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1. Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

   Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gada 1. 

jūlijā no vienpadsmit Ventspils rajona pagastiem – Ances, 

Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, 

Vārves, Zirām, Zlēkām – un Piltenes pilsētas ar lauku 

teritoriju tika izveidota pašvaldība – Ventspils novads, kurā 

pašvaldības funkciju izpildi nodrošina Ventspils novada 

pašvaldība. 

   Ventspils novada domē darbojas piecpadsmit deputāti no 

trīs partiju sarakstiem. Ventspils novada domes darbības 

nodrošināšanai ir izveidotas četras pastāvīgi darbojošās 

komitejas – Finanšu komiteja, Sociālā, izglītības, kultūras un 

sporta komiteja, Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komiteja, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komiteja. Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai domē ir izveidota 23 

komisijas, kas darbojas pastāvīgo komiteju vai tiešā domes pakļautībā. 

   Novada pašvaldības funkciju realizēšanu nodrošina novada domes izveidotās iestādes, 

struktūrvienības un kapitālsabiedrība. 

  2010. gada 1. oktobrī pagastu pārvaldes reorganizētas, pārveidojot par novada pašvaldības pakļautībā 

esošām struktūrvienībām. 

   Dome darbu organizē un vada atbilstoši novada domes nolikumam ar mērķi nodrošināt likumā "Par 

pašvaldībām" noteikto pašvaldības funkciju izpildi. Informācija iedzīvotājiem tiek aktualizēta Ventspils 

novada domes interneta mājas lapā   www.ventspilsnovads.lv  un  novada  informatīvajā izdevumā 

"Ventspils Novadnieks". 

 
Pašvaldības darbība pārskata gadā un būtiskākās izmaiņas 
   Pārmaiņas, kuras būtiski ietekmētu Ventspils novada pašvaldības darbības finanšu rezultātus, 

2017. gadā nav notikušas. 2017. gadā Ventspils novada dome savos lēmumos turpināja virzību uz novada 

ekonomiskās attīstības sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma 

veicināšanu. 

   Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā sasniedza 16,2 milj. eiro, salīdzinot ar 

iepriekšējā gada 13,7 milj. eiro un 2017. gada sākumā plānotajiem 13,6 milj. eiro. Pieaugums pret 

2016. gadu ir par 2,5 milj. eiro vai 17,8% vairāk. Tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 

palielinājušies par 4% (246 tūkst. eiro), bet nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – par 5% 

(60 tūkst. eiro). 

   Pašvaldība pārskata gadā veikusi naudas ieguldījumu SIA “VNK Serviss” pamatkapitālā 22 tūkst. eiro 

apmērā. 

   Pašvaldības kopējais naudas līdzekļu atlikums 2017. gada beigās sastāda 2,86 milj. eiro, nodrošinot 

stabilu spēju segt īstermiņa saistības. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā bija 18,2 milj. eiro. 

Salīdzinājumā ar 2016. gada 14,5 milj. eiro pieaugums ir 3,7 milj. eiro jeb 26%. 

   Izglītības joma pārskata gadā saglabājās kā lielākā pašvaldības izdevumu  nozare, kuras uzturēšanai un 

attīstībai novirzīti 9,8 milj. eiro (53,6% no visiem pamatbudžeta izdevumiem). Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai pārskata gadā novirzīti 2,5 milj. eiro (13,7% no visiem pamatbudžeta izdevumiem), 

savukārt pārvaldes dienestu uzturēšanai – 13,3% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Sociāliem 

pabalstiem un sociāliem pakalpojumiem 2017. gadā pašvaldība ir izlietojusi 1,2 milj. eiro jeb 6,3%  no 

visiem konsolidētā pamatbudžeta izdevumiem.  

   Ventspils novada dome arī turpmāk izvērtēs un atbalstīs iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīv, kā arī 

saglabās esošo sociālo atbalsta sistēmu. 

   

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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   Ventspils novada pašvaldības „Bilances” aktīvu kopsumma ir 42,5 milj. eiro. Pieaugums pret gada 

sākumu ir 4,7 milj. eiro. Lielākā aktīvu daļa – ilgtermiņa ieguldījumi 38,5 milj. eiro apjomā. Pieaugums 

jeb 3,4 milj. eiro ir saistīts ar veiktajām investīcijām, galvenokārt celtniecības objektos, kuri līdz gada 

beigām netika pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Pēc celtniecības objektu nodošanas ekspluatācijā tie tiks 

pārklasificēti par pamatlīdzekļiem. Aktīvu pieaugums arī naudas līdzekļu summā – par 1 milj. eiro. 

Bilances pasīva daļā „Īstermiņa saistību apmērs” pieaudzis par 1,3 milj. eiro, bet „Ilgtermiņa saistības” 

pieaugušas par 3 milj. eiro, kas ir aizņēmumu no Valsts kases ilgtermiņa daļa. 

   2017. gadā izbūvēti vairāki transporta infrastruktūras objekti. Veiktas daudzu pašvaldības autoceļu 

pārbūves: ietves Ances, Tārgales, Vārves pagastā un Piltenes pilsētā, izveidoti automašīnu stāvlaukumi, 

rekonstruēti pašvaldības ceļi. Uzsākta pašvaldības ielu un ceļu apgaismojuma izbūve Ances, Ugāles un 

Zlēku pagastā. 

   Sporta attīstībai uzbūvēts sporta laukums un trenažieri Tārgalē, stadions un skeitparks Vārves pagastā, 

uzsākta Piltenes stadiona rekonstrukcija. Uzsākta arī pirmsskolas izglītības iestādes piebūves celtniecība 

Tārgales pagastā. Skolās veikti dažādi remontdarbi, kā arī iegādātas iekārtas. 

   2018. gadā pašvaldība turpinās iesāktos darbus un uzsāks jaunus infrastruktūras attīstībā un 

sakārtošanā. Starp tiem minami  ciema labiekārtošana un pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Tārgalē, 

sporta infrastruktūras objekti Piltenē, tirgus laukuma pārbūve un sporta manēža būve Ugālē un citi. 

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VNK Serviss” uzsāks komunālo pakalpojumu sniegšanas un ēku 

apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu no pašvaldības Puzes, Vārves un Užavas pagastā. Plānots līdz 

apkures sezonas sākumam uzbūvēt jaunu katlumāju, izbūvēt maģistrālos tīklus un pieslēgt ēkas 

centralizētai apkurei Užavas pagastā. 

 

Paredzamie notikumi, riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 

   Nodokļu reformas sekas: 2017. gadā Saeima nodokļu reformas ietvaros apstiprināja vairākus 

likumprojektus, kas nozīmē, ka jau no 2018. gada 1. janvāra būtiskas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma 

nodokļu jomā var skart arī pašvaldības. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no lielākajiem 

pašvaldības ieņēmumu avotiem, kas 2017. gadā sastādīja 39% no pašvaldības ieņēmumiem, gadījumā, ja 

veikto reformu rezultātā samazināsies pašvaldības ienākumi, nāksies mainīt budžetu un pārskatīt 

ieplānotos darbus, attiecīgi samazinot izdevumus. 

   Iedzīvotāju skaita samazinājums: Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā 2017. gada laikā ir 

samazinājies par 0,5%, no 2009. gada samazinājums ir par 12,3%, kas ir negatīvā dabiskā pieauguma un 

migrācijas rezultāts. Migrācija vistiešāk saistīta ar darba vietu pieejamību, ko novada uzņēmēji nevar 

piedāvāt pietiekamā daudzumā. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, arvien grūtāk kļūst uzturēt 

infrastruktūru: ceļus, skolas, pirmskolas izglītības iestādes, kultūras iestādes.  

   Kredītprocentu pieaugums: Latvijai un vairumam eiro zonas valstu tiek prognozēta ekonomikas 

izaugsme, kas savukārt palielinās pieprasījumu pēc kredītiem, kā rezultātā Eiropas Centrālā banka var 

sākt paaugstināt starpbanku kredīta likmes (pašreiz 3 mēnešu Euribor  indekss ir mīnus 0,33). Ventspils 

novada pašvaldībai ir būtisks saņemto kredītu apjoms, no Valsts kases ņemto kredītlīdzekļu kreditēšanas 

likme ir vienāda ar nulli. Pie pašreizējā kredītu apjoma kredītprocentu likmes palielinājuma katrs 

procents dod izdevumu palielinājumu par 130 tūkst. eiro gadā. 

   Iedzīvotāju maksātspēja: Daļa iedzīvotāju nespēj samaksāt par īri un komunālajiem pakalpojumiem, 

tādēļ pašvaldība nesaņem līdzekļus šo pakalpojumu nodrošināšanai un dzīvojamā fonda sakārtošanai. 

Statistikas pārvalde gan informē, ka Latvijā turpina palielināties vidējā alga, bet vienlaicīgi palielinās 

iedzīvotāju maksājumi par dažādiem pakalpojumiem un precēm, piemēram, elektrību, degvielu, 

kurināmos, pārtikas precēm. Līdz ar to iedzīvotājiem ir grūtības norēķināties par komunālajiem 

pakalpojumiem. Nākotnē pašvaldības darbību varētu ietekmēt iedzīvotāju maksātnespējas un 

parādsaistību pieaugums. 

   Valsts finansējums: Valsts budžeta finansējuma piešķiršana 8 mēnešiem gan speciālajām izglītības 

iestādēm, gan pedagogu atalgojumam joprojām rada pašvaldībā situāciju, kurā grūti plānot izglītības 

iestāžu darbu. 

Domes priekšsēdētājs 

                    Aivars Mucenieks 
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2. Novada pašvaldības raksturojums 
 

2.1. Pašvaldības teritorija 
 
     Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, 

Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras 

robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada krasta līnija 

gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā.  

   Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm ietekmē 

uzņēmējdarbības virzienus pagastos. Piekrastes pagastos 

(Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagasts) 

uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un 

zvejniecību. Par vienu no populārākajām atpūtas vietām ir 

kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts. 

 

   Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais novads 

Latvijā. Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances pagasts, 

Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes 

pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, 

Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts 

un Piltenes pilsēta. Kopējā novada platība ir 2457,56 km
2
.  

Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, Alsungas, Dundagas, 

Kuldīgas, Pāvilostas un Talsu novadu.  

2.2. Iedzīvotāji  
    

   Ventspils novadā apdzīvojuma struktūra ir veidojusies ģeogrāfisko faktoru - lielo mežu masīvu, purvu, 

atsevišķo lauksaimniecības zemju teritoriju, jūras piekrastes, vēsturisko faktoru un transporta būvju - 

ceļu un dzelzceļa tīkla ietekmē.  

 

   01.01.2018 Ventspils novadā bija reģistrēti 12 088 iedzīvotāji, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2017. gada 

sākumā. Iedzīvotāju skaitam pēdējos gados ir tendence samazināties.  Izvērtējot iedzīvotāju skaita 

dinamiku, jāsecina, ka attiecībā pret 2009. gadu, iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 

12,3%. Iedzīvotāju skaita samazināšanos izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. 

Vidējais iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos 3 gados ir 2,9%. 

 

   Dažu novada pagastu nelielais attālums līdz Ventspils pilsētai un attīstītā infrastruktūra nodrošina darba 

vietas lauku iedzīvotājiem. Attālākajos pagastos darba vietas, ko rada pagasta vietējie uzņēmēji, ir 

nozīmīgs iedzīvotāju skaita stabilizācijas un pieauguma faktors.  

 

   Kopš 2013. gada iedzīvotāju blīvums nav mainījies - tas ir otrais mazākais rādītājs visā Latvijas 

teritorijā – 4,6 cilvēki/km
2
. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (12,6 cilv./km

2
), visretāk – Ances 

pagasts (1,5 cilv./km
2
). Arī šeit būtisku lomu nosaka attālums līdz Ventspils pilsētai.  

   Ventspils novads ir viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Pēc nacionālā sastāva 95% novadā 

dzīvojošo ir latvieši.  

 

   Iedzīvotāju galvenās vecumu grupas  01.01.2018 ir šādas: darbspējas vecuma cilvēki sastāda 62.5 % 

(skaits pieaudzis par 0,4 % salīdzinājumā ar 2016. gadu), līdz darbspējas vecumam – 15.9% (par 0,1 % 

vairāk nekā 2016. gadā), virs darbspējas vecuma – 21,6 % iedzīvotāju, kas ir par 0,5 % mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. Salīdzinot iedzīvotāju galvenās vecuma grupas Kurzemes reģionā ar tuvākajām 

pašvaldībām, Ventspils novada radītāji kopumā atbilst reģionam. Arī turpmāk īpaša uzmanība jāpievērš 

jauniešu nodarbinātībai un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.  



Ventspils novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats Lappuse 6 

 

   Pirmsskolas vecuma bērnu skaits Ventspils novadā  01.01.2018 ir 819, kas ir par 1,9% vairāk nekā 

2016. gadā. Skolas vecuma bērnu skaits (7–18 g. v.) ir 1509, kas ir par 0,9% mazāk nekā 2016. gadā. 

Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, ģimenēm ar bērniem 

draudzīgas un drošas vides veidošanu.  

 

   Saskaņā ar CSP datiem un NVA sniegto informāciju bezdarba līmenis novadā uz 01.01.2017 ir 5,7%, 

kas ir par 1,7 % vairāk nekā pērn. Lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 

gadiem, kas var ietekmēt ekonomisko situāciju nākotnē, ja šīs grupas iedzīvotāji meklēs darba vietas 

ārpus valsts robežām. Galvenie iemesli, kāpēc bezdarbniekiem ir grūtības uzsākt darba attiecības, ir  

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. 

Jaunieši pēc augstskolas beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu. 

 

 

Iedzīvotāji  

 

 

Ances pag.- 633 

Jūrkalnes pag.- 386 

Piltene - 931 

Piltenes pag.- 517 

Popes pag.- 1037 

Puzes pag.- 899 

Tārgales pag.- 1806 

Ugāles pag.- 2124 

Usmas pag.- 535 

Užavas pag.- 552 

Vārves pag.- 1701 

Ziru pag.- 476 

Zlēku pag.- 491 
  

                                    

 

Ventspils novadā deklarēto iedzīvotāju dzimšanas/miršanas statistika 
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2.3. Ekonomika  
 
    Novadā turpinās darbs pie mazo uzņēmumu un lauksaimnieku atbalsta sadarbībā ar tādām 

organizācijām kā Valsts ieņēmumu dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Pārtikas un veterinārais 

dienests, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” un citām iestādēm, periodiski tiek rīkoti informatīvi semināri par uzņēmējiem svarīgiem 

jautājumiem visdažādākajās nozarēs – lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā ražošanā, 

mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un lauku attīstības jomās. Būtiska loma ir būt kā sadarbības tiltam starp 

dažādu lauku sektorus pārstāvošiem uzņēmējiem, organizācijām, pārvaldes, izglītības un pētniecības 

iestādēm un iedzīvotājiem.  

    

   Notiek bezmaksas pasākumi lauku iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju kapacitātes celšanā, iesaistot 

izglītojošos pasākumos dažāda gadagājuma iedzīvotājus. Piemēram, sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centru” organizēta apmācības programma jauniešiem Valsts Lauku tīkla 

pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. 

    Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās. Tika 

aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem neatkarīgi no izglītības un darba pieredzes, kuri 

vēlas mācīties un uzsākt vai attīstīt savu ideju laukos. Kvalitatīvu pasniedzēju vadībā jaunieši tika 

apmācīti apzināt ideju, analizēt to, izstrādāt biznesa plānu. Pēc sertifikāta saņemšanas jauniešiem ir 

iespēja piedalīties konkursā “Laukiem būt”, cīnīties par naudas balvu savas biznesa idejas realizācijai.  

    

   Ar mērķi dažādot lauku ekonomiku, mudināt darboties radoši, attīstīt esošos un veidot jaunus 

pakalpojumus un uzņēmējdarbību, jau piekto gadu notiek pašvaldības organizēts līdzfinansējuma 

konkurss “Solis”, kurā tiek aicināti piedalīties kā uzņēmēji, tā arī fiziskas personas. Konkursa uzvarētāji 

saņem pašvaldības līdzfinansējumu savas uzņēmējdarbības attīstībai. Ar katru gadu pieaug konkursa 

dalībnieku skaits. 

 

   Lai sekmētu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, ik gadu tiek organizēts pašvaldības 

līdzfinansējuma konkurss biedrībām un nodibinājumiem “Mēs savā novadā”, iedzīvotāji saviem spēkiem 

realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus.  

 

   Tiek nodrošināta Ventspils novada mājražotāju produkcijas klātbūtne starptautiskās pārtikas izstādēs 

“Riga Food 2017” un “Internationale Gruene Woche 2017” 

 

  

Konkurss “Solis 2017” 

Izšūšanas šujmašīnas ar īpašu programmu iegāde 

uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Aprīkojuma iegāde agro kartupeļu audzēšanai un 

pārdošanai podos 
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3. Ventspils novada dome 

3.1. Novada domes vadība un 

juridiskais statuss 
 

   Ventspils novadā pašpārvaldi un pašvaldības 

iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlētā 

Ventspils novada dome, kas pieņem lēmumus; 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj 

par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju 

un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un 

izpilda pašvaldības budžetu. Ventspils novada dome  savu darbu organizē, ievērojot Latvijas Republikas 

likumus, Ministru kabineta noteikumus, Ventspils novada pašvaldības nolikumu un citus normatīvos 

dokumentus. 

     Ventspils novada pašvaldība ir izveidota 2009. gada 1. jūlijā pēc vietējo pašvaldību administratīvi 

teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils 

novadā ir 12 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2017. gadā Ventspils novada dome 

atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 

deputātiem: 8 deputāti pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību – Aivars Mucenieks, Ilva Cērpa, Andris 

Jaunsleinis, Guntis Mačtams, Artis Fetlers, Aigars Matisons, Aigars Azis, Artis Kuģenieks; 3 deputāti 

pārstāv politisko apvienību “Vienotība“ – Māris Dadzis, Dace Vašuka, Ints Apsītis; 4 deputāti  pārstāv 

apvienību “Tēvzemei un brīvībai / LNNK“ – Gaidis Bože, Andis Zariņš, Andris Vārpiņš, Aivars Čaklis. 

     Novada domes darbu vada novada domes priekšsēdētājs.  2017. gada 20. jūnijā –  

 par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku; 

 par novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku sociālajos, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos – deputātu Gunti Mačtamu; 

 par novada domes priekšsēdētāja vietnieku investīciju un attīstības jautājumos –  

deputātu Māri Dadzi. 

     Ventspils novada pašvaldība likumā “Par pašvaldībām” definēta kā vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu 

vēlētas pārstāvniecības – domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību – nodrošina likumos 

noteikto funkciju likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

   Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldība ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībai ir 

juridiskās personas tiesības. 

 

   Ventspils novada pašvaldība 2017. gadā savu darbu ir virzījusi atbilstoši LR likumam “Par 

pašvaldībām” un Ventspils novada pašvaldības Nolikumam – organizējusi novada pašvaldības autonomo 

funkciju un nodrošinājusi deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī 

likumos noteiktajos gadījumos veikusi pienākumus, kas saistīti ar novada, pilsētas un pagastu 

iedzīvotāju izglītības un sociālās palīdzības jautājumiem; kultūras iestāžu darbību un sniegusi šīm 

iestādēm metodisku palīdzību. Pārskata gadā sasauktas 23 novada domes sēdes (tajā skaitā 11 ārkārtas 

sēdes), kurās pieņemti 299 protokollēmumi un apstiprināti 14 saistošie  noteikumi. 

 

     Ventspils novadam ir savs ģerbonis, novada pašvaldības juridiskā adrese ir Skolas ielā 4, Ventspilī, 

LV-3601. 
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3.2. Novada pašvaldības pārvaldes struktūra 
 

Domes funkciju realizēšanu un darbības nodrošināšanu nodrošina šādas pastāvīgās deputātu komitejas:  

o Finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā, komitejas priekšsēdētājs Aivars Mucenieks;   

o Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja 5 locekļu sastāvā, komitejas priekšsēdētājs 

Guntis Mačtams; 

o Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja 7 locekļu sastāvā, komitejas priekšsēdētājs 

Māris Dadzis; 

o Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā, 

komitejas priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. 

      

     Pastāvīgās deputātu komitejas ir sniegušas atzinumus jautājumos, kas saistīti ar komiteju kompetenci, 

sagatavojušas un iesniegušas novada domē izskatīšanai lēmumu projektus, izskatījušas domes un 

pašvaldības iestāžu budžetu projektus.      

 

Pašvaldības funkciju veikšanai darbu turpina sekojošas novada domes izveidotās komisijas:   

o Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija; 

o Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija; 

o Tehniskā komisija; 

o Sporta komisija; 

o Projektu, investīciju un būvniecības komisija; 

o Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija; 

o Iepirkuma komisija; 

o Licencēšanas komisija; 

o Vēlēšanu komisija; 

o Apbalvošanas komisija; 

o Dzīvokļu komisija; 

o Administratīvā komisija; 

o Administratīvo aktu strīdu komisija;  

o Izglītības komisija;  

o Bērnu un jaunatnes lietu komisija; 

o Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija; 

o Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

o Medību koordinācijas komisija; 

o Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

o Debitoru parādu izvērtēšanas komisija; 

o Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija; 

o Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupa; 

o Civilās aizsardzības komisija. 

 

     Novada pašvaldības pārvaldes institūciju veido novada pašvaldības administrācija – tajā ietilpstošie 

darbinieki un struktūrvienības (nodaļas), kā arī novada domes izveidotās iestādes, to skaitā pašvaldības 

kapitālsabiedrības atbilstoši pašvaldībai nodotajai kompetencei.  

     Novada pašvaldībā darbojas iestādes: 

o Ventspils novada pašvaldības administrācija; 

o Sociālais dienests; 

o Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

o Bērnu nams “Stikli”; 

o Stiklu internātpamatskola. 
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  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 vienībām: 

o Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību; 
o Juridiskā nodaļa; 
o Kanceleja; 
o Saimniecības nodaļa; 
o Attīstības nodaļa; 
o Komunālā nodaļa; 
o Nekustamo īpašumu nodaļa; 
o Informācijas tehnoloģiju nodaļa; 

o Kultūras nodaļa; 
o Personāla nodaļa; 
o Iepirkumu nodaļa; 
o Nodokļu nodaļa; 
o Dzimtsarakstu nodaļa; 
o Būvvalde; 
o Bāriņtiesa; 

o Izglītības pārvalde.
 

   Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās 

vienībās nodrošina pilsētas/pagastu pārvaldes, kuras Ventspils novada pašvaldībā uzskatāmas par 

struktūrvienībām: 
 

o Piltenes pilsētas un pagasta pārvalde; 
o Ances pagasta pārvalde; 
o Jūrkalnes pagasta pārvalde; 
o Popes pagasta pārvalde; 
o Puzes pagasta pārvalde; 
o Tārgales pagasta pārvalde; 

 

o Ugāles pagasta pārvalde; 

o Usmas pagasta pārvalde; 

o Užavas pagasta pārvalde; 

o Vārves pagasta pārvalde; 

o Ziru pagasta pārvalde; 
o Zlēku pagasta pārvalde.

 
    Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir novada domes izveidotās izglītības iestādes – 2 

vidusskolas, 6 pamatskolas, 6 pirmsskolas izglītības iestādes.  

    Novada pašvaldības Kultūras nodaļas pakļautībā ir novada domes izveidotie 10 kultūras centri, 13 

bibliotēkas, 1 mūzikas skola, 1 Mūzikas un mākslas skola. Novada pašvaldībā ir  4 jauniešu centri. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs kapitālsabiedrībā SIA “VNK serviss“ (nosaukuma 

maiņa ar Ventspils novada domes 14.09.2017. lēmumu (protokols Nr.6, 13.§). 

   Novada pašvaldības administrācija nodrošina pašvaldības domes un tās izveidoto komiteju 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Citas pašvaldības institūcijas nodrošina pašvaldības 

kompetences jautājumu (autonomo un uzdoto funkciju) izpildi. Pašvaldības institucionālā sistēma, 

precizējot katras institūcijas tiesisko statusu, ir noteikta novada pašvaldības nolikumā, kā arī attiecīgās 

nodaļas kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā. 

 

   Novada pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbu vada pašvaldības izpilddirektors Dainis 

Valdmanis. Viņš organizē pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, domes 

noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantas un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar 

juridiskajām un fiziskajām personām, organizē budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā gada 

un gada publiskā pārskata sagatavošanu, atbild par pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un pakļautībā 

esošo centrālās administrācijas nodaļu darbu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, kā arī veic arī 

citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.  

 

   Lai Ventspils novada pašvaldībā nodrošinātu pašvaldībai deleģēto autonomo funkciju un no tām 

izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildi, ar Ventspils novada domes 2013. gada 28. augusta lēmumu iecelts 

izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons. Viņš koordinē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

novada administratīvajā teritorijā un organizē skolēnu pārvadājumus novada administratīvajā teritorijā; 

plāno, organizē un kontrolē pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un 

iznomāšanu; plāno, organizē un kontrolē pašvaldības ceļu uzturēšanas, teritorijas labiekārtošanas darbus 

un sanitārās tīrības pasākumus; izstrādā priekšlikumus pašvaldības komunālās saimniecības attīstības 

ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem.  
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   Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļas darbinieki sagatavo, noformē un kārto Ventspils 

novada pašvaldības administrācijas, novada pašvaldības pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu 

darbinieku, novada domes izveidoto iestāžu vadītāju un novada pašvaldības struktūrvienību darbinieku 

personāla dokumentu  lietvedību, kā arī nodrošina personāla datu uzkrāšanu, sistematizāciju un analīzi. 

Tika uzturētas un aktualizētas 360 darbinieku personas lietas. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

vadītājiem regulāri sniegtas konsultācijas personāla vadības, darba organizācijas, datu apstrādes un 

personāla lietvedības jautājumos.   

   2017. gadā saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu Ventspils novada pašvaldības administrācijā tika 

nodarbināti 87 darbinieki.  

Administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām: 

Vecuma grupa Sievietes Vīrieši 

20–29 gadi 2 1 

30–39 gadi 8 3 

40–49 gadi 17 3 

50–59 gadi 21 12 

60–69 gadi 18 3 

70 gadi un vairāk – 1 

Kopā: 66 23 

 

   No visiem novada pašvaldības administrācijā strādājošiem 71,3% ir sievietes, 28,7% vīrieši un 

darbinieku vidējais vecums ir 50,45 gadi. Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo sekojoši rādītāji: 

augstākā izglītība – 75,86 % (t. sk. 10 maģistra grādi), profesionālā vidējā izglītība – 17,24%, vispārējā 

vidējā izglītība – 6,90 % pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem. 

   Apkopojot informāciju par pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 2017. gadā, 

piedaloties Latvijas Pašvaldību mācību centra, Valsts administrācijas skolas un citu institūciju rīkotajos 

kursos, apmācībās un semināros, profesionāli pilnveidojās gan pašvaldības vadība, iestāžu un 

struktūrvienību vadītāji, gan arī mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un 31 % pašvaldības 

administrācijas darbinieku. 
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4. Finansiālā un saimnieciskā darbība 

   Saskaņā ar likumu „Likums par budžetu un finanšu vadību” budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas 

realizācijai ar finansiālajām metodēm. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. 

Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībām to pienākumu izpildei, 

kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laika posmā, kuram šie līdzekļi 

paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt vispārējo 

ekonomisko līdzsvaru. 

Ventspils novada pašvaldības budžets sastāv no: 

1. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta (Ventspils novada pašvaldība, 

Sociālais dienests, Stiklu internātpamatskola un Ventspils novada bērnu nams “Stikli”); 

2. Ventspils novada pašvaldības speciālā budžeta; 

3. Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 

 

4.1. Pašvaldības pamatbudžeta izpilde un gada plāns 
   Pašvaldības 2017. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 16,2 milj. eiro, savukārt kopējie 

izdevumi sastāda 18,2 milj. eiro. 

 

Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR Plāns 

2016. gads 2017. gads 2018.gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 13 717 470 16 161 158 13 663 730 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 7 350 205 7 656 555 7 555 574 

1.1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 6 070 225 6 316 484 6 326 574 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 279 980 1 340 071 1 229 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 277 342 313 010 239 670 

1.2.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva 16 000 21 513 19 900 

1.2.2. Naudas sodi un sankcijas 8 744 10 448 10 000 

1.2.3. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 101 324 55 164 4 770 

1.2.4. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
151 274 225 885 205 000 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 306 659 1 321 852 1 227 973 

1.4. Transferti 4 783 264 6 869 741 4 640 513 

1.4.1. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un 

budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
1 000 448 0 

1.4.2. Valsts budžeta transferti 4 349 586 6 402 813 4 412 513 

1.4.3. Pašvaldību budžeta transferti 432 678 466 480 228 000 

  IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) 14 495 767 18 245 258 22 427 109 

2.1. Atalgojums  6 132 212 6 406 552 5 361 871 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 
1 471 820 1 500 680 1 312 894 

2.3. Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 23 068 34 081 20 213 

2.4. Pakalpojumi 2 169 066 2 539 270 3 477 789 

2.5. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 315 952 1 317 113 1 233 064 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 12 502 13 130 12 764 

2.7. Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 68693 62640 86987 
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2.8. 
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 

ietvaros, kas nav iestādes  administratīvie izdevumi 
28406 28247 26101 

2.9. Procentu izdevumi 7036 1452 7609 

2.10. 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem  
74017 212399 

2.11. Sociālie pabalsti 598431 617792 164635 

2.12. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 496152 536072 1952651 

2.13. Pamatkapitāla veidošana 2172429 5114212 8558132 

  IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 14 495 767 18 245 258 22 427 109 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 405 962 2 429 787 3 213 114 

3.3. Ekonomiskā darbība 725 715 1 350 834 6 679 818 

3.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 005 839 2 505 648 4 774 799 

3.6. Veselība 2 255 0 
 

3.7. Atpūta, kultūra un reliģija 1 037 797 1 035 303 1 119 021 

3.8. Izglītība 7 098 971 9 776 591 5 754 229 

3.9. Sociālā aizsardzība 1 219 228 1 147 095 886 128 

  

Pamatbudžeta ieņēmumi 

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā ieņēmumi palielinājušies par 18 % jeb 2,4 milj. eiro 

galvenokārt valsts budžeta saņemto transfertu un nodokļu ieņēmumu pieauguma rezultātā. 

 

2017. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde, % 

 
 

   Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi sastāv no 

nodokļu ieņēmumiem 47 % jeb 7,6 milj. eiro – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (6,3 milj. eiro) un 

nekustamā īpašuma nodokļa (1.3 milj. eiro); transfertiem 43 % jeb 6,9 milj. eiro – mērķdotācijas 

izglītībai, ES finansējumi projektu īstenošanai, savstarpējie norēķini par skolēniem, kuri mācās Ventspils 

novada izglītības iestādēs un Ventspils novada bērnu namā “Stikli”, dotācijas no pašvaldības finanšu 

izlīdzināšanas fonda un citi transferti; pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un citu pašu 

ieņēmumi 8 % jeb 1,3 milj. eiro – maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par īri un nomu, 

ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un nenodokļu 

ieņēmumi 2 % jeb 313 tūkst. eiro – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no īpašuma 

pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi. 

 

 

 

Nodokļu ieņēmumi 
47% 

Nenodokļu 
ieņēmumi 

2% 

Maksas 
pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
8% 

Transferti 
43% 



Ventspils novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats Lappuse 14 

 

Pamatbudžeta 2017. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu, milj. eiro 

 
   Nodokļu ieņēmumi 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājušies par 4% jeb 306 tūkst. eiro. 

Lielāko pieaugumu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir palielinājies par  246 tūkst. eiro.  

   Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājušies par 13 % jeb 

36 tūkst. eiro, būtiskāko palielinājumu veido ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.  

   Maksas pakalpojumu ieņēmumi pārskata periodā pret iepriekšējo gadu kopumā ir palielinājušies par 

1 % jeb 15 tūkst. eiro. No tiem par 30 % jeb 33 tūkst. eiro ir palielinājušies ieņēmumi par pašvaldības 

nekustamā un kustamā īpašuma nomu un īri (tajā skaitā zemes noma),  bet par 1 % jeb 7,1 tūkst. eiro 

samazinājušies ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem. Savukārt sakarā ar papildu finansējumu no 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu brīvpusdienu izdevumu segšanai ieņēmumi par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem samazinājušies par 8 % jeb 5,8 tūkst. eiro. 

   Salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājusies dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda par 

37 % jeb 553 tūkst. eiro un saņemtie transferti no Eiropas savienības līdzfinansētiem projektiem par 

1534 % jeb 1,3 milj. eiro. bet pārējie valsts budžeta transferti samazinājušies par 35 % jeb 15 tūkst. eiro, 

tādēļ kopējie ieņēmumi no valsts un pašvaldību transfertiem palielinājušies par 44 % jeb 2,1 milj. eiro.  

 

   Pamatbudžeta izdevumi 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā sastādīja 18,2 milj. eiro. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

izdevumiem. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra, % 

 
   Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējos izdevumus, kas sastāda 

18,2 milj. eiro, veido: atalgojums 35 % jeb 6,4 milj. eiro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 8 % jeb 1,5 milj. eiro; pamatkapitāla veidošana (nemateriālie ieguldījumi un 

pamatlīdzekļi) 28 % jeb 5,1 milj. eiro; izdevumi par pakalpojumiem 14 % jeb 2,5 milj. eiro; materiālu un 

inventāra iegāde 7 % jeb 1,3 milj. eiro; sociālie pabalsti 4 %  jeb 617 tūkst. eiro; pašvaldību uzturēšanas 

izdevumi 3 % jeb 536 tūkst. eiro un citi izdevumi 1 % jeb 214 tūkst. eiro. 
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Pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu, milj. eiro 

 
   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā izdevumi ir palielinājušies par 26 % jeb 3,8 milj. eiro.   

   Lielākais izdevumu pieaugums 135 % jeb 2,9 milj. eiro, salīdzinot 2017. gadu pret 2016. gadu, ir 

pamatkapitāla veidošanai. To pamatā veido vērienīgi ieguldījumi izglītības  un sporta infrastruktūras 

sakārtošanā (Piltenes stadiona pārbūve, Tārgales pamatskolas sporta laukuma pārbūve, Puzes 

pamatskolas ēdnīcas remonts). 

   Palielinājušies ir izdevumi pakalpojumiem par 17 % jeb 370 tūkst. eiro, kas saistīts galvenokārt ar 

pašvaldības pasūtītajiem remonta darbiem 2017. gadā. Lielākie remonta darbi, kas paveikti 2017. gadā 

un nav pieskaitāmi kapitāliem ieguldījumiem, ir kosmētiskie remonti Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs. 

   Par 4 % jeb 274 tūkst. eiro ir pieauguši izdevumi atalgojumam, kas galvenokārt saistīts ar minimālās 

algas pieaugumu 2017. gadā.  

 

   Pamatbudžeta izdevumu struktūra (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 
   Funkcionālo kategoriju sadalījumā, lielākais finansējums (54 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem) ir novirzīts izglītības funkciju nodrošināšanai. 

   Lielu daļu no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 13 % jeb 2,4 milj. eiro aizņem vispārējo valdības 

dienestu funkcionālā kategorija, bet 14 % jeb 2,5 milj. eiro – teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

funkcionālā kategorija. Mazāku izdevuma daļu 6 % jeb 1,1 milj. eiro sastāda sociālā aizsardzība; 6 % jeb 

1 milj. eiro aizņem atpūtas, kultūras un reliģijas funkcionālā kategorija, bet ekonomiskā darbība sastāda 

7 % jeb 1,4 milj. eiro. 
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   Pamatbudžeta 2017.  gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām), milj. eiro 

 
 

   Lielāko pieaugumu atbilstoši funkcionālo kategoriju sadalījumam sastāda izglītība, kur pieaugums ir 

38 % jeb 2,7 milj. eiro. 

 

4.2. Pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izpilde un gada plāns 
   Pašvaldības 2017. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie ieņēmumi ir 637 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 573 tūkst. eiro. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā speciālā budžeta izpilde 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR Plāns, EUR 

2016. gads 2017. gads 2018. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 609 091 637 420 629 970 

1.1. Nodokļu ieņēmumi (Dabas resursu nodoklis) 82 183 120 417 100 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 39 785 29 890 28 700 

1.2.1. 
Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas 

nodevas 
1 634 1 598 1 200 

1.3.1. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 38 151 28 292 27 500 

1.4. Valsts budžeta transferti 487 113 487 113 501 270 

1.5. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 0 0 

 

IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām) 
546 106 573 049 1 028 991 

2.1. Atalgojums 21 638 10 771 14 334 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
5 190 3 452 3 455 

2.3. Pakalpojumi 381 517 366 643 777 554 

2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
41 434 38 314 70 683 

2.5. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 2 745 21 470 27 000 

2.6. Pamatkapitāla veidošana 93 582 132 399 135 965 

 

IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
546 106 573 049 1 028 991 

3.1. Ekonomiskā darbība 459 762 503 657 847 353 

3.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 86 344 69 392 181 638 
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  Speciālā budžeta ieņēmumi 

   Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra norāda lielāko ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret 

kopējiem ieņēmumiem. 

 

   Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, % 

 
 

   Procentuāli lielāko 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu daļu sastāda valsts budžeta transferti (valsts 

budžeta mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai) 76 % jeb 487 tūkst. eiro. Dabas resursu nodokļa 

ieņēmumi sastāda 19 % jeb 120 tūkst. eiro. Savukārt nenodokļu ieņēmumi ir 5 % jeb 30 tūkst. eiro, kas ir 

ieņēmumi no zivsaimniecības jeb ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas izmantošanas (licences, makšķerēšanas kartes). 

 

   Speciālā budžeta 2017. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu, tūkst. eiro 

 
 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 5 %, jeb 28 tūkst. eiro, sasniedzot 637 tūkst. eiro.  

   Palielinājums izskaidrojams ar dabas resursu nodokļa pieaugumu par 47 % jeb 38 tūkst. eiro. Ieņēmumi 

no valsts budžeta saņemto transfertu autoceļu un ielu uzturēšanai ir iepriekšējā gada līmenī, savukārt 

pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no zivsaimniecības) ir samazinājušies par 25 % jeb 

9,8 tūkst. eiro. 
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   Speciālā budžeta izdevumi 

   Speciālā budžeta izdevumu struktūra norāda lielāko izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret 

kopējiem izdevumiem. 

 

   Speciālā budžeta izdevumu struktūra, %

 

   Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie izdevumi 573 tūkst. eiro 

sastāv no: pakalpojumiem 64 % jeb 367 tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanas izdevumiem 23 % jeb 

132 tūkst. eiro, krājumu, materiālu un inventāra iegāde 7 % jeb 38 tūkst. eiro un 6 % citi izdevumi. 

 

   Speciālā budžeta 2017. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu, tūkst. eiro 

 
   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 5 %, jeb 27 tūkst. eiro, sasniedzot 573 tūkst. eiro. 

   Lielākais izdevumu palielinājums, salīdzinot 2017. gadu ar 2016. gadu, ir pamatkapitāla veidošanas 

izdevumi 41 % jeb 39 tūkst. eiro un uzturēšanas izdevumu transferti  682 % jeb 19 tūkst. eiro. Savukārt 

samazinājušies ir pakalpojumu izdevumi par 4 % jeb 15 tūkst.  eiro, bet krājumu un inventāra iegādes 

izdevumi samazinājušies par 8 % jeb 3,1 tūkst. eiro. 
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   Speciālā budžeta izdevumi (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 
      Funkcionālo kategoriju sadalījumā lielāko finansējumu daļu 88 % jeb 504 tūkst. eiro sastāda 

ekonomiskās darbības funkcionālā kategorija, bet mazāko 12 % jeb 69 tūkst. eiro aizņem teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā kategorija. 

 

4.3. Pašvaldības konsolidētā ziedojuma budžeta izpilde un gada plāns 
   Pašvaldības 2017. gada konsolidētā ziedojuma budžeta kopējie ieņēmumi ir 10 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 11 tūkst. eiro. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izpilde 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR 

2016. gads 2017. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 16 382 10 145 

1.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām 

personām 
13 867 8 345 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 2 515 1800 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām) 
17 161 11 039 

2.1. Atalgojums  1 880 600 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 
12 0 

2.3. Pakalpojumi 12 118 7 992 

2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 
3 151 2 179 

2.5. Pamatkapitāla veidošana 0 268 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām) 
17 161 11 039 

3.1. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4 000 0 

3.2. Atpūta, kultūra un reliģija 8 629 9 977 

3.3. Izglītība 4 002 1 062 

3.4. Sociālā aizsardzība 530 0 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumi 2017. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 38 % jeb 6,2 tūkst. eiro. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumi 2017. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 36 % jeb 6,1 tūkst. eiro.  

   2017. gada izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem, jo naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda 

3,8 tūkst. eiro.  

   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra norāda ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 
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   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra, % 

 
   2017. gada lielāko ieņēmumu daļu 82 % jeb 8,3 tūkst. eiro sastāda ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no juridiskām personām, bet 18 % jeb 1,8 tūkst. eiro ziedojumu ieņēmumu aizņem ziedojumi un 

dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām. 

 

   Ziedojuma budžeta 2017.  gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu, milj. eiro 

 
   Ziedojuma budžeta ieņēmumi no juridiskām personām, salīdzinot ar 2016. gadu, ir samazinājušies par 

40 %, bet ieņēmumi no fiziskām personām samazinājušies par 28 %. 

   Ziedojuma budžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

 

   Ziedojuma budžeta izdevumu struktūra, % 

 
   2017. gada ziedojuma budžeta lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi par pakalpojumiem 72 %, jeb 

7,9 tūkst. eiro, bet krājumu, materiālu un inventāra iegāde 20 % jeb 2,2 tūkst. eiro, savukārt atalgojums ir 

5 % jeb 600 eiro un pamatkapitāla veidošana 2 % jeb 268 eiro. 
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   Ziedojuma budžeta 2017. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2016. gadu, milj. eiro 

 
 

   Sakarā ar 2017. gada ziedojuma budžeta ieņēmumu samazinājumu arī izdevumi. salīdzinot ar 

2016. gadu, ir samazinājušies. 

 

   2017. gadā ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai 268 eiro, bet 2016. gadā šādu izdevumu nebija. 

   Par 1,3 tūkst. eiro samazinājušies izdevumi par atalgojumu, par pakalpojumiem 4,1 tūkst. eiro un 

krājumiem par 972 eiro. 

 

 

      Ziedojuma budžeta izdevumi (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 

 
   Lielākā daļa ziedojumu 90 %, jeb 9,9 tūkst. eiro tiek izmantoti saskaņā ar ziedotāja norādījumiem un 

lielākā daļa ir kultūras pasākumu nodrošināšanai (galvenokārt pagastu svētku organizēšanai), bet 10 % 

jeb 1 tūkst. eiro ir izglītībai.  
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4.4. Pašvaldības saistību un garantiju apjomi 
 

   Pārskatā par pašvaldības saistību un garantiju apjomu 2017. gadā uzrādītais kopējais aizņēmumu 

atlikums sākumā ir 10 milj. eiro, bet atlikums perioda beigās ir 13,1 milj. eiro. Visi aizņēmumi ir ņemti 

LR Valsts kasē un pašreizējā aizņēmuma procentu likme ir 0 %. 

Aizņēmuma mērķis 
Aizņēmuma 

līguma summa  

Pārskata perioda 

sākumā, EUR 

Pārskata perioda 

beigās, EUR 
Izmaiņas, EUR 

Sporta laukumi, stadioni 2 046 574 62 550 1 845 011 1 782 461 

Izglītības un kultūras ēku uzturēšana 8 061 538 3 577 445 4 712 418 1 134 973 

Labiekārtošana 1 070 991 286 737 805 656 518 919 

Ceļu un ielu sakārtošana 3 971 341 1 668 305 1 828 530 160 225 

Sociālie pakalpojumi 38 071 13 416 11 352 -2 064 

Siltumapgāde 799 399 319 475 254 693 -64 782 

Ūdenssaimniecība un kanalizācija 6 634 746 3 179 297 2 987 076 -192 221 

Transporta iegāde 1 573 577 904 804 671 303 -233 501 

Kopā 24 196 237 10 012 029 13 116 039 3 104 010 

 

   Būtiskākās palielinājums par 1,8 milj. eiro ir sporta laukumiem un stadioniem, nozīmīgākie ir 

2017. gada aizņēmumi Piltenes stadiona pārbūvei; Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūvei un 

projektam “Vārves pagasta Zūru stadiona jaunbūve Ventavas ciemā”, bet būtiskākais samazinājums par 

234 tūkst. eiro. ir transporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

 

 
 

 

   Aizņēmumu lielāko daļu 36% jeb 4,7 milj. eiro veido izglītības un kultūras ēku uzturēšana, 23% jeb 

2,9  milj. eiro ir ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstībai, bet ceļu un ielu sakārtošana (t. sk. 

elektroapgaismojuma tīklu izbūve) ir 14 % jeb 1,8  milj. eiro. Sporta laukumi un stadioni aizņem 14 % 

jeb 1,8  milj. eiro. Mazāku aizņēmumu daļu 5 % jeb 671 tūkst. eiro veido transporta iegāde, bet 6 % jeb 

806 tūkst. eiro ir labiekārtošanai. 

 

   2017. gada laikā aizņēmumu atlikums, salīdzinot perioda beigas pret perioda sākumu, ir palielinājies 

par 31 % jeb 3,1  milj. eiro, kas saistīts ar jaunu aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē un aizņēmumu 

atmaksu 2017. gadā. 
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   Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 2017. gadā 

Aizņēmuma mērķis 

Aizņēmuma 

līguma summa, 

EUR 

Pašvaldības autoceļa Us-01 ""Stacija-Stikli""  pārbūve Usmas pagastā 243 580 

Pašvaldības autoceļu pārbūve Piltenes pagastā Ventspils novadā 184 268 

Pašvaldības autoceļu pārbūve Popes pagastā 148 236 

Pašvaldības autoceļu pārbūve Zlēku pagastā  250 157 

Pašvaldības autoceļu Ug-56 ""Ēnas-Sedliņi"" pārbūve Ugāles pagastā 149 157 

Projekta "Vārves pagasta Zūru stadiona jaunbūve Ventavas ciemā" 372 247 

projekts-"Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē" 107 067 

Projekts uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vārves pagastā 252 994 

Gājēju ietves Maija ielā pārbūve Piltenē, Ventspils novadā 45 063 

Kosmētiskais remonts pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks" Ventavā, Vārves pagasts 31 226 

Kosmētiskā remonta PII "Lācītis" Ugāles pagastā veikšana 65 282 

Kosmētiskā remonta veikšana  objektos Puzes pamatskolas un pirmsskolas grupā "Skola" 

Blāzmas ciemā 
29 060 

Kosmētiskā remonta veikšana PII "Zemenīte" Popes ciemā 40 924 

Piltenes vidusskolas sporta infrastruktūras uzlabošana, Piltenes stadiona pārbūve, 1. un 2. būves 

kārta 
1 183 001 

Pirmsskolas izglītības iestādes telpu pārbūve un piebūves jaunbūve Tārgales p/skolas ēkā 794 831 

Popes muižas jumta seguma atjaunošana un vienkāršotas renovācijas kartes izstrādāšana objektā 

Popes pamatskola 
198 948 

Prioritārā projekta Lībiešu zvejnieku sēta labiekārtošana Tārgales pagastā 1. būves kārta 397 746 

Puzes pamatskolas ēdināšanas bloka un ar to saistīto inženierkomunikāciju atjaunošana nek, 

īpaš. Puzes pamatskola 
183 219 

Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve 1. un 2. būves kārta 397 212 

Tārgales pamatskolas virtuves bloka kosmētiskais remonts Tārgales ciemā 43 041 

Užavas pamatskolas telpu kosmētiskais remonts 40 281 

KOPĀ 5 157 540 

 

4.5. Pārskats par debitoriem un kreditoriem  
 

   Pārskats par debitoriem, eiro 

N.p.k. Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

31.12.2017., 

EUR 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

01.01.2017., 

EUR 

Izmaiņas  EUR  

(+,-) 

1 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 623 763 680 292 -56 529 

2 2.Citas prasības  229 0 229 

3 3. Prasības par nodokļiem 316 844 272 606 44 238 

4 4. Uzkrātie ieņēmumi 51 118 48 728 2 390 

5 5. Pārmaksātie nodokļi 32 670 5185 27 485 

6 6. Prasības pret personālu 4450 3374 1076 

7 7. Pārējās prasības (šaubīgie debitori) 320 316 319 904 412 

8 8. Uzkrājumi nedrošām prasībām  (-) -497 336 -621 072 123 736 

Debitori – kopā (neto vērtība) 852 054 709 017 143 037 

 

   Debitoru parādi 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 143 tūkst. eiro. 

   Pircēju un pasūtītāju parādi samazinājušies par 8 % jeb 57 tūkst. eiro, kuri pārsvarā ir komunālo un 

zemes nomas pakalpojumu maksājumi. 2017. gadā pievērsta pastiprināta uzmanība darbam ar 

debitoriem, izskatot problemātiskos jautājumus komisijās, komitejās un vēršot piedziņu tiesā. 
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   Prasības par nodokļiem – nekustamā īpašuma nodokļi palielinājušies par 16 % jeb 44 tūkst. eiro.  

   Izmaiņas ir prasībā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru par 2017. gadu saņem nākamajā budžeta 

gadā. Prasības lielums ir 49 tūkst. eiro.  

   Uzkrātie ieņēmumi nekustamā īpašuma nodoklim, kas aprēķināti par neapstrādātajām lauksaimniecības 

zemēm par 2017. gadu un kuriem maksājuma termiņš ir 2018. gads, palielinājušies par 5 % jeb 2,4 tūkst. 

eiro. 

   Pārmaksātos nodokļus 2017. gada 31. decembrī sastāda pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 

29 tūkst. eiro – un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 4 tūkst. eiro.  

   Visiem debitoriem (prasības par komunālajiem maksājumiem, telpu nomas, zemes nomas u. c.), kuriem 

ir parāds pret Ventspils novada pašvaldību un kavēts samaksas termiņš, gada beigās ir izsūtīti 

salīdzināšanas akti. 

 

   Pārskats par kreditoriem, eiro 

N.p.k. Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 31.12.2017., 

EUR 

Pārskata perioda 

sākumā 01.01.2017., 

EUR 

Izmaiņas  EUR 

(+,-) 

1 1. Ilgtermiņa saistības 12 040 576 9 113 992 2 926 584 

2 1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 12 040 576 9 113 992 2 926 584 

3 2. Īstermiņa saistības 3 352 058 2 054 298 1 297 760 

4 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
1 075 463 898 037 177 426 

5 
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
335 256 146 488 188 768 

6 2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 402 865 393 449 9 416 

7 
2.6. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot  nodokļus) 
5 919 285 5 634 

8 
2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
32 854 23 279 9 575 

9 2.8.Pārējās īstermiņa saistības 3 757 580 3 177 

10 2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 1 495 944 592 180 903 764 

Kreditori – kopā 15 392 634 11 168 290 4 224 344 
 

   Kreditori, salīdzinot 2017. gadu pret 2016. gadu, ir palielinājušies par 38 % jeb 4,2 milj. eiro. 

   Būtiskākais ir ilgtermiņa kredītsaistības Valsts kasē, kas palielinājušās par 32 % jeb 2,9 milj. eiro.       

   Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājušās par 129 % jeb 189 tūkst. eiro, 

bet par 153 % jeb 904 tūkst. eiro ir palielinājušies nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi, kas 

saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. 
 

   Galvojumi un būtiskās izmaiņas pārskata periodā 

   Visi galvojumi izsniegti SIA “VNK Serviss”, kas 2017. gada sākumā sastāda 2,06 milj.  eiro, bet gada 

beigās – 2 milj. eiro. Galvojumu samazinājums 2017. gada beigās ir 53 tūkst. eiro. 

Aizņēmuma mērķis 31.12.2017. 01.01.2017. Izmaiņas (+,-) 

Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās - Ugāle 274 950 294 950 -20 000 

Ūdenssaimniecības attīstība Ugālē II kārta 168 657 176 073 -7416 

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība- siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve 

140 179 150 229 -10 050 

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna 

siltumavota būvniecība 

973 321 973 321 - 

Puzes katlumājas rekonstrukcija Puzes pagastā, Ventspils novadā 451 720 467 422 -15 702 

KOPĀ 2 008 827 2 061 995 -53 168 

 



Ventspils novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats Lappuse 25 

 

4.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma struktūra un novērtējums 

 
   Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, eiro 

Nr. Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 

(31.12.2017.) 

Pārskata perioda 

sākumā 

(01.01.2017.) 

Izmaiņas (+/-) 

1 Dzīvojamās ēkas 877 247 1197706 -320 459 

2 Nedzīvojamās ēkas 7394191 7403774 -9 583 

3 Transporta būves 5 242 654 4 404 724 837 930 

3.1. Ceļi 4 303 539 3 365 965 937 574 

3.2. Ielas 893 954 989 089 -95 135 

3.3. Tilti 45 161 49 670 -4 509 

4 Zeme  5 877 981 5 858 002 19 979 

4.1. Zeme zem ēkām un būvēm 2 585 907 2 516 128 69  779 

4.2. kultivētā zeme 2 574 458 1 563 219 1 011 239 

4.3. atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 59 615 40 545 19 070 

4.4. pārējā zeme (meža zeme, kapu teritorijas) 658 001 1 738 110 -1 080 109 

5 Inženierbūves 7 452 423 9 432 689 -1 980 266 

6 Pārējais nekustamais īpašums 1 435 789 228 244 1 207 545 

Zeme, ēkas un būves kopā 28 280 285 28 525 139 -244 854 

 

   Kopumā zemes, ēku un būvju kopsumma 2017. gada beigās salīdzinājumā ar gada sākumu ir 

samazinājusies par 1 % jeb 245 tūkst. eiro. 

   2017. gadā Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda ir ierakstīti 134 nekustamie īpašumi 

ar kopējo platību 2294,55 ha. 

Ventspils novada pašvaldības īpašumā un piekritībā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

saskaņā ar VZD datiem uz 01.01.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemes 

vienību 

statuss 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kopējā 

platība, 

ha 

Lietošanas veidi 

LIZ mežs zem ēkām, 

pagalmiem 

zem 

ceļiem 

zem 

ūdeņiem 

krūmāji purvi pārējās 

zemes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Īpašumā  443 2445,83 1314,7 393,9 98,63 38,7 67,4 31,6 40,6 460,3 

Piekritīgā 

zeme 

2145 3879,4 1802,5 296,4 171,8 838,5 276,9 93,0 58,9 371,4 

Starpgabali 88 16,3 8,0 - 1,0 0,8 - - 0,7 5,8 

Kopā 2676 6341,53 3125,2 690,3 271,43 878 344,3 124,6 100,2 837,5 

Zemes 

vienību 

skaits 

 Rezerves zemes fondā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, ha 

Kopplatība, ha 

 

lauksaimniecībā 

izmantojamā 

zeme 

mežs krūmājs purvs 

ūdens 

objektu 

zeme 

zeme zem ēkām 

un pagalmiem 

zeme 

zem 

ceļiem 

pārējās  

zemes 

176 174,6 11,7 8,6 16,5 - 18,2 2,2 6,1 111,3 
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Nekustamie īpašumi, kuri ierakstīti Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda  

2017. gadā 

 
N.p. 

k. 

Nosaukums 

 

Kadastra Nr. Platība, 

ha 

Kadastrālā 

vērtība, EUR 

Reģistrācijas 

datums 

Zemesgrāmatas 

nodal. nr. 

 Piltenes pilsēta un pagasts     

1. Jelgavas iela  21 9813 004 0221 12,8393 8898,00 15.06.2017 100000568043 

2. Jelgavas iela  41 9813 004 0222 7,6794 5376,00 15.06.2017 100000568061 

3. Zlēku iela 8 9833 007 0121 1,3636 25401,00 05.09.2017 100000570516 

 Ances pagasts     

4. Rindas kapsēta 9844 005 0063 3,3673 2263,00 06.03.2017 100000565094 

5. Ābeļnieki 9844 005 0064 0,3217 2059,00 13.03.2017 100000565307 

6. Zelmeņi 9844 007 0146 31,4600 16689,00 14.03.2017 100000565304 

7. Vanka 9844 007 0158 32,5400 17249,00 16.03.2017 100000565327 

8. Āpšlejas 9844 008 0140 1,8331 410,00 08.03.2017 100000565192 

9. Vējnieki 9844 010 0002 0,8458 567,00 13.03.2017 100000565259 

10. Vanagi 9844 010 0135 6,8700 4333,00 09.03.2017 100000565140 

 Jūrkalnes pagasts     

11. Pauguri 9850 002 0135 0,0347 24,00 20.07.2017 100000569248 

12. Tīrumi 9850 002 0373 1,1807 694,00 19.07.2017 100000569141 

 Popes pagasts     

13. Attīrīšanas 

iekārtas 9856 003 0255 1,5300 1495,00 27.10.2017 100000572319 

14. Ceļš Po-40 

Meždārzi 9856 003 0429 0,2656 160,00 04.09.2017 100000570362 

15. Ābeļdārzs 9856 004 0082 6,6208 6896,00 16.03.2017 100000565328 

16. Dzirnavlauks 9856 004 0083 4,4626 4318,00 14.03.2017 100000565359 

 Puzes pagasts     

17.  Raibkroga 

karjera 9860 004 0060 6,2100 4130,00 08.05.2017 100000566920 

18. "Silgali" 9860 005 0012 1,7400 17784,00 08.02.2017 100000564181 

19. Kapi Sipenes 9860 009 0027 2,2100 1021,00 12.01.2017 100000563409 

20. Akācijas 9860 011 0053 1,4064 17689,00 15.05.2017 100000567098 

21. Baznīcas kapi 9860 012 0101 3,8038 1784,00 20.04.2017 100000566428 

 Tārgales pagasts     

22. Miķeļtorņa kapi 9866 003 0155 0,9843 593,00 10.01.2017 100000563307 

23. Zīdastes 9866 003 0219 0,8765 3423,00 01.09.2017 100000570445 

24. Laukirbes 9866 008 0077 0,2334 2928,00 19.07.2017 100000569192 

25.  "Celmi" 9866 020 0055 0,4800 19478,00 05.04.2017 100000565965 

26. Celmu klēts 9866 020 0071 0,3500 1312,00 04.04.2017 100000565970 

27. Dižcelmi 9866 020 0072 1,3100 11329,00 29.03.2017 100000565788 

28. Jaundonīši 9866 020 0073 0,0866 1738,00 02.06.2017 100000567697 

29. Jaunzemgaļi 9866 020 0074 0,0300 754,00 06.06.2017 100000567826 

30. Kaijaskrasts 9866 024 0173 9,3013 3711,00 28.04.2017 100000566707 

31. Dižniedres 9866 024 0175 6,6660 2753,00 27.04.2017 100000566705 

32. Kaija 234A 9866 024 0224 0,0172 192,00 11.01.2017 100000563304 

33. Sudrabkaijas 9866 024 0229 1,3740 4352,00 25.04.2017 100000566635 

34. Kolibri 9866 026 0178 0,1282 57,00 20.01.2017 100000563604 

 Ugāles pagasts     

35. Miķeļi 9870 001 0091 8,7500 2935,00 05.12.2017 100000573368 
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36. Ciesengures 

kapi 9870 002 0112 0,3936 276,00 14.09.2017 100000570841 

37. Rožlauki 9870 006 0221 10,2826 9708,00 14.06.2017 100000568027 

38. Mežlauki 9870 006 0224 10,8965 7188,00 11.05.2017 100000567033 

39. Sniķeri 9870 011 0058 2,9600 6453,00 28.03.2017 100000565752 

40. Jaunarāju kapi 9870 013 0006 0,0642 25,00 13.09.2017 100000570770 

 Usmas pagasts     

41. Apses 9874 001 0038 4,3500 4170,00 07.07.2017 100000568754 

42. Usmas pagasta 

kapi 9874 004 0086 1,1700 721,00 05.06.2017 100000567767 

43. Tirukšu 

stāvvieta 9874 004 0101 0,4500 173,00 06.06.2017 100000567807 

44. Jaunlauciņi 9874 005 0037 3,3500 3755,00 26.07.2017 100000569346 

45. Morici 9874 006 0215 0,1036 23573,00 19.04.2017 100000566408 

46. Maliņas 9874 006 0296 0,7411 892,00 31.05.2017 100000567637 

47. Druvnieki 9874 006 0297 0,2500 191,00 31.05.2017 100000567641 

48. Elkrags 9874 006 0303 1,4131 762,00 14.06.2017 100000568030 

49. "Puskazarma" 9874 502 0077 0,0000 1861,00 12.12.2017 100000573550 

 Užavas pagasts     

50. Garāžas 9878 003 0431 0,1987 1312,00 22.06.2017 100000568367 

51. Silmalu kapsēta 9878 005 0079 1,3400 835,00 20.06.2017 100000568289 

 Vārves pagasts     

52. Sili 9884 002 0011 17,3400 21407,00 27.07.2017 100000569449 

53. Dacītes 9884 003 0081 11,3500 12783,00 27.07.2017 100000569415 

54. Palienes 9884 004 0194 16,0400 9942,00 20.03.2017 100000565438 

55. Vadznieki 9884 006 0091 0,7100 5960,00 15.03.2017 100000565305 

56. Stāvvieta pie 

Ventas 9884 010 0088 0,4100 158,00 24.02.2017 100000564799 

57. Mazkalni 9884 011 0009 7,8500 8804,00 27.01.2017 100000563807 

58. Uzkalni 9884 011 0040 6,0000 7102,00 26.01.2017 100000563802 

59. Piekalni 9884 011 0049 6,8000 7821,00 31.01.2017 100000563952 

60. Jaunmuiža 3 9884 012 0003 0,6700 9395,00 30.11.2017 100000573267 

61. Bebrupīte 9884 012 0029 5,3200 6537,00 24.11.2017 100000573089 

62. Jaunmuiža 9884 012 0055 0,0705 1061,00 29.11.2017 100000573245 

63. Parks 9884 013 0154 0,6700 51,00 14.06.2017 100000568026 

64. Lemeši 9884 013 0156 1,3164 1513,00 09.03.2017 100000565093 

65. Bullīši 9884 013 0169 3,0024 4277,00 26.01.2017 100000563801 

66. Zūru sporta 

laukums 9884 013 0170 1,7856 1187,00 25.01.2017 100000563722 

67. Zūru darbnīcas 9884 013 0171 0,3945 10339,00 06.04.2017 100000566056 

68. Mazkārkli 9884 013 0172 0,3051 12340,00 08.06.2017 100000567808 

69. Miesnieku 

ganības 9884 014 0205 3,0736 3913,00 03.08.2017 100000569595 

70. Skolas iela 2 9884 014 0206 0,5092 445,00 11.09.2017 100000570690 

71. "Dzirnaviņas" 9884 014 0226 1,4200 1749,00 16.10.2017 100000571789 

72. Skolas ielas 

parks 9884 014 0399 1,5367 1033,00 22.08.2017 100000570101 

 Ziru pagasts     

73. Lauciņi 9890 001 0347 4,2100 3081,00 15.02.2017 100000564417 

74. Lanžarāju kapi 9890 001 0379 0,3300 127,00 11.01.2017 100000563301 
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75. Rozītes 9890 001 0418 21,0000 23394,00 13.02.2017 100000564318 

76. Ausekļa parks 9890 001 0504 3,2711 2061,00 19.06.2017 100000568042 

77. Zīļu kapi 9890 002 0100 1,3200 610,00 10.01.2017 100000563305 

78. Liepiņas 9890 003 0055 9,4200 9475,00 13.06.2017 100000568062 

 Zlēku pagasts     

79. Silabedres 9894 003 0026 0,2712 26,00 05.09.2017 100000570506 

80. Sendobri 9894 003 0028 2,1405 1932,00 31.10.2017 100000572345 

81. Zaļkalni 9894 004 0025 0,6016 1709,00 01.09.2017 100000570314 

82. Vīgriezes 9894 004 0117 6,4000 6577,00 01.09.2017 100000570300 

83. Siliņpļavas 9894 005 0069 3,9200 3968,00 25.08.2017 100000570209 

84. Karātavkalna 

kapi 9894 005 0123 0,9190 643,00 23.08.2017 100000570125 

Kopā:  337,51  438'110,00     

 

4.7. Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās  
 

   Ventspils novada pašvaldībai pieder kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” kapitāldaļas 100% apmērā. 

(2017. gada 5. oktobrī firmai mainīts nosaukums – no pašvaldības SIA “Ugāles nami” uz SIA “VNK 

serviss”). 

  

   Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

 

SIA “VNK Serviss” Summa, EUR 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2017.  881 546 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2017.  814 374 

Izmaiņas  (+,-)  67 172 

 

   Kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” pašu kapitāls 2017. gada 31. decembrī ir 882 tūkst. eiro, kas ir 

par 8 % jeb 67 tūkst. eiro vairāk nekā gada sākumā. 

 

   Kapitāla pieaugums 67 tūkst. eiro apmērā skaidrojams ar to, ka Ventspils novada pašvaldība 

kapitālsabiedrības darba pilnveidošanai 2017. gadā ieguldījusi pamatkapitālā 22 tūkst. eiro (pamatojoties 

uz sēdes prot. Nr. 94 no 24.04.2017. par PSIA “Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu) un to, ka 

kapitālsabiedrība SIA “VNK serviss” 2017. gadu beidza ar 45 tūkst. eiro peļņu. 

 

   Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem nav izvērtēta, 

budžetā ieplāno izdevumus esošajam budžeta gadam pamatkapitāla palielināšanai. 
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 
2016. gadā 

   Ventspils novada dome 2016. gada 17. marta ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Ventspils 

novada teritorijas plānojumu, kurš sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem, un vides pārskata un izdeva saistošos noteikumus Nr. 5 “Par 

Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu”. 

 

   Atbilstoši Teritorijas plānošanas likumā noteiktajam divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā 

saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, persona par 

teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai var iesniegt iesniegumu par vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu un teritorijas plānojums ir īstenojams tikai pēc likumā noteikto procedūru 

ievērošanas un īstenošanas. 

 

   Ventspils novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, ka 

par Ventspils novada teritorijas plānojumu nav saņemti iesniegumi un līdz ar to 2016. gada 1. jūnijā 

stājās spēkā Ventspils novada teritorijas plānojums. 

 

   2016. gadā izskatīti fizisko un juridisko personu, institūciju iesniegumi par plānotās darbības 

(būvniecības, karjeru izveides, apmežošanas iespējām, u. c.) atbilstību teritorijas plānojumā noteiktajām 

prasībām un atļautajai izmantošanai un sniegtas izziņas un atzinumi. 

 

2017. gadā  

   Gan fiziska, gan juridiska persona, kurai pieder vai tās lietojumā ir nekustamais īpašums Ventspils 

novada teritorijā, iesniedzot pašvaldībai motivētu pieteikumu, var būt grozījumu veikšanas ierosinātājs 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

 

   2017. gadā tika pieņemts lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā Jūrkalnes pagastā 

kā Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma 

izmantošanai un attīstībai, paredzot zemesgabalā pakalpojuma objektu izvietošanas iespējas un radot 

vienotu apbūves telpisko struktūru.  

 

   2017. gadā izskatīti fizisko un juridisko personu, institūciju iesniegumi par plānotās darbības 

(būvniecības, karjeru izveides, apmežošanas iespējām, u. c.) atbilstību teritorijas plānojumā noteiktajām 

prasībām un atļautajai izmantošanai un sniegtas izziņas un atzinumi. 

Galvenie uzdevumi, prioritātes un pasākumi  

      Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030. gadam izvirzīti stratēģiskie mērķi un 

prioritātes:  

SM1: Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība.  

IP1: Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība.  

 

   Ventspils novada pašvaldībā strādā 12 sporta darba organizatori. Pašvaldība atbalsta biedrības: “Sporta 

klubs 2BE1ST”, “Sporta klubs Avangards”, “Usmas Jahtklubs”, “Jātnieku klubs Demora”, “Piltenes 

nūjotāju klubs”, triāla klubs “Karters”, sporta klubs “TORNADO LV”, sporta klubs “Krauķi”, 

“Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme”, “Ventspils jāšanas sporta klubs”, sporta klubs “Ugāle”.  

   Ventspils novada pašvaldība katru gadu plāno budžeta līdzekļus dažādu sporta pasākumu, spēļu 

organizēšanai. 2017. gadā pašvaldības budžeta līdzekļi izlietoti sporta aktivitātēm  53 241 eiro (2016. g. –

50 756 ), t. sk. 22 511 eiro (2016. g. – 19 685) līdzfinansēti dažādi sporta veidi ar biedrībām un sporta 

klubiem.  
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   Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, pašvaldībā, piesaistot ES līdzfinansējumu 2017. gadā: 

1) Ventspils novada Vārves pagastā Vārves ciemā tika izbūvēts jauniešu aktīvās atpūtas laukums – 

skeitparks; 

2) Vārves pagasta Ventavas ciemā īstenots projekts, kura laikā veikta  sporta laukuma izbūve pie 

Zūru pamatskolas Ventavas ciema Skolas ielā 10; 

3) Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā tika īstenots projekts, kura gaitā tika veikta 

Tārgales pagasta parka un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana ar gājēju celiņiem, rotaļu 

laukumiem un apgaismojumu; 

4) Veikta Jūrkalnes tautas nama 2. stāva telpu rekonstrukcija, ekspozīcijas stendu un vitrīnu iegāde 

un uzstādīšana, kā arī laukuma pie tautas nama labiekārtošana ar mērķi izveidot jūras kultūras 

mantojuma liecību, t. sk. no jūras izskaloto priekšmetu, kā arī foto un videomateriālu ekspozīciju. 

 

   Pašvaldība piedalījusies nodarbinātības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 12 pagastu 

pārvaldēs radot 23 darba vietas (2016 .g. 20 darba vietas) un nodarbinot 83 bezdarbniekus (2016. g. 75 

bezdarbnieki). 

 

   2017. gada 6. jūnijā pašvaldība noslēgusi vienošanos Nr. 9.2.4.2/16/I/054 par projekta “SVEIKS UN 

VESELS VENTSPILS NOVADĀ!” realizēšanu līdz 31.12.2019., īstenojot dažādas veselību veicinošas 

un slimību profilakses pasākumus. 2017. g. īstenotas dažādas aktivitātes  par 31 983,52 eiro:  veselības 

dienas, fiziski aktīva Senioru diena,  peldētapmācības nodarbības skolēniem, pieaugušajiem, izglītojošas 

lekcijas vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem u. c. interesentiem.  

 

SM2: Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un atpūtai.  

IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība.  

 

   Lai sasniegtu minēto mērķi, 2017. gadā VARAM iesniegti projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” papildinājumi un uzsākta projekta īstenošana un  

veiktas iepirkumu procedūras. Projektu plāno pabeigt līdz 2018. gada beigām.   

 

SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai.  

IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība.  

 

   Uzņēmējdarbības vides uzlabošanā 2017. gadā pašvaldībā:  

1) Veikta pašvaldības autoceļu P-01 Lodes–Gaiļkalna kapi, P-10 Zūru pagrieziens–Ūdrandes 

darbnīcas–Baloži, P-04 Gaiļkalnu kapi–Vecmuižciems, P-03 Gārzde–Ūdrandes darbnīcas posmu 

pārbūve 6,92 km garumā Piltenes pagastā; 

2) Veikta pašvaldības autoceļa A-30 Jaundobēji–Rinda pārbūve 4,7 km garumā Ances pagastā. 

 

   Pašvaldības līdzdalība 

 

Ventspils novada pašvaldība 2017. gadā līdzdarbojusies: 

 “Latvijas Pašvaldību savienībā”;  

 “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā”; 

 “Etniskās kultūras centrā “Suiti””; 

 “Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā”; 

 biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācijā”. 
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N.p.

k. 
Projekta nosaukums Pagasts 

Īstenošanas 

beigu 

datums 

Aktivitātes Fonds 

Kopējās 

izmaksas, 

EUR  

fondu vai 

valsts budžeta 

finansējums, 

EUR 

pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

2017. gadā  īstenotie  projekti Ventspils novada pašvaldībā 

1. 

Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma izveidošana 

Vārves ciematā (16-08-

AL17-A019.2201-000006) 

Vārve 21.04.2017 
Ventspils novada Vārves pagastā Vārves ciemā tika 

izbūvēts jauniešu aktīvās atpūtas laukums - skeitparks.  
ELFLA 30 304,45 13 500,00 16 804,45 

2. 

Immigration, stereotypes 

and racism (2015-1-EL01-

KA219-014035_4) 

Ugāle 30.09.2017 

Projekta ietvaros Ugāles vidusskolas skolēni un 

pedagogi piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs 

Eiropas skolu mobilitātes tīkla ietvaros. 

INTERREG 31 632,04 31 630,00 2,04 

3. 

Mācību un vadības 

kvalitātes uzlabošana 

Tārgales pamatskolā 

(2016-1-LV01-KA101-

022401) 

Tārgale 30.09.2017 

Projekta ietvaros Tārgales pamatskolas pedagogi 

piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs Eiropas skolu 

mobilitātes tīkla ietvaros. 

INTERREG 7 230,00 7 230,00 0,00 

4. 

Latvijas zemūdens 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma ekspozīcijas 

“Vētru muzejs” ierīkošana 

un apkārtnes 

labiekārtošana (16-08-

FL04-F043.0203-000003) 

Jūrkalne 16.11.2017 

Projekta ietvaros veikta Jūrkalnes tautas nama 2. stāva 

telpu rekonstrukcija, ekspozīcijas stendu un vitrīnu 

iegāde un uzstādīšana, kā arī laukuma pie tautas nama 

labiekārtošana ar mērķi izveidot jūras kultūras 

mantojuma liecību, t. sk. no jūras izskaloto 

priekšmetu, kā arī foto un video materiālu ekspozīciju. 

EJZF 40 869,90 35 734,14 5 135,76 

5. 

Vārves pagasta Zūru 

stadiona jaunbūve 

Ventavas ciemā (16-08-

AL17-A019.2202-000005) 

Vārve 15.12.2017 

Vārves pagasta Ventavas ciemā tika īstenots projekts, 

kura ietvaros tika veikta  sporta laukuma izbūve pie 

Zūru pamatskolas Ventavas ciemā Skolas ielā 10 

(kadastra Nr. 9884 014 0253).  

ELFLA 394 354,93 45 000,00 349 354,93 

6. 

Paaudžu tikšanās vietas 

izveidošana Tārgalē (16-

08-AL17-A019.2202-

000006) 

Tārgale 20.12.2017 

Ventspils novada Tārgales pagastā Tārgales ciemā tika 

īstenots projekts, kura ietvaros tika veikta  Tārgales 

pagasta parka un tam pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana ar gājēju celiņiem, rotaļu laukumiem 

un apgaismojumu.  

ELFLA 114 369,91 35 354,61 79 015,30 
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7. 

Pašvaldības autoceļu 

pārbūve Piltenes pagastā, 

Ventspils novadā (16-08-

A00702-000026) 

Piltene 31.10.2017 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļu P-01 

Lodes–Gaiļkalna kapi, P-10 Zūru pagr.–Ūdrandes 

darbn.–Baloži, P-04 Gaiļkalnu kapi–Vecmuižciems, 

P-03 Gārzde–Ūdrandes darbnīcas posmu pārbūve 6,92 

km garumā. Veikta ceļu segas konstrukcijas nomaiņa 

(grants-šķembu maisījums), asfalta seguma izbūve 

pieslēguma vietā 25 m, uzstādīti 27 ceļa zīmju 

komplekti, uzstādīta 1 plastmasas caurteka. 

ELFLA 236876,68 192428,31 44448,37 

8. 

Pašvaldības autoceļa A-30 

"Jaundobēji–Rinda" 

pārbūve Ances pagastā, 

Ventspils novadā (16-08-

A00702-000018) 

Ance 07.07.2017 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļa A-30 

Jaundobēji–Rinda pārbūve 4,7 km garumā. Veikta ceļa 

segas konstrukcijas nomaiņa (grants–šķembu 

maisījums), asfalta seguma izbūve pieslēguma vietā 

25 m, uzstādīti 5 ceļa zīmju komplekti. 

ELFLA 314265,42 262236,37 52029,05 

9. 

“Zivju resursu  aizsardzība 

Ventspils novada 

publiskajās ūdenstilpēs” 

Usma 06.12.2017. 

Iegādāta termālā nakts kamera, lai biedrības “Usmas 

krasts” inspektors spētu efektīvāk veikt reidus 

Ventspils novada publiskajās ūdenstilpnēs un sekmīgi 

realizēt zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu 

ievērošanas kontroli.  

LAD Zivju 

fonds 
2339,00 1871,00 468,00 

10. 

“Zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi - 

Usmas ezeram” 

Usma 06.12.2017. 

Veikts ezera pētījums un izstrādāti Usmas ezera 

zivsaimnieciskās  ekspluatācijas noteikumi, kas ļaus 

ezeru apsaimniekot, saglabājot un aizsargājot ezera 

bagātību, kā ar tuvākajā nākotnē izstrādāt Usmas ezera 

apsaimniekošanas plānu. 

LAD Zivju 

fonds 
12003,20 6000,00 6003,20 

11. 

“Zivju resursu pavairošana 

Ventspils novada Usmas 

ezerā” 

Usma 01.08.2017. Usmas ezers papildināts ar 20 000 līdaku mazuļiem.  
LAD Zivju 

fonds 
6025,80 5142,81 882,99 

Kopā 2017. gadā: 1 190 271,33 636 127,24 554 144,09 
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      2018. gadā  plānotie projekti Ventspils novada pašvaldībā       

1. 

Ugāles baroka 

tēlniecība - caur 

vietējo iepazīsti 

pasauli (2017-3-

KMA048) 

Ugāle 01.11.2017 31.01.2018 

Tiks radīts bērnu auditorijai piemērots video 

(9 min.) un foto materiāls par Ugāles baznīcas 

baroka tēlniecību pasaules kontekstā. 

Rezultāts – uzlabosies bērnu izpratne par to, 

kas ir baroks. 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

2 013,00 1 875,00 138,00 

2. 

Livōd kalāmīe 

kōrand (Lībiešu 

zvejnieku sēta) 

(16-08-FL04-

F043.0203-

000002) 

Tārgale 20.09.2016 01.12.2018 

Tiks veikts Tārgales ciema centra 

labiekārtojums (gājēju celiņi, auto 

stāvlaukumi u. c.) un radīta lībiešu zvejnieku 

sēta 

EJZF 1 529 088,30 360 000,00 1 169 088,30 

3. 

 Gājēju tilta 

izbūve pār Užavas 

upi (17-08-AL17-

A019.2203-

000011) 

Užava 26.06.2017 31.10.2018 Tiks veikta gājēju tilta izbūve pār Užavas upi.  ELFLA 256 517,45 45 000,00 211 517,45 

4. 

Pulcēšanās vietas 

izveide Ugāles 

ciemā (17-08-

AL17-

A019.2203-

000012) 

Ugāle 26.06.2017 31.10.2018 

Tirgus laukuma rekonstrukcija Ugāles ciemā, 

teritorijas labiekārtošana tirdzniecībai un 

sabiedrisku pasākuma norisei. 

ELFLA 434 049,92 45 000,00 389 049,92 

5. 

Kvalitatīvas 

pieejamības 

nodrošināšana un 

kultūras 

mantojuma 

saglabāšana 

pašvaldības 

īpašumā, ”Ances 

muiža” (17-08-

AL17-

A019.2203-

000010) 

Ance 26.06.2017 31.10.2018 
Ances muižas fasādes rekonstrukcija un 

teritorijas labiekārtošana. 
ELFLA 181 872,10 45 000,00 136 872,10 

6. 

Popes pagasta 

brīvdabas estrādes 

pārbūve (17-08-

AL17-

A019.2203-

000009) 

Pope 26.06.2017 31.10.2018 
Popes brīvdabas estrādes skatītāju zonas 

pārbūve.  
ELFLA 146 327,43 45 000,00 101 327,43 
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7. 

Ventas krasta 

labiekārtojums 

Vārves ciemā, 

Vārves pagastā 

(17-08-FL04-

F043.0202-

000001) 

Vārve 28.12.2017 20.11.2019 

Projekta aktivitātes Vārves ciemā ietver laivu 

piestātnes ierīkošanu (pontona laipa), Ventas 

krasta joslas sakārtošanu (niedru izpļaušana, 

grunts uzlabošana, smilšu piebēršana), 

piebraucamā ceļa atjaunošanu, celiņa uz laivu 

piestātni un automašīnu stāvlaukuma 

ierīkošanu, kā arī pludmales labiekārtošanu – 

volejbola laukuma, bērnu rotaļu laukuma, 

skatu laukuma ierīkošanu, mobilo tualešu un 

pārģērbšanās kabīņu uzstādīšanu.  

EJZF 114 140,50 72 918,91 41 221,59 

8. 

Makšķerēšanas 

tūrisma attīstība 

RETROUT 

(R065) 

Jūrkalne 01.06.2017 30.09.2020 

Rīvas upē pie koka tiltiņa pār Rīvas upi tiks 

izbūvēts zivju ceļš jūras foreļu u.c. zivju 

nārstošanas nodrošināšanai. 

INTERREG 143 000,00 121 550,00 21 450,00 

9. 

Introducing nature 

tourism for all 

(UniGreen) LLI-

010 

Usma 01.05.2017 30.04.2019 

Usmas pagastā pie Usmas ezera tiks izbūvēta 

dabas taka, kas īpaši piemērota personām ar 

kustību traucējumiem.  

INTERREG 52 000,00 27 630,43 24 369,57 

10. 

ERASMUS+ 

“Communication 

is the key. CIK” 

Tārgales 

pamatskola 

(2017-1-RO01-

KA219-

037102_5) 

Tārgale 01.09.2017 31.08.2019 

Projekta ietvaros Tārgales pamatskolas 

pedagogi un skolēni piedalīsies pieredzes 

apmaiņas vizītēs Eiropas skolu mobilitātes 

tīkla ietvaros. 

INTERREG 19 540,00 19 540,00 0,00 

11. 

Pašvaldības 

autoceļu pārbūve 

Popes pagastā, 

Ventspils novadā 

(17-08-A00702-

000080) 

Pope 10.07.2017 31.05.2018 

Pašvaldības autoceļu Po-18 Krojvalks–

Mazbānītis un Po-04 Jaunvalki posmu 

pārbūve 1,89 km garumā. Tiks veikta ceļa 

segas konstrukcijas nomaiņa (grants-šķembu 

maisījums), asfalta seguma izbūve pieslēguma 

vietā 25 m, uzstādīti ceļa zīmju komplekti, 

nomainītas un uzstādītas jaunas caurtekas. 

ELFLA 184 185,28 159 278,84 24 906,44 

12. 

Pašvaldības 

autoceļa Ug-56 

“Ēnas–Sedliņi” 

pārbūve Ugāles 

pagastā, Ventspils 

novadā (17-08-

A00702-000079) 

Ugāle 10.07.2017 31.05.2018 

Pašvaldības autoceļa Ug-56 Ēnas–Sedliņi 

pārbūve 2,08 km garumā. Tiks veikta ceļa 

segas konstrukcijas nomaiņa (grants-šķembu 

maisījums), uzstādīti ceļa zīmju komplekti, 

nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 188 931,58 170 038,42 18 893,16 
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13. 

Pašvaldības 

autoceļa Us-01 

“Stacija–Stikli” 

pārbūve Usmas 

pagastā, Ventspils 

novadā (17-08-

A00702-000078) 

Usma 10.07.2017 31.05.2018 

Pašvaldības autoceļa Us-01 Stacija–Stikli 

posma pārbūve 3,38 km garumā. Tiks veikta 

ceļa segas konstrukcijas nomaiņa (grants-

šķembu maisījums), uzstādīti ceļa zīmju 

komplekti, nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 306 078,48 267 344,51 38 733,97 

14. 

Pašvaldības 

autoceļu pārbūve 

Zlēku pagastā, 

Ventspils novadā 

(17-08-A00702-

000077) 

Zlēkas 10.07.2017 31.05.2018 

Pašvaldības autoceļu Zl-32 Ēčkalni un Zl-02 

Ventmala posmu pārbūve 2,50 km garumā. 

Tiks veikta ceļa segas konstrukcijas nomaiņa 

(grants–šķembu maisījums), uzstādīti ceļa 

zīmju komplekti, nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 284 089,79 169 666,01 114 423,78 

15. 

Pašvaldības 

autoceļa T-3 

“Laimiņas–

Kamārce” 

pārbūve Tārgales 

pagastā, Ventspils 

novadā (17-08-

A00702-000108) 

Tārgale 11.09.2017 26.06.2018 

Pašvaldības autoceļa T-3 Laimiņas–Kamārce 

posma pārbūve 2,40 km garumā. Tiks veikta 

ceļa segas konstrukcijas nomaiņa (grants-

šķembu maisījums), asfalta seguma izbūve 

pieslēguma vietā 25 m, uzstādīti ceļa zīmju 

komplekti, nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 249 361,54 217 654,47 31 707,07 

16. 

Pašvaldības 

autoceļa Va-7 

“Pasiekstes ceļš” 

pārbūve Vārves 

pagastā, Ventspils 

novadā (17-08-

A00702-000111) 

Vārve 11.09.2017 26.06.2018 

Pašvaldības autoceļa Va-7 Pasiekstes ceļš 

posma pārbūve 2,11 km garumā. Tiks veikta 

ceļa segas konstrukcijas nomaiņa (grants-

šķembu maisījums), asfalta seguma izbūve 

pieslēguma vietā 25 m, uzstādīti ceļa zīmju 

komplekti, nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 184 970,46 160 451,96 24 518,50 

17. 

Pašvaldības 

autoceļa Uz-30 

“Alekši–Silkrogs” 

pārbūve Užavas 

pagastā, Ventspils 

novadā (17-08-

A00702-000107) 

Užava 11.09.2017 29.06.2018 

Pašvaldības autoceļa Uz-30 Alekši–Silkrogs 

posma pārbūve 0,91 km garumā. Tiks veikta 

ceļa segas konstrukcijas nomaiņa (grants-

šķembu maisījums), asfalta seguma izbūve 

pieslēguma vietā 25 m, uzstādīti ceļa zīmju 

komplekti, nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 101 854,51 86 466,97 15 387,54 

18. 

Pašvaldības 

autoceļu pārbūve 

Puzes pagastā, 

Ventspils novadā 

(17-08-A00702-

000109) 

Puze 11.09.2017 29.06.2018 

Pašvaldības autoceļu Pu-01 Lodnieki–Ūzdari 

un Pu-02 Ķeņģu tilts posmu pārbūve 2,23 km 

garumā. Tiks veikta ceļa segas konstrukcijas 

nomaiņa (grants–šķembu maisījums), uzstādīti 

ceļa zīmju komplekti, nomainītas esošās 

caurtekas. 

ELFLA 369 374,29 291 694,88 77 679,41 
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19. 

Pašvaldības 

autoceļu pārbūve 

Ziru pagastā, 

Ventspils novadā 

(17-08-A00702-

000110) 

Ziras 11.09.2017 29.06.2018 

Pašvaldības autoceļu Zi-04 Saulītes–Sises 

ciems un Zi-03 Vētras–Mazpūšļi–Blende 

posmu pārbūve 1,88 km garumā. Tiks veikta 

ceļa segas konstrukcijas nomaiņa (grants-

šķembu maisījums), asfalta seguma izbūve 

pieslēguma vietā 25 m, uzstādīti ceļa zīmju 

komplekti, nomainītas esošās caurtekas. 

ELFLA 220 440,21 186 565,76 33 874,45 

20. 

Autoceļa pārbūve 

līdz pludmalei 

glābšanas dienesta 

vajadzībām 

Jaunciemā, 

Tārgales pagastā” 

(Est-Lat18 

“Drošība 

piekrastē un jūras 

teritorijā Latvijā 

un Igaunijā 

“Droša jūra””) 

Tārgale 01.05.2017 31.08.2018 

Tiks pārbūvēts autoceļš līdz pludmalei 

glābšanas dienesta vajadzībām 107 m garumā 

un 3,5 m platumā. 20 m garumā paredzēts 

izbūvēt tipveida dzelzsbetona ceļa plātņu 

segumu uz 10 cm bieza minerālmateriāla 

maisījuma 0/32 mm un apgriešanās laukumu 

ar 20 m rādiusu. 

ERAF 30 000,00 25 500,00 4 500,00 

21. 

Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturiskā 

un dabas 

mantojuma 

saglabāšana, 

eksponēšana un 

tūrisma 

piedāvājuma 

attīstība 

(5.5.1.0/17/I/003) 

Tārgale, 

Jūrkalne 
01.01.2018 30.06.2019 

Tiks pilnveidots Jūrkalnes dabas un atpūtas 

parks, t. sk. dabas koncertzāles “Vējturu 

nams” būvniecība, pārbūvēts gājēju un 

velosipēdistu tilts pār Irbes upi, aptuveni 100 

m garumā, izbūvēts veloceliņš ar asfalta 

segumu 377 m garumā. Būvdarbus plānots 

pabeigt līdz 2018. gada beigām. 

ERAF 529 672,67 371 339,80 158 332,87 

22. 

Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs 

(8.3.5.0/16/I/001) 

Tārgale, 

Ugāle, 

Piltene, 

Puze, Ance, 

Pope, Vārve, 

Užava 

03.04.2017 30.12.2020 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

ESF 59 537,66 59 537,66 0,00 

23. 

Development and 

promotion of 

small ethno-

cultural regions as 

tourism 

destinations- 

UNESCO- 

tourism 

Tārgale, 

Jūrkalne 
01.03.2017 29.02.2020 

Tiks ierīkoti 2 interaktīvie informācijas stendi 

Jūrkalnē un Tārgales pag. Miķeļtornī, kā arī 

Miķeļtornī uzstādīts vides objekts “Burinieku 

gadsimts". 

ERAF 104 828,00 87 103,80 17 724,20 
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24. 

Uzņēmējdarbības 

attīstībai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

attīstība Ventspils 

novada Vārves 

pagastā 

Vārve 
04.10.2017

. 

31.05.2018

. 

Projektā veikta ceļa Va-1 "Dārzniecības ceļš" 

km 0.000-1.200 seguma pārbūvi un nestspējas 

paaugstināšanu, izbūvējot jaunu asfalta kārtu, 

tīrot un uzstādot jaunas caurtekas, tīrot esošos 

grāvjus un rokot jaunus, stiprinot grāvju 

teknes un nogāzes.   

ERAF 637 211,68 445 743,25 191 468,43 

25. 

 Uzņēmējdarbības 

attīstībai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

attīstība Ventspils 

novada Popes 

pagastā 

Pope 
01.05.2018

. 
31.12.2018 

Pašvaldības autoceļa Po-40 Meždārzi pārbūve 

un apgaismojuma ierīkošana – 190 m; 

Pašvaldības autoceļa Po-23 Kalnmeža ceļš 

apgaismojuma izbūve – 210 m 

ERAF 136 942,45 103 994,09 32 948,36 

26. 

Energoefektivitāte 

paaugstināšana 

Ventspils novada 

Zūru pamatskolā 

Vārve 01.06.2018 31.12.2018 
Energoefektivitātes paaugstināšana Zūru 

pamatskolas ēkai 
ERAF 581 272,48 294 110,19 287 162,29 

27. 

SVEIKS UN 

VESELS 

VENTSPILS 

NOVADĀ 

Visi pagasti 
06.06.2017

. 

31.12.2019

. 

Dažādas veselību veicinošas un slimību 

profilakses aktivitātes 
ESF 72 853,48 72 853,48 0,00 

28. 

Atbalsts 

izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai 

Puzes, 

Tārgales 

pamatskolas, 

Ugāles vsk.  

01.05.2017

. 
31.12.2019 

Izglītojamo individuālo komptenču attīstība, 

pedagogu profesionālā pilnveide. 
ESF 66 829,60 66 829,60 0,00 

29. 

“Life in clean 

environment - a 

better future!” vai 

“Clean 

brownfields”  

Ugāle 
01.05.2018

. 

30.04.2020

. 

Rūpnīcas – 7, Ugāles pagastā demontāža, 

teritorijas labiekārtošana 

LV-LT 

pārrobežu 

programma 

180 570,69 153 485,09 27 085,60 

30. 

Video Guard 

(Kameras 

drošībai) 

Ugāle, 

Vārves pag. 

Ventava, 

Piltene 

01.06.2018

. 
30.11.2019 

Video kameru uzstādīšana: “Mežrūpnieki”, 

“Pagastmāja” Ugāles pag.; Skolas iela 1, 

Skolas iela 9, Liepu iela 1 Vārves pag. 

Ventavā.;  Piltenes pilsētas brīvdabas  estrādes 

teritorijā – Parka iela 2, Piltenes pilsētā, uz 

Lielās ielas un Dzintaru ielas krustojuma. 

LV-LT 

pārrobežu 

programma 

24 000,00 20 400,00 3 600,00 

Kopā 2018.gadā 7 391 553,55 4 193 573,12 3 197 980,43 
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6. Pašvaldības darbības rezultāti 
 

 

6.1. Ieguldījumi un sasniegumi izglītībā 
 

      Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde īsteno valsts un pašvaldības izglītības politiku 

Ventspils novada domes deleģētās kompetences ietvaros.  

   Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 14 vispārizglītojošās izglītības 

iestādes, speciālās izglītības iestāde un  profesionālās ievirzes izglītības iestādes:  

 6 izglītības iestādes sniedz tikai pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 

 6 izglītības iestādes sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, 

 2 – vidējās izglītības pakalpojumus,  

 1 – speciālās izglītības pakalpojumus. 

   Bērnu un jaunatnes sporta skola nodrošina profesionālās ievirzes izglītību. 

Interešu izglītības pakalpojumus sniedz katra izglītības iestāde, vadoties pēc Valsts izglītības satura 

centra (VISC), novada pasākumu plāniem un ievērojot bērnu un jauniešu intereses. 

Pirmsskolas izglītība 

   2017. gadā Ventspils novadā  pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcija tika īstenota 6 pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs un 4 novada pamatizglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas. 

   2017. g. pirmsskolas izglītības programmu  apguvi uzsāka 442 bērni vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem, tai 

skaitā 168 – piecgadīgie un sešgadīgie bērni. 

   Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kopumā ir 

palielinājies par 28 izglītojamiem. 

   2017. gadā visi novada bērni nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Ventspils novada izglītības iestādēs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. gadā kopā 414 audzēkņi    2017. gadā 442 audzēkņi 

   Pirmsskolas izglītības mērķis – sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā ar pieejamiem 

resursiem tiek nodrošinātas maksimālas iespējas  pirmsskolas izglītības kvalitatīvai ieguvei. 

   2016./2017. m. g. pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās ir pirmsskolas grupas, turpināja darbu 

pie iepriekšējā mācību gadā iesāktās  metodiskās tēmas “Pirmsskolas vecuma bērnu aktīva pētniecības un 

praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai āra nodarbībās un pastaigā”, tēmas noslēgumā – 

pirmsskolas pedagogu konference. Pirmsskolas pedagogiem tika organizēti profesionālās kompetences 

pilnveides kursi “Izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai izmantojamās organizācijas formas un 

metodes pirmsskolā” un “Bērnu attīstības ziņojums – ziņojuma izstrādes metodes pirmsskolas izglītības 

iestādē”, skolotāja palīgiem – “Pirmsskolas skolotāja palīgs bērncentrētā grupā”. 

 

   Lai veicinātu iztēles, radošo spēju attīstību, pozitīvu emociju veidošanu, organizēti novada pirmsskolas 

bērnu Mākslas svētki, pašvaldība nodrošina finansējumu pirmsskolas interešu izglītības programmām. 

   2017. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 76 pedagogi; to skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, 

samazinājies par diviem pedagogiem. 
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Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

 

   Izglītības mērķis – sekmēt Ventspils novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas 

procesu, tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus. 

 

   2016./2017. m. g. Ventspils novadā mācās 901 izglītojamais, t. sk. pamatizglītības programmas apgūst 

853, vispārējās vidējās izglītības programmas – 48 izglītojamie. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 

izglītojamo skaits samazinājies par pieciem izglītojamiem. 

 

   2017. gadā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenoja 8 izglītības 

iestādes, speciālo izglītību – 1 internātpamatskola.  

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

Nr. Izglītības iestāde Izglītojamo skaits 

01.09.2016. 

Izglītojamo skaits 

01.09.2017. 

Skolēnu skaita izmaiņas, 

salīdzinot  ar 2016. g. 

1. Ugāles vidusskola 221 220 - 1 

2. Piltenes vidusskola 136 138 +2 

3. Ances pamatskola 59 61 +2 

4. Puzes pamatskola 76 65 -11 

5. Popes pamatskola 67 67 0 

6. Tārgales pamatskola 137 135 -2 

7. Zūru pamatskola 139 145 +6 

8. Užavas pamatskola 71 70 -1 

 Kopā 906 901 -5 

9. Stiklu internātpamatskola 75 69 -6 

 

 

   Pamatizglītības posmā Ventspils novada izglītības iestādēs pārsvarā tiek īstenotas pamatizglītības 

programmas; darbs tiek turpināts arī jau iepriekš licencētajās un akreditētajās izglītības programmās: 

 izglītības programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām (iekļaujošā izglītība) piedāvā Ances, 

Užavas, Zūru, Puzes, Tārgales, Popes pamatskolā, Ugāles, Piltenes vidusskolā. 

   2016./2017. m .g. visās novada izglītības iestādēs tiek finansētas pagarinātās dienas grupas, kuras 

apmeklē 1.–4. klašu skolēni. 
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Audzēkņu skaits izglītības programmās Stiklu internātpamatskolā 

   Novada Stiklu internātpamatskolā tiek  apmācīti izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem un 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem, papildus iegūstot profesionālo kvalifikāciju – kokizstrādājumu  

izgatavošana – “Galdnieka palīgs”, ēdināšanas pakalpojumi – “Pavāra palīgs”. Skolas galvenais 

uzdevums – pilnveidojot mācību saturu un metodiku, panākt, lai audzēkņi ar gūtajām zināšanām un 

prasmēm spētu integrēties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū. 

  2016. gads     2017. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skolas atbalsta personāls nodrošina audzēkņiem vispārējās attīstības pilnveidošanu individuālajās un 

grupu nodarbībās ārstnieciskajā vingrošanā, logopēdijā, fizioterapijā, kanisterapijā, fitoterapijā. Plašs ir 

arī fakultatīvo nodarbību un pulciņu piedāvājums: sports, daiļdārzniecība, angļu valoda, informātika, 

runas māksla, foto, rokdarbi, ritma dejas. 

  

 Skolēni ar labiem panākumiem piedalījās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas toņi 

un pustoņi” , muzikāli radošās pašizpausmes festivālā “Saules stariņi”, izteiksmīgās runas konkursā 

“Valodiņa – 2017”, speciālo skolu vokālo ansambļu un solistu  festivālā “Dziesmiņa – 2017”, sporta 

pasākumos novadā, republikā un ārzemēs – “Kurzemes Boče – 2017”, LSO sacensībās “Cerība”, LSO 

vieglatlētikas un dambretes sacensībās, “Special Olympics Friendship Cup” futbola sacensībās Lietuvā. 

 

Izglītojamo tālākā izglītības izvēle pēc vispārējās vidējās izglītības programmu apguves 

   Nozīmīgs faktors personības tālākā attīstībā ir karjeras izvēles iespējas pēc pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu apguves.  
 
2017. gadā 12. klasi beidza 9 izglītojamie 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats Lappuse 41 

 

12. klases absolventu centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents: 

Mācību priekšmets VAK valstī vidēji Ugāles v-sk. 

Angļu valoda 59,7 % 65,98 % 

Matemātika 34,9 % 51,8 % 

Latviešu valoda 50,9 % 66,22 % 

Krievu valoda 68,6 % 92,66 % 

Bioloģija 63,7 % 67,83 % 

Fizika 49,9 % 65,16 % 

Vēsture 41,5 % 72,17 % 

 

2016./2017. m. g. Ugāles vidusskolas 12. klases absolventi centralizētajos eksāmenos uzrādīja rezultātus, 

kas atbilst un ir augstāki par valsts vidējiem rādītājiem. 

   Ugāles vidusskola saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu par augstiem sasniegumiem vēsturē un 

kopvērtējumā 6. vietu lauku vidusskolu grupā. 

Izglītojamo tālākizglītības izvēle pēc pamatizglītības programmas apguves 

2017. gadā 9. klasi beidza 77 izglītojamie. 

2016.gads      2017.gads 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu olimpiādes, sasniegumi 

   2016./2017. m. g. skolēniem bija iespēja piedalīties novada, starpnovadu (Ventspils pilsēta un novads), 

Kurzemes reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs – kopskaitā 21. Olimpiāžu dalībnieku 

skaits – 270. 

Valsts olimpiādēs : 

mājturība/ tehnoloģijas (meitenēm) – divas 2. vietas, viena Atzinība; 

mājturība/tehnoloģijas (zēniem) – viena 1. vieta, viena 3. vieta. 

Kurzemes reģiona olimpiādēs:  

mājturība/ tehnoloģijas (zēniem) – viena Atzinība; 

vizuālā māksla – divas Atzinības. 

Starpnovadu olimpiādēs: 

bioloģija (9.–12. kl.) – trīs 3. vietas, divas Atzinības; 

latviešu valodā un literatūrā (8., 9. kl.) – divas Atzinības; 

latviešu val. un literatūrā (10.–12. kl.) – divas 3. vietas; 

fizika (9.–12. kl.) – viena Atzinība; 

matemātika (9.–12. kl.) – viena 3. vieta; 

ķīmija (9.–12. kl.) – viena 3. vieta, divas Atzinības; 

Latvijas un pasaules vēsturē (9., 12. kl.) – viena 1. vieta; 

ekonomika (10.–12. kl.) – viena 2. vieta, viena 3. vieta; 

ģeogrāfija (10.–12. kl.) – viena 1. vieta, viena 2. vieta, divas 3. vietas, divas 

 Atzinības. 
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Audzināšanas darbs, interešu izglītība 

   Interešu izglītības programmas īstenotas novada vispārizglītojošajās skolās un internātpamatskolā, 

ievērojot piedāvājuma kvalitāti un atbilstību skolēnu interesēm.       

 

   Programmas vadīja 45 pedagogi; darbojās 5 programmas ar 27 apakšprogrammām un kopējo 

dalībnieku skaitu – 730, no tiem: 

 kultūrizglītības programmās – 37 %; 

 vizuālās, lietišķās mākslas programmās – 35 %; 

 sporta – 12 %; 

 novadpētniecības, vides izglītības – 10%; 

 teātra mākslas – 6 %. 
 

2016. gads     2017. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Interešu izglītības pulciņu audzēkņi piedalījās konkursos un skatēs novadā, reģionā, valstī; prioritāte – 

dalība skolas un sava pagasta pasākumos. 

Labākie sasniegumi valsts, Kurzemes reģiona un starptautiskajos konkursos: 

 Starptautiskajā bērnu mākslas un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis” – četras 1. vietas; 

 XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras” –  viena sudraba medaļa; 

 Kurzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Kurzemes toņi un pustoņi” – 

sešas 1. vietas, sešas 2. vietas; 

 Valsts vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi” – viena 1. vieta; 

 Kurzemes novadu skolēnu skatuves runas konkursā divi II pakāpes diplomi. 

   Lai attīstītu un nostiprinātu bērnu un jauniešu patstāvīgās mācīšanās prasmes, veicinātu interešu un 

talantu izkopšanu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, novada skolās notika vasaras skolas radošo  

darbnīcu nodarbības ar devīzi “Dari, mācies, iegūsti!”. Nodarbību organizēšanai novada pašvaldības 

piešķirtais finansējums 7 800 eiro; dalībnieku skaits tajās – 233. 

    

   Pilsoniskās apziņas, patriotisma, biedriskuma, drošsirdības ieaudzināšanai un fizisko spēju attīstībai 

Piltenes un Ugāles vidusskolā, Tārgales, Puzes, Ances pamatskolā darbojās jaunsargu skolēnu grupas. 

Novada 4 pagastos (Puzē, Vārvē, Tārgalē, Piltenē) darbojās jauniešu centri/klubi. 

 

Bērnu tiesību aizsardzība 

   Lai veiksmīgi realizētu izglītības mērķus un rastu iespēju katram bērnam saņemt kvalitatīvu izglītību, 

skolās darbojas profesionāla atbalsta komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja bērna 

problēmu risināšanai. Atbalsta komandā ietilpst sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, medicīnas 

darbinieks; visās novada vispārizglītojošajās skolās ir nodrošināti šo speciālistu pakalpojumi.  
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   2017. gadā darbu turpināja novada pedagoģiski medicīniskā komisija; sēdēs izskatīts 21 vecāku 

iesniegums par bērnu intelektuālo spēju un mācīšanās grūtību iemeslu izvērtēšanu; izsniegti atzinumi par 

speciālām vajadzībām, t.sk. ar mācīšanās traucējumiem, izmantojot iekļaujošās izglītības principus – 

iegūt izglītību iespējami tuvu izglītojamo  dzīves vietai. Speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem licencētas visās novada vispārizglītojošajās skolās. Vērojama 

tendence, ka izglītojamo skaits, kuriem nepieciešams atbalsts gan ikdienas mācību darbā, gan valsts 

pārbaudes darbos, ar katru gadu palielinās. 

 

   Notika konference skolēnu vecākiem (skolas padomes pārstāvjiem) “Pozitīvas komunikācijas nozīme 

ģimenē. Ticība bērnam. Ticība sev.” 

Pedagoģisko darbinieku kvalifikācija un tālākizglītības iespējas 

   2017. gadā novada vispārizglītojošās skolās strādāja 178 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību; 

to skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielinājies par 30, jo daudzi strādā ar nelielu pedagoģisko 

slodzi. 

 

   Skolās galvenais nosacījums, lai sasniegtu augstus mācību rezultātus, ir laba mācīšanās organizēšana: 

skolotājiem jāpielieto stratēģijas tādas mācību vides radīšanai, kurā skolēniem ir maksimālas iespējas 

sasniegt labākos rezultātus.  

   Nozīmīga ir skolēnu un skolotāju sadarbība stundā - kādus paņēmienus skolotājs izmanto, lai 

skolēniem būtu izpratne par mācību saturu kopumā un tie spētu iegūtās zināšanas un prasmes pielietot 

dzīvē. 

 

   Gatavojoties kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai, pedagogu profesionālās 

pilnveides nodrošināšanai Izglītības pārvalde sadarbībā ar dažādām tālākizglītības iestādēm un 

profesionāliem lektoriem organizēja kursu – semināru, praktikumu nodarbības:  

 Izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem “Par izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojuma 

aktualizāciju un izglītības iestādes vadītāju darbības novērtēšanu”, 

“Komunikācijas kompetence. Kā lietišķi sarunāties, saprasties un sadarboties?”, 

“Efektīvas mācību stundas piemēra modelēšana, mācību stundas izvērtējums”; 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem kursi – “Izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

izmantojamās organizācijas formas un metodes pirmsskolā”, 

konference “Pirmsskolas vecuma bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas 

izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās”; 

 Sākumskolas skolotājiem profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi “Latviešu valodas apguve 

mācību procesā sākumskolā”; 

 Latviešu valodas un literatūras skolotājiem kursu programmas “Kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura īstenošana latviešu valodas mācībās pamatizglītībā” II d. (12 st.); 

 Dažādu specialitāšu pedagogiem kursi “Mūsdienīga mācību stunda, īstenojot kompetenču pieeju 

izglītībā”, 

“Konfliktsituāciju risināšana un sadarbības veidošana skolā bērnu tiesību un interešu 

nodrošināšanā”, 

“Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. 

 Metodisko apvienību vadītājiem, dažādu mācību priekšmetu skolotājiem kursi – “Kritiskā 

domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas 

sekmēšanai”; 

 Sociālās un pilsoniskās jomas (vēsture, sociālās zinības, ekonomika) skolotāju 

seminārs/praktikums “Kompetenču pieeja mācību saturā”; 

 Novada pedagogu ideju un pieredzes diena “Izglītības kvalitāte – kā tas atklājas ikdienas darbā”. 
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Mācību materiālās bāzes un izglītības vides attīstība 

   Viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Ventspils novadam ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu 

daudzveidības un pieejamības nodrošināšana, darba vides uzlabošana. 

   2017. gadā izglītībai no novada kopējā budžeta piešķirts finansējums – 53,58% jeb 9 776 591 eiro. 

   Pašvaldība pilnībā nodrošināja skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ; tas kopumā izmaksāja 334 578 

eiro, kā arī brīvpusdienas pirmsskolas izglītības audzēkņiem un 5.–7. klašu skolēniem, daļēji apmaksātas 

brīvpusdienas 8.–12. klašu skolēniem, izmantojot 146 948 eiro finansējumu. 

Nozīmīgākie rekonstrukcijas darbi pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 2017. gadā: 
Nr. Veiktie darbi Izmaksas EUR Izglītības iestāde 

1. Sporta laukuma izbūve 

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekts 

Klašu telpu kosmētiskais remonts 

379 368 

20 799 

20 895 

Zūru pamatskolā 

2. Noteksistēmu remonts 

Informātikas, krievu val. kabinetu kosmētiskais remonts, durvju 

nomaiņa 

18 713 

 

26 841 

Ugāles vidusskolā 

3. Sporta laukuma izbūve 

Virtuves bloka kosmētiskais remonts 

Pirmsskolas telpu pārbūve, piebūves būvniecība 

404 153 

43 041 

787 086 

Tārgales pamatskolā 

4. Stadiona pārbūve  

Ieejas kāpņu seguma nomaiņa 

1 175 697 

846 
Piltenes vidusskolā 

5. Ēdināšanas bloka renovācija 

Klašu telpu un pirmsskolas grupu kosmētiskais remonts 

183 137 

31 677 
Puzes pamatskolā 

6. Jumta seguma atjaunošana 

Latviešu valodas kabineta kosmētiskais remonts 

198 947 

7 000 
Popes pamatskolā 

7. Apkures katlu nomaiņa 20 311 Ances pamatskolā 

8. Klašu telpu un ēdnīcas kosmētiskais remonts 43 910 Užavas pamatskolā 

9. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma 

Amatmācības kabineta grīdas seguma un logu nomaiņa 

35 049 

13 050 
Stiklu internātpamatskola 

10. Grupu, kāpņu telpas, gaiteņa remonts 71 163 Ugāles PII “Lācītis” 

11. Rotaļu laukuma labiekārtošana, durvju, radiatoru nomaiņa 37 104 Piltenes PII “Taurenītis” 

12. Zāles, gaiteņa, tualetes kosmētiskais remonts 40 924 Popes PII “Zemenīte” 

13. Grupas, gaiteņa, metodiskā kabineta remonts 31 226 Vārves PII “Zīļuks” 

14. Gaiteņa, sanitārā mezgla remonts 16 036 Zlēku PII “Rūķītis” 

Turpmāk veicamais 

 Pilnveidot profesionālās kompetences izglītības iestāžu vadības komandām un pedagogiem, 

akcentējot kompetenču pieeju mācību saturā un ieviešanu ikdienas darbā; 

 Veicināt izglītības iestāžu pedagogu savstarpējo sadarbību, organizējot pieredzes apmaiņas 

darbnīcas un novada metodiskās tēmas “Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas 

atslēga” ideju pasākumu; 

 Atbalstīt un popularizēt mērķtiecīgu interaktīvu mācību metožu pielietošanu, kas veicina skolēnu 

praktiskā darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību un atbildību par sava darba 

rezultātiem; 

 Veicināt vērtīborientēta mācību procesa organizēšanu izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, 

patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei; 

 Iesaistīt skolēnus projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu 

un stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, skolai, novadam, valstij; 

 Nodrošināt mācību procesa pēctecību no pirmsskolas uz sākumskolu un no sākumskolas uz 

pamatskolu, sekmējot skolēnu adaptāciju jaunā vidē; 

 Sekmēt domāšanas un radošuma attīstību, organizējot dažāda veida erudīcijas konkursus, 

popularizējot sportu, veselīgu un drošu dzīvesveidu; 

 Nodrošināt vasaras skolas radošo darbnīcu nodarbības jaunu zināšanu un komunikācijas prasmju 

ieguvei matemātikā, dabaszinībās, svešvalodās; 

 Atbalstīt karjeras izglītības, informācijas, konsultāciju u. c. aktivitāšu organizēšanu; 

 Sekmēt izglītības iestāžu un ģimenes sadarbību vienotu vērtību un uzvedības principu ievērošanā. 
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 6.2. Ieguldījumi un sasniegumi kultūrā 
 

   2017. gadā Ventspils novadā darbojās 10 kultūras un tautas nami: Piltenes KN ,  Ances KN, Puzes KN, 

Zlēku KN, Popes KN, Užavas TN, Usmas TN, Jūrkalnes TN, Ziru TN, Ugāles TN. Vārves pagastā 

darbojas kultūras un sporta centrs "Zūras". Tārgales pagastā kultūras pasākumi tiek organizēti, par telpu 

bāzi izmantojot renovēto Tārgales pamatskolas zāli. 

   Kultūras un tautas namos strādā 13 darbinieki. Četriem darbiniekiem ir augstākā profesionālā izglītība, 

diviem darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība, septiņiem darbiniekiem ir vidējā vai ar kultūras 

specialitāti nesaistīta izglītība. Četri kultūras darbinieki apmeklējuši profesionālo iemaņu 

paaugstināšanas kursus. 

 

   2017.  gadā novada kultūras darbinieku balvu "Kultūras laiks" saņēma Jūrkalnes tautas nama vadītāja, 

Piltenes bibliotēkas kolektīvs un Piltenes Mūzikas skolas pedagogs. 

   Ventspils novadā darbojas trīs novadpētniecības ekspozīcijas – Piltenē, Zūrās un Jūrkalnē, kur apkopoti 

materiāli par šo pagastu vēsturi un tiek rīkotas izstādes, organizētas ekskursijas tūristiem pa pagastu. 

Piltenes un Zūru ekspozīcijas piedalījās Muzeju nakts pasākumos, bet Jūrkalnē 2017. gadā tika atvērta 

ekspozīcija “Vētru muzejs”. 

 

   Novadā 2017. gada sezonā darbojās dažādi 45 amatiermākslas kolektīvi (bērnu un pieaugušo) ar 585 

dalībniekiem un 7 dažādu interešu kopas, kas apvienoja 90 interesentus. Ventspils novada pašvaldība 

finansē 33 dažādus kolektīvu vadītājus, kuri profesionāli un kvalitatīvi veic darbu. Amatierkolektīvu 

vadītāju darbs tiek izvērtēts Kultūras nodaļas izveidotā darba grupā, kura vērtē vadītāju darbu un piešķir 

apbalvojumus par radošu, kvalitatīvu darbu. 

 

Budžeta rādītāji kultūras nozarē 2017.  gadā (eiro) 

Kopējais 

kultūras 

budžets 

KN/TN,  

Kultūras 

nodaļa 

Mūzikas 

un 

mākslas 

skolas 

Mērķdotācija 

no valsts 

MMS 

Mērķdotācija 

kolektīvu 

vadītājiem 

Novadpētnie

cības 

ekspozīcijas 

Bibliotēkas 

1 092 144 587 025 111 676 101 897 6 170 14 491 270 885 

Finansējums kultūras 

infrastruktūrai 

Finansējums kultūras 

institūcijām 

Finansējums kultūras 

pasākumiem 

54 754 951 674 85 716 

   Ventspils novada Kultūras nodaļa organizē visu amatierkolektīvu skates, kurās kompetentas žūrijas 

izvērtē kolektīva veikumu, dod ieteikumus, norādes turpmākam darbam. Gatavojoties XXVI Vispārējiem 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, īpaši tika strādāts ar deju kolektīviem, kori un pūtēju orķestri, 

kā arī ar folkloras kopām. Kora un deju skates tiek organizētas sadarbībā ar Ventspils pilsētas Kultūras 

centru. 

  
Ekspozīcijas “Vētru muzejs” atklāšanā 
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Tradicionālie Ventspils novada svētki:  

 

 pagastu svētki (notiek 12 novada pagastos) ar daudzpusīgu, dažādām mērķauditorijām piedāvātu 

programmu; 

 Ventspils novada saulgriežu svētki Jūrkalnē (pasākums, kurā piedalās novada cilvēki, kurš 

piesaista auditoriju no visas Latvijas) Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” ieskaņas 

pasākums, sagaidot Latvijas simtgadi;   

 Pagastu diena Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā (apmeklējums – 4500); 

 Amatierteātru festivāls “Bez maskām” (Ancē); 

 Ērģeļmūzikas koncerti  Zlēkās, Ugālē (sadarbībā ar Ugāles ērģeļbūves darbnīcu);  

 Ventspils novada Vasarsvētku lielkoncerts Puzes pagastā (piedalās pagastu amatierkolektīvi); 

 Ventspils novada kultūras darbinieku tikšanās pirms Ziemassvētkiem “Brīdi pirms…” , balvas 

“Kultūras laiks” pasniegšana Piltenē; 

 Latvijas valsts gadadienas pasākums Ancē; 

 Tika organizēti speciāli pasākumi atsevišķai mērķauditorijai – senioriem (katra pagasta pasākumi, 

novada kopējie pasākumi – “Sudrabotās melodijas”, “Senioru sporta spēles”, senioru dienas), 

bērniem – novada bērnu svētki Vārvē, bērnu teātra svētki “Teātra Runča svētki” Zlēkās); 

 Kultūras un tautas namu nakts pasākumi; 

 Sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju “Popes muiža” turpinās darbs pie Popes brīvdabas estrādes 

atjaunošanas; 

 Atbalstīti 15 novada kultūras projekti  par kopējo summu 7000 eiro. 

 

   Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2017. gadā tika veidots, sekojot tradīcijām, pēctecībai 

pasākumu organizēšanā, ņemot vērā, uzklausot un pieņemot iniciatīvas, inovatīvus ieteikumus no 

pagastiem. Pasākumu norises notiek dažādos novada pagastos, tā iesaistot iespējami plašu radošo 

komandu pasākumu organizēšanai un saliedējot tik plašā novada cilvēkus, dodot tiem iespējas sajusties 

piederīgiem Ventspils novadam. 

 

   Esot ceļā uz Latvijas simtgadi, visos lielākajos novada pasākumos, kur pulcējas pagastu ļaudis, klājam 

balto galdautu, tā uzsverot novada vienotību un kopību (Vasarsvētku lielkoncerts, vasaras saulgrieži, 

Latvijas gadadienas svinīgais pasākums). 

 

 

  
Vasarsvētku koncertā Puzē Pagastu diena Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā 
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Rezultāti skatēs 2017. gada sezonā 

N.p.k. Kolektīvs Pagasts Vadītājs  

1. VPDK “Ance” (E) Ance Elita Kuģeniece 46,2  

2. SDK “Ance” (F) Ance Elita Kuģeniece 44  

3. VPDK “Spiekstiņi” (E) Ugāle Gints Skribāns 40,5  

4. VPDK “Usma” (E) Usma Agnese Sarma-Šķestere 28,5 

5. VPDK “Vāruve” (E) Vārve Judīte Zīberga 36,7  

6. PO “Ugāle” Ugāle Viesturs Ozols 34,6  

7. JK “Eglaine” Ugāle Zane Venžega 38  

15. SVA “Saiva” Užava Ilze Geste 39 

16. SVA “Mežaroze” Puze Lienīte Čače 44 

17. SVA “Rūta” Piltene Nelda Matisova 43 

18. SVA “Ziedu laiks” Tārgale Margita Kronberga 45 

19. JVA “Zumm” Piltene Nelda Matisova 38  

20. Trio “Pa īstam” Puze Lienīte Čače 46 

21. VA “Dzimtais krasts” Tārgale Margita Kronberga 42 

22. AT Piltene Zane Pamše 43 

23. AT Zlēkas Kristīne Zāle 36  

24. AT  Užava Linda Sāmīte 39  

25. AT “Teātrmīļi” Pope Līga Poriete 40  

26. AT “Ugāles drāma” Ugāle Iveta Pete 40  

27. AT Puze Iveta Pete 38 

28. AT “Spēlmanīši” Užava Vēsma Lode 34  

29. AT “Suflē” Usma Sigita Dermaka 41  

30. AT “Vārava” Vārve Valdis Šmēliņš 39  

31. AT  Ziras Anita Pāvelsone 33 

32. AT  Tārgale Līga Poriete  39 

33. AT Ance Vita Auziņa 40 

34. AT (b) Zlēkas Kristīne Zāle  

35. AT (b) Vārve Viktorija Rebuka  

36. AT (b) Jūrkalne Kristīne Skrulle  

37. EA “Maģie suiti” Jūrkalne Ilga Leimane I grupa 

38. FK “Kāndla” Tārgale Ilga Porniece I grupa 

39. FK “Pūnika” Pope Ligita Lukševica I grupa 

40. FK “Sītava” Puze Lienīte Čače I grupa 

41. FK “Urdava” Ugāle Arita Grīnberga I grupa 

42. FK “Pilltīn” Piltene Nelda Matisova II grupa 

 

Saīsinājumu skaidrojumi: 

VPDK – vidējās paaudzes deju kolektīvs 

JDK – jauniešu deju kolektīvs 

SDK – senioru deju kolektīvs 

                        JK – jauktais koris 

                            PO – pūtēju orķestris 

                          FK – folkloras kopa 

   (b) – bērnu kolektīvs 

SVA – sieviešu vokālais ansamblis 

JVA – jauniešu vokālais ansamblis 

  AT – amatierteātris  

  EA – etnogrāfiskais ansamblis 
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Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums  
    

   Pārskata periodā Ventspils novada 13 publiskās bibliotēkas turpināja pilnveidot savu mērķi - būt par 

izglītības, informācijas un kultūras iestādēm, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centriem, kas 

nodrošina tajos esošās informācijas publisku pieejamību un veicina uz zināšanām balstītas sabiedrības 

attīstību novadā. 

 

   2017. gads Piltenes pilsētas, Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, 

Ziru, Zlēku un Zūru bibliotēkās bijis aktivitātēm bagāts un radošs. 

Galvenās bibliotēku darba prioritātes pārskata periodā bijušas: 

 attīstīt bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru, piedāvājot dažādus 

pasākumus un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

 nodrošināt plašas informācijas pieejamību; 

 apkopot un popularizēt vietējās nozīmes kultūras un vēstures mantojumu; 

 uzlabot bibliotēku infrastruktūru, radīt apmeklētājiem pievilcīgu vidi. 

 

   Izmaiņas 2017. gadā notikušas personāla sastāvā - divās bibliotēkās nomainījās darbinieki, ilgus darba 

gadus nostrādājušajiem iepriekšējiem darbiniekiem aizejot pensijā. 

 

   Nu jau ceturto gadu Ventspils novada pašvaldība un Kultūras nodaļa gada nogalēs rīko kultūras 

darbinieku tikšanos “Brīdi pirms…”, un otro gadu šajā pasākumā tiek pasniegta balva “Kultūras laiks”. 

Ņemot vērā kolēģu vērtējumus un balsojumu, šoreiz balvai tika izvirzīts Piltenes pilsētas bibliotēkas 

kolektīvs. Bibliotēkas darbinieces Antra Krauze, Maira Zāle un Solvita Pāvala tika atzinīgi novērtētas par 

aktīvo iesaistīšanos vietējās kopienas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, par radošu, aizrautīgu darbu 

bibliotēkas pasākumu, nodarbību un izstāžu organizēšanā, kā arī par pozitīvo attieksmi pret 

līdzcilvēkiem, saviem pienākumiem un dzīves situācijām, inovatīvo domāšanu, radošumu, entuziasmu, 

aktivitāti un enerģiskumu, kompetenci bibliotekārajos jautājumos un informācijas meklēšanā, aizrautību 

un spēju iedvesmot citus – gan bibliotēkas apmeklētājus, gan kolēģus novadā. 

 

   Budžeta ietvaros pamazām novada bibliotēkās uzlabojas infrastruktūra. Bibliotēkas kļuvušas vizuāli 

pievilcīgas; daudzviet nomainīti un iegādāti jauni plaukti, uzlabots bērnu zonas aprīkojums. Sakarā ar 

īpaši kritisko stāvokli Piltenes bibliotēkā, nojaucot starpsienu, paplašināta bērnu nodaļa un veikts tās 

kosmētiskais remonts, uzlabots apgaismojums. Ugāles bibliotēkā veikts pirmā stāva sanitārā mezgla 

remonts. Divu telpu kosmētiskais remonts veikts Usmas bibliotēkā. Ziru bibliotēkā, salabojot tekošo 

jumtu, veikts arī kosmētiskais remonts bērnu nodaļā, pie reizes ieklājot jaunu laminātu un paklāju. 

 

  
 

Izstādes atklāšanā “Uzzīmē grāmatās atrasto Ugāli” 
Ugāles bibliotēkas un Ugāles mākslas studijas kopdarbs 
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   Bibliotēkas skaitļos 

 

Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums 

 

   Brīvpieejas krājums pārskata beigās sastāda 99632 dokumentu vienības. Tā kā mazāk ir bijis izslēgto 

dokumentu skaits, tad krājums pieaudzis par 4 %. Visām bibliotēkām, veicot krājumu uzskaiti bibliotēku 

informācijas sistēmā (BIS) ALISE, informācija par krājumu ir pieejama pilnā apmērā un skatāma 

Ventspils reģiona kopkatalogā http://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. 

 

   Krājumu komplektēšanai bibliotēkas izmanto pašvaldības piešķirto finansējumu, kas aizvadītajā gadā 

sastādīja 26 075 eiro. Lai gan tas ir palielinājies par 5%, jaunieguvumu skaits ir samazinājies par 1% 

(grāmatām par –3%), kas skaidrojams ar grāmatu cenu pieaugumu. Samazinājies (–45%) arī valsts 

dāvinājumos saņemto izdevumu skaits – 106 izdevumi par 821 eiro, kā arī dažādu dāvinājumu (–14%) 

skaits – 572 izdevumi par 3930 eiro. 

 

   Pārskata periodā divās – Ziru un Zlēku bibliotēkās – veikta krājuma inventarizācija, izmantojot BIS 

ALISE Inventarizācijas moduli. Krājumu pārbaudes darbu nodrošināja Ventspils Galvenās bibliotēkas 

speciālisti. 

 

   Labs atbalsts bibliotēku krājumu papildināšanā un kvalitātē ir Ventspils Galvenās bibliotēkas rotējošais 

fonds, kuram finansējumu nodrošina Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums Galvenās bibliotēkas 

metodisko funkciju veikšanai. Pārskata periodā kopā ar dažādiem dāvinājumiem tie bija 176 izdevumi 

par 1892 eiro. 

 

 
2017 

Dinamika, salīdzinot ar 2016. gadu (+/- 

%) 

Finansiālie rādītāji (EUR) 

Kopā  269081 +13 

Pašvaldības finansējums 268208 +13 

Citi ieņēmumi: t.sk. maksas pakalpojumi 473 -5 

t. sk. citi ieņēmumi (projekti, ziedojumi) 550 +100 

Krājuma komplektēšana 26075 +5 

t. sk. grāmatām 17248 +7 

t. sk. bērnu grāmatām 1462 -13 

periodiskajiem izdevumiem 8827 +2 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju apkalpes zonā 2.40 +7 

Bibliotēku krājumu rādītāji (skaitļos) 

Jaunieguvumi 8177 -1 

t. sk. grāmatām 2676 -3 

t. sk. bērnu grāmatām 311 -20 

periodiskajiem izdevumiem 5486 +1 

Izslēgtie dokumenti 4784 -31 

Krājuma kopskaits 99632 +4 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

Iedzīvotāju skaits 11897 -2 

Lietotāju skaits 3422 -1 

t. sk. bērni 1092 -3 

Fiziskais apmeklējums 55729 -14 

t. sk. bērni 23048 -13 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi) 43153 +46 

Izsniegums kopā 103918 -2 

t. sk. grāmatas 42849 +1 

t. sk. periodiskie izdevumi 59369 -3 

t. sk. bērniem 9088 -24 

Lietotāji % no iedzīvotāju skaita  30% -1 

http://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
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   Bibliotēkās apmeklētājiem pieejamas 90 datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu un bezvadu 

internets. Datoru izmantošana bibliotēkās samazinās, jo tehnoloģijas noveco un neapmierinošs ir arī 

interneta ātrums. 

 

   Vienotā bibliotēku tīkla ietvaros bibliotēkas nodrošina bezmaksas pieeju interneta resursiem un 

datubāzēm - www.letonika.lv, www.filmas.lv, www.news.lv, (Lursoft laikrakstu bibliotēka), 

www.periodika.lv. 

 

   Pārskata periodā bibliotēkās izliktas un organizētas 652 literatūras, radošu darbu un dažādu kolekciju 

izstādes. Lasīšanas veicināšanai bibliotēkās iekārtotas jauno grāmatu izstādes, rakstnieku un populāru 

cilvēku jubilejām veltītas literatūras izstādes, aktuāliem notikumiem un tradīcijām veltītas izstādes. 

Apmeklētāju interesi piesaistīja bērnu zīmējumu izstādes, pašu iedzīvotāju sarūpēto dažādu priekšmetu 

kolekcijas, rokdarbnieku un mākslinieku radošo darbu izstādes. 

 

   Lielu darbu bibliotēkas turpināja ieguldīt dažādu pasākumu organizēšanā. 2017. gadā notikuši 345 

literāri, tematiski pasākumi, grāmatu un izstāžu atvēršanas svētki, radošas nodarbības un darbnīcas, 

pasākumi ārpus bibliotēkas telpām un ekskursijas. Aizvadītā gada jaunums bija LNB Nacionālās skaļās 

lasīšanas akcija, kurā, aktīvi sadarbojoties, iesaistījās 6 novada skolas un pašvaldību bibliotēkas – Ancē, 

Piltenē, Popē, Puzē, Ugālē un Užavā. Lai atbalstītu novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanā, kā arī 

“Bērnu žūrijas” pasākumu norisēs, Ventspils Galvenā bibliotēka pārskata periodā turpināja izstrādāt un 

iesniegt projektus VKKF. Atbalstīto projektu realizācijas gaitā  novada bibliotēku apmeklētājiem bija 

iespēja tikties ar literātiem Lauru Dreiži, Ingu Ābeli, Inesi Zanderi, Ievu Samausku, Sanitu Reinsoni, 

Māri Bērziņu un Armandu Puči. 

 

   Sakarā ar Latvijas simtgadi bibliotēkas padziļinātu uzmanību veltīja novadpētniecības darbam. 

Pārlūkots un izstādēs aktualizēts novadpētniecības materiālu mapēs sakrātais klāsts, darbinieki turpināja 

veidot digitālas kolekcijas, kas pieejamas lokāli bibliotēku datoros. Iesaistoties lokālās kultūras un 

vēstures mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, bibliotēkas iesaistījās projektu izstrādēs un to 

realizēšanā. Divos 2017. gadā izsludinātajos Ventspils novada pašvaldības konkursos “Mēs savā novadā 

2017” (vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā) un kultūras projektu finansēšanas konkursā savus 

projektus iesniedza četras – Puzes, Ugāles, Zlēku un Zūru – bibliotēkas. Gada nogalē bibliotēkas aktīvi 

iesaistīja iedzīvotājus lielās Tautas saimes grāmatas ierakstu veikšanā. 

 

   Ikdienas procesā bibliotēkas atbildīgi veikušas uzziņu darbu un sniegušas konsultācijas, individuālas 

mācības lietotājiem informācijas tehnoloģiju un resursu lietošanā - kā izmantot datubāzes un elektronisko 

katalogu, kā atrast informāciju par interesējošo tēmu, kā strādāt Windows vidē, kā internetā izveidot 

elektronisko pastkastīti, ieskenēt, ielādēt un pārsūtīt dokumentus un attēlus, izveidot profilu sociālajos 

tīklos, veikt norēķinus, pasūtīt preces, veidot dokumentus, afišas, ielūgumus, CV, izmantot e-

pakalpojumus, lai deklarētu dzīvesvietu, aizpildītu datus EDS u. tml. 

 

   Pieaugusi starpbibliotēku abonementa nozīme. Iepazīstinot apmeklētājus ar elektronisko kopkatalogu, 

bibliotēkās pieaug pieprasījums pēc izdevumiem no citām bibliotēkām. Visbiežāk tiek pieprasītas 

grāmatas no Ventspils bibliotēkas. Problemātiska ir operatīva izdevumu nogāde; tiek iesaistīti pārvalžu 

vadītāji, draugi, radi u.c. 

   Bibliotēkas apmeklētājiem sniedz arī maksas pakalpojumus pēc vienota cenrāža. Tie ir kopēšana, 

printēšana, skenēšana, laminēšana, kā arī dokumentu iesiešana (Jūrkalnē, Ugālē), dokumentu 

termoiesiešana (Puzē), telpu noma (Jūrkalnē). 

 

 

 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.news.lv/
http://www.periodika.lv/
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2017. gada nozīmīgākie notikumi novada bibliotēkās 

 

Ances bibliotēka 

   Pēc 50 bibliotēkā nostrādātiem gadiem pelnītā atpūtā devās bibliotēkas vadītāja Rasma Streistermane, 

tomēr joprojām turpinot iesaistīties pie bibliotēkas 16 gadus pastāvošā interešu klubiņa “Dažādības” 

aktivitātēs. Oktobrī darbu bibliotēkā uzsāka Baiba Manteja, Ances pamatskolas bibliotēkas darbiniece, ar 

1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību.  

   Bibliotēkā rosīgi turpināja darboties bibliotēkas interešu klubiņš “Dažādības”, ik mēnesi organizējot 

tematiskus pasākumus par aktuāliem tematiem. Vasarā un rudenī noorganizētas 2 ekskursijas – pieredzes 

apmaiņas braucieni – „No Ances līdz Tukumam” (maršruts: Ance–Kukšu muiža un tās bibliotēka – 

Salmu muzejs Tukumā–Sēmes  bibliotēka–rožu kolekcija Sēmē–Pūres bibliotēka– minizoo Dundagā– 

Ance) un „Pa rudens ceļiem” (maršruts: Ance–Jaunpils pils komplekss–Jaunpils bibliotēka–Jaunpils 

amatu māja–vīru vokālā ansambļa „Daile” koncerts Kandavā–Ance). Apmeklētāju atsaucību guva ziedu 

izstāde “Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst”, Ziemassvētku un Jaungada atklātnīšu izstāde “No sirds” 

un lasītājas L. Kurāgas rokdarbu izstāde “Mans roku darbs no pērlītēm”.  

   Uzsākot darba gaitas bibliotēkā, jaunas vēsmas ienākušas darbā ar bērniem.  Reizi nedēļā Ances 

pamatskolas 2. klases skolēni ieradās uz bibliotekārajām stundām. Stundas saplānotas ciklos – mēneša 

laikā vienota tēma, katru nedēļu nodarbības papildināja viena otru. 

 

Jūrkalnes bibliotēka 

   Šajā pārskata gadā bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējo “Pilsberģu kroga” uzņēmēju, 

kurš rīko radošās darbnīcas “Brīvdienas ar mākslinieku”. Tika piesaistīti interesenti mākslas nodarbībās, 

kuras vada meistari ar lielu pieredzi. 

   Lai veicinātu mūžizglītību pagastā, sekmīgi turpinājās sadarbība ar biedrību "Etniskās kultūras centrs 

”Suiti””, piesaistot ES fonda un cita fonda finansējumu, tādēļ tika īstenotas mācību nodarbības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un popularizēšanā. 2017. gadā apgūtas prasmes 

un uzaustas skaistas ķēžu segas. Tradicionāls kļuvis vasaras pasākums “Mākslinieku plenērs”. Šī 

pasākuma laikā vienu dienu notiek arī bērnu plenērs. Kopumā vairāk nekā 110 bērnu no Ventspils novada 

ir piedalījušies radošajās darbnīcās, ko vada plenēra dalībnieki – profesionāli mākslinieki. Jaunieši, 

aizrautīgi veidojot savus darbus, apguvuši glezniecības, grafikas, tēlniecības, stikla mākslas, 

metālapstrādes un keramikas pamatus. Jau no pirmā gada bērnu plenēru vada māksliniece Ilze Dūdiņa. 

Literatūras cienītājiem interesantas bija tikšanās ar literātēm Māru Zālīti un Noru Ikstenu. 

 

Piltenes bibliotēka 

   Sakarā ar īpaši kritisko stāvokli Piltenes bibliotēkas bērnu nodaļas telpās 2017. gadā tika veikts remonts 

– siena starp krātuvi un bērnu nodaļu nojaukta un aizstāta ar rīģipša konstrukciju, līdz ar to bērnu nodaļas 

telpas paplašinājušās. Jauniekārtotā telpa krātuves vietā atvēlēta jauniešiem kā vieta, kur pulcēties, 

izmantot bezvadu internetu, kā arī lasīt periodiku. Uzlabots bērnu nodaļas apgaismojums, kā arī vizuālais 

izskats. Remonta izdevumi 12814 eiro, darbus veica SIA “Venttermo”. Pavasarī Bibliotēku nedēļas laikā 

notika labiekārtoto telpu atvēršanas svētki, kuros koncertu sniedza Ventspils Vācu kultūras biedrības 

ansamblis “Windau” un vizuāli paspilgtināja Piltenes vidusskolas 8. klases skolēna Nila Blumberga 

fotoizstāde. Bibliotēkas telpās bijušas skatāmas ceļojošās izstāde “Atklājumi papīrā”, L. Vaļukas 

fotoizstādes “Etno” un “Saules meitas”, pašu veidotas fotoizstādes “Bibliotēka bildēs: atskatāmies uz 

2016. gadu”, “Bērnu žūrijai Piltenē – 15”, kā arī dažādu vietējo autoru ziemas skati izstādē  “Salido 

eņģeļi”.  

   Lai pievērstu bērnu un jauniešu uzmanību dažādu rokdarbu un eksperimentu grāmatām, kā arī kopā 

veidotu dāvanas, dekorus, bibliotēka turpināja radošās nodarbības “Atradu ideju grāmatā”. Sadarbībā ar 

Piltenes vidusskolu notikušas trīs tikšanās ar rakstniekiem – divas no tām Ventspils bibliotēkas projekta 

“Rakstnieks lauku bibliotēkā” gaitā ar Lauru Dreiži un Ingu Ābeli, Dzejas dienu laikā ar novadnieci Initu 

Dzērvi. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā Rītausmas stundā bērnudārza un jaunāko klašu audzēkņi 

lasīja “Bagātību salu”, darināja pirātu maskas un kartes, meklēja dārgumus  atvēršana.  
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   Tikšanos ar autoru sākās bibliotēkā, kur viņš prezentēja grāmatas sižetu iedvesmojušos vēstures 

materiālus, bet otrā daļa tika veidota kā brīvdabas pasākums Piltenes pilsdrupās, jo tieši Piltenes pilī arī 

norisinājusies romāna darbība. Viduslaiku noskaņā palīdzēja iejusties mūziķe Henisa  Meiere. Lasītāju 

interesi piesaistīja bibliotēkās uzaicinātie lektori – ārsts Gundars Kuklis ar lekciju “Laimes stūrakmeņi 

cilvēkā” un  Solvita Mertena par alvejas dziednieciskajām īpašībām. 

 

Popes bibliotēka 

   Par gada saturīgākajiem var minēt Popes bibliotēkas lasītāju interešu kopas “Kamene” organizētos 

pasākumus. Tematiskajā pasākumā “Popes senā vēsture laika griežos” viesus –  Zlēku dāmu klubiņu 

sagaidīja Popes muižas baronese un barons Bērs. Sadarbībā ar Ances bibliotēku tika organizēts brīvdabas 

pasākums “Ko darām zāļu dienā”, veltīts Līgo svētku tradīcijām. “Kamenes” ieguvušas jaunu sadarbības 

partneri – Vārves bibliotēku, kopā organizējot pasākumu “Kartupeļi un to ēdieni”. Bibliotēkas 

apmeklētājiem pārskata periodā tika piedāvāts piedalīties viktorīnā “Ko tu zini par Ziemeļvalstīm”, 

Krēslas stundas lasījumā,  grāmatas “Saules pusē būt” prezentācijā un saistošā dialogā tikšanās reizē ar 

rakstnieci Kristīni Ulbergu. 

 

Puzes bibliotēka 

   Bibliotēkas prioritāte aizvadītajā gadā bija novadpētniecības darbs, jo tika iegūts atbalsts projektam 

“PIRMAIS SOLIS Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un 

digitalizācijā” projektu konkursā “Mēs savā novadā 2017”, kas tapa sadarbībā ar Puzes attīstības 

veicināšanas biedrību ”Niedre”. Tā galvenais mērķis bija Puzenieku muižas baronu dzimtas kapu 

sakopšana, bet uzdevumos bija paredzēts saglabāt un digitalizēt vēsturisko mantojumu par Puzeniekiem. 

Projekta laikā sadarbība bija gan ar pensionāru klubiņu “Vakarblāzma”, kuras dalībnieki palīdzēja atpazīt 

fotogrāfijās esošos cilvēkus, dalījās ar savām bildēm un stāstīja savus piedzīvojumus, kas saistīti ar šo 

vietu, gan ar Puzes pamatskolu – bērni bija aktīvi sakopšanas talku apmeklētāji, gan ar Puzes pagasta 

pārvaldi, kas arī iesaistījās sakopšanas talkās un atbalstīja noslēguma pasākuma organizēšanu un 

vadīšanu. Visvairāk apmeklēta bija novadpētniecības izstāde “Pagasta stāsti – Pussenecken”. Liela 

piekrišana bija Ziemassvētku rokdarbu izstādei, jo bija izlikti ne tikai tradicionālie adījumi, bet arī 

tamborētas rotaļlietas, koka izstrādājumi un austi lupatu deķi. Skaista un ļoti sirsnīga bija izstāde, kas 

tapa sadarbībā ar Puzes pamatskolu “Savāds spēks ir tavai mīlestībai, māt!”. 

   Bibliotēka noorganizējusi divas izglītojošas ekskursijas. Viena ekskursija bija ar mazajiem bibliotēkas 

apmeklētājiem uz Ventspils un Pārventas bibliotēkām un otra ekskursija ar čaklākajiem lasītājiem – 

jauniešiem uz Rīgu, kur tika apmeklēts Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas okupācijas 

muzeja Stūra māja un improvizācijas teātra meistarības klases nodarbība improvizācijas teātra IMPRO 

ZOO vadībā. Ļoti aktīvi bērni un jaunieši iesaistījās Bibliotēku nedēļas spēlē “Kas meklē, tas atrod!”. 

Jebkuram apmeklētājam bija iespēja izvilkt jautājumu, atbildēt uz to vai veikt norādīto uzdevumu un 

pozitīva rezultāta gadījumā saņemt balviņu – konfekti. Jautājumu klāstā ietilpa gan jautājumi, gan 

uzdevumi par abonētajām datubāzēm un bibliotēkas krājumu. Lielajiem un mazajiem apmeklētājiem ļoti 

patīk bibliotēkā organizētās radošās darbnīcas. Īpaša atsaucība bija atstarotāju gatavošanas nodarbībai 

“Esi redzams” un darbošanās ar līmi, sāli un krāsām “Raibu raibi cimdu raksti”. 

 

Tārgales bibliotēka 

   Bibliotēkas galvenais sadarbības partneris – pamatskola. Skolēni tika iepazīstināti ar informācijas 

meklēšanas iespējām Letonikā, ar bibliotēkas darbu, bibliotēkas krājumu,  enciklopēdijām, vārdnīcām, 

Kultūras kanonu. Tikpat kā vēstures stunda par nezināmajām vēstures lappusēm mūsu tautas likteņos 

izvērtās tikšanās pamatskolā ar rakstnieci  un folkloras pētnieci Sanitu Reinsoni projektā “Rakstnieks 

lauku bibliotēkā”. Aktīvs bijis darbs lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, kurā iesaistījās 33 

bērni. Bibliotēku nedēļā uz bibliotēku tika aicināti pirmsskolas bērni un 1. klases skolēni. lai parotaļāties 

ar burtiem, saliktu savu un skolotājas vārdus, izveidotu teikumus no Pārdaugavas Mūzikas un mākslas 

skolas papīra darbnīcas “Cronquist” bērnu izgatavotajiem papīra burtiem no izstādes “Atklājums papīrā”. 
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Ugāles bibliotēka 

   Par 2017. gada veiksmes stāstu var uzskatīt Ugāles bibliotēkas izstrādāto un novada pašvaldības 

kultūras pasākumu konkursā iesniegto projektu “Uzzīmē grāmatās atrasto Ugāli”, kas veltīts Latvijas 

simtgadei. Projekts tika atbalstīts un piešķirti 450 eiro audeklu un krāsu iegādei. Projekta ideja – parādīt 

interesantā, netradicionālā formā latviešu daiļliteratūras grāmatās atrastos citātus par Ugāli. Bibliotēka 

apzināja 21 daiļdarbu, kuros atrodami 35 apraksti par Ugāli. Iesaistot Ugāles mākslas studiju, tās 

dalībnieki radīja 10 gleznas ar citātos aprakstītajiem sižetiem. Larisa Zariņa iemūžināja Engures upi, 

Irēna Lakša – veco tirgus laukumu, Sarmīte Dubrova – teiku par Dūņezera velnu, Jolita Mališeva – 

barona Bēra zirga pajūgu, Arīda Mekša – veikala Libertāli godību, Ārija Indriksone – upītes Baņģevas 

līkumus, Ilze Lagzdiņa – Dūņezeru, Eva Proņuka – Ugāles vilcienu staciju, Ilze Mekša-Komisarova – 

Janas Mores dzejoli “Pār Ugāli pērkons krājas”, Dace Grundmane – Dagnijas Zigmontes dienasgrāmatā 

“Dagnija” aprakstīto skatu no Šķēlu mājas loga. Projekta noslēgumā tika atklāta Ugāles mākslas studijas 

dalībnieku darbu izstāde un literatūras izstāde “Grāmatās atrastā Ugāle”. Projekts tika prezentēts arī 

Ugāles vidusskolēniem. Bibliotēkas darbinieces trīs novadpētniecības stundās skolēnus iepazīstināja ar 

gleznu izstādi, daiļliteratūras klāstu un rakstniekiem, kuri rakstījuši par Ugāli, kā arī tika demonstrētas 

senās fotogrāfijas ar Ugāles skatiem. Projekts ir bijis veiksmīgs. Par to liecināja sabiedrības interese un 

pozitīvās atsauksmes, kā arī vēlme izlasīt grāmatas, kurās minēts Ugāles vārds. 

   Novadpētniecības materiālu vākšanā un popularizēšanā bibliotēka sadarbojas ar Rubeņa fondu un tā 

vadīto Leitnanta Rubeņa bataljona muzeju. 2013. gadā ir uzsākta un 2017. gadā turpinājusies literatūras 

un citu dokumentu saraksta veidošana par Otrā pasaules kara noslēguma posmu un kureliešiem – viņu 

idejām un mērķiem. Rudenī Rubeņa muzejā tika atklāta jauna ekspozīcija. Tās sagatavošanā bibliotēka 

ieguldīja lielu darbu. 

   2017. gadā bibliotēka uzsāka jaunu darbu – Ugālē pierakstīto tautas dziesmu apkopošanu. 

   Apmeklētāju ievērību izpelnījušās bibliotēkas izstāžu zālē organizētās foto un mākslas izstādes, 

priekšmetu ekspozīcijas: “Ulda Skudras un draugu ceļojumi”, “Ugālnieku spēkrati iepriekšējā gadsimtā”, 

Ērika Plūksnas darinājumi no briežu ragiem; pogas, rotas lietas, svečturi, Jolitas Mališevas, Irēnas 

Lakšes, Ārijas Indriksones gleznu izstādes. 

 

Usmas bibliotēka 

   Pēc vairāk nekā 50 bibliotēkā nostrādātiem gadiem pelnītā atpūtā devās Usmas bibliotēkas vadītāja 

Ilzīte Sjatčihina. Izsludinātā konkursa rezultātā Usmas bibliotēkā augusta beigās tika pieņemts darbiniece 

Ilze Spriņķe. Jaunā bibliotēkas vadītāja turpināja par tradīciju kļuvušo ikgadējās „Lielā Ziemassvētku 

rokdarbu izstādes” organizēšanu, kurā ar savām gleznām skatītājus negaidīti pārsteidza pagasta 

iedzīvotāja Dace Svinstere. Veiksmīgi turpinājusies sadarbība ar Ugāles Mākslas studijas dalībnieci Irēnu 

Lakši. 2017. gadā divas reizes apmeklētāji varēja priecāties par viņas darbiem izstādēs “Pasteļa burvība” 

un “Ziedi un ūdeņi”, kā arī tikties ar autori. Ar saviem amata noslēpumiem interesanti un saistoši dalījās 

rotu meistare Santa Neilande no Spāres TLMK “Nāmetiņš”. Jauka un savdabīga bija floristes Silvas 

Gulbes (Dundaga) no dabas materiāliem veidoto gleznu izstāde. Pieminēšanas vērta ir bibliotēkas 

sadarbība ar Usmas luterāņu draudzi un mācītāja Uģa Brūklenes ģimeni. Vismaz reizi gadā bibliotēkā 

notiek kristīga satura pasākums. Pārskata periodā tā bija diskusija par J. Rubeņa grāmatu “Viņš un viņa. 

Attiecības. Mīlestība. Sekss”. 

 

Užavas bibliotēka 

   Lai popularizētu grāmatu lasīšanu un piesaistītu jaunus lasītājus, Užavas bibliotēka Latvijas simtgadi 

gaidot, aicināja ikvienu piedalīties akcijā “Izlasi simts grāmatas” pasākumu ciklā "Užavnieku ceļš uz 

Latvijas simtgadi." Akcija norisināsies līdz 2018. gada oktobrim. Bibliotēkas apmeklētāji bija atsaucīgi, 

un piedalījās arī citās ar Latvijas simtgadi saistītās aktivitātēs, kā piemēram “Soļo vesels pretim Latvijas 

simtgadei”, kā arī atbalstīja un fotografējās izstādei “Ar saknēm dzimtajā zemē”. Fotoizstāde bija 

Ventspils novada pašvaldības atbalstīts kultūras projekts. 

   Rudenī lielu atsaucību guva bibliotēkas apmeklētāju veidota rudens ziedu izstāde un fotoizstāde “Užava 

– toreiz un tagad.” Pirms Ziemassvētkiem bibliotēkas apmeklētājiem notika pēcpusdiena pie tējas tases 
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“Dedz baltu sveci vainagā, par gaidīšanu dedz”, kad ikviens tika aicināts parakstīties Tautas saimes 

grāmatā un atstāt veltījumu Latvijai. 

 

Vārves bibliotēka 

   Atzīmējot Latvijas simtgadi, uzsākta izstāžu  ciklu “Vārve cauri gadu desmitiem” sagatavošana. Izliktas 

izstādes “1918”  un “20.–40. gadi”. Sadarbībā ar pagasta senioru kopu “Vīgriezes” notika atceres 

pasākums, veltīts mūsu rakstniecei – novadniecei Gaidai Pūpolvalkai. Bibliotēkā viesojās Grosmaņu 

ģimene. Ligita un Valters Grosmaņi raksta dzeju un viesošanās reizē notika grāmatas “Saules pusē būt” 

prezentācija. Dzejas lasīšana mijās ar dziesmām. Novembrī ar apmeklētājiem tikās novadnieks Ģirts 

Valdis Kristovskis, kurš stāstīja par savu pieredzi politikā, kā arī par grāmatas “Pieskāriens” tapšanu. 

Notikušas arī vairākas bibliotēkas interešu klubiņā tikšanās: februārī Pankūku ballītē ceptas un degustētas 

visdažādākās  pankūkas, marta pasākumā “Mana kāzu kleita” dalībnieces atnesa izstādei saglabātās kāzu 

kleitas. Tradicionāla bija tikšanās Ziemassvētkos, lai atskatītos uz aizgājušo gadu un veiktu ierakstu 

Tautas saimes grāmatā. 2017. gada rudenī Bērnu žūrijas programmā iesaistījās bērnudārza sešgadnieki. 

Regulāri tiekoties bibliotēkā, kopā tika lasītas grāmatas un radošajās nodarbībās zīmēts un veidots. Ciešā 

sadarbībā ar blakusesošo jauniešu izglītības centru “Ligzda” rīkoti pasākumi Valentīndienā, Miķeldienā,  

čaklākie bibliotēkas lasītāji devās ekskursijā uz Rīgu. 

 

Ziru bibliotēka 

   Lai iegūtu augstāko izglītību Kultūras jomā, bibliotēkas vadītāja Linda Misiņa turpina studijas Liepājas 

Universitātē Vadības un sociālo zinātņu fakultātē studiju programmā Kultūras vadība neklātienē 3. kursā. 

2017. gadā tika salabots bibliotēkas jumts. Tekošā jumta dēļ bija cietis bērnu nodaļas kosmētiskais 

remonts, kuru veiksmīgi decembra beigās pabeidza, nokrāsojot griestus un sienas, kā arī ieklājot jaunu 

laminātu un paklāju. Tā kā pagastā vairs nav skolas, bibliotēkas interesantākie pasākumi bērniem notikuši 

mācību brīvlaikos:  “Februāris – sveču mēnesis”, “Papīra burtu spēles”, “Mandalu mēnesis”, “Labo vārdu 

pasts”, radošas darbnīcas “Apsveikums māmiņai” un “Ziemassvētku piparkūku darbnīca”. Bibliotēka 

izstādīja divas novadpētniecības izstādes. “Ziras – Ventspils novada pagastu dienās” tika izstādītas 

fotogrāfijas, uzņemtas 15 gadu garumā, par to, kā veicies zireniekiem, startējot šajā pasākumā gadu no 

gada. Otrajā izstādē “Ziras laiku laikos” tika izstādītas bildes no pagasta dzīves daudzu gadu garumā. 

Bibliotēkas apmeklētājiem bija jāatpazīst cilvēki un laiki, kad un kur tas noticis. 

 

Zlēku bibliotēka 

   2017. gadā bibliotēka piedalījās Ventspils novada pašvaldības finansētā konkursā “Mēs savā novadā – 

2017”. Projekts tapa sadarbībā ar Zlēku pagasta pārvaldi. Projektā iegūtie līdzekļi izmantoti topošās 

grāmatas “Zlēku teiksmas un spoku stāsti” vāka dizainam, ilustrācijām un maketēšanai. Interesantākie 

pasākumi bijuši tikšanās ar rakstnieci L. Sēli, ilustratoru A. Igaru un topošās grāmatas “Zlēku teiksmas 

un spoku stāsti” prezentācija, Baltā galdauta svētki  pie Kažezera, “Pļavas smarža tējas tasē” par 

ārstniecības augu vākšanu un izmantošanu, kurā viesojās arī Popes bibliotēkas lasītājas, Dāmu klubiņa 

nodarbība “Krājumi” par konservēšanu pēc senām, vietējām receptēm, “Dziesmas un tērpi, kas piestāv 

pavasarim”, “Ziemassvētku maskas”. Dāmu klubiņa dalībnieces iesaistījās novada organizētajā akcijā 

“Sasildīsim Latviju”. Bibliotēka pārskata periodā organizējusi četru izrāžu un koncertu, kā arī četru 

latviešu filmu apmeklējumus. Uz Kuldīgas dievnamiem ar koncerta “Debess dārzos” apmeklējumu 

noslēgumā noorganizēts izglītojošs brauciens labākajiem lasītājiem un bibliotēkas atbalstītājiem. 

 

Zūru bibliotēka 

   Pārskata periodā bibliotēka piedāvāja apmeklēt pasākumus dažādām interešu grupām. Pasākumi rīkoti 

Vārves barikāžu dalībniekiem, Vārves pagasta represētajiem, senioriem e-apmācības. Organizēts 

erudīcijas konkurss ģimenēm, radošas darbnīcas, Lāčplēša dienai veltīts svecīšu vakars, informatīva 

pēcpusdiena par alvejas produktiem un to pielietošanu, dāmu klubiņa “Dīvas” dalībniecēm nodarbības 

kulinārijas noslēpumu atklāšanā, dekoru gatavošanā, rudens ziedu izstādes veidošanā. Viens no aizvadītā 

gada interesantākajiem pasākumiem bērniem bija literārā pēcpusdiena par rakstnieces Luīzes Pastores 

grāmatu mākslas detektīvu varoņiem. Zūru pamatskolas 1.-4. klašu skolēni iejutās detektīvu lomās un 
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paši sacerēja savus darbus “Mana pasaka kā mākslas detektīvs”. Labākie darbi tika nolasīti visai 

auditorijai un žūrija vērtēja mākslas detektīvu sacerējumus, no katras klases izvirzot literāro laureātu. 

Bērniem patīk darboties radošajās darbnīcās. Kopīgi gatavoti dekori Lieldienām. Līgo svētkiem bērni 

mācījās pīt vainadziņus. Tuvojoties Miķeļdienai, tapa dārzeņu kompozīcijas. Ziemassvētkus bērni gaida 

īpaši, tādēļ darbošanās dekoru gatavošanā notika gandrīz katru vakaru – tapa sniegpārsliņas, 

Ziemassvētku zīmējumi, pasaku mājiņa ar saviem iedzīvotājiem. Oktobrī aktīvākie bibliotēkas 

apmeklētāji apmeklēja Siguldu. 30. augustā Zūru pirmklasniekiem tika rīkota tradicionālā atpūtas 

pēcpusdiena “Portfelīšu balle”, kurā tika  sveikti 3 bērni, kuri uzsāka patstāvīgās skolas gaitas. Pasākumā 

mazie pirmklasnieki saņēma pirmo portfelīti un sadarbības partnere no bērnu un ģimenes centra 

“Karamelle” visus iepriecināja ar leļļu ludziņu “Pirmā skolas diena”. Sadarbībā ar skolu, muzeju un 

bibliotēku notika Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums “Tavs stāsts ir brīvības stāsts”, kurā Vārves 

pagasta barikāžu dalībnieki dalījās savās atmiņās par tā laika notikumiem, emocijām, sajūtām un cerībām 

ar Zūru pamatskolas vecāko klašu audzēkņiem. 

 

  6.3. Sociālā dienesta darbības rezultāti 
 

   Ventspils novada Sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests) ir Ventspils novada pašvaldības 

izveidota iestāde, darbību sākusi 2010. gada 1. janvārī.  

   Ventspils novada Sociālais dienests ir visu Ventspils rajona veidojošo 11 pagastu padomju – Ugāles, 

Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku pagasta un Piltenes 

pilsētas ar lauku teritoriju sociālo tiesību un saistību pārņēmēja.  

   Sociālā dienesta funkcijas ir nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām 

atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un 

personu grupām, profesionāli izvērtējot personu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, 

organizējot personai nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sociālo problēmu 

risināšanai.  

   2017. gadā kopumā sociālai palīdzībai un sociāliem pakalpojumiem izlietoti pašvaldības budžeta 

līdzekļi 528 170 eiro. 

 

Pabalsti un sociālie pakalpojumi  

2017. gadā sociālo palīdzību saņēma 285 trūcīgās ģimenes (personas), 36 maznodrošinātās 

ģimenes/personas un 185 vienatnē dzīvojošie vecuma pensiju saņēmēji vai personas ar invaliditāti, 135 

daudzbērnu ģimenes. 

 

Sociālās palīdzības pabalsti 2017. gadā  
Nr. Pabalsta veids  Summa EUR  Ģimenes (personas)  

1  Garantētais iztikas minimuma pabalsts  510275 238 

2 Dzīvokļa pabalsts  105375 470 

3 Sociālās garantijas bāreņiem  4689 12 

4 Atlīdzība audžuģimenei 26291 16 

5 Pabalsts pensionāru/invalīdu aprūpei  4980 20 

8 Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē 30209 294 

9 Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei  11610 206 

10 Veselības aprūpes pabalsts  19051 509 

11 Apbedīšanas pabalsts  7884 32 

12 Pabalsts jubilejās 7740 193 

13 Pabalsts politiski represētām personām  3930 127 

15 Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  27100 121 

16 Ārkārtas /krīzes situācijā  1218 4 

   Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas 

programmas (SOPA). 

   2017. gadā vispieprasītākais pabalstu veidi ir dzīvokļu pabalsts 21,6 % no kopējā budžeta, pēc tam seko 

GMI pabalsts 10,5 %. 
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Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2017. gadā  
Nr. Pakalpojuma nosaukums  Summa EUR  Personu skaits  

1 Ilgstošā sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe pilngadīgām 

personām  

132234 64 

2. Ilgstošā sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe bērniem  15173 3 

3. Dienas centra pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām  7000 11 

4 Aprūpe mājās pakalpojums  19800 26 

1 Patversmes pakalpojums  630 1 

 

   Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas 

programmas (SOPA).  

   Vispieprasītākais pakalpojuma veids ir ilgstoša sociālā aprūpe, un sociālā rehabilitācija pilngadīgām 

personām 25%  un aprūpe mājās 3,75 % no kopējā budžeta. 

 

Valsts apmaksātus sociālos pakalpojumus 2017. gadā pieprasījušas 
Nr. Sociālo pakalpojumu veids  Personu skaits  

1. Sociālās rehabilitācija pakalpojums pilngadīgām personām  16 

2. Asistenta pakalpojumi  65 

3. Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušām nepilngadīgām personām  10 

4. Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām 2 

5. Sociālā rehabilitācija nepilngadīgām personām ar atkarībām  1 

 

   Saskaņā ar 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” (turpmāk – DI) īstenošanas noteikumi 

un Ventspils novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions parakstījuši nodomu protokolu par 

dalību projektā “Kurzeme visiem”.  

 

   Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte. Ventspils novada Sociālais dienests  

22 personām izvērtējis atbalsta plānus. 2017. gadā  sociālās  rehabilitācijas pakalpojumu “Atelpas brīža 

pakalpojums” izmantoja viena ģimene.  

 

   Saskaņā ar darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 

personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā”  ESF projekta ietvaros noslēgts sadarbības līgums ar 

biedrību Integrācijas centrs “Atvērtās durvis “. 2017.gadā izdalītas 3326 pārtikas pakas 285 trūcīgām 

ģimenēm (personām).  

 

   Pašvaldība ir nodrošinājusi Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem seminārus un konsultatīvo 

atbalstu (supervīzijas).  

 

   2018. gadā tiek plānots sniegt atbalstu ne tikai trūcīgām ģimenēm/personām, bet arī  maznodrošinātām 

ģimenēm/personām. Ieviest jaunus sociālos pakalpojumus kā  ģimenes asistenta pakalpojumu, lai 

nodrošinātu ģimenēm atbalstu un apgūt sociālās prasmes bērna aprūpē un audzināšanā.  
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6.4. Bāriņtiesas darbības rezultāti  
 

Bāriņtiesas kompetencē ir izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vai atjaunošanu, bez vecāku gādības palikušu bērnu ārpusģimenes aprūpi (aizbildnību, audžuģimeni, 

ievietošanu iestādē), aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju vai mantojumam, bērnu 

mantu, domstarpību izšķiršanu vecāku starpā vai starp vecākiem un bērniem, bērnu interešu pārstāvību 

tiesā izšķiramajās lietās, kā arī apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana. 

 

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana, atņemšana 

 

   Bērnu aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, ja bāriņtiesa konstatē kādu no Civillikuma 203. 

pantā un Bāriņtiesu likuma 22. pantā norādītajiem apstākļiem. 

   2017. gadā  Ventspils novada bāriņtiesa aizgādības tiesības pārtraukusi 4 personām, no tām 3 tēviem un 

1 mātei. Minēto personu aizgādībā bija 3 bērni. 

   Visos gadījumos, kad tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, bāriņtiesa par pieņemto lēmumu ir 

informējusi Sociālo dienestu, lūdzot sniegt palīdzību bērna vecākiem, lai veicinātu bērnu atgriešanos 

ģimenē. 

   2017. gadā pārtrauktās aizgādības tiesības Ventspils novada bāriņtiesa nav atjaunojusi nevienai 

personai. 

   Ar tiesas spriedumu 2017. gadā aizgādības tiesības atņemtas 2  personām – 1 tēvam un 1 mātei. 

Ventspils novada bāriņtiesa 2016. gadā cēlusi tiesā prasību par aizgādības tiesību atņemšanu 1 tēvam un 

3 mātēm. Aizgādības tiesības ar tiesas spriedumu 2017. gadā nav atjaunotas nevienam vecākam. 

 

Ārpusģimenes aprūpe 

 

   Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas slimības dēļ lūguši 

nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības) 

bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam – aizbildnību, ievietošanu 

audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. 

   2017. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atrodas 34 Ventspils novada pašvaldības bērni, no 

kuriem audžuģimenēs – 9, aizbildņu ģimenēs – 21, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā – 5 bērni. 

   Ventspils novadā 2017. gada 31. decembrī audžuģimenes statuss ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts 3 

audžuģimenēm.  Vienai audžuģimenei statuss izbeigts. Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti  4 

Ventspils novada bērni un 5 bērni no citām pašvaldībām. Ārpus Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti  

5 Ventspils novada bērni. Viens bērns no audžuģimenes adoptēts Latvijā. 

Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērnu radinieki vai bērnam emocionāli tuvi cilvēki. 2016. 

gadā aizbildnība nodibināta 2 bērniem un 5 bērnu aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām 

pašvaldībām. Aizbildnības 2017. gadā izbeigusies 5 bērniem, proti 3 aizbilstamie kļuvuši pilngadīgi, 2 

bērni ievietoti audžuģimenē. 

Institucionālā aprūpē atrodas 5 bērni. 3 no tiem ir pusaudži vecumā no 16 līdz 17gadiem, no kuriem 

viens aprūpi saņem SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “Mākoņkalns”, kurā tiek realizēta uzvedības 

korekcijas programma jauniešiem ar būtiskā uzvedības problēmām. Valsts sociālās aprūpes centra filiālē 

“Liepāja” aprūpi saņem 2 bērni ar smagām veselības problēmām, un šī iemesla dēļ nav iespējams šobrīd 

bērnam nodrošināt piemērotu audžuģimeni. 

2017. gadā Ventspils novada bāriņtiesa  3 personas ir atzinusi par adoptētājiem un uzsākusi vēl divu 

personu izvērtēšanu, lai noteiktu viņu piemērotību būt par adoptētājiem. Par 3 Ventspils novada bērniem 

2017. gadā Ventspils novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumus, ka adopcija ir bērnu interesēs, 1 bērnu 

adoptējusi ģimene Latvijā. 
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Aizgādnība 

 

   Aizgādnībā esoši cilvēki ir personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja. Bāriņtiesa piedalās lietas 

izskatīšanā tiesā, sniedz pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Kad 

spriedums par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu stājies likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par 

aizgādņa iecelšanu personai. 

   2017. gada 31. decembrī Ventspils novada bāriņtiesas pārraudzībā bija 28 aizgādnībā esošas personas. 

Sešām personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis.  10 aizgādņiem noteikts pilnvaru apjoms jau 

esošās aizgādnības lietas ietvaros saskaņā ar tiesas spriedumu par rīcībspējas pārskatīšanu. 

   Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ 

aizgādni mantojumam. 2017. gadā saņemts viens notariālais akts par aizgādnības nodibināšanu 

mantojumam. Lai nodrošinātu pienācīgu mantojuma apsaimniekošanu, šajā gadījumā Ventspils novada 

bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni mantojumam. 

   13 personas 2017. gadā atbrīvotas no aizgādņa pienākumu pildīšanas, tajā skaitā 9 – no aizgādņa 

pienākumu pildīšanas par personām ar ierobežotu rīcībspēju un 4 – no aizgādņa pienākumu pildīšanas pār 

atstāto mantojumu. 

 

Nepilngadīgo mantu lietu pārraudzība 

 

   Pamatojoties uz Civillikumā noteikto, bez bāriņtiesas atļaujas vecāki bērnu vārdā nevar pieņemt vai 

atraidīt mantojumu, dāvinājumu vai kā citādi rīkoties ar bērna mantu. 2017. gadā pieņemti 2 lēmumi par 

atļauju bērnam iegūt īpašumu, atraidīt mantojumu. Ventspils novada bāriņtiesa veic bērna mantisko 

tiesību ievērošanu, pieprasot bērna vecākiem norēķinu par mantas pārvaldību, kā arī veicot bērnam 

piederošā nekustamā īpašuma apskati. 

 

Citas lietas 

 

   Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, piemēram, vecāku strīdos par nodokļu atvieglojumiem 

par bērniem, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes 

ierobežojumiem ar vecākiem, bērnu ievietošanu citā ģimenē uz laiku, kas ir ilgāks par 3 mēnešiem, ja 

vecāks ir devies darbā uz ārvalstīm. 

   Ventspils novada bāriņtiesas darbinieki piedalījušies tiesas sēdēs gan rajona tiesās Ventspilī, Tukumā, 

Liepājā, Rīgā, gan Kurzemes apgabaltiesā, gan Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas procesos Ventspils 

novada bāriņtiesa bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde atzinuma un viedokļa sniegšanai. 

Ventspils novada bāriņtiesa piedalījusies tiesas procesos par aizgādības tiesību atņemšanu un 

atjaunošanu, rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 

noteikšanu pilngadīgām personām, kuras, atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī, izdarījušas noziedzīgus  

nodarījumus. Ventspils novada bāriņtiesa pārstāvējusi bērna intereses kriminālprocesā. 

   Veiktas bērnu un citu rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļu pārbaudes dzīvesvietā – obligātās 

pārbaudes; pēc informācijas saņemšanas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem; pēc tiesu 

pieprasījuma; pēc policijas iestāžu pieprasījuma; pēc citu bāriņtiesu pieprasījuma, u.c. gadījumos 

   Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 17. panta 4. punktu un 7. punktu, izskatīti iesniegumi un sūdzības, 

sniegta palīdzība personām, kuras pēc palīdzības vērsušās bāriņtiesā. 

   Saskaņā ar  Bāriņtiesu likuma 17. panta 4. daļu Ventspils novada bāriņtiesa ir sadarbojusies ar citām 

bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un 

izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, Tieslietu 

Ministriju, Labklājības ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, lai nodrošinātu bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību. Ir notikusi sadarbība ar ārvalstu (Anglijas, 

Īrijas) kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu tur dzīvojošu Latvijas pilsoņu bērnu tiesības un intereses. 
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Pieņemtie lēmumi 

 

2017. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 83 lēmumus: 
Par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu 3 

Par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 5 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 2 

Par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas 5 

Par personu atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai 1 

Par bērna ievietošanu audžuģimenē 1 

Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 2 

Par audžuģimenes statusa izbeigšanu 1 

Par bērna ievietošanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 1 

Par personu atzīšanu par adoptētājiem 3 

Par bērna nodošanu citas personas aprūpē 3 

Par aizgādņa iecelšanu personai 6 

Par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas 13 

Par aizgādņa pilnvaru apjoma noteikšanu 10 

Par aizgādņa iecelšanu mantojuma 1 

Par bērna uzvārda ieraksta maiņu 1 

Par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā 4 

Par atzinumu sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no aizgādības tiesībām 5 

Par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu, piešķiršanu 4 

Par atļauju pieņemt bērna vārdā mantojumu 1 

Par atļauju rīkoties ar bērnam piederošu mantu 1 

Par atļauju bērnam šķērsot LR robežu 8 

Citi lēmumi 3 

 

2017. gadā viens Ventspils novada bāriņtiesas lēmums pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā. Ar 

Administratīvās rajona tiesas spriedumu pārsūdzētais lēmums atzīts par tiesisku un atstāts spēkā.  

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana  

 

   Ventspils novada bāriņtiesā 2017. gadā ir veikti 518 apliecinājumi, no tiem visvairāk – Ugāles, 

Tārgales un Vārves pagastā. Tika sagatavoti un apliecināti vai tikai sagatavoti vai apliecināti  darījumu 

līgumi, iesniegumi, pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, testamenti un citi dokumenti.  

 

   Lai pilnveidotu savas zināšanas, Ventspils novada bāriņtiesas darbinieki 2017. gada laikā apmeklējuši 

mācību seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrā, 

Labklājības ministrijā, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, u. c. 

 

   Ventspils novada bāriņtiesas darbinieki ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedri. 

   Bāriņtiesas darbības uzraudzību, kontroli veic un metodisko palīdzību sniedz Labklājības ministrija, 

Tieslietu ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

   Kā prioritāti 2018. gadam bāriņtiesa saglabā ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnam. 
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6.5. Būvvaldes darbības rezultāti  

Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2017. gada laikā veiktie darba apjomi 
 

N. p. k. Dokumentu veids (būvniecības informācijas sistēma) Dokumentu skaits 

1. Būvatļaujas  

 - apstiprinātas 38 

 - būvniecības uzsākšanas nosacījumi akceptēšanā 1 

 - atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi 74 

 - atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 52 

 - reģistrēti būvniecības uzsākšanas nosacījumu apliecinājumi 1 

 - reģistrēti projektēšanas nosacījumu izpildes apliecinājumi 2 

 - kopā būvatļaujas 169 

2. Vienkāršotā būvniecības kārtība  

 - Atjaunošana 17 

 - Ierīkošana 3 

 - Jauna būvniecība 106 

 - Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 13 

 - Nojaukšana 10 

 - Novietošana 33 

 - Pārbūve 42 

 - Vienkāršotā atjaunošana 7 

 - Vienkāršotā fasādes atjaunošana 22 

 - Kopā vienkāršotā būvniecība 247 

3. Atzinumi par būves pārbaudi 401 

4. Būvju pieņemšana ekspluatācijā  

 - Jauna būvniecība 67 

 - nojaukšana 45 

 - novietošana 5 

 - pārbūve 44 

 - kopā pieņemtās būves 146 

  5. Administratīvo pārkāpumu protokoli 18 

6. Lēmumi par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu 22 

7. Lēmumi par vidi degradējoša statusa noteikšanu 16 

8. Izziņas par būvju neesamību/faktisko stāvokli 15 

N.p.k. Dokumentu veids (CRM sistēma) Dokumentu skaits 

1. Saņemtie iesniegumi no juridiskām un fiziskām personām 46 

2. Nosūtītie dokumenti juridiskām un fiziskām personām 56 

3. Būvvaldes sēžu protokoli 3 

4. Būvniecības iesniegumi 2 

5. Vides vizuālās noformēšanas dokumentācija (reklāmas) 0 

6. Būvvaldes lēmumi 2 

7. Izsniegtās būvatļaujas 0 

8. Atzinumi par būves pārbaudi 2 

9. Objektu pieņemšanas ekspluatācijā akti 13 

10. Izsniegtās izziņas par būves faktisko stāvokli 0 

Būvvaldes darbības rezultātā iekasētie maksājumi 2017. gadā. 

N. p. k. Nosaukums EUR 

1. Pašvaldības nodeva par būvvaldes pakalpojumiem 9 905,81 

2. Aprēķinātais paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis 3 138,54 

3. Uzliktie naudas sodi par administratīvajiem pārkāpumiem 3 070,00 

 Kopā: 16 114,35 

Būvvaldē paveiktais 

   Būvvalde ir pilnībā pārgājusi uz 

dokumentācijas  noformēšanu un 

lietvedības veikšanu Būvniecības 

informācijas sistēmā. 

 

          2018. gadā Būvvalde plāno šādu darbu veikšanu: 

 turpināt graustu apsekošanu un klasificēšanu par vidi 

degradējošām būvēm; 

 pašvaldības ieplānoto būvniecības ieceru projektēšanas 

sagatavošanas darba pilnveidošanu; 

 pašvaldības realizējamo būvprojektu kvalitātes kontroles 

pilnveidošanu. 
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6.6. Komunālās saimniecības darbības rezultāti  
 

Komunālās infrastruktūras sakārtošana 

 ielu apgaismojuma izbūve Zlēku pagastā – 46 363 eiro; 

 ielu apgaismojuma izbūve Ances pagastā – 42 360,39 eiro; 

 ielu apgaismojuma izbūve Ugāles pagastā – 24 135,69 eiro. 

 

Nekustamo īpašumu sakārtošana 

 

   Ēku rekonstrukcijas, telpu remontu, komunālo objektu remontu darbi  par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem veikti 473 431 eiro apmērā 51 objektā. 

 

Nozīmīgākie objekti, kuros darbi veikti, izmantojot Valsts kases aizņēmumus: 

 Tārgales pamatskolas sporta laukuma būvniecība – 410 566 eiro; 

 Tārgales pamatskolas virtuves bloka kosmētiskais remonts – 43 041 eiro; 

 Zūru pamatskolas sporta laukuma būvniecība – 372 247 eiro; 

 PII “Zemenīte” Popes pagastā telpu kosmētiskais remonts – 40 924 eiro; 

 PII “Lācītis” Ugāles pagastā telpu kosmētiskais remonts – 71 163 eiro; 

 Puzes pamatskolas virtuves bloka pārbūve – 183 219 eiro; 

 Popes pamatskolas jumta seguma atjaunošana – 198 948 eiro; 

 Užavas pamatskolas telpu kosmētiskais remonts – 43 910 eiro. 

 

6.7. Ieguldījumi pašvaldības ceļos un ielās 
 

   Ventspils novada kopējais ceļu garums ir 832,03 km, no kuriem melnais segums ir 44,90 km, ielu 

platība – 35268 m
2
. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana notiek par Valsts autoceļu fonda līdzekļiem. Novada 

ceļu un ielu uzturēšanai 2017. gadā no Valsts autoceļu fonda saņemti 371 974 eiro. Līdzekļu atlikums 

01.01.2017. sastādīja 226 691 eiro. 2017. gadā ceļu un ielu tīkla uzturēšanai izlietoti 364 131 eiro. 

 

   Lielākie objekti ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, kuri izbūvēti par budžeta un ES fondu 

līdzekļiem: 

 autoceļa A-30 Ances pagastā pārbūve 313 115,92 eiro; 

 autoceļu P-01, P-03, P-04, P-10 Piltenes pagastā pārbūve 236 876,68 eiro. 

 

  
 

Pārbūvētā autoceļa A-30 Ance–Jaundobēji-Rinda atklāšana 
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6.8. Sabiedriskā kārtība  
 

Ventspils novada Administratīvajā komisijā izskatītās lietas 2017. gadā 

 
 

Nr. 

p.k. 

APK, 

saistošo 

noteikumu 

pants 

Administratīvā pārkāpuma saturs Izskatīts Uzlikts 

sods  

Izbeigtas Nosūtīts VP 

KRP Ventspils 

iecirknim 

papildus 

pārbaudes 

veikšanai 

1. 42.
1
p.4.d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 8 8   

2. 94.p.1.d. Par noteikumu pārkāpšanu par elektrisko tīklu 

aizsardzību, kuru spriegums pārsniedz 1000 

voltu 

3  3  

3. 98.
1
p.2.d. Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes 

patvaļīgu patērēšanu 
1 1   

4. 100.p.1.d. Par sējumu nobradāšanu vai stādījumu 

bojāšanu 
2  2  

5. 100.p.4.d. Par braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem ar 

automobili, traktoru, kombainu vai citu mašīnu 
1  1  

6. 106.p.1.d. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu 

3 2 1  

7. 106.p.2.d. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā 

1 1   

8. 140.p.2.d., 

3.d. 

Par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu 1 1   

9. 152.p. Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu 20 18 2  

10. 167.p. Par sīko huligānismu 1 1   

11. 171.
1
p.1.d. 

2.d. 

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 

to izdarījis nepilngadīgais 

3 3   

12. 172.
2
p.1.d. Par fizisku un emocionālu vardarbību pret 

bērnu 
2 1 1  

13. 173.p.1.d.  Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 6 1 5  

14. 186.p.2.d. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu 4 4   

15. 202.p. Par apzināti nepatiesu speciālo dienestu 

izsaukšanu 
5 5   

16.  Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 
1  1  

17. 33.p.1.p. 

34.p.3.p. 

Par 29.07.2010.Ventspils novada saistošo 

noteikumu Nr.21 neievērošanu 
4 3  1 

 kopā  66 49 16 1 
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6.9. Ieguldījumi un sasniegumi sportā  
 
 

   Ventspils novada pašvaldība ir aktīva Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece ar iespēju 

piedalīties dažādos veselību veicinošos pasākumos, piesaistot Eiropas Sociālā fonda finansējumu.      

   2017. gadā projekta gaitā tika uzsāktas dažādas aktivitātes: iedzīvotāju apmācība nūjošanā, 

veloorentēšanās nodarbības kā aktīvs brīvā laika pavadīšana veids. Skolu audzēkņi uzsāka 

peldētapmācību un savu peldēšanas prasmju pilnveidošanu. Novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt 

peldbaseinu. Vasaras posmā tika noorganizēta 3 nometnes.  

   Pašvaldībā sporta darbu vada Sporta padome, kuras mērķis ir  piedāvāt un  iesaistīt novada iedzīvotājus 

dažādās sporta aktivitātēs, veicināt aktīvās atpūtas attīstību un virzību novadā. Tās uzdevumus ir ieteikt 

un izstrādāt priekšlikumus izskatīšanai sporta komisijā; izvērtēt sporta un aktīvās atpūtas darbību novadā; 

izstrādāt priekšlikumus par budžeta līdzekļu pieprasījumu ikgadējā finansējuma saņemšanai sporta 

pasākumiem un sporta aktivitāšu  organizēšanai pieaugušajiem, kā arī veidot pasākumu kalendāro plānu. 

2017. gada budžets sastāda 16 360 eiro. 

 

   Nodarbības un sacensības  tiek organizētas skolu sporta bāzēs, kā arī organizatoru izveidotajos sporta 

laukumos. Pēc kalendārā plāna tika noorganizēti 32 novada čempionāti un turnīri: “Mini 3 bumbu 

spēles”, volejbolā, basketbolā, futbolā, pludmales volejbolā, florbolā, telpu futbolā, vieglatlētikā, 

“zolītē”, tenisā, galda tenisā moto sacensībās kā arī, ģimeņu svētku pasākumi. Pagastu organizatori rīko 

vietējās sacensības pagastos. Pirmo reizi iesaistījāmies Eiropas Sporta nedēļas pasākumos “BEACTIVE” 

– ar mērķi mainīt iedzīvotāju paradumus un būt fiziski aktīviem. Veiksmīgi darbojas triāla klubs 

“Karters”, kurš organizē republikas čempionātus un sacensības jauniešiem. Ugāles vidusskolas skolēni 

turpina piedalīties projektā “Sporto visa klase”. Lielākais sporta pasākums novadā notika Usmas pagastā, 

kur pulcējās sportot gribētāji no visiem novada pagastiem. Ļoti veiksmīgi tika noorganizēts plānotais 

sporta pasākums – “Piltenes skrējiens – 2017”, kura laikā notika arī LR čempionātu 10 km krosa 

skrējienā. Novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā piešķirtas naudas balvas. 

 

   Ventspils novada pašvaldība finansiāli atbalstījusi par kopējo summu 18 431 eiro –  triāla klubu 

“Karters”, VK “Ventspils”, biedrību ”Krauķi”, novusa klubu, SK”2BE1ST”, biedrību “Usmas 

jahtklubs”, biedrību ”Boreas”, biedrību JK ”Demora”, biedrību “Sporta klubs Ugāle”, SIA “Marbella RN 

Group” vieglatlētu V. Žolneroviču, A. Matisonu un H. Judziku, Jūrkalnes motokrosa sacensību 

organizēšanu, dalību kērliga sacensībās. 

 

Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola 
 

   Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, 

reģistrācijas Nr. 4171902182, kuru dibinājusi Ventspils novada pašvaldība. 2014. gada 16. jūnijā 

Ventspils novada BJSS tika akreditēta līdz 2020. gada 15. jūnijam.  

   BJSS mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmā noteikto mērķu sasniegšanu – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības 

veidošana, nodrošinot talantīgo audzēkņu meistarības pilnveidi vieglatlētikā, veicot organizatoriski 

metodisko vadību. BJSS savu darbu veic 5 novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, kur 

nokomplektētas 14 mācību treniņu grupas ar 258 audzēkņiem skaitu. Viņiem ir iespēja paaugstināt savu 

sportisko meistarību, piedaloties valsts, reģionu un starptautiska mēroga sacensībās. Latvijas Republikas 

ziemas, vasaras čempionātos kā arī atklātajās vieglatlētikas sacensībās dažādās vecuma grupās tika 

izcīnītas dažāda kaluma medaļas. Ar labiem panākumiem sporta skolas audzēkņi startējuši, Latvijas 

Jaunatnes olimpiādē, Baltijas valstu komandu U16, U18 un U23 Latvijas izlases sastāvā, izcīnot 

godalgotas vietas. Piedalījāmies arī starptautiskajās sacensībās ”Dzintara jūdze”, ”Katrīnas kauss”, 

”Maniežo Taure–2016”, “Ziemassvētku kauss”, izcīnot godalgotas vietas. Ventspils novada BJSS ir 

rīkojusi atklātās sacensības vieglatlētikā. Latvijas 2017. gada labāko vieglatlētu sarakstā iekļauti 7 BJSS 

audzēkņi un 8  Latvijas Republikas izlases sastāvā dažādās vecuma grupās. 
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7.0 Pasākumi informēšanai par pašvaldības darbību  
 

   2017. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par uzņēmējdarbību, izglītību, 

kultūru, sportu un vairākām citām aktivitātēm novadā. Iedzīvotājiem ir 

nodrošināta plaša informācijas avotu izvēle, jo jaunumus viņi var 

uzzināt novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils 

Novadnieks”, domes tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv, Ventspils 

vietējā laikrakstā "Ventas Balss" reģionālajā un valsts mēroga televīzijā 

un radio. Par novada aktualitātēm informācija tika sniegta ziņu 

aģentūrām, interneta portāliem, pašvaldību savienības izdevumam 

"Logs" u.c. Īsziņas tiek ievietotas „Twitter” vietnē, plašāka informācija 

– portālā "Draugiem.lv" un "Facebook"  īpaši izveidotajā Ventspils 

novada pašvaldības sadaļā. Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 

vismaz divas reizes mēnesī organizē preses konferences, atbildot uz 

žurnālistu uzdotajiem jautājumiem. Saziņa ar žurnālistiem notiek arī 

ikdienā – sagatavojot preses relīzes un palīdzot sagatavot konkrētus 

ziņu sižetus.     

 

   2017. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja darbu pie 

bezmaksas ikmēneša informatīvā izdevuma izdošanas, kurš iznāca reizi mēnesī ar standarta 20 lappušu 

apjomu (pēc vajadzības – lielākā apjomā). Visi izdevumi, arī iepriekšējos gados iznākušie, apskatāmi 

novada interneta mājaslapā www.ventspilsnovads.lv. Ventspils novada domes mājaslapā regulāri 

ievietota un atjaunota iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan par iepirkumiem 

un izsolēm, un projektu norisēm, kā arī jaunākajiem saistošajiem noteikumiem, domes sēdēm utt.  

 

   Pašvaldības saistošo noteikumu un citu dokumentu (attīstības programmas, publisko pārskatu, dažādu 

nolikumu) iekļaušana mājaslapā un informatīvajā izdevumā atvieglo vietējo iedzīvotāju iespējas 

iepazīties ar tiem. Mājaslapā tiek izziņots kārtējās domes sēdes laiks un darba kārtība, var uzzināt par 

saistošo noteikumu projektiem, ir pieejama informācija par pašvaldības pārvaldes struktūru, pašvaldības 

uzņēmumiem un iestādēm, pašvaldības sadarbības partneriem. Tāpat mājaslapā un informatīvajā 

izdevumā tiek sniegta informācija par lielākajiem pašvaldības īstenotajiem projektiem, izziņota 

detālplānojuma objektu publiskā apspriešana u.c. 

 

   Lai iedzīvotāji varētu saņemt izsmeļošu informāciju no pārvalžu vadītājiem par vairākiem 

saimnieciskiem jautājumiem, kā arī saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem un plānotajiem kultūras, 

izglītības un sporta pasākumiem, turpinājās prakse rīkot regulāras ikmēneša informatīvās sanāksmes 

pašvaldības pārvaldnieku un iestāžu vadītājiem, pēc vajadzības pieaicinot konkrētus speciālistus. Šādi 

regulāri pasākumi padara efektīvāku pašvaldības iekšējās informācijas apriti un informācijas sniegšanu 

sabiedrībai. Reizi mēnesī izpilddirektors aicina uz tikšanos visu nodaļu vadītājus, tādējādi palielinot 

informācijas apriti.    

 

   Novada domes pārstāvji piedalījušies arī neformālās sarunās ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, lai 

izzinātu viedokli dažādu jautājumu risināšanā. 2017. gadā Ventspils novada domes deputāti pagastos 

organizēja individuālas pieņemšanas, kurās iedzīvotāji varēja izklāstīt deputātiem savas problēmas un 

izteikt ierosinājumus.   

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām 

 

   2017. gadā Ventspils novada domes deputātu delegācija viesojās darba vizītē Grobiņā un Klaipēdā, 

pagastu pārvalžu vadītāji – Smiltenē. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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8. Pielikumi 
 

8.1. Novada domes lēmums par 2017. gada konsolidēto pārskatu  
 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2017.GADA PĀRSKATU 

(ziņo: A. Āķis) 

 

A. Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājam 

A. Āķim. 

A.Āķis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

grāmatvedību” 13.panta trešo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību“ 4.pantu un 30.panta trešo 

daļu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1115„Gada pārskata 

sagatavošanas kārtību”, atklāti balsojot: PAR – 13 (A. Mucenieks, G. Mačtams, I. Cērpa, A. Matisons, 

A. Fetlers, A. Azis, M. Dadzis, D. Vašuka, I. Apsītis, A. Čaklis, A. Vārpiņš, A. Zariņš, G. Bože), 

PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Bilanci" uz 2017.gada 31.decembri saskaņā ar 1. 

pielikumu (veidlapa Nr. 1). 

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem " 

saskaņā ar 2. pielikumu (veidlapa Nr. 4-3). 

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 

3. ielikumu (veidlapa Nr. 4-1). 

4. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas plūsmas pārskatu" saskaņā ar 4. pielikumu 

(veidlapa Nr. 2-NP). 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" saskaņā ar 5. 

pielikumu (veidlapa Nr. 1-1). 

6. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu     izmaiņu 

pārskatu" saskaņā ar 6. pielikumu (veidlapa Nr. 5). 

7. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Krājumu izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 7. pielikumu 

(veidlapa Nr. 6). 

8. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 8. pielikumu (veidlapa Nr. 7-1). 

9. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Aizdevumu izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 9. pielikumu 

(veidlapa Nr. 7-5). 

10. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem" saskaņā ar 10. pielikumu (veidlapa Nr. 8-AV). 

11. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par debitoriem (prasībām)" saskaņā ar 11. 

pielikumu (veidlapa Nr. 8-1). 

12. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par kreditoriem (saistībām)" saskaņā ar 12. 

pielikumu (veidlapa Nr. 8-2). 

13. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par aizņēmumiem" saskaņā ar 13. pielikumu 

(veidlapa Nr. 9-1). 

14. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 14. pielikumu 

(veidlapa Nr. 9-2 ). 

15. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" 

saskaņā ar 15. pielikumu (veidlapa Nr. 2-DII). 

16. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par pamatbudžeta izpildi" saskaņā ar 16. 

pielikumu (veidlapa Nr. 2). 

17. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par speciālā budžeta izpildi" saskaņā ar 17. 

pielikumu (veidlapa Nr. 2). 



Ventspils novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats Lappuse 66 

 

18. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi" saskaņā 

ar 18. pielikumu (veidlapa Nr. 2). 

19. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 19. pielikumu 

(veidlapa Nr. 9-2). 

20. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Informācija par nomātiem aktīviem (izņemot finanšu 

nomu) ”(veidlapa Nr. N_1) saskaņā ar 20. pielikumu. 

21. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem” 

(veidlapa Nr. N_2 ) saskaņā ar 21. pielikumu . 

22. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu saskaņā ar 22. pielikumu. 

23. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata bilances posteņu 

skaidrojumus un atšifrējumu saskaņā ar 23. pielikumu. 

24. Apstiprināt vadības ziņojumu pie Ventspils novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata 

saskaņā ar 24. pielikumu. 

25. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2017. gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2018. gada 1. maijam. 

26. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (D. Valdmanis). 
 

 8.2. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks 

Neatkarīgu revidentu ziņojums     Nr 02-05 RP 

Ventspils novada domei 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši Ventspils novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2017. gada pārskatā ietvertā 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  minētās 

veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā 

norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu 

turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Ventspils novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī un par tās 

konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. 

gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem 

finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk – 

ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  
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Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 

izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 

finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas 

pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, 

un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 

darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  finanšu pārskata informācijas 

vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 

neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās 

darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par 

šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 

sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības 

lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu 

pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības 

viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības 

likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija 

vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu 

pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 
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Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 

atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta 

saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties 

krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 

atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 

saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai 

kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 

augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 

slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 

nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 

uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 

informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 

atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 

iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. 

Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 

pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

SIA „ Auditorfirma Alianse”  
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