,1% 9,7% 0,4% % valstī 

Kopā ( skaits) 5 20 21 14 5 0 65 

Kopā   (%) 7,7% 30,8% 32,3% 21,5% 7,7% 0,00% 100.00%  

 
Sertifikātu A;B;C līmenis  - 70,77% 
 
 
Ventspils novada Piltenes vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti 2009./2010.m.g, 
 

Mācību 
priekšmets 

Līmenis Kopā 

A B C D E F 

 
Angļu valoda 

0 3 2 4 2 0 11 

0.00% 27,3% 18,2% 36,3% 18,2% 0.00% % novadā 

2,8% 17,4% 32,2% 30,3% 15,3% 1,8% % valstī 

 
Bioloģija 

0 0 1 0 0 0 1 

0.00% 0.00% 100% 0,00% 0.00% 0.00% % novadā 

2,4% 11,9% 37,1% 39,6% 8,6% 0,4% % valstī 

 
Matemātika 

0 0 6 1 3 1 11 

0.00% 0,00% 54,5% 9,1% 27,3% 9,1% % novadā 

3,8% 15,7% 31,5% 29,4% 16,2% 3,4% % valstī 

 
Vēsture 

1 2 0 2 1 1 7 

14,3% 28,6% 0,00% 28,5% 14,3% 14,3% % novadā 

7,1% 32,5% 34,5% 18,0% 6,5% 1,4% % valstī 

 
Latviešu valoda 

0 2 3 1 5 0 11 

0.00% 18,2% 27,3% 9,1% 45,4% 0.00% novadā 

4,4% 24,1% 36,3% 25,1% 9,7% 0,4% % valstī 

Kopā ( skaits) 0 7 12 8 11 2 41 

Kopā   (%) 2,5% 17,1% 29,3% 19,5% 26,8% 4,8% 100.00%  

 
 
Sertifikātu A;B;C līmenis  - 48,78% 
 

Avots: Ventspils rajona izglītības pārvalde, 2010 
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Pielikums Nr.10 
 

“Atbalsts pedagogiem zināšanu un prasmju pilnveidē, veicinot profesionālo un sektorālo mobilitāti, un atbalsts pedagogiem 
darbā nepieciešamajai pārkvalifikācijai” (stipendijas saņēmuši 20 pedagogi)  

 

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 

 
“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana” (atbalstīti 27 pedagogi) 

 

Skola Atbalstīto 
pedagogu skaits 

Piešķirtā pakāpe (pedagogu skaits) 

2. pakāpe 3. pakāpe 

Ugāles vidusskola 7 4 3 

Piltenes vidusskola 3 3  

Zlēku pamatskola 1  1 

Užavas pamatskola 1 1  

Tārgales pamatskola 3 3  

Popes pamatskola 3  3 

Zūru pamatskola 3  3 

Puzes pamatskola 2  3 

Ugāles PII “Lācītis” 3  3 

Piltenes PII “Taurenītis” 1  1 

Kopā: 27   

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
ESF projektam “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (mērķstipendijas 
saņēmuši 11 novada skolu pedagogi, kas māca sekojošus mācību priekšmetus: matemātiku, fiziku, informātiku, bioloģiju, ķīmiju 
un angļu valodu). 
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"Pedagoģiskais process un tā 
raksturīgākās iezīmes pirmsskolā” 

    1       1 

"Darbs apvienotajās klasēs" 2 1 1 1  1 2  2   10 

"Pedagoģiskā procesa iezīmes 
darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās 
attīstības traucējumi, psihiskās 
attīstības aizture un mācīšanās 
traucējumi” 

    1   1   1 3 

Mācību saturs un tā metodiskais 
nodrošinājums 1.-4. klases 
skolotājiem darbam 5.-6. klasē (B); 

  1      1   2 

"Speciālā izglītība”      1    1  2 

“Mājturība un tehnoloģijas 5.-9. 
klasē” 

   1    1    2 

KOPĀ: 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 20 
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Pielikums Nr.11 
 
 

 
Mācību priekšmetu olimpiādēs godalgotās vietas republikā  

(2007./2008.m.g.) (pēc republikas nolikuma) 
 

Avots: Ventspils novada Izglītības pārvaldes dati, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skola Kopā 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

Ugāles vidusskola 38 14 12 12 

Piltenes vidusskola 5 - 1 4 

Popes pamatskola 14 7 4 3 

Ances pamatskola 5 2 2 1 

Tārgales pamatskola 7 1 3 3 

Užavas pamatskola 2 1 - 1 

Zūru pamatskola 1 - - 1 

Puzes pamatskola 1 1 - - 
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Pielikums Nr.12 

 
 

Kultūrvēsturisko pieminekļu saraksts 
 

Id. Nr. Nozīmes 
Grupa 

Veids Nosaukums  Atrašanās vieta Datējums  

2519 Vietējas  Arheoloģija  Pēterlauku sila senkapi  Ances pag. Pēterlauku silā   

2520 Valsts  Arheoloģija  Ances senkapi  Ances pagastā pie Ances pasta   

2521 Vietējas Arheoloģija  Upeslīču senkapi  Ances pagastā pie bij. 
Upeslīčiem, Ventspils- Kolkas 
autoceļa labajā pusē  

 

2522 Vietējas Arheoloģija  Viesturu senkapi  Ances pagastā pie Viesturiem   

2523 Valsts Arheoloģija  Angemindes (Rindas) 
viduslaiku pils  

Ances pagastā pie Zigatiem, 
Rindas upes labajā krastā  

 

6143 Valsts  Arhitektūra  Zemnieku sēta 
„Kalnenieki” 

 Popes pagastā Rinda, 
Kalneniekos  

 

2524 Valsts  Arheoloģija  Mazistabu Stieguļu kalns - 
kulta vieta  

Ances pagastā pie Mazistabām   

2525 Vietējās  Arheoloģija  Mazistabu viduslaiku 
kapsēta  

Ances pagastā pie Mazistabām  

6935 Valsts  Arhitektūra  Jūrkalnes katoļu baznīca  Jūrkalnes pagastā Jūrkalnē  1862.g. 

2526 Vietējas Arheoloģija  Drēbnieku senkapi Jūrkalnes pagastā Jūrkalnē, 
autoceļa Ventspils- Liepāj 
labajā pusē  

 

2527 Vietējas Arheoloģija  Darvdedžu senkapi  Jūrkalnes pagastā pie Bēņiem   

2528 Vietējas Arheoloģija  Gravu senkapi  Jūrkalnes pagastā pie Gravām   

6936 Valsts Arhitektūra  Piltenes luterāņu baznīca  Piltenē  1709-1719 
g. 

6937 Valsts  Arhitektūra  Piltenes pilsdrupas  Piltenē  14gs 
sākums  

2529 Valsts Arheoloģija  Piltenes viduslaiku pils Piltenē   

2531 Vietējas Arheoloģija  Krītkalna viduslaiku 
kapsēta 

Piltenes l.t., Krītakalnā   

6938 Valsts Arhitektūra  Landzes luterāņu baznīca  Piltenes l.t., Landzē  1701-
1776.g. 

2532 Valsts  Arheoloģija  Lagzdīnes pilskalns  Piltenes l.t., pie Kalniem   

2530 Vietējas Arheoloģija  Sudmaļkalns –senkapi Piltenes l.t., Piltene   

2533 Valsts  Arheoloģija  Landzes baznīcas senkapi  Piltenes l.t. pie Landzes lut. 
Baznīcas  

 

2534 Vietējas Arheoloģija  Čunču viduslaiku kapsēta  Piltenes l.t.  pie Mazčunčiem   

2535 Valsts  Arheoloģija  Nabeļu senkapi  Popes pagastā pie bij. Nabeļu 
kroga  

 

2536 Vietējas Arheoloģija  Raibkroga viduslaiku 
kapsēta  

Popes pagastā pie bij. 
Raibkroga  
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Id. Nr. Nozīmes 
Grupa 

Veids Nosaukums  Atrašanās vieta Datējums  

2537 Vietējas Arheoloģija  Dambekalns – senkapi  Popes pagastā pie Ciemgaļiem   

2538 Valsts  Arheoloģija  Popes pilskalns  Popes pagastā pie Pilskalniem   

6939 Valsts  Arhitektūra  Popes muižas apbūve  Popes pagastā  Popē  17-19.gs.  

694 Valsts  Arhitektūra  Muižnieka dzīvojamā ēka  Popes pagastā  Popē  1680-
1840.g. 

6941 Valsts  Arhitektūra  Medību pils Popes pagastā  Popē  1653.g. 

6942 Valsts  Arhitektūra  Pārvaldnieka māja  Popes pagastā  Popē  18gs.  

69423 Valsts Arhitektūra  Ārsta māja  Popes pagastā.Popē 18gs. 

6944 Valsts  Arhitektūra  Kalēja māja  Popes pagastā  Popē 19gs. 

6945 Valsts  Arhitektūra  Kalpu māja  Popes pagastā  Popē 19gs. 

6946 Valsts  Arhitektūra  Jaunā klēts  Popes pagastā  Popē 19 gs. 

6947 Valsts  Arhitektūra  Klēts  Popes pagastā  Popē 18gs.  

6948 Valsts  Arhitektūra  Stallis- kalpu māja  Popes pagastā Popē 1844.g.  

6949 Valsts  Arhitektūra  Dzirnavas  Popes pagastā Popē 19gs.  

6950 Valsts  Arhitektūra  Stallis  Popes pagastā Popē 19 gs.  

6951 Valsts  Arhitektūra  Stallis- vāgūzis  Popes pagastā Popē 1843. g. 

6952 Valsts Arhitektūra  Veļas māja  Popes pagastā Popē 19gs. 

6953  Valsts  Arhitektūra  Aleja  Popes pagastā. Popē 18 gs.  

6945 Valsts  Arhitektūra Kūts Popes pagastā  Popē  

6955 Valsts  Arhitektūra  Parks  Popes pagastā  Popē 19gs. 

6956 Valsts  Arhitektūra  Popes luterāņu baznīca  Popes pagastā  Popē 1771.g.  

2539 Vietējas Arheoloģija  Lejaskroga senkapi  Puzes pagastā pie Ķesteriem   

2540 Vietējas Arheoloģija  Jaunviecīšu senkapi Puzes pagastā pie 
Jaunviecīšiem  

 

2541 Vietējas Arheoloģija  Kapšu senkapi (Mušīteru 
kapi)  

Puzes pagastā pie Kapšiem   

2542 Vietējas Arheoloģija  Buču viduslaiku kapsēta  Puzes pagastā pie Kraujām   

2543 Vietējas Arheoloģija  Strīķu senkapi (Kapu 
kalns, Kapenes)  

Puzes pagastā pie Mūrniekiem   

2544 Vietējas Arheoloģija  Purmaļu senkapi (Pingāļu 
kapi)  

Puzes pagastā pie Purmaļiem   



  Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 

I. daļa - Esošās situācijas un SVID analīze 

 

121 

 

Id. Nr. Nozīmes 
Grupa 

Veids Nosaukums  Atrašanās vieta Datējums  

6957 Valsts  Arhitektūra  Puzes luterāņu baznīca  Puzes pagastā  Puzē  17gs -19 gs.  

2545 Valsts  Arheoloģija  Puzes pilskalns  Puzes pagastā starp 
Pilskalniem un Ķesteriem  

 

6958 Valsts  Arhitektūra  Puzes mācītājmuižas 
apbūve  

Puzes pagastā  Puzes 
mācītājmuiža  

17gs/-18 
gs. 

6959 Valsts  Arhitektūra  Mācītāja māja  Puzes pagastā  Puzes 
mācītājmuiža 

19gs vidus  

6960 Valsts  Arhitektūra  Saimniecības ēka  Puzes pagastā  Puzes 
mācītājmuiža 

19gs. 

2546 Vietējas Arheoloģija  Mazgalnieku senkapi  Tārgales pagastā Lielirbē pie 
Mazgalniekiem  

 

2547 Vietējas Arheoloģija  Lielirbes senkapi  Tārgales pagastā Lielirbē pie 
Kalnupjiem  

 

2548 Vietējas Arheoloģija  Lorumu senkapi  Tārgales pagastā pie Lorumiem   

2549 Vietējas Arheoloģija  Cīruļu senkapi  Tārgales pagastā pie Cīruļiem   

2550 Valsts  Arheoloģija  Elku liepa, kraupu liepa, 
osis- kulta vieta  

Tārgales pagastā pie 
Grantiņiem  

 

2551 Vietējas Arheoloģija  Tārgales baznīcas vieta  Tārgales pagastā  pie 
Grantiņiem  

 

2552 Vietējas Arheoloģija  Nabeļkalns- robežkalns  Tārgales pagastā pie Nabeļiem   

25553 Vietējas Arheoloģija  Ceriņu senkapi  Ugāles pagastā pie bij. 
Ceriņiem un Apsēniem  

 

2554 Vietējas Arheoloģija  Māteru apmetne  Ugāles pagastā pie bij. 
Mātermuižas  

 

2555 Valsts  Arheoloģija  Māteru Velnapēdas 
akmens – kulta vieta  

Ugāles pagastā pie bij. 
Mātermuižas  

 

2556 Vietējas Arheoloģija  Modmuižas apmetne  Ugāles pagastā pie bij. 
Modmuižas  

 

2557 Valsts  Arheoloģija  Ugāles pilskalns  Ugāles pagastā pie Gravām   

8336 Valsts  Arheoloģija  Jaunvietu pilskalns  Ugāles pagastā pie Jaunvietām   

2558 Vietējas Arheoloģija  Košķēnu apmetne  Ugāles pagastā pie Košķēniem, 
pie Engures upes  

 

2559 Valsts  Arheoloģija  Krišiņu senkapi  Ugāles pagastā pie Krišiņiem   

2560 Vietējas Arheoloģija  Laukmaļu senkapi  Ugāles pagastā pie Laukgaļiem   

2561 Vietējas Arheoloģija  Muižkalnu viduslaiku 
kapsēta (Ģenerāļkalniņš)  

Ugāles pagastā pie 
Muižkalniem  
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Id. Nr. Nozīmes 
Grupa 

Veids Nosaukums  Atrašanās vieta Datējums  

2562 Vietējas Arheoloģijas  Muliku Kapu kalns – 
viduslaiku kapsēta  

Ugāles pagastā pie Mulikiem   

2563 Vietējas Arheoloģija  Pilsgaļu apmetne  Ugāles pagastā pie Pilsgaļiem   

2564 Vietējas Arheoloģija  Sirgumu ciema vieta  Ugāles pagastā pie 
Sirgummuižas  

 

2565 Vietējas Arheoloģija  Sirgumu senkapi  Ugāles pagastā pie 
Sirgummuižas 

 

2566 Valsts  Arheoloģija  Veckušķu svētozols  Ugāles pagastā pie Veckušķiem   

2567 Vietējas Arheoloģija  Rāpatu senkapi (Zviedru 
kapi) 

Ugāles pagastā. Rāpatos starp 
bij. Kliediņiem un Baložiem  

 

6961 Valsts  Arhitektūra  Ugāles luterāņu baznīca  Ugāles pagastā. Ugālē  1693-
1697.g. 

2568 Valsts  Arheoloģija  Usmas elku liepa – kulta 
vieta  

Usmas pagastā. Usmā   

2569 Valsts  Arheoloģija  Moricsalas apmetne  Usmas pagastā Usmas ezera 
Moricsalā, pie mežsarga mājas  

 

2570 Vietējas Arheoloģija  Beģu apmetne  Usmas pagastā pie Beģiem   

2571 Vietējas Arheoloģija  Muižgalu senkapi  Usmas pagastā pie Muižgaliem   

2572 Vietējas Arheoloģija  Sāmīšu viduslaiku kapsēta  Užavas pagastā Dzirtniekciemā 
pie Sāmīšiem  

 

2573 Vietējas Arheoloģija  Birznieku senkapi  Užavas pagastā pie Kļavām   

2574 Valsts  Arheoloģija  Užavas senkapi  Užavas pagastā Užavā pie 
mehāniskajām darbnīcām  

 

2575 Valsts  Arheoloģija  Silkāju senkapi Užavas pagastā pie Silkāju 
kapsētas  

 

2576 Valsts  Arheoloģija  Užavas Elku liepa un Elku 
strauts  

Užavas pagastā pie Tuņņiem un 
bij. Jāniekiem  

 

2577 Valsts  Arheoloģija  Sārnates apmetne  Užavas pagastā Sārnates purvā   

6962 Valsts  Arhitektūra  Užavas luterāņu baznīca  Užavas pagastā Užavā  Ap 1783 .g. 

2578 Vietējas Arheoloģija  Bēķu viduslaiku kapsēta  Vārves pagastā pie Bēķu 
kapsētas  

 

2579 Valsts  Arheoloģija  Pasiekstes senkapi  Vārves pag. Pie bij. Pasiekstes 
dzirnavām  

 

2580 Valsts  Arheoloģija  Dumbrinieku senkapi  Vārves pagastā pie 
Dumbriniekiem  

 

2581 Vietējas Arheoloģija  Reiņu viduslaiku kapsēta  Vārves pagastā pie Saleniekiem   
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Id. Nr. Nozīmes 
Grupa 

Veids Nosaukums  Atrašanās vieta Datējums  

6963 Valsts  Ahitektūra  Pasiekstes vējdzirnavas  Vārves pagastā. Pasiekstē   

2582 Vietējas Arheoloģija  Landžarāju viduslaiku 
kapsēta  

Ziru pagastā pie bij. Landžarāju 
kapsētas  

 

2583 Valsts  Arheoloģija  Priednieku apmetne  Ziru pagastā pie Priedniekiem   

2584 Valsts  Arheoloģija  Ratnieku senkapi  Ziru pagastā Ratnieku kapsētā   

2585 Vietējas Arheoloģija  Sises apmetne  Ziru pagastā Sisē, Užavas upes 
krastā  

 

2586 Valsts  Arheoloģija  Sises senkapi  Ziru pagastā Sisē, Užavas upes 
krastā 

 

2587 Vietējas Arheoloģija  Abavmuižas kulta akmens  Zlēku pagastā Abavmuižas 
kapsētā  

 

2588 Valsts  Arheoloģija  Jaunbērzu apmetne  Zlēku pagastā Laidzes ciemā 
pie Kalējiem  

 

2589 Valsts  Arheoloģija  Pasilciema senkapi  Zlēku pagastā  Pasilciema 
kapsētā  

 

2590 Vietējas Arheoloģija  Ēčkalna senkapi  Zlēku pagastā pie Ēčkalniem   

2591 Valsts  Arheoloģija  Dzikļu senkapi  Zlēku pagastā pie |Dzikļiem   

2592 Valsts  Arheoloģija  Gaisiņu senkapi  Zlēku pagastā pie Gaisiņiem un 
bij. Pārceltuves  

 

2593 Valsts  Arheoloģija  Pabērzkalna senkapi  Zlēku pagastā pie 
Jaunbērzkalniem un 
Priedniekiem  

 

2594 Valsts  Arheoloģija  Pabērzkalns – pilskalns ar 
apmetni  

Zlēku pagastā pie 
Jaunbērzkalniem un 
Priedniekiem 

 

2595 Vietējas Arheoloģija  Lamiķu senkapi  Zlēku pagastā pie Lamiķiem   

2596 Vietējas Arheoloģija  Lāmu pilskalns  Zlēku pagastā pie Lamiķiem   

2597 Vietējas Arheoloģija  Jāņkalna viduslaiku 
kapsēta  

Zlēku pagastā pie Pankšciema 
Puniem  

 

2598 Valsts  Arheoloģija  Paventu pilskalns  Zlēku pagastā pie Paventām   

2599 Vietējas Arheoloģija  Valleskalns – pilskalns  Zlēku pagastā pie Raganas upes 
ietekas Ventā  

 

2600 Valsts  Arheoloģija  Zlēku Karātavu kalns- 
pilskalns  

Zlēku pagastā  Zlēkās   

2601 Valsts Arheoloģija  Zlēku pilskalns- kulta vieta  Zlēku pagastā. Zlēkās   

6964 Valsts  Arhitektūra  Zlēku luterāņu baznīca  Zlēku pagastā Zlēkās  1645.g. 

Avots: Ventspils rajona teritorijas plānojums, 2007 
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Pielikums Nr.13 
 

 

Veidlapa: Bilance (2009) 

Kopsavilkums: Ventspils novads kopsavilkums 
  

  Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata perioda 

sākumā 

    AKTĪVS     

  A B 1 2 

  1000 I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.) 18 131 960 18 632 734 

  1100 1. Nemateriālie ieguldījumi 86 343 98 538 

  1110 Attīstības pasākumi un programmas 73 845 79 749 

  1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības 9 498 13 140 

  1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 3 000 3 000 

  1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 0 2 649 

  1200 2. Pamatlīdzekļi 17 726 800 18 215 379 

  1210 Zeme, ēkas un būves 15 069 424 16 047 491 

  1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 232 851 247 412 

  1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 106 108 1 075 650 

  1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 389 067 54 640 

  1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 785 241 785 241 

  1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 1 237 0 

  1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 142 872 4 945 

  1300 3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 318 817 318 817 

  1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības 
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 313 609 313 609 

  1330 Ilgtermiņa aizdevumi 4 666 4 666 

  1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 542 542 

  2000 II. Apgrozāmie līdzekļi (4.+5.+6.+7.+8.) 1 639 318 2 755 896 

  2100 4. Krājumi 114 230 235 483 

  2300 5. Debitori 420 493 339 563 

  2400 
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem 
un projektiem 103 906 45 040 

  2500 7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi 15 407 0 

  2600 8. Naudas līdzekļi 985 282 2 135 810 

    BILANCE (I.+II.) 19 771 278 21 388 630 
          

  Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata perioda 

sākumā 

    PASĪVS     

  A B 1 2 

  3000 III. Pašu kapitāls (1.+.2.) 16 960 447 18 387 689 

  3300 1. Rezerves 1 729 738 1 848 578 

  3500 2. Budžeta izpildes rezultāti 15 230 709 16 539 111 

  3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 16 539 111 15 150 431 

  3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -1 308 402 1 388 680 

  5000 V. Kreditori (5.+6.) 2 810 831 3 000 941 

  5100 5. Ilgtermiņa saistības 2 045 701 2 099 737 

  5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 518 341 1 568 329 

  5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 520 000 520 000 

  5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 7 360 11 408 

  5200-5900 6. Īstermiņa saistības 765 130 901 204 

  5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļa 124 605 105 919 

  5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 132 905 125 238 

  5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 48 902 2 509 

  5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 210 446 333 236 

  5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 
nodokļus) 61 500 161 134 

  5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 122 016 161 611 
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  5800 Pārējās īstermiņa saistības 5 268 6 090 

  5900 Nākamo periodu ieņēmumi 59 488 5 467 

    BILANCE (III.+IV.+V.) 19 771 278 21 388 630 
          

  Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata perioda 

sākumā 

    ZEMBILANCE     

  A B 1 2 

  X 1. Zembilances aktīvi 263 559 287 677 

  X Nomātie pamatlīdzekļi 89 225 105 378 

  X Bezcerīgie debitoru parādi 134 990 145 897 

  X Citi zembilances aktīvi 39 344 36 402 

  X 2. Zembilances prasības 7 307 28 873 

  X Saņemamās soda naudas 7 307 6 759 

  X Pārējās zembilances prasības 0 22 114 

  X 3. Zembilances saistības 141 779 90 824 

  X Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 0 759 

  X Nākotnes nomas maksājumi 141 779 89 988 

  X Citas zembilances saistības 0 77 

Valts kase, 2010 
 
 
 

Veidlapa: Krājumu izmaiņu pārskats (2009) 

Kopsavilkums: Ventspils novads kopsavilkums 

  

Konta 
Nr. Posteņa nosaukums 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Darījumi (+,-) 
/ 

palielinājums 
(+) 

Darījumi 
(+,-) / 

samazinā-
jums (-) 

Sākotnējā 
atzīšana (+)/ 
izslēgšana (-) 
/ izslēgšana 
no uzskaites 

(-) 

Sākotnējā 
atzīšana 

(+)/ 
izslēgšana 

(-) / bez 
atlīdzības / 
nodots (-) 

Pārskata 
perioda 

beigās (1.-
12.summa

) 

A B 1 2 3 4 5 6 

2100 KRĀJUMI 235 472 461 035 -94 956 -486 911 -410 114 230 

2110 Izejvielas un materiāli 76 123 446 270 -56 976 -411 320 0 54 097 

2111 
Materiāli mācību, zināt-
niskiem un citiem mērķiem 6 367 3 276 -803 -3 555 0 5 285 

2112 Pārtikas produkti 4 556 87 156 -11 253 -77 323 0 3 136 

2113 
Medikamenti, zāles un 
medicīnas materiāli 568 816 0 -1 030 0 354 

2114 
Saimniecības materiāli un 
kancelejas piederumi 12 559 70 230 -632 -77 824 0 4 333 

2115 
Kurināmais, degviela, 
smērvielas 46 237 264 338 -40 309 -232 184 0 38 082 

2116 
Mašīnu iekārtas un 
rezerves daļas 3 691 14 761 -3 979 -11 634 0 2 839 

2119 Pārējie materiāli 2 145 5 693 0 -7 770 0 68 

2160 Inventārs 159 349 14 765 -37 980 -75 591 -410 60 133 

2161 Ātri nolietojamais inventārs 129 015 13 262 -30 600 -71 980 -410 39 287 

2162 
Apģērbi, apavi, veļa un 
gultas piederumi 30 334 1 503 -7 380 -3 611 0 20 846 

Valts kase, 2010 
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Veidlapa: Naudas plūsmas pārskats (2009.gads) 

Kopsavilkums: Ventspils novads kopsavilkums 

 Kods Posteņa nosaukums 

Pārskata 
periods / 
Pamat- 
budžets 

Pārskata 
periods / 
Speciālais 
budžets 

Pārskata 
periods / 

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

Pārskata 
periods / 

KOPĀ (1. līdz 
4.summa) 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods / 

Pamatbudžets 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods / 
Speciālais 
budžets 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods / 

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods / 

KOPĀ (6. līdz 
9.summa) 

  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

  I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 9 026 032 1 018 829 17 354 10 062 215 12 472 827 1 834 300 10 625 14 317 752 

  II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 9 822 569 1 377 620 15 788 11 215 977 11 358 748 1 725 486 10 737 13 094 971 

  A. 
Naudas līdzekļu plūsma no 
pamatdarbības (A1. - A2.) 173 542 -167 504 1 932 7 970 2 032 177 168 134 142 2 200 453 

  A1. 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. 
līdz A1.7. rindas summa) 8 940 374 990 719 17 354 9 948 447 12 423 805 1 804 181 10 625 14 238 611 

  A1.1. Nodokļu ieņēmumi 3 047 854 34 791 0 3 082 645 4 052 775 47 801 0 4 100 576 

  A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 116 652 17 012 0 133 664 212 382 20 524 0 232 906 

  A1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 747 337 25 807 3 773 147 594 610 28 894 14 623 518 

  A1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība 1 387 0 0 1 387 1 733 0 0 1 733 

  A1.5. Transferti 5 027 144 913 109 0 5 940 253 7 562 305 1 706 962 0 9 269 267 

  A1.5.3. 
transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot komersantus 1 896 862 270 693 0 2 167 555 2 009 190 673 936 0 2 683 126 

  A1.5.4. 
transferti starp vispārējās valdības 
struktūrām, izņemot komersantus 3 130 282 642 416 0 3 772 698 5 553 115 1 033 026 0 6 586 141 

  A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi X X 17 351 17 351 0 0 10 611 10 611 

  A2. 
Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. 
līdz A2.10. rindas summa) 8 766 832 1 158 223 15 422 9 940 477 10 391 628 1 636 047 10 483 12 038 158 

  A2.1. Darba samaksa 3 801 425 31 233 909 3 833 567 4 385 035 29 361 0 4 414 396 

  A2.2. 

Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas 891 039 7 912 215 899 166 1 032 203 6 377 0 1 038 580 

  A2.3. Komandējumi un dienesta braucieni 10 776 0 2 033 12 809 29 995 0 0 29 995 

  A2.4. Pakalpojumi 1 206 338 378 946 7 197 1 592 481 1 676 019 481 372 8 736 2 166 127 

  A2.5. 
Krājumu, materiālu, preču un 
grāmatu iegāde 698 507 35 539 5 068 739 114 889 859 49 760 1 247 940 866 
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  A2.6. Nodokļu maksājumi 17 784 689 0 18 473 10 155 1 961 0 12 116 

  A2.7. Subsīdijas un dotācijas 163 128 0 0 163 128 176 129 374 063 0 550 192 

  A2.8. Procentu izdevumi 0 0 0 0 98 073 0 0 98 073 

  A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 1 977 835 703 904 0 2 681 739 2 094 160 693 153 500 2 787 813 

  A2.9.1. 
Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. 
līdz A2.9.1.4. rindas summa) 1 974 759 667 207 0 2 641 966 2 090 301 693 153 500 2 783 954 

  A2.9.1.2. transferti starp padotības iestādēm 0 0 0 0 1 862 632 0 0 1 862 632 

  A2.9.1.3. 
transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot komersantus 1 974 759 660 647 0 2 635 406 227 669 690 939 500 919 108 

  A2.9.1.4. 
transferti starp vispārējās valdības 
struktūrām, izņemot komersantus 0 6 560 0 6 560 0 2 214 0 2 214 

  A2.9.2. 
Kapitālajiem izdevumiem (A2.9.2.1. 
līdz A2.9.2.4. rindas summa) 3 076 36 697 0 39 773 3 859 0 0 3 859 

  A2.9.2.2. transferti starp padotības iestādēm 0 0 0 0 3 859 0 0 3 859 

  A2.9.2.3. 
transferti starp pašvaldību 
struktūrām, izņemot komersantus 3 076 36 697 0 39 773 0 0 0 0 

  B. 
Naudas līdzekļu plūsma no 
ieguldījumu darbības (B1. - B2.) -867 160 -171 788 -366 -1 039 314 -830 236 -76 439 -254 -906 929 

  B1. 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 
(B1.1. līdz B1.4. rindas summa) 15 720 0 0 15 720 740 0 0 740 

  B1.2. Pamatlīdzekļa pārdošana 15 720 0 0 15 720 740 0 0 740 

  B2. 
Izdevumi no ieguldījumu darbības 
(B2.1. līdz B2.6. rindas summa) 882 880 171 788 366 1 055 034 830 976 76 439 254 907 669 

  B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 7 490 0 0 7 490 15 997 0 0 15 997 

  B2.2. 
Nemateriālo ieguldījumu 
izveidošana 2 649 0 0 2 649 7 843 0 0 7 843 

  B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 230 367 31 315 366 262 048 517 876 30 082 254 548 212 

  B2.4. 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā celtniecība 642 374 140 473 0 782 847 289 260 46 357 0 335 617 

  C. 
Naudas līdzekļu plūsma no finanšu 
darbības (C1. - C2.) -102 919 -19 499 0 -122 418 -87 862 17 119 0 -70 743 

  C1. 
Ieņēmumi no finanšu darbības 
(C1.1. līdz C1.4. rindas summa) 69 938 28 110 0 98 048 48 282 30 119 0 78 401 

  C1.2. Aizdevumu atmaksa 0 6 352 0 6 352 13 000 30 119 0 43 119 

  C1.3. Saņemti aizņēmumi 69 938 21 758 0 91 696 35 282 0 0 35 282 
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  C2. 
Izdevumi no finanšu darbības (C2.1. 
līdz C2.4. rindas summa) 172 857 47 609 0 220 466 136 144 13 000 0 149 144 

  C2.2. Aizdevumu izsniegšana 0 41 258 0 41 258 0 0 0 0 

  C2.3. Aizņēmuma atmaksa 99 440 6 351 0 105 791 136 144 13 000 0 149 144 

  C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 73 417 0 0 73 417 0 0 0 0 

  III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I.- II.) -796 537 -358 791 1 566 -1 153 762 1 114 079 108 814 -112 1 222 781 

  IV. Naudas plūsma kopā (III. + D1.+D2.) -796 537 -358 791 1 566 -1 153 762 1 114 079 108 814 -112 1 222 781 

  VI. 
Naudas līdzekļu izmaiņas pārskata 
periodā (NL1. - NL2.) 796 537 358 791 -1 566 1 153 762 -1 114 079 -108 814 112 -1 222 781 

  NL1. 
Naudas līdzekļu atlikums perioda 
sākumā 1 582 216 550 485 6 343 2 139 044 468 137 441 671 6 455 916 263 

  VNL2. 
Naudas līdzekļu atlikums perioda 
beigās (pēc asignējumu slēgšanas) 785 679 191 694 7 909 985 282 1 582 216 550 485 6 343 2 139 044 

    Procentu izdevumi 73 417 0 0 73 417         

    Kopā: 73 417 0 0 73 417         

Avots: Valts kase, 2010 
 
 
 

Veidlapa: Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (2009) 

Kopsavilkums: Ventspils novads kopsavilkums 

  

Konta 
Nr. Posteņa nosaukums 

Latvijas 
banka/ 
Valsts 
kase 

Komercbankas / 
AS “SEB banka” 

Komercbankas / 
AS “Latvijas 
Krājbanka” 

Komercbankas / 
AS 

“Hansabanka” 

Komercbankas / 
VAS “Latvijas 
Hipotēku un 

zemes banka” 
Iestādes 

kasē 

Pārskata perioda beigās 
(1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. 

+10.+11.+12.) 
Pārskata perioda 

sākumā 

A B 1 2 3 4 7 12 13 14 

2600 NAUDAS LĪDZEKĻI 587 438 23 075 95 351 567 19 775 3 332 985 282 2 135 810 

2610 Kase 0 0 0 0 0 3 332 3 332 3 789 

2611 Pamatbudžeta līdzekļi           3 204 3 204 3 669 

2612 Speciālā budžeta līdzekļi           128 128 120 

2620 
Norēķinu konti Valsts kasē 
vai kredītiestādēs 587 438 23 075 95 351 567 19 775 0 981 950 2 012 021 

2621 Pamatbudžeta līdzekļi 577 034 23 075 0 181 978 388   782 475 1 455 313 

2622 Speciālā budžeta līdzekļi 10 404 0 95 161 680 19 387   191 566 550 365 
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2623 
Ziedojumu un dāvinājumu 
līdzekļi 0 0 0 7 909 0   7 909 6 343 

2630 Termiņnoguldījumi 0 0 0 0 0 0 0 120 000 

2631 Pamatbudžeta līdzekļi 0 0 0 0 0   0 120 000 

  latos                 

Avots: Valts kase, 2010 
 
 
 
 
 

Veidlapa: Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2009.gads) 

Kopsavilkums: Ventspils novada pašvaldība kopsavilkums 

Konta 
Nr. Posteņa nosaukums 

Sākotnējā 
vērtība / 
Pārskata 
perioda 
sākumā 

Sākotnējā 
vērtība / 

Darījumi (+,-) / 
palieli- nājums 

(+) 

Sākotnējā 
vērtība / 
Darījumi 

(+,-) / 
samazi- 

nājums (-) 

Sākotnējā 
vērtība / 

sākotnējā 
atzīšana (+)/ 

izslēgšana (-) / 
izslēgšana no 
uzskaites (-) 

Sākotnējā 
vērtība / 
Pārskata 
perioda 
beigās 
(1.līdz 

13.summa) 

Nolietojums 
(amortizācija) 

/ Pārskata 
perioda 
sākumā 

Nolietojums 
(amortizācija) 
/ Aprēķināts 

pārskata 
periodā (+) 

Nolietojums 
(amortizācija) 
/ Izslēgts (-) / 

likvidācija 

Nolietojums 
(amortizācija) / 

Pārskata 
perioda beigās 

(15.līdz 
22.summa) 

Atlikusī 
vērtība / 
Pārskata 
perioda 
sākumā 
(1.-15.) 

Atlikusī 
vērtība / 
Pārskata 
perioda 
beigās 

(14.-23.) 

A B 1 2 3 6 14 15 16 17 23 24 25 

(1100 
+1200) 

ILGTERMIŅA 
NEFINANŠU AKTĪVI 612 649 26 327 -395 -11 075 627 506 186 506 20 813 -6 518 200 801 426 143 426 705 

1100 
NEMATERIĀLIE 
IEGULDĪJUMI 4 268 988 0 0 5 256 2 828 571 0 3 399 1 440 1 857 

1120 

Licences, koncesijas un 
patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības 4 268 988 0 0 5 256 2 828 571 0 3 399 1 440 1 857 

1121 Datorprogrammas 3 950 988 0 0 4 938 2 511 571 0 3 082 1 439 1 856 

1122 Pārējās licences 318 0 0 0 318 317 0 0 317 1 1 

1200 PAMATLĪDZEKĻI 608 381 25 339 -395 -11 075 622 250 183 678 20 242 -6 518 197 402 424 703 424 848 

1210 Zeme, ēkas un būves 426 060 0 0 -3 408 422 652 63 595 7 790 -192 71 193 362 465 351 459 

1211 Dzīvojamās ēkas 128 471 0 0 0 128 471 17 847 1 668 0 19 515 110 624 108 956 

1212 Nedzīvojamās ēkas 227 671 0 0 -3 408 224 263 20 615 3 435 -192 23 858 207 056 200 405 

1214 
Zeme zem ēkām un 
būvēm 14 795 0 0 0 14 795 0 0 0 0 14 795 14 795 

1217 Pārējā zeme 11 251 0 0 0 11 251 2 901 562 0 3 463 8 350 7 788 
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1219 
Pārējais nekustamais 
īpašums 43 872 0 0 0 43 872 22 232 2 125 0 24 357 21 640 19 515 

1220 
Tehnoloģiskās iekārtas 
un mašīnas 20 786 0 0 -1 415 19 371 20 669 2 -1 400 19 271 117 100 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 161 535 25 339 -395 -6 252 180 227 99 414 12 450 -4 926 106 938 62 121 73 289 

1231 Transportlīdzekļi 11 940 6 146 0 -135 17 951 7 604 1 514 -23 9 095 4 336 8 856 

1232 
Saimniecības 
pamatlīdzekļi 60 917 3 996 -326 -465 64 122 43 911 2 916 -368 46 459 17 006 17 663 

1233 Bibliotēku fondi 9 632 390 0 -405 9 617 0 0 0 0 9 632 9 617 

1238 
Datortehnika, sakaru 
un cita biroja tehnika 65 845 12 438 -69 -3 897 74 317 41 181 7 262 -4 291 44 152 24 664 30 165 

1239 
Iepriekš neklasificētie 
pārējie pamatlīdzekļi 13 201 2 369 0 -1 350 14 220 6 718 758 -244 7 232 6 483 6 988 

                          

  

Skaidrojumi par 13. 
ailē "Citas izmaiņas 
(+,-)" uzrādītajiem 
datiem                       

  Darījuma apraksts Summa                     

Avots: Valts kase, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


