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1. Priekšsēdētāja uzruna 

 

     Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada 1.jūlijā no 

vienpadsmit Ventspils rajona – Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, 

Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku pagastiem un 

Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju tika izveidota pašvaldība – Ventspils 

novads, kurā pašvaldības funkciju izpildi nodrošina Ventspils novada 

pašvaldība. 

 

     Novada domes sastāvs ir piecpadsmit deputāti. Novada domes darbs 

norit domes, komiteju un komisiju sēdēs. Domē izveidotas četras komitejas – Finanšu komiteja, 

Sociālo lietu, izglītības, Kultūras un sporta komiteja, Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja, 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja un 14 komisijas.      Novada 

pašvaldības funkciju realizēšanu nodrošina novada domes izveidotās iestādes un struktūrvienības. Ar 

2010.gada 1.oktobri 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 

     Ventspils novada pašvaldības 2011.gada budžets tika apstiprināts 2011.gada 28.februārī ar 

Ventspils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.4 „Ventspils novada pašvaldības 

2011.gada budžets”.  

 

     Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā bija 9.57 milj. latu, kas salīdzinājumā 

ar 2010.gadu ir pieauguši par 2.04 milj. latu vai 27.09%, un attiecībā pret plānoto sastāda 98.75%. 

Ventspils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi tika novirzīti pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansējamo institūciju uzturēšanai, novada infrastruktūras 

uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, novada pasākumu finansēšanai, 

investīciju finansēšanai un citiem izdevumiem, kas bija iekļauti Ventspils novada pašvaldības 

budžetā 2011.gadam.  

 

     2011.gadā konsolidētā pamatbudžeta izdevumi bija 10.31 milj. latu, kas ir par 2.56 milj. latu vai 

33.03 % vairāk nekā 2010.gadā, un attiecībā pret plānoto sastāda 85%. Pašvaldības budžeta naudas 

līdzekļu atlikums 2011.gada beigās – 1.27 milj. latu. 

 

     Pārskata gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja darbu pie Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto projektu realizēšanas un jaunu projektu uzsākšanas. 

 

     Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Ventspils novadam ir kvalitatīva izglītības 

pakalpojumu nodrošināšana. Lai efektīvi izmantotu skolu telpas, nodrošinātu daudzpusīgas izglītības 

pieejamību iespējami tuvāk dzīvesvietai, novada izglītības iestādes izveidotas par 

daudzfunkcionālām. 2011.gadā tika piedāvātas dažādas izglītības programmas – „Pamatizglītības 

otrā posma korekcijas programma”, „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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mācīšanās traucējumiem”, „Neklātienes vidusskolas programma”, „Pirmsskolas programma”. 

Vairākās novada skolās tiek īstenotas arī pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programmas - 

vizuālajā mākslā, mājturībā un angļu valodā, kas dod iespēju skolēniem padziļināti apgūt šos mācību 

priekšmetus. 

  

     Valsts budžeta līdzfinansētā projekta ietvaros, 2011.gadā tika iegādāti divi jauni skolēnu 

pārvadāšanai paredzēti autobusi. Atvērti arī jauni skolēnu pārvadājuma maršruti Piltenes pilsētā, 

Tārgales pagastā un Zlēku pagastā. 

 

     Sociāli neaizsargātajam iedzīvotāju slānim – mazturīgajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem 

pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteiktos pabalstus. Lai uzlabotu Ventspils novada Sociālā 

dienesta darbu, noteiktu pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas  kārtību un to personu 

loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, Ventspils novada pašvaldība apstiprināja saistošos 

noteikumus „Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”, „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķiršanas kārtība” un „Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 

Ventspils novadā”. 

  

Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes 

     Ventspils novada pašvaldības būtiskākā prioritāte ir novada iedzīvotāju labklājības celšana. 

Ventspils novada pašvaldība nodrošina un arī turpinās nodrošināt 740 iedzīvotājus ar darba vietām. 

Kā arī Ventspils novada pašvaldība turpinās darbu, izmantojot valsts un ES finansējumus, iesaistoties 

dažādos projektos pie novada teritorijas, kultūras un izglītības iestāžu, ceļu, ūdenssaimniecības un 

dzīvojamā fonda labiekārtošanas.  

 

Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 

     2011.gadā Latvijā bija vērojama zināma ekonomikas stabilizēšanās, salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem. Tomēr negatīvu ietekmi vēl joprojām uz pašvaldības darbību atstāj ēnu ekonomika, kā arī 

neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādājamiem pieaugums salīdzinājumā ar 2010.gadu. 

 

     Zināmu risku uz pašvaldības darbības attīstības plānošanu vidējā termiņā, atstāj nestabilā un 

neprognozējamā nodokļu likumdošana, jo pašvaldības galvenie ieņēmumu avoti ir nodokļu ieņēmumi 

- iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. 

 

     Ļoti būtisks risks, kas negatīvi ietekmē pašvaldības darbību, ir straujais enerģētisko resursu cenu 

kāpums, kā rezultātā arvien vairāk līdzekļu būs jānovirza budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu 

segšanai. 

 

     Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības, kaut gan 

2011.gadā netika novērotas būtiskas Valsts kases noteiktās kredītprocentu likmju svārstības. 

 

 
  Domes priekšsēdētājs    

               Aivars Mucenieks  
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2. Novada pašvaldības raksturojums 
  

2.1. Pašvaldības teritorija 
  

     Ventspils novada teritorija atrodas Rietumlatvijas piejūras 

zemienē. Ventspils novadam ir visgarākā robeža ar Baltijas jūru – 

ap 100 km. Jūras robeža ir Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales 

pagastiem, kā arī Ventspils pilsētai. 

     Novada sastāvā ir 12 pagasti – Ances, Jūrkalnes, Piltenes, 

Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un 

Zlēku pagasti un viena pilsēta  - Piltene. 

     Novada administratīvais centrs atrodas Ventspils pilsētā. 

Ventspils novada platība ir 2472 km
2
, tā platības īpatsvars 

Latvijas teritorijā ir 3,8%. 

   Novada teritorijas lielākā daļa atrodas piejūras zemienē. Tā 

dienvidaustrumu daļā atrodas Usmas līdzenums, Popes, Puzes un 

Ugāles pacēlumi. 

   Lielākās upes ir Venta ar Abavu, Vēždūku un Kamārci, Irbe ar Rindu, Stendi, Lonasti un Raķupi, 

Užava. Lielākie ezeri ir Usmas ezers (daļa), Puzes ezers, Bušnieku ezers, Sārnates ezers, Garais 

ezers, Zigatu ezers u.c., novadā ir vairāki lieli purvi: Sārnates, Lūžņas, Vārves, Stiklu un Vasenieku. 

    Ventspils novads ir vismežainākais Latvijas novads (62,5%). Ventspils novadā pavisam ir 1546 

km
2
 mežu. 

    Novada dienvidaustrumos plešas dabas rezervāts – Moricsala. Tas ir vecākais rezervāts Latvijā, 

dibināts 1912. gadā un tā platība ir 818 ha. Ir arī citas aizsargājamās dabas teritorijas: Abavas ielejas 

kompleksais dabas liegums, purvu liegumi – Klaņu purvs, Plūču tīrelis, Skarbas purvs, Stiklu 

dižpurvs un citi. Izcila vieta novadā ir Kurzemes jūrmalai ar ievērojamo stāvkrastu Jūrkalnes pagastā. 

    Lauksaimniecībā izmantojamā zeme novada teritorijā aizņem 517,42 km
2
 platības jeb 20,9% 

teritorijas. 
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Novada pašvaldības zemes bilance (01.01.2012 VZD dati) 
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2.2. Iedzīvotāji 

     Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā uz 2011.gada 1.jūliju - 13284, t.sk. Ances pagastā – 714; 

Jūrkalnes pagastā – 362; Piltenes pilsētā – 1045; Piltenes pagastā – 548; Popes pagastā – 1107; Puzes 

pagastā – 1004; Tārgales pagastā – 1918; Ugāles pagastā – 2433; Usmas pagastā – 583; Užavas 

pagastā – 608; Vārves pagastā – 1859; Ziru pagastā – 543; Zlēku pagastā – 560. 

   Salīdzinot ar 2010.gadu, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju 

skaits samazinājies par 226 iedzīvotājiem. Vīriešu novadā ir mazliet vairāk nekā sieviešu-50.1% pret 

49.9%. Pēc pilsonības veida- Latvijas republikas pilsoņi ir 95%, nepilsoņi ir 4.1%, bet ārvalstnieki 

0.8% no novada iedzīvotāju skaita.         

                         

Iedzīvotāju dzimšanas, miršanas statistika 
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2.3. Ekonomika 

 

      Ventspils novadā tradicionālās tautsaimniecības nozares ir mežsaimniecība, lauksaimniecība, 

tūrisms, tirdzniecība un pakalpojumi. 

Lielākie uzņēmumi, kas darbojas 

mežizstrādes un kokapstrādes jomā ir: 

Ances pagastā - SIA „MG meži”; Ugāles 

pagastā - „Pelets”; „Bērzs D”; „Verus”; 

„TT”; Popes pagastā - SIA „Tamed”; 

„Arbo”; „Ozols māja”; Puzes pagastā - 

SIA „Mazers R”; „Frebi”; ‘’EI imports 

eksports”; Usmas pagastā - SIA „Alegro”; 

Zlēku pagastā - SIA „Bērzi pluss”; Ziru 

pagastā - z/s „Cīrulīši”; Piltenes pilsētā ar 

lauku teritoriju - SIA „”Vecventa; „Ētos”; 

„Lemma G”; „Štenbergs un partneri”; Tārgales pagastā – SIA „Kurekss”; SIA „SG meži” un VAS 

„Latvijas valsts meži” kokaudzētava Platene; Jūrkalnes pagastā - kooperatīva sabiedrība „Jūrkalnes 

serviss”; z/s „Straumēni”; Vārves pagastā - SIA „Biroja mēbeles”. 

        

Zemnieku saimniecību darbības spektrs ir visai plašs – no lauksaimnieciskās darbības ģimenes 

vajadzībām līdz rūpnieciskai kokapstrādei, tirdzniecības un transporta pakalpojumu sniegšanai. 

Galvenie ražošanas virzieni ir augkopība, lopkopība, gaļas un piena ražošana, nedaudz arī 

augļkopība. Galvenās, profilējošās lauksaimnieciskās ražošanas nozares Ventspils novadā ir gaļas un 

piena lopkopība, augkopība, augļkopība, dārzeņkopība. Atsevišķās saimniecībās nodarbojas arī ar 

dažāda veida pakalpojumu sniegšanu un netradicionālo lauksaimniecību. 

Lielākie augkopības uzņēmumi: z/s „Arods”; SIA „Zemkopība”; SIA „Targalīte”; z/s „Sildegas”;  z/s 

„Kauliņi”; z/s „Bukas”;  z/s „Kalarāji”; SIA „Artis JP” un z/s „Ieriņi”. Ar augļkoku stādu audzēšanu 

un krūmmelleņu audzēšanu ogu ieguvei nodarbojas z/s „Avoti”, Tārgales pagastā, ar graudkopību 

nodarbojas Užavas pagasta z/s „Kalvares”. Ar netradicionālo lauksaimniecību nodarbojas Vārves, 

Piltenes, Popes un Puzes pagastos: Vārves pagastā – SIA „Daga” nodarbojas ar slieku audzēšanu, z/s 

Bitenieki nodarbojas ar biškopību; Piltenes pilsetā ar lauku teritoriju – piemājas saimniecība 

„Kļavarāji” audzē strausus un pīles; Popes pagastā - z/s „Bērziņi” audzē ziedu stādus; Puzes pagastā 

– SIA „Danija minka” audzē ūdeles. 

       

        Lopkopībā lielākās saimniecības ir SIA „Kursa agro”; SIA „Tārgalīte”; SIA „Ugāle Agro”; SIA 

„Jaunpope”; SIA „Lejnieki”; „Akmeņkalni”. Ar zirgkopību nodarbojas SIA ”LR Kompānija” Popes 

pagastā; z/s „Demora” un piemājas saimniecība „Meiri” Tārgales pagastā. 

       

       Tūrisma pakalpojumu sniedzēji novada teritorijā ir pietiekošā daudzumā, tomēr nepietiekams ir 

sniegto pakalpojumu klāsts, ko negatīvi ietekmē zemais iedzīvotāju blīvums un tūrisma sezonalitāte. 

Ventspils novadā galvenie tūrisma un rekreācijas teritoriju areāli izvietojušies divās samēra 

kompaktās teritorijās: 

Usmas ezeram pieguļošā teritorijā - Usmas un Ugāles pagastos un Baltijas jūrai pieguļošā teritorijā: 

Jūrkalnes, Užavas, Tārgales un Vārves pagastu teritorijas.  

 

          SIA „Kurekss”, Tārgales pagasts 
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     Ventspils novadā ar ceļu 

apsaimniekošanu nodarbojas šādi 

uznēmumi - Ances pagastā tā ir zemnieku 

saimniecība „Mači”, Piltenē - 

komercsabiedrība „Ūdrande”, Popes 

pagastā SIA „Leda AV” un Tārgales 

pagasta ir divi ceļu būves uzņēmumi - SIA 

„Latta” un SIA „VIA”. 

      Ugāles pagastā atrodas uzņēmums SIA 

„Micros”, kas izgatavo un remontē jahtas 

un laivas, turpat Ugālē atrodas Latvijā 

vienīgā darbnīca, kura būvē jaunas un restaurē vecās ērģeles. 

     Ventspils novada Užavas pagastā darbojas SIA “Zaksi” alus darītava „Užavas alus”. 

 

 

 

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 LR 

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 11 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā Ventspils novada dome, 

atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem: 7 

deputāti pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību: Viesturs Ameļins, Ilva Cērpa, Andris Jaunsleinis, 

Mārtiņš Libkovskis, Guntis Mačtams, Aivars Mucenieks un Dainis Veidemanis; 7 deputāti pārstāv 

politisko partiju apvienību „Jaunais laiks / Pilsoniskā savienība“: Gunita Ansone, Aivars Čaklis, 

Māris Dadzis, Raitis Krūmiņš, Elita Kuģeniece, Ginta Roderte un Nellija Sileviča; deputāts Gaidis 

Bože pārstāv apvienību „Tēvzemei un brīvībai / LNNK“. 

     Novada domes darbu vada novada domes priekšsēdētājs.  2009.gada 1.jūlijā:   

 par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku; 

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

jautājumos – deputāti Gunitu Ansoni; 

SIA „Zaksi” alus darītava „Užavas alus”, 

                                            Užavas pagasts 

Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils 
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 par novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku investīciju un attīstības jautājumos – 

deputātu Māri Dadzi;  

 par novada domes priekšsēdētāja vietnieku nekustamo īpašumu un komunālajos jautājumos – 

deputātu Mārtiņu Libkovski. 

      

     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 2011.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 20 novada domes sēdes (tai 

skaitā 8 ārkārtas sēdes), kurās pieņemti 444 protokollēmumi un apstiprināti 35 Saistošie  noteikumi. 

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

Ventspilī, LV-3601.   

 

3.2.Komitejas un komisijas 

 
    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 priekšsēdētāja 

Gunita Ansone; 

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

Māris Dadzis; 

o Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 5 locekļu 

sastāvā, komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Libkovskis. 

      

     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 Administratīvā komisija; 

o Iepirkuma komisija; 

o Budžeta un finanšu komisija; 

o Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija; 

o Piltenes pilsētas pārvaldes Zemes komisija; 

o Komunālo pakalpojumu, pašvaldības nekustamo īpašumu un transporta komisija; 
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o Novada vēlēšanu komisija; 

o Dzīvokļu komisija; 

o Projektu, investīciju un būvniecības komisija; 

o Kultūras un sporta komisija; 

o Administratīvo aktu strīdu komisija; 

o Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija; 

o Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

o Licencēšanas komisija;  

o Civilās aizsardzības komisija; 

o Ekspertu komisija; 

o Komisija objektu pieņemšanai ekspluatācijā 

 

     2011.gadā, lai pašvaldība racionālāk pildītu funkcijas, kas veicamas izglītības jomā un nodalītu ar 

jaunatni risināmos jautājumus, tiek likvidēta Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija un 

izveidotas divas atsevišķas komisijas: 

o Izglītības komisija;  

o Bērnu un jaunatnes lietu komisija 

 

     Pārskata periodā, paplašinoties pašvaldībā risināmo jautājumu lokam, dome ir izveidojusi šādas 

komisijas: 

o Zvejas tiesību nomas izsoles komisija; 

o Novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija;. 

o Apbalvošanas komisija 

 

  3.3. Pašvaldības struktūra un funkcijas 

 
     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 pašvaldības pakļautībā darbojas: 

o Ventspils novada pašvaldības administrācija; 

o Sociālais dienests; 

o Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

 

     Ventspils novada pašvaldības administrācija ir Ventspils novada domes izveidota pašvaldības 

struktūrvienība, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām nodaļām: 

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 Skolēnu nams; 

o Bērnu nams „Stikli”. 

 

o Informācijas tehnoloģiju 

nodaļa; 

o Kultūras nodaļa; 

o Dzimtsarakstu nodaļa; 

o Būvvalde; 

o Izglītības pārvalde; 

o Bāriņtiesa. 
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     Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

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

struktūrvienībām.  

o Piltenes pilsētas pārvalde; 

o Ances pagasta pārvalde; 

o Jūrkalnes pagasta pārvalde; 

o Popes pagasta pārvalde; 

o Puzes pagasta pārvalde; 

o Tārgales pagasta pārvalde; 

 

     Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir novada domes izveidotās izglītības iestādes 

– 2 vidusskolas, 8 pamatskolas, 1 Mūzikas skola, 1 Mūzikas un mākslas skola, 5 pirmsskolas 

izglītības iestādes un Stiklu speciālā internātpamatskola.  

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

bibliotēkas un 4 jauniešu centri. 

     Ventspils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs kapitālsabiedrībā PSIA „Ugāles nami“. 

     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. 

Otrajā darba gadā pēc pašvaldību reformas galvenais Ventspils novada pašvaldības uzdevums bija 

izveidotās pārvaldes sistēmas pilnveidošana. 

     Ventspils novada pašvaldības personāla speciālisti nodrošina un veic Ventspils novada 

pašvaldības administrācijas, pilsētas un pagastu pārvalžu darbinieku, iestāžu vadītāju personāla 

lietvedību. Tiek uzturētas un aktualizētas 329 darbinieku personu lietas.    

     2011.gadā saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu Ventspils novada pašvaldības administrācijā 

tika nodarbināti 69 darbinieki. No visiem pašvaldības administrācijā strādājošiem 78% ir sievietes, 

22% vīrieši un darbinieku vidējais vecums ir 48 gadi. Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo 

sekojoši rādītāji: augstākā izglītība – 64% (t.sk. 4 maģistri), vidējā speciālā - 23%, vispārējā vidējā - 

13% pašvaldības administrācijā strādājošajiem.  

     Lai novada pašvaldības  speciālisti sekmīgi varētu darboties jaunu uzdevumu veikšanā, papildinot 

zināšanas un prasmes, administrācijas un struktūrvienību darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju 

un 2011.gadā ir piedalījušies Latvijas Pašvaldību mācību centra un citu institūciju rīkotajos kursos un 

semināru nodarbībās, kā arī mācībās Eiropas Savienības struktūrfondu programmu ietvaros. 

 

o Ugāles pagasta pārvalde; 

o Usmas pagasta pārvalde; 

o Užavas pagasta pārvalde; 

o Vārves pagasta pārvalde; 

o Ziru pagasta pārvalde; 

o Zlēku pagasta pārvalde. 
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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 finansiālām 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 

laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi, ņemot vērā 

nepieciešamību nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru. 

     Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets sastāv no : 

1) Ventspils novada pašvaldības, Stiklu speciālās internātpamatskolas un Ventspils 

novada bērnu nama „Stikli” pamatbudžeta; 

2) Ventspils novada pašvaldības speciālā budžeta; 

3)  Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta. 

Konsolidētais budžets apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem. 

 

4.1. Pašvaldības pamatbudžeta izpilde un gada plāns 

 
P A M A T B U D Ž E T S 

  R Ā D Ī T Ā J A   N O S A U K U M S 

  

I Z P I L D E P L Ā N S 

2010.g. 2011.g. 
pret iepriekšējo 

gadu (%) 
2012.g. 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 7 529 004 9 566 367 127 7 598 084 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 3 514 199 3 902 232 111.0 4 070 599 

1.1.1. 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 
3 030 571 3 262 982 107.7 3 434 599 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 483 628 639 250 132.2 636 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 97 659 296 087 303.2 299 450 

1.2.1. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 
171 750 438.6 650 

1.2.2. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodeva 
12 115 16 383 135.2 23 000 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 12 458 22 030 176.8 21 000 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 67 837 256 924 378.7 254 800 

1.2.5. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 

5 078 0 0.0 0 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
657 026 555 154 84.5 605 182 

1.4. Transferti 3 260 120 4 812 894 147.6 2 622 853 

1.4.1. Valsts budžeta transferti 3 122 200 4 520 828 144.8 2 355 308 

1.4.2. Pašvaldību budžetu transferti 137 920 292 066 211.8 267 545 

II. 
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām) 
7 748 356 10 310 879 133.1 8 794 724 

2.1. Atalgojums 3 045 422 3 234 317 106.2 3 098 584 

2.2. 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

745 877 803 135 107.7 758 110 

2.3. Komandējumi un dienesta braucieni 6 241 11 124 178.2 17 447 

2.4. Pakalpojumi 1 149 565 994 273 86.5 1 594 533 

2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

831 254 984 453 118.4 1 087 734 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 8 306 8 445 101.7 9 252 

2.7. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 17 548 8 210 46.8 6 637 
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2.8. 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 

nav iestādes administratīvie izdevumi 

518 24 712 4770.7 17 863 

2.9. Procentu izdevumi 92 965 104 043 111.9 110 000 

2.10. Sociālie pabalsti 439 625 477 943 108.7 388 555 

2.11. 
Pašvaldību budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 
431 416 369 377 85.6 272 384 

2.12. Pamatkapitāla veidošana 978 703 3 258 869 333.0 1 433 625 

2.13. 

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu 

transferti un mērķdotācijas kapitālajiem 

izdevumiem 

0 11 117 0.0   

2.14. 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš 

916 20 861 2277.4   

III. 
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
7 748 356 10 310 879 133.1 8 794 724 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 1 455 311 1 535 770 105.5 1 607 937 

3.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 12 920 0 0.0 0 

3.3. Ekonomiskā darbība  264 238 621 656 235.3 1 552 485 

3.4. Vides aizsardzība 69 419 0 0.0 0 

3.5. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana // 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  

951 967 2 501 578 262.8 1 117 914 

3.6. Veselība 10 267 12 642 123.1 8 109 

3.7. Atpūta, kultūra un reliģija 591 924 1 213 254 205.0 479 574 

3.8. Izglītība 3 650 330 3 687 566 101.0 3 187 937 

3.9. Sociālā aizsardzība 741 980 738 413 99.5 840 768 

    

 

    2011. gadā Ventspils novada pašvaldības budžetā saņemti kopsummā LVL 9 566 367.  Kopējā 

pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 101.2 % jeb par LVL 114 285 vairāk nekā plānots.  

Vislielākais pamatbudžeta īpatsvars ir transfertiem 50.3% un nodokļu ieņēmumiem 40.8%.  

NODOKĻU 

IEŅĒMUMI   

3902 232 Ls 

40.8% 

NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI  

296 087 Ls 

3.1% 

MAKSAS 

PAKALPOJUMI UN 

CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI  

555 154 Ls 5.8% 

TRANSFERTI 

 4812 894 Ls 

50.3% 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā 
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2011. gada pamatbudžeta  ieņēmumu  izpildes rezultātu salīdzinājums ar 2010.gadu:  

    Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājās par 7.7% (LVL 232411), tādu nelielu 

pieaugumu ietekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums no 26 % uz 25%.  

    Nekustamā īpašuma nodoklis pieauga par 32,2% vai LVL 155 622. 

    Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma palielinājās par 338,6% (procentu ieņēmumi par 

naudas līdzekļu atlikumiem norēķinu kontos kredītiestādēs). 

    Naudas sodi un sankcijas izpilde pret 2010.gadu ir 176,8% (kavējuma nauda par laicīgi 

nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 20379.30 un administratīvais sods LVL 1650.46) 

    Pārējie nenodokļu  ieņēmumi  378,7%. Ventspils novada pašvaldība 2011. Gadā, realizējot Eiropas 

Savienības finansētus projektus, atguva savā budžetā samaksāto pievienotas vērtības nodokli LVL 

170 161. 

    Transferti 2011. gadā palielinājās par 47.6 %, tas ir par LVL 1 552 774 vairāk nekā 2010.gadā. 

(mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, valsts un ESF līdzfinansējums projektu realizācijai un 

savstarpējie norēķini par izglītības funkciju nodrošināšanu un bērnu uzturēšanos bērnu namos). 

 

NODOKĻU

IEŅĒMUMI

NENODOKĻU

IEŅĒMUMI

MAKSAS

PAKALPOJUMI UN

CITI PAŠU

IEŅĒMUMI

TRANSFERTI

2010.g. 3 514 199 97 659 657 026 3 260 120

2011.g. 3 902 232 296 087 555 154 4 812 894
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2011.gada Pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2010.gadu 

Atalgojums 3 234 317 LVL 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas 

803 135 LVL 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 11 124 LVL 

Pakalpojumi 

994 273 LVL 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 
 984 453 LVL 

Izdevumi periodikas 

 iegādei 8 445 LVL 

Budžeta iestāžu nodokļu  

maksājumi 8 210 LVL 

Pakalpojumi, kurus budžeta 

iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav 
iestādes administratīvie 

izdevumi 24 712 LVL 

Procentu izdevumi  

104 043 LVL 

Sociālie pabalsti 

477 943 LVL 

Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 369 377 LVL 

Pamatkapitāla veidošana 

3 258 869 LVL 

Valsts budžeta un 

pašvaldību budžetu 

transferti un mērķdotācijas 
kapitālajiem izdevumiem  

11 117 LVL 

Dažādi izdevumi, kas 

veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti 
iepriekš 20 861 LVL 

Pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  
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2011. gada pamatbudžeta izdevumu izpildes rezultātu salīdzinājums ar 2010.gadu:  

  

   Izdevumi par komandējumiem un dienesta braucieniem palielinājušies par 78,2% jeb LVL 4 883. 

    Izdevumi par pakalpojumiem  86,5%, kas ir par 13.5% mazāk nekā 2010. gadā vai samazinājās par 

LVL 155 292. 

    Izmaksas par krājumiem, materiāliem, inventāru un biroja precēm  pieauga par 18,4%  

jeb LVL 153 199. 

    Izdevumi pakalpojumiem, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav 

iestādes administratīvie,  izpilde ir 4770,7 % pret 2010.gada izpildi vai lielāka par LVL 24 194 

(palielinājās brauciena biļešu kompensācijas skolēniem, kultūras jomas kolektīvu, skolēnu un 

sportistu  piedalīšanās dažādos pasākumos, olimpiādēs citās pašvaldībās). 

    Pamatkapitāla veidošanas  izmaksas palielinājās par 233,0% jeb par LVL 2 280 166 (valsts un 

ESF līdzfinansēto projektu realizācijas rezultāts, ieguldījumi komunālajā saimniecībā, kultūras 

(tautas namu) renovācijā, izglītības iestāžu energoefektivitātes īstenošanā utt.). 

    Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa - izpilde ir 2277,4%  pret 2010. gada 

izpildi (zaudējumi sakarā ar A/s Latvijas Krājbanka bankas likvidāciju). 

    Sociālo pabalstu izmaksas palielinājums par 8.7% (Bezdarbnieku stipendijas izmaksas  

(Nodarbinātības valsts aģentūras projekts) jeb LVL 71167; pabalsti ēdināšanai palielinājās par 50.7% 

; 2011. gadā izmaksāti GMI pabalsti kopsummā LVL 201 781, kas ir par LVL 37683 vairāk nekā 

2010.gadā). 
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2011.gada Pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2010.gadu 
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4.2. Pašvaldības speciālais budžets  

 

    Ventspils novada pašvaldības 2011. gada specbudžeta ieņēmumi samazinājušies par 32% (LVL 

176528), ko ietekmēja Valsts finansējuma samazinājums ceļu uzturēšanai. Sakarā ar to, ka bija 

samazināti ieņēmumi ceļu uzturēšanai pašvaldības samazināja arī izdevumu daļu. Izmaksas 

samazināja par 30% (LVL 140186). Samazinājums pārsvarā balstās uz to, ka 2010.gadā tika realizēta 

ELFLA projekta Užava, pašvaldības autoceļa "Lejiņas -Jūrmala" rekonstrukcija. 

 

S P E C I Ā L A I S   B U D Ž E T S 

  R Ā D Ī T Ā J A   N O S A U K U M S 

  

I Z P I L D E P L Ā N S 

2010.g. 2011.g. 
pret iepriekšejo 

gadu (%) 
2012.g. 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 546 903 370 375 68 274 779 

1.1. Dabas resursu nodoklis 112 271 105 419 94 90 000 

1.2. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 217 650 300 0 

1.3. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodeva 
0 2 252 0 0 

1.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 9 665 24 281 251 24 000 

1.5. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 93 589 0 0 0 

1.6. Valsts budžeta transferti 272 337 237 773 87 160 779 

1.6.1

. 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 
68 581 0 0 0 

1.6.2

. 

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 

fondiem 
203 756 237 773 117 160 779 

1.7. Pašvaldību budžetu transferti 58 824 0 0 0 

II. 
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām) 
472 141 331 955 70 563 870 

2.1. Atalgojums 12 738 9 096 71 23186 

2.2. 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 

2 800 2 461 88 5603 

2.3. Pakalpojumi 181 697 192 506 106 439481 

2.4. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000 

22 338 29 097 130 37621 

2.5. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 189 11 1 0 

2.6. 

Valsts budžeta transferti, dotācijas un 

mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 

izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā 

sadarbība 

3 619 0 0 0 

2.7. Pamatkapitāla veidošana 247 760 98 784 40 57979 

III. 
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
472 141 331 955 70 563 870 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 087 0 0 0 

3.2. Ekonomiskā darbība  230 401 253 901 110 314358 

3.3. Vides aizsardzība 20 311 0 0 0 

3.4. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  // 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  

217 321 78 054 36 249512 

3.5. Veselība 496 0 0 0 

3.6. Izglītība 1 525 0 0 0 
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Speciālā budžeta  ieņēmumu izpilde, salīdzinot ar 2010.gadu: 

     

   Dabas resursu nodokļa ieņēmumu 2011.gada izpilde pret 2010.gada izpildi ir 94%. Samazinājās 

par 6% jeb par LVL 6 852. 

    Valsts budžeta transfertu izpilde pret 2010. gada izpildi ir  87%.  Mērķdotācijas pašvaldības ceļu 

uzturēšanai samazinājās par 13 %.  

    Pārējie nenodokļu  ieņēmumi palielinājušas par 151 % (LVL 14616). Ieņēmumi no ūdenstilpju un 

zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskās un nerūpnieciskās izmantošanas (licences). 

 

  

  

Dabas resursu

nodoklis

Ieņēmumi no

uzņēmējdarbība
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ieņēmumi

Maksas
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2011.g.; Dabas resursu 

nodoklis; 105 419; 

28% 

2011.g.; Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma; 650; 0% 

2011.g.; Valsts 

(pašvaldību) nodevas 

un kancelejas nodeva; 

2 252; 1% 

2011.g.; Pārējie 

nenodokļu ieņēmumi; 

24 281; 7% 

2011.g.; Valsts 

budžeta transferti; 237 

773; 64% 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā 
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Speciālā budžeta  izdevumu  izpilde, salīdzinot ar 2010.gadu: 

 

    Izmaksas par pakalpojumiem  pieauga par  6% (LVL 10809). Izdevumi pieauga elektroenerģijas 

tarifu palielināšanas dēļ, kā rezultātā ielu apgaismojumam 2011.gadā bija iztērēti līdzekļi LVL 

17261 (LVL 11406 -2010.gadā).  

 

    Izdevumi par krājumu, materiālu, inventāra un biroja preču iegāde palielinājās par 30%  vai par 

LVL 6759, iegādāts inventārs un materiāli zāles pļaušanai, ka arī ceļu remontiem. 
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4.3. Pašvaldības ziedojumu budžets 
 

Z I E D O J U M U   U N   D Ā V I N Ā J U M U   B U D Ž E T S 

  R Ā D Ī T Ā J A   N O S A U K U M S 

BUDŽETA 

I Z P I L D E 

2010.g. 2011.g. 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 5 901 8 104 

1.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2 4 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 319 0 

1.3. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 2 903 6 300 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi , kas saņemti no fiziskajām personām 1 677 1 800 

II. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) 11 446 8 088 

2.1. Atalgojums 1 107 0 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas 
259 0 

2.3. Pakalpojumi 3 512 3 764 

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

neuzskaita kodā 5000 
4 263 1 091 

2.5. 
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 

izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība 
1 886 1 319 

2.6. Pamatkapitāla veidošana 419 1 914 

III. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 11 446 8 088 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 457 1 506 

3.2. 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana // Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  
1 240 0 

3.3. Atpūta, kultūra un reliģija 2 007 4 750 

3.4. Izglītība 1 034 1 832 

3.5. Sociālā aizsardzība 4 708 0 

 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 4 LVL 0% 

Ziedojumi un 

dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām 

personām 6 300 LVL 

78% 

Ziedojumi un dāvinājumi 

, kas saņemti no 

fiziskajām personām 1 

800 LVL 22% 

Ziedojumu budžeta ieņēmumi 2011.gadā 
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Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi salīdzinot ar 2010. gadu palielinājušies  

par  LVL 2203 (37%) un izdevumi samazinājušies par LVL 3358 (-29.34%). Pašvaldības budžetā 

bija saņemti ziedojumi un dāvinājumi no fiziskām un juridiskām personām, kuras atbalstīja kultūras 

un izglītības pasākumus. Daļa no saņemtajiem līdzekļiem bija iztērēti kultūras pasākumu 

organizēšanai Tārgales, Popes, Užavas, Vārves pagastos un Piltenes pilsētā, daļa Zūru pamatskolā 

datortehnikas iegādei. 

 

4.4. Pašvaldības saistību un garantiju apjoms  
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B D E F H I 1 10 

Valsts kase 

Ances p-sk. un dzīvojamās 

mājas "Skolas" izlases  

remontdarbiem  P-55/2001  12.07.2001 01.07.2011 LVL 20 505 1 400 0 

Valsts kase 

PII "Vālodzīte" un Ances 

bibliotēkas 

energoefektivitātes 

uzlabošanai   P-290/2007 03.09.2007 20.08.2012 LVL 21 598 7 954 0 

Valsts kase 

Jūrkalnes komunālās 

saimniecības objektu 

rekonstrukcijai  P-97/2003 15.08.2003 20.05.2023 LVL 48 000 31 620 29 100 

Valsts kase 

Jūrkalnes pagasta 

komunālās saimniecības 

objektu rekonstrukcijas 

dokumentācijas un 

ūdensapgādes objektu 

rekonstrukcijai  P-222/2003 10.11.2003 20.05.2023 LVL 2 000 1 300 0 

Atalgojums

Darba devēja

valsts sociālās

apdrošināšana

s obligātās

iemaksas,

sociāla

rakstura

pabalsti un

kompensācija

s

Pakalpojumi

Krājumi,

materiāli,

energoresursi,

preces, biroja

preces un

inventārs,

kurus

neuzskaita

kodā 5000

Valsts

budžeta

transferti,

dotācijas un

mērķdotācijas

pašvaldībām

uzturēšanas

izdevumiem,

pašu resursi,

starptautiskā

sadarbība

Pamatkapitāla

veidošana

2010.g. 1 107 259 3 512 4 263 1 886 419

2011.g. 0 0 3 764 1 091 1 319 1 914
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salīdzinot ar 2010.gadu 
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Valsts kase 

Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Piltenē  P-

57/2003 13.05.2003 20.04.2018 LVL 46 000 23 404 20 176 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Ances pagasta Ances ciemā     

P-82/2006 02.05.2006 20.07.2026 LVL 80 000 23 377 21 869 

Valsts kase 

Ances pamatskolas ēkas 

internāta,"Vālodzīte"grupiņu 

logu nomaiņa, soc.centra 

remontdarbiem un 

ūdenstorņa ūdensvada 

remontdarbiem   P-120/2004 19.07.2004 20.08.2015 LVL 40 000 18 550 14 650 

Valsts kase 

Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Piltenē  P-

235/2003 01.12.2003 20.11.2020 LVL 110 000 65 200 58 800 

Valsts kase 

Jūrkalnes pagasta 

siltumapgādes sistēmas 

siltumtrašu rekonstrukcijai 

P-271/2007 17.08.2007 20.06.2022 LVL 26 000 20 612 18 816 

Valsts Kase 

Popes p-sk. uzturēšanas 

izmaksu efektivitātes 

paaugstināšana  P-106/2002 20.08.2002 20.07.2017 LVL 19 500 8 844 7 512 

Valsts kase/ 

Pasaules 

banka 

Popes pamatskolas 

uzturēšanas izmaksu 

efektivitātes paaugstināšana              

Nr 086-62 12.08.2002 31.12.2017 LVL 67 650 36 110 30 906 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Popes pag. Popes ciemā  P-

27/2007 23.02.2007 20.10.2027 LVL 315 000 175 025 175 025 

Valsts kase 

Puzes centralizētās sistēmas 

rekonstrukcija  P-121/2002 24.09.2002 20.09.2012 LVL 35 000 6 200 0 

Valsts kase 

Ugāles vidusskolas 

renovācija.  FS-1/2001 12.07.2001 20.12.2021 LVL 587 404 463 404 434 404 

Valsts 

kase/Ziemeļu 

investīciju 

banka 

Puzes pagasta centralizētās 

siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija    

A2/3/03/450 04.08.2003 04.01.2022 USD 75 951 54 780 50 639 

Valsts kase 

 Puzes pagasta siltumtrases 

otrās kārtas rekonstrukcija  

P-129/2007 01.06.2007 20.04.2027 LVL 70 000 70 000 70 000 

Valsts kase 

Usmas siltumtrases 

rekonstrukcija  P-48/2003 25.04.2003 20.04.2018 LVL 109 794 58 044 50 544 

Valsts Kase 

Užavas pagasta padomes 

ēkas siltināšana. logu 

apmaiņa un apkures 

ierīkošana                    P-

227/2003 21.11.2003 20.11.2013 LVL 16 000 5 200 0 

Valsts kase 

PII Lācītis siltināšana   FS-

7/2006 28.12.2006 20.12.2021 LVL 161 865 120 615 109 615 

Valsts Kase 

Kravas automašīnas iegāde,                         

Užava, P-229/2003 21.11.2003 20.11.2013 LVL 4 000 1 300 0 

Valsts Kase 

Daudzdzīvokļu mājas 

"Buras" jumta remonts, 

inventāra iegāde, telpu 

remonts skolas katlu mājas 

elektrības sakārtošana 

Užavā,  P-64/2004 10.05.2004 20.10.2018 LVL 21 140 12 092 10 584 

Valsts kase 

Ziru pagasta sporta zāles 

grīdas nomaiņa   P-114/2001 28.09.2001 01.09.2011 LVL 13 000 400 0 

Valsts kase 

ERAF projekta 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Užavas pagasta Užavas 

ciemā" īstenošanai saskaņā 

ar 2007.g.7.marta 

Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomes sēdes 

protokola izr.Nr4   P-

59/2007 04.04.2007 20.01.2037 LVL 306 564 177 480 170 720 
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Valsts kase 

Zūru pamatskolas 

rekonstrukcija       P-

348/2006 28.12.2006 20.08.2016 LVL 40 000 23 600 19 500 

Valsts kase 

Ziras, autobusa iegāde     P-

295/2008 26.08.2008 20.08.2018 LVL 35 282 28 042 24 422 

Valsts kase 

Zlēku pamatskolas sporta 

zāles remontam un pagasta 

pašvaldības telpu remontam 

un apkures sistēmas 

pārveidošanai.   P-228/2003 20.11.2003 20.11.2013 LVL 15 000 4 800 0 

Vides 

investīciju 

fonds 

Ūdens sagatavošanas iekārtu 

uzstādīšana Ziru pagasta 

Ziru pamatskolā  AL00474 04.11.2008 01.01.2014 LVL 4 570 2 627 1 755 

Vides 

investīciju 

fonds 

Dzeramā ūdens kvalitātes 

uzlabošana Zlēku pagasta 

Zlēku ciemā un dzeramā 

ūdens kvalitātes uzlaboš. 

Zlēku pagasta Zlēku 

pamatskolā         AL00465 28.08.2008 01.07.2014 LVL 8 216 5 200 3 692 

Valsts kase 

ELFLA "Ances pagasta 

sporta zāles un kultūras 

nama rekonstrukcija" P-

204/2010 06.07.2010 20.06.2030 LVL 89 921 77 612 35 255 

Valsts kase 

Ziru kultūras nama 

rekonstrukcija. Bibliotēkas 

un feldšerpunkta remonts  P-

104/2004 29.06.2004 20.11.2014 LVL 25 000 10 000 7 500 

Valsts kase 

ERAF projekts "Ugāles 

vidusskolas infrastruktūras 

uzlaboš. izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem"              

P-208/2010 06.07.2010 20.06.2030 LVL 60 000 39 147 36 381 

Valsts kase 

ELFLA projekta "Vārves 

pagasta ivenstīcijas publiskā 

infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošnai sabiedriskās ēkas 

"Rozītes" rekonstrukcija P-

206/2010 06.07.2010 20.06.2030 LVL 27 000 27 000 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts 

"Pašvaldības autoceļa 

Lejiņas _Jūrmala seguma 

posmā no 0.26 līdz 1.26. km 

rekonstrukcija" P-205/2010 06.07.2010 20.06.2030 LVL 92 200 23 619 22 407 

Valsts kase 

ELFLA projekta "Sporta 

kompleksa rekonstrukcija 

nekustamajā īpašuma 

"Tārgales skola", Tārgale"          

P-362/2010 22.09.2010 20.09.2015 LVL 25 000 23 427 0 

Valsts kase 

ELFLA projekta "Zlēku 

pamatskolas zāles un 

palīgtelpu rekonstrukcija 

Zlēkas, Zlēku pagastā"  P-

361/2010 22.09.2010 20.09.2030 LVL 111 385 65 365 24 736 

Valsts kase 

ERAF projekta "Stiklu 

speciālās 

internātpamatskolas ēkas 

renovācija" P-367/2010 22.09.2010 20.09.2030 LVL 44 646 44 646 42 382 

Valsts kase 

Kurināmā iegādei 

2010./2011.gada apkures 

sezonas nodrošināšanai P-

379/2010 24.09.2010 20.09.2011 LVL 100 000 95 579 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts 

"Pašvaldības autoceļa 

Lejiņas _Jūrmala otrā posma 

rekonstrukcija"  P-366/2010 22.09.2010 20.09.2030 LVL 116 420 116 420 57 525 

SEB 

Unilīzings Finanšu līzings 23.08.2007 15.08.2012 EUR 39 786 11 734 4 609 

Valsts kase 

Ugāles pagasta tautas nama 

rekonstrukcija  

A2/1/10/1162  Nr.P-

582/2010 30.12.2010 20.12.2030 LVL 144 200 0 134 750 
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Valsts kase 

Siltumefektivitātes 

paaugstināšana sociālā 

dzīvojamā mājā 

"Ambulance" Ances ciemā 

Nr A2/1/11/89  P-31/2011 28.03.2011 20.03.2021 LVL 40 500 0 33 961 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības  attīstība 

Vārves pagasta Ventavas 

ciemā Nr. A2/1/11/87   P-

32/2011 28.03.2011 20.03.2041 LVL 791 569 0 550 890 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Vārves pagasta Vārves 

ciemā  Nr A2/1/11/88                   

P-33/2011 28.03.2011 20.03.2031 LVL 406 899 0 129 382 

Valsts kase 

Rekreācijas un sporta 

infrastruktūras 

pilnveidošana Popes pagasta 

teritorijā   A2/1/11/189                            

P-86/2011 06.05.2011 20.03.2031 LVL 156 548 0 54 040 

Valsts kase 

Stiklu speciālās 

internātpamatskolas ēkas 

renovācija  A2/1/11/221   P-

94/2011 18.05.2011 20.04.2021 LVL 30 082 0 30 082 

Valsts kase 

Transporta iegāde 

pašvaldības autonomo 

funkciju nodrošināšanai                   

A2/1/11/64                                

P-17/2011 01.03.2011 20.02.2021 LVL 175 000 0 175 000 

Valsts kase 

Kurināmā iegāde 

2011./2012.g.  apkures 

sezonas nodrošināšanai 

A2/1/11/372                          

P-217/2011                                                      07.07.2011 20.06.2012 LVL 150 000 0 100 000 

Valsts kase 

Jūrkalnes Tautas nama 

rekonstrukcija            

A2/1/11/222                 

P95/2011 18.05.2011 20.04.2031 LVL 256 936 0 256 936 

Valsts kase 

Puzes pagasta sporta zāles, 

bibliotēkas rekonstrukcija   

A2/1/11/423                     P-

256/2011 05.08.2011 20.06.2031 LVL 122 814 0 100 409 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Vārves pag. Vārves ciemā 

A2/1/11/373             P-

218/2011 07.07.2011 20.06.2021 LVL 44 785 0 44 558 

Valsts kase 

Ziru pag.koplietošanas ceļu 

Vītoli-Lazdaine, Vītoli-

Dimanti rekonstrukcija                

A2/1/11/671                  P-

428/2011 07.11.2011 20.11.2021 LVL 129 463 0 129 463 

Valsts kase 

Ventspils novada izglītības 

iestāžu energoefektivitātes 

uzlabošana                    

A2/1/11/805                     P-

482/2011 20.12.2011 20.12.2031 LVL 473 418 0 137 413 

Valsts kase 

Ugāles pagasta tautas nama 

rekonstrukcija                

A2/1/11/816                   P-

496/2011 20.12.2011 20.12.2021 LVL 11 312 0 11 312 

Kopā x x x x 5 964 923 1 981 729 3 441 720 

      
     2011. gadā saistības palielinājušās sakarā ar to, ka pārskata periodā ir saņemti aizņēmumi no 

Valsts kases dažādu projektu realizēšanai. Jaunie līgumi noslēgti par kopējo summu LVL 2 789 326. 
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Pārskats par galvojumiem 
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B D E F G H I J 1 10 

Valsts 

kase 

Ūdenssaim-
niecības 

attīstība 14 

Kurzemes 
reģiona 

pašvaldībās 

- Ugāle 

Pašvaldības 
SIA " 

Ugāles 

nami" 

02.09.2011 20.08.2031 LVL 277 572 277 572 0 250 486 

Kopā x x x x x 277 572 x 0 250 486 

 
2011. gadā Ventspils novada pašvaldība parakstīja galvojumu ar Valsts kasi, par Pašvaldības SIA 

„Ugāles nami” aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās - 

Ugāle” realizāciju. 

 

4.5. Pārskats par debitoriem un kreditoriem 

  

                                           Pārskats par debitoriem                                                (LVL) 

Posteņa nosaukums 2010.g. 2011.g. Izmaiņas  (+,-) 

5. Debitori - kopā 480698 579538 98840 

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 305590 214255 -91335 

2.Prasības par nodokļiem 143054 167238 24184 

3. Pārmaksātie nodokļi 11148 58692 47544 

4. Prasības pret personālu 2102 1828 -274 

5. Pārējās prasības (šaubīgie 

debitori) 
18804 137525 118721 

6. Uzkrājumi nedrošām prasībām  

(-) 
100018 163842 63824 

     Pircēju un pasūtītāju parādi samazinājušies par LVL 91 335, kuri pārsvarā ir komunālo 

pakalpojumu maksājumi. 

Darbs ar debitoru parādu piedziņu: 

     Regulāri tiek veikta debitoru parādu analīze pa grupām – 30 līdz 365 dienas un vairāk. 

Debitoriem, kuru parāds pārsniedz 365 dienas tiek izsūtīti salīdzināšanas akti un vēstules ar 

brīdinājumu par esošo parādu visa gada laikā.  

     2011. gadā, pēc stāvokļa uz 2011.gada 01.decebri, tika veikta 100% salīdzināšana ar komunālo 

maksājumu, zemes nomas un cita veida debitoriem. Katrs debitors tika atsevišķi analizēts. Tādiem 

debitoriem, kuri ir miruši vai viņu atrašanās vieta nav zināma, kā arī gadu nav izmantojuši 

pašvaldības pakalpojumus – tika izveidots šaubīgais debitors un uzkrājums 100% apmērā. 

     Ar katru debitoru, kuriem izveidojies parāds vairāk par 90 dienām vai vairāk, tika veiktas pārrunas 

vietējās pārvaldēs un slēgtas vienošanās par parāda apmaksu. 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats 2011  25 

     Pašvaldībai 2011.gada oktobrī noslēgts līgums ar inkaso kompāniju SIA ”Jurists ABC”, kuri 

nodarbojas ar tādu parādu piedziņu, kur debitori nav veikuši maksājumus vairāk par gadu un nav 

sasniedzami pēc deklarētās dzīves vietas, ar kuriem nav iespējams veikt parāda salīdzināšanu. 

     Dome izskata un pieņem lēmumu par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā, ja parāds netiek 

samaksāts, lēmums tiek iesniegts tiesu izpildītājiem parāda piedziņas veikšanai. 

 
Pārskats par kreditoriem (saistībām). 

 

     Ilgtermiņa saistības palielinājušās sakarā ar to, ka pārskata periodā ir saņemti aizņēmumi no 

Valsts kases dažādu projektu realizēšanai.  

2011.gadā no Valsts kases saņemti kredīti LVL 2 602 222 apmērā, bet atmaksāti – LVL 1 053 599 

apmērā. Kredīti atmaksājami termiņā līdz 2032.gadam. Saņemot ESF līdzfinansējumu, tiek dzēstas 

Ventspils novada pašvaldības kredītsaistības pret Valsts kasi. 

      

     Nākamo periodu ieņēmumu palielinājums ir LVL 792 301. Lielākā daļa ir iemaksātie avansi 

projektu realizācijai (Valsts Izglītības attīstības aģentūra par izglītības iestāžu informācijas projektu 

2009/0317/3D/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/567; Skolu daudzpusējas partnerības projekts Nr.2011-

1TR1-COM06-244844; Izglītības un zinātnes ministrijas projekts ”Informācijas sistēmas 

optimizācija”; LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Ventspils novada izglītības 

iestāžu energoefektivitātes uzlabošanai; Valsts reģionālās attīstības aģentūra LVL 2671 Lauku 

teritoriālā plānojuma grozījumi, LVL 9 242 projekts „Projekta koordinators Ventspils novadam”; 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra dažādi projekti; Lauku atbalsta dienests LVL 101 870- projekti 

lauku infrastruktūras uzlabošanai un 2011.gada neizlietotās mērķdotācijas pašvaldības ceļu 

uzturēšanai no Satiksmes ministrijas). 

 
   

        (LVL) 

Posteņa nosaukums 2010.gads 2011.gads Izmaiņas (+,-) 

 Kreditori 2 933 204 5 048 422 2 115 218 

 Ilgtermiņa saistības 1 651 475 3 433 540 1 782 065 

Ilgtermiņa aizņēmumi 1 644 115 3 433 540 1 789 425 

Pārējās ilgtermiņa saistības 7 360 0 -7 360 

 Īstermiņa saistības 1 281 729 1 614 882 333 153 

Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 325 881 0 -325 881 

Pārējie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 4 373 8 180 3 807 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 125 277 98 811 -26 466 

Īstermiņa saistības par saņemtajiem 

avansiem 0 155 155 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

darbiniekiem 143 178 97 337 -45 841 

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem 

un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 34 114 23 186 -10 928 

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un 

apkalpošanas maksai par aizņēmumiem no 

Valsts kases 28 277 30 898 2 621 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 4 599 3 -4 596 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 52 827 862 -51 965 

Pārējās īstermiņa saistības 54 0 -54 

Nākamo periodu ieņēmumi par 

pakalpojumiem 3 993 12 342 8 349 

Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas 

Savienības finansētajiem projektiem 547 801 975 696 427 895 

Citi nākamo periodu ieņēmumi 11 355 367 412 356 057 
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4.6. Pašvaldības nekustamais īpašums, novērtējums 

 
     2011.gadā uz Ventspils novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrētas īpašumtiesības  

uz šādiem nekustamiem īpašumiem: 

Nr. 

p.k. 
Kadastra Nr. Nosaukums ZG nodalījuma Nr. 

Platība, 

ha 
Reģ. datums 

Kadastrālā  

vērtība 

Būves/zeme 

Ls 

Zemes un būvju īpašumi 

1 98 700 010 136 Liepas 100 000 172 290 15.87 06.04.2011. 1281/7148 

2 98 700 010 043 Liepmalas 100 000 493 105 3.73 15.07.2011. -  /750 

3 98 660 081 501 Priedes 1 100 000 320 105 0.0515 07.04.2011. - /721 

4 98 660 150 137 

Ceļš-Vecās 

Kamārces ceļš 

Nr.24 

100 000 487 586 3 17.02.2011. /1500 

5 98 660 260 159 Uzpildes stacija 100 000 077 528 0.1174 08.04.2011. - /1644 

6 98 660 081 557 Priedes 57 100 000 097 450 0.0627 08.04.2011. - /878 

7 98 660 150 133 Pūrkalnieki 100 000 496 708 1.76 14.10.2011. - /19473 

8 98 660 040 097 Pieupe 100 000 498 465 1.4 05.12.2011. -  /385 

9 98 660 260 198 Tārgales parks 100 000 498 474 1.57 05.12.2011. - /730 

10 98 660 240 143 Maliņas 100 000 498 475 1.74 05.12.2011. /763 

11 98 660 160 083 Lauciņi 100 000 498 468 4.76 05.12.2011. /2041 

12 98 660 080 035 Akmeņlejas 100 000 498 389 2.7 07.12.2011. /1269 

13 98 840 130 255 Āmuļi 100 000 354 814 0.2 11.01.2011.   

14 98 840 130 227 Sīļi 100 000 170 219 0.71 11.01.2011.   

15 98 840 140 327 Skolas iela 8 100 000 492 922 0.2797 06.07.2011. 11658/545 

16 98 840 140 288 Liepu iela 2 100 000 496 307 1.38 07.10.2011. 4932/2562 

17 98 840 110 044 Jaunpentuļi 416 27.9 25.05.2011. - /15000 

18 98 840 130 254 Slokas 100 000 428 487 0.21 30.03.2011. - /1050 

19 98 560 030 280 Arbo 296 2.067 07.04.2011. - /1736 

20 98 560 010 062 Brandas pļavas 100 000 196 932 190.5 07.04.2011. - /54197 

21 98 560 030 287 Laimziedi 100 000 489 024 0.52 25.03.2011. - /1133 

22 98 560 030 298 Gobas 100 000 486 065 1.1082 10.01.2011. 21056/1122 

23 98 560 030 243 Autotrase 100 000 486 078 16.79 11.01.2011. - /7484 

24 98 560 010 072 Vēdes karjers 100 000 488 144 6.83 04.03.2011. - /1463 

25 98 560 030 351 
Ceļš Nr.33 

Zeltiņi-Alkšņi 
100 000 487 553 1.3 17.02.2011. - /650 

26 98 560 030 358 

Ceļš Nr.36 

Ventspils ceļš-

Grīvas 

100 000 487 549 1.7 17.02.2011. - /850 

27 98 560 030 350 

Ceļš Nr.19 

Mazbānītis –

Buntiki- robeža 

100 000 489 004 7.9 28.03.2011. - /3950 

28 98 740 040 134 Zāģētava 100 000 041 289 0.4843 06.10.2011 1633/938 

29 98 940 050 094 Liepas 100 000 178 273 0.6 06.10.2011. 18667/176 

30 98 940 060 066 Ragavu kapi 100 000 492 044 1.04 14.06.2011. - /286 

  31 98 940 050 122 Centra kapi 100 000 492 046 1.7098 14.06.2011. -          /470 

32 27 000 080 305 Brīvības iela 41 100 000 103 919 0.7899 10.01.2011.   

33 98 900 010 394 Ziru skola 100 000 488 869 3.08 22.03.2011. 10101/1660 

34 98 130 010 302 Lielā iela 25A 100 000 180 666 0.2966 07.04.2011. - /1780 

35 98 130 010 308 Lielā iela 33A 100 000 496 334 0.1936 07.10.2011. 3608/1162 

36 98 330 040 098 Skujiņas 374 0.2 18.04.2011. - /891 

Kopā: 304.55   
72936/ 

136407 
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Dzīvokļu īpašumi 

1 98 669 000 194 Dziesmas -11 662-11 32 m
2
 13.06.2011.   

2 98 709 000 256 
Rūpnīcas iela 5-

25 
423-25 61.1 m

2
 25.05.2011.   

3 98 709 000 257 
Rūpnīcas iela 3-

55 
426-55 61.8 m

2
 25.05.2011.   

     

     Pavisam zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda ir reģistrēti 302 nekustamie īpašumi ar to 

kopējo zemes platību 1336.62 ha un kopējo kadastrālo vērtību 7129859 Ls. 

 

     Ventspils novada pašvaldības valdījumā un piekritībā ir 1975 zemes vienības ar to kopējo zemes platību 

4696.9 ha. 

 

4.7. Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās 

       (LVL) 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

 

Līdzdalība 

(%) 

perioda 

beigās 

Līdzdalība 

(%) 

perioda 

sākumā 

Kapitālsabiedrības  

dati 

pašu 

kapitāls 

perioda 

beigās 

pašu 

kapitāls 

perioda 

sākumā 

C D 1 10 11 12 13 14 

Pašvaldības SIA 

"Veselības un 

sociālās aprūpes 

centrs "Ugāle"" 

40003279994 7 009 0 0.00 100.00 0 -8 724 

Pašvaldības SIA 

"Ugāles nami " 
41203017566 306 600 306 600 100.00 100.00 388 807 344 293 

Kopā x 313 609 306 600 x x x x 

 

     Ventspils novada pašvaldība uz pārskata gada beigām ir 100% kapitāla daļu turētājs 

kapitālsabiedrībai Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģistrācijas numurs 41203017566, pamatkapitāls 

- LVL 306 600. Kapitālsabiedrība PSIA „Ugāles nami” 2011.gadu beidza ar zaudējumiem LVL 32 

677 apmērā. Kapitālsabiedrības PSIA „Ugāles nami” pašu kapitāls 2011.gada 31.decembrī ir LVL 

388 807. 

     Ventspils novada pašvaldība uz pārskata gada beigām ir 100% kapitāla daļu turētājs 

kapitālsabiedrībai  Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle””, reģistrācijas 

numurs 40003279994, pamatkapitāls - LVL 7 009. Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle” 

atrodas likvidācijas procesā, darbība nenotiek kopš 2009.gada. Pēc LR Ventspils tiesas 2010.gada 

7.janvāra sprieduma uzsākts maksātnespējas process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats 2011  28 

5.Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

 

N.

p.

k. 

Projekta 

nosaukums, 

vienošanās Nr. 

Projekta 

sākuma/ 

noslēguma 
datums 

2011.g. paveiktais vai 

2012.g. plānots 
Projekta finanses 

1 

"Ūdenssaimniecības 

attīstība Vārves 

pagasta Vārves 

ciemā" 
Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/A

PIA/CFLA/004/039         

11.11.2009. 

  

10.11.2011. 

Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 

(913 metri),izbūvēts NAI 

(notekūdeņu attīrīšanas ietaises); 

izbūvēta KSS (kanalizācijas 

sūkņu stacija),rekonstruēts 

spiedvads(297,1metrs) un 

rekonstruēti kanalizācijas tīkli 

(1938 metri). 

          Projekts noslēdzies 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

288407.58 

Latvijas Valsts (15% no 

projekta attiecināmām 

izmaksām) 

33930.30 

Ventspils novada 

pašvaldība 
140288.01 

KOPĀ 462625.89 

2 

 

"Ūdenssaimniecības 

attīstība Vārves 

pagasta Ventavas 

ciemā"Nr.3DP/3.4.

1.1.0/09/APIA/CFL

A/005/040 

11.11.2009.  

 

10.11.2011. 

Izbūvēts NAI (notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises),pieslēgums 

kanalizācijas tīkliem 

(40metri),iztīrīts 

biodīķis,izbūvētas (3) un 

rekonstruētas(1) KSS 

(kanalizācijas sūkņu stacijas) 

(kopā 4.gab.),rekonstruēts 

spiedvads (334 metri), izbūvēti 

jauni kanalizācijas tīkli (2752 

metri),rekonstruēti kanalizācijas 

tīkli (470 metri), izbūvēti pievadi 

ēkām vai līdz zemes gabalu 

robežām (220 metri),izbūvēta 

artēziskā aka izbūve izbūvēts 

spiedvads (714 metri),rekonstruēti 

ūdensapgādes tīkli (6156 metri). 

 Projekts noslēdzies 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

298691.70 

Latvijas Valsts (15% no 

projekta attiecināmām 

izmaksām) 

35140.20 

Ventspils novada 

pašvaldība 
473066.24 

KOPĀ 806898.14 

3 

„Ūdenssaimniecība

s attīstība Ventspils 

novada Vārves 

pagasta Vārves 

ciemā II kārta” 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11

/APIA/CFLA/018/0

12 

04.07.2011.  

 

03.01.2013. 

Noslēgts līgums par būvdarbiem 

27.07.2011., uzsākti būvdarbi. 

2012.g.- Jauna urbuma izbūve 

esošā darba urbuma vietā 120-

150m,ūdens sagatavošanas stacija 

(jaunas iekārtas uzstādīšana esošo 

veco iekārtu vietā) ar jaudu 11 

m3/h, ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija un optimizācija 

1730m, jaunu ūdensapgādes tīklu 

izbūve papildus pieslēgumiem 

200m, rezerves urbuma 

rekonstrukcija,  jaunu 

kanalizācijas tīklu izbūve papildus 

pieslēgumiem 200m. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

168447.05 

Ventspils novada 

pašvaldība 
159748.51 

KOPĀ 328195.56 

4 

„Ventspils novada 

Vārves pagasta 

Zūru ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība”Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/A

PIA/CFLA/017/011 

04.07.2011.  

 

03.01.2013. 

Noslēgts līgums par tehniskā 

projekta izstrādi, uzsākta tehniskā 

projekta izstrāde. 

2012.g.- Rekonstruēt artēzisko 

urbumu, izbūvēt dzeramā ūdens 

sagatavošanas staciju, izbūvēt 

ūdensapgādes tīklus (4076 m), 

(rekonstrukcija), rekonstruēt 

bioloģiskās NAI, izbūvēt pašteces 

kanalizācijas tīklus (1320 m), 

(rekonstrukcija), izbūvēt 

spiedvadu (1022 m), 

(rekonstrukcija), rekonstruēt 

kanalizācijas sūkņu staciju. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

277781.65 

Ventspils novada 

pašvaldība 
120897.92 

KOPĀ 398679.57 
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5 

„Ventspils novada 

Puzes pagasta 

Blāzmas ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 3DP/3.4.1

.1.0/10/APIA/CFL

A/014/003 

10.09.2010.  

 

09.06.2012. 

Izstrādāts tehniskais projekts, 

izsludināts iepirkums uz 

būvdarbiem, noslēgts līgums ar 

SIA "Ostas celtnieks" par 

būvdarbu veikšanu, uzsākti 

būvdarbi 

2012.g.- Turpinās būvdarbi, 

izsludināts iepirkums par NAI 

izbūvi Stendes upes labajā krastā. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

266550.91 

Ventspils novada 

pašvaldība 
212699.69 

KOPĀ 479250.60 

6 

„Ūdenssaimniecība

s attīstība Ventspils 

novada Ziru pagasta 

Ziru 

ciemā”3DP/3.4.1.1.

0/10/APIA/CFLA/0

04/007 

  

Projekta realizācija atsaukta, jo 

izsludinot iepirkumu uz 

būvdarbiem izmaksas 3 reizes 

pārsniedza plānotās. 

x x 

7 

„Ūdenssaimniecība

s attīstība Ventspils 

novada Zlēku 

pagasta Zlēku 

ciemā”  

3DP/3.4.1.1.0/11/A

PIA/CFLA/004/010 

04.07.2011.  

 

03.04.2013. 

Noslēgts līgums par tehniskā 

projekta izstrādi, uzsākta tehniskā 

projekta izstrāde. 

2012.g.- Iepirkuma izsludināšana 

būvdarbu veikšanai. Plānots: 

rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 

2460m, rekonstruēt ūdenstorni, 

izbūvēt jaunu artēzisko urbumu, 

izbūvēt jaunus ūdensapgādes 

tīklus 60 m, rekonstruēt 

kanalizācijas tīkus 1416 m, 

izbūvēt kanalizācijas tīklus  

(t.sk. spiedvads)1190m , jauna 

KSS izbūve un rekonstrukcija, 

jauna NAI izbūve un 

rekonstrukcija. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

266939.10 

Ventspils novada 

pašvaldība 
116197.02 

KOPĀ 383136.12 

8 

„Ventspils novada 

Tārgales pagasta 

Dokupes ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība”3DP/3.4.1.

1.0/11/APIA/CFLA

/016/001 

09.06.2011.  

 

08.12.2012. 

Noslēgts līgums par tehniskā 

projekta izstrādi, uzsākta tehniskā 

projekta izstrāde. 

2012.g.- Iepirkuma izsludināšana 

būvdarbu veikšanai. Plānots: 

rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 

585m,  izbūvēt jaunus 

ūdensapgādes tīklus 1005m, 

uzbūvēt bioloģiskās NAI, 

rekonstruēt kanalizācijas tīklus 

355 m, jaunu kanalizācijas tīklu 

izbūve 1030m. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

156572.01 

Ventspils novada 

pašvaldība 
68154.88 

KOPĀ 224726.89 

9 

„Ventspils novada 

Piltenes pilsētas 

ūdenssaimniecības 

attīstība, 

I.kārta”3DP/3.4.1.

1.0/11/APIA/CFLA

/076/004 

18.10.2011.  

 

17.10.2012. 

Noslēgts līgums par tehniskā 

projekta korekciju. 

2012.g.- Iepirkuma izsludināšana 

būvdarbu veikšanai. Plānots: 

rekonstruēt ūdenstorni, izbūvēt 

ūdensapgādes tīklus 3540 m.   

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

298066.87 

Ventspils novada 

pašvaldība 
129746.76 

KOPĀ 427813.63 

10 

„Ūdenssaimniecība

s attīstība Ventspils 

novada Usmas 

pagasta Usmas 

ciemā” 

3DP/3.4.1.1.0/11/A

PIA/CFLA/065/014 

31.10.2011.  

 

30.07.2013. 

Noslēgts līgums par tehniskā 

projekta izstrādi, uzsākta tehniskā 

projekta izstrāde. 

2012.g.- Iepirkuma izsludināšana 

būvdarbu veikšanai.Plānots: 

rekonstruēt ūdensapgādes tīklus - 

3100m, rekonstruēt kanalizācijas 

tīklus - 2300 m, izbūvēt jaunu 

NAI. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (85% no projekta 

attiecināmām izmaksām) 

298691.70 

Ventspils novada 

pašvaldība 
130018.74 

KOPĀ 428710.44 

11 

"Ventspils novada 

izglītības iestāžu 

informatizācija"20

09/0317/3DP/3.2.2.
1.2/09/IPIA/VIAA/567 

01.01.2010.  

 

30.06.2012. 

Noslēgti līgumi par datortehnikas 

piegādi visām Ventspils novada 

pamatskolām. 

2012.g.- Datortehnikas piegāde un 

uzstādīšana novada pamatskolām. 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (100 % ) 
61687.34 
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12 

"Projektu 

koordinators- 

Ventspils 

novadam" 

1DP/1.5.3.1.0/10/I 
PIA/VRAA/062/071 

18.10.2010.  

 

31.12.2012. 

Turpinājies darbs pie projektu 

pieteikumu sagatavošanas un 

projektu ieviešanas. 

2012.g.- Darbs pie projektu 

pieteikumu sagatavošanas un 

projektu ieviešanas. 

Eiropas Sociālā fonda 

finansējums (100%) 
21000.00 

13 

"Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi 

pašvaldībās" 

2APSD-0700-2012 

24.01.2012.  

 

31.12.2012. 

2012.g.- Bezdarbnieku 

nodarbināšana algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos, izveidojot 

31 darba vietu visā novada 

teritorijā. 

Eiropas Sociālā fonda 

finansējums (100%) 
35819.1 

14 

"Darba 

praktizēšanas 

pasākumu 

nodrošināšana 

pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai 

un 

uzturēšanai"1DP/1

.3.1.5.0/09/IPIA/N

VA/001 

15.09.2009.  

 

30.11.2011. 

Tā saucamā "100 - latnieku 

programma". 28 projekta mēnešos 

izveidotas 560 darba 

praktizēšanas vietas. 

Projekts noslēdzies 30.11.2011 

Eiropas Sociālā fonda 

finansējums (100%) 
357577.54 

Ventspils novada 

pašvaldība 
997.33 

KOPĀ 358574.87 

15 

„Stiklu speciālās 

internātpamatskol

as ēkas 

renovācija”2009/0

321/3DP/3.1.3.3.1/0

9/IPIA/VIAA/008 

01.04.2010.  

 

31.08.2011. 

Stiklu speciālās 

internātpamatskolas ēkā nomainīti 

logi(128 gb.) , durvis(22 

gb.),siltināti bēniņi, izremontētas 

22 klašu telpas. 

Projekts noslēdzies 31.08.2011 

Eiropas reģioālās attīstības 

fonds (100 % ) 
97829.76 

16 

„Siltumefektivitāte

s paaugstināšana  

sociālā dzīvojamā 

mājā 

„Ambulance” 

Ances ciematā, 

Ances pagastā 

Ventspils novadā” 
SMS/3.4.4.2.0/10/0

2/001 

17.01.2011.  

17.10.2011. 

Projekta īstenošanas rezultātā 

izveidota uzbrauktuve, pa kuru 

ēkā ērti var iekļūt personas, kas 

pārvietojas rateņkrēslā, ēkas 

1.stāvā aprīkota tualete personām 

ar funkcionāliem 

traucējumiem,nomainīts jumta 

segums, siltināti bēniņi, ēkas 

fasāde un pamati. 

Projekts noslēdzies 17.10.2011 

Eiropas reģionālās attīstības 

fonds (75 % ) 
25470.89 

Ventspils novada 

pašvaldība (25%) 
8490.3 

KOPĀ 33961.19 

17 

"Ventspils novada 

Tārgales pagasta 

Tārgales ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība 

  

Iesniegts projekta pieteikums 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā. 

2012.g.- Plānota līguma slēgšana 

par ERAF finansējuma 

saņemšanu. 

    

18 

"Ūdenssaimniecības 

attīstība ventspils 

novada Jūrkalnes 

pagasta Jūrkalnes 

ciemā" 

  

Izstrādāts tehniski ekonomiskais 

pamatojums. 

2012.g.- Plānota projekta 

pieteikuma iesniegšana ES 

finansējuma saņemšanai. 

    

19 

Sporta kompleksa 

rekonstrukcija 

nekustamā īpašumā 

"Tārgales skola" 

(O8-08-L32100-

000214) 

26.02.2009 

 

25.02.2011 

Sporta kompleksa, kas celts 

1984.gadā, izmantošanu 

apgrūtināja bojātais zāles koka 

grīdas segums, ventilācijas 

trūkums, neapmierinošais 

ģērbtuvju un tualešu telpu 

stāvoklis, siltā ūdens trūkums, 

ugunsdrošības signalizācijas 

neesamība, taču projekta ietvaros 

šīs problēmas tika atrisinātas. 

Priekštelpa un ieeja pie sporta 

zāles, kā arī ģērbtuve un tualete 

tika piemērotas lietošanai 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 Projekts pabeigts 2011.gadā 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
109952.33 

Ventspils novada 

pašvaldība 
49657.15 

KOPĀ 159609.48 
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20 

Kvalitatīvai 

dabaszinātņu 

apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes 

nodrošināšana 

Piltenes vidusskolā 

(2009/0048/3DP/3.

1.3.1.0/08/IPIA/VI

AA/039) 

29.07.2008 

 

 31.03.2011 

Pabeigts dabaszinību kabineta 

remonts, iegādāti mācību līdzekļi 

un materiāli. 

Projekts pabeigts 2011.gadā 

Eiropas Sociālā fonda 

finansējums (85 %) 
72902.59 

Ventspils novada 

pašvaldība 
8552.85 

KOPĀ 81455.44 

21 

Rekreācijas un 

sporta 

infrastruktūras 

pilnveidošana 

Popes pagasta 

teritorijā (O9-08-

L32100-000158) 

10.10.2009 

 

11.10.2011 

Pabeigti būvdarbi sporta laukuma, 

saieta un atpūtas laukuma, kā arī 

Liepu ielas rekonstrukcijai 

Ventspils novada Popes pagastā. 

Projekts pabeigts 2011.gadā. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
125954.53 

Ventspils novada 

pašvaldība 
56659.26 

KOPĀ 182613.79 

22 

Ugāles radošā 

centra "Kolāža" 

izveide (10-08-

LL14-L413204-

000004) 

29.09.2010 

 

30.09.2011 

Izveidots un aprīkots radošais 

centrs Ugāles vidusskolas telpās. 

Projekts pabeigts 2011.gadā 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
6716.75 

Ventspils novada 

pašvaldība 
4249.18 

KOPĀ 10965.93 

23 

Zlēku pamatskolas 

zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija 

Zlēkās, Zlēku 

pagastā (O8-08-

L32100-000344)  

30.06.2009 

 

30.06.2011. 

Zlēku pamatskolā esošā aktu zāle 

un tai piegulošās telpas tika 

pārbūvētas par sporta zāli, telpām 

galda spēlēm un palīgtelpām. 

Projekts pabeigts 2011.gadā. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
81008.32 

Ventspils novada 

pašvaldība 
81240.16 

KOPĀ 162248.48 

24 

Puzes pagasta 

sporta zāles, 

bibliotēkas 

rekonstrukcija (O9-

08-L32100-000128) 

08.12.2009 

 

28.02.2012 

Nodrošinātas skolēniem un 

pārējiem sporta entuziastiem 

atbilstošas telpas sporta 

nodarbībām. Sporta zāli izmanto 

arī dažādu kultūras pasākumu 

organizēšanai. Bibliotēkas telpu 

rekonstrukcija, lai nodrošinātu 

bibliotēkas pieejamību visiem 

pagasta iedzīvotājiem, arī ar 

kustību traucējumiem. 

2012.g.- Būvdarbu pabeigšana 

plānota līdz 2012.gada februārim. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
104131.8 

Ventspils novada 

pašvaldība 
42032.41 

KOPĀ 146164.21 

25 

Ugāles pagasta 

tautas nama 

rekonstrukcija (10-

08-L32100-000109) 

11.02.2009 

 

10.02.2012 

Ierīkota centrālās apkures sistēma, 

nomainīts jumts un veikts fasādes 

remonts. Ieviesta apsardzes 

signalizācija, automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un 

izziņošanas signalizācija, ārējā 

zibensaizsardzība. Veikta 

elektrotīkla slodzes palielināšana, 

ierīkota ventilācija, rekonstruētas 

iekšējās telpas. 

2012.g.- Būvdarbu pabeigšana 

plānota līdz 2012.gada februārim. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
125157.64 

Ventspils novada 

pašvaldība 
48817.25 

KOPĀ 173974.89 

25 

Ziru pagasta 

koplietošanas ceļu 

Vītoli - Lazdaine, 

Vītoli - Dimanti 

rekonstrukcija (10-

08-L32100-000080) 

21.12.2009 

 

20.12.2011 

Ziru pagasta koplietošanas ceļu 

Vītoli - Lazdaine, Vītoli - Dimanti 

rekonstrukcija 1.3 km garumā. 

Projekts pabeigts 2011.gadā 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
65826.45 

Ventspils novada 

pašvaldība 
80457.77 

KOPĀ 146284.22 
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26 

Comenius 

(Starptautiskā skolu 

partnerība Piltenes 

vidusskolai) 

01.08.2012 

 

31.07.2013 

Noticis skolēnu un pedagogu 

mūžizglītības pasākums Spānijā, 

Turcijā, kā arī Latvijā - Kuldīgā. 

2012.g.- Turpināt Piltenes 

vidusskolas skolēnu un pedagogu 

sadraudzību, piedaloties 

tematiskos pasākumos skolu 

daudzpusējās sadarbības 

pasākumos ārvalstīs projekta 

"Leave some water for us!" 

ietvaros. 

Eiropas Sociālā fonda 

līdzekļi (100%) 
14758.88 

27 

Jūrkalnes tautas 

nama rekonstrukcija 

(10-08-L32100-

000092) 

11.02.2009 

 

10.02.2012 

Veikta Jūrkalnes tautas nama kā 

vietējas nozīmes kultūras 

pieminekļa rekonstrukcija, veikta 

arī teritorijas sakārtošana – 

bruģēta laukuma ierīkošana, 

atpūtas vietu ar soliņiem, 

stādījumiem, šupolēm ierīkošana. 

2012.g.- Būvdarbu pabeigšana 

plānota līdz 2012.gada februārim. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
193918.67 

Ventspils novada 

pašvaldība 
112615.1 

KOPĀ 306533.77 

28 

Ventspils novada 

izglītības iestāžu 

energoefektivitātes 

uzlabošana (KPFI-

7/29) 

27.12.2010 

 

30.09.2012 

Izstrādāti tehniskie projekti, 

uzsākti būvdarbi Ances 

pirmsskolas izglītības iestādē 

„Vālodzes”, Tārgales pamatskolā, 

Užavas pamatskolā un internātā, 

Popes pamatskolā un Puzes 

pamatskolā. 

2012.g.-  Būvdarbu pabeigšana 

plānota līdz 2012.gada vidum. 

Objektos tiks veikts energoaudits. 

Klimata pārmaiņu finanšu 

instruments 
431226.71 

Ventspils novada 

pašvaldība 
324727.48 

KOPĀ 755954.19 

29 

Rakstnieks 

bērniem, bērni 

rakstniekam 

01.04.2011 

 

30.12.2011 

Ugāles pagasta bibliotēkā notika 

tikšanās ar rakstnieci Dzintru 

Klētnieci ar monoizrādi 

"Mežonīgie pīrāgi”. Pirms izrādes 

tika nolasīts grāmatu apskats. Pēc 

izrādes noskatīšanās notika 

pārrunas par izlasītajām grāmatām 

un redzēto izrādi. Projekta 

ietvaros bija paredzētas trīs 

radošās darbnīcas, kurās bērni 

gatavoja maskas. Pagatavotās 

maskas tika izliktas izstādē. 

Projekts pabeigts 2011.gadā. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējums 
155 

KOPĀ 155 

30 
Sarunas par teātri 

un dzīvi 

01.04.2011 

 

30.09.2011 

Projekta ietvaros notika 

iedzīvotāju tikšanās ar 

rakstniecēm L.Guļevsku un 

L.Ernstoni Zlēku pagasta 

bibliotēkā.  

Projekts pabeigts 2011.gadā. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējums 
130 

KOPĀ 130 

33 

Usmas pagasta 

tautas nama 

rekonstrukcija (11-

08-L32100-000206) 

03.02.2012 

 

02.02.2014 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Usmas tautas nama "Ausekļi" 

rekonstrukcijas darbi. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
12600 

Ventspils novada 

pašvaldība 
163690 

KOPĀ 176290 

34 

Sabiedriskā centra 

izveide Ancē, 

Ances pagastā (11-

08-L32100-000202) 

11.11.2011 

 

06.03.2014 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā 

Ances muižas, parka un celiņu 

rekonstrukcijas darbi. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
70600.97 

Ventspils novada 

pašvaldība 
14144.26 

KOPĀ 84745.23 
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35 

Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšana 

pašvaldību publisko 

teritoriju 

apgaismojuma 

infrastruktūrā 

(KPFI-13/21) 

BLĀZMA, 

PILTENE 

30.01.2012 

 

01.07.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Projekta ietvaros paredzēta esošo 

gaismekļu nomaiņa pret jauniem, 

energoefektīviem vienas diodes 

LED gaismekļiem Blāzmā līnijā 

„Vecā pagastmāja – Šoseja” un 

līnijā „Gājēju tiltiņš - Aizsargu 

nams „Blāzma””, bet Piltenē - 

līnijā „Lielā iela – Ganību iela –

Jelgavas iela- Skolas iela” un 

līnijā „Piltenes parks”. 

Klimata pārmaiņu finanšu 

instruments 
25014.42 

Ventspils novada 

pašvaldība 
25111.82 

KOPĀ 50126.24 

36 

Brīvdabas estrādes 

izveide Užavas 

pagastā (11-08-

ZL01-Z401101-

000003) 

17.10.2011 

 

30.12.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Tiks izstrādāts tehniskais projekts, 

ar kuru saskaņā tiks izbūvēta 

brīvdabas estrāde. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
13500 

Ventspils novada 

pašvaldība 
4800 

KOPĀ 18300 

37 

Piebraucamās vietas 

laukuma 

labiekārtošana un 

pārvietojamās 

tirdzniecības vietu 

nojumju 

izgatavošana / 

uzstādīšana 

nekustamajā 

īpašumā "Krasti", 

Jūrkalnes pagastā 

Ventspils novadā 

(11-08-ZL01-

Z401101-000002) 

17.10.2011 

 

01.06.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Jūrkalnes pagastā tiks labiekārtots 

piebraucamās vietas laukums, 

izvietotas atkritumu urnas un 

pārvietojamās tirdzniecības 

nojumes. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
3312.57 

Ventspils novada 

pašvaldība 
1177.81 

KOPĀ 4490.38 

38 

Estrādes, 

inženierkomunikāci

ju un teritorijas 

labiekārtojuma 

jaunbūve 

nekustamajā 

īpašumā "Tautas 

nams", Jūrkalnes 

pagastā, Ventspils 

novadā (11-08-

ZL01-Z401101-

000001) 

17.10.2011 

 

30.09.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Plānots izveidot estrādes, 

inženierkomunikāciju un 

teritorijas labiekārtojuma 

jaunbūve Jūrkalnes pagastā. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
13383.76 

Ventspils novada 

pašvaldība 
4758.68 

KOPĀ 18142.44 

39 

Gājēju ietves 

rekonstrukcija un 

elektriskā 

apgaismojuma 

jaunbūve (11-08-

ZL13-Z401102-

000004) 

26.01.2012 

 

30.11.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Projektā plānota būvprojekta 

izstrāde, ar ko saskaņā plānota 

gājēju ietves rekonstrukcija un 

elektriskā apgaismojuma 

būvniecība Ugālē. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
12600 

Ventspils novada 

pašvaldība 
4480 

KOPĀ 17080 

40 

Re, kur muzikanti 

spēlē (11-08-LL14-

L413203-000002) 

25.08.2011 

 

31.08.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Projekta ietvaros tiks iegādāti 

mūzikas instrumenti Ugāles 

pūtēju orķestrim. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
3166.21 

Ventspils novada 

pašvaldība 
1125.79 

KOPĀ 4292.00 

41 

Bērnu rotaļu 

laukuma ierīkošana 

Piltenes pilsētā (11-

08-LL26-L413201-

000003) 

17.10.2011 

 

01.05.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Projekta ietvaros Piltenē tiks 

izveidots un aprīkots bērnu rotaļu 

laukums. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
3688.52 

Ventspils novada 

pašvaldība 
1311.48 

KOPĀ 5000.00 

42 

Sporta inventāra 

iegāde Zlēku 

pagasta 

iedzīvotājiem (11-

17.10.2011 

 

30.04.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Tiks iegādāti trenažieri sporta 

zāles izveidošanai Zlēku pagasta 

iedzīvotājiem. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
5782.17 

Ventspils novada 

pašvaldība 
2055.90 
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08-LL26-L413201-

000005) 
KOPĀ 7838.07 

43 

Tautas nama telpu 

aprīkojuma iegāde 

un uzstādīšana, 

kvalitatīvu 

pakalpojumu 

nodrošināšanai 

iedzīvotājiem (11-

08-LL26-L413101-

000001) 

17.10.2011 

 

26.07.2012 

Projektu plāno uzsākt 2012.gadā. 

Jūrkalnes tautas namam tiks 

iegādāts skatuves aprīkojums, 

aizkari, kā arī jauni krēsli un 

galdi. 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai 90% 
5121.69 

Ventspils novada 

pašvaldība 
1820.90 

KOPĀ 6942.59 

44 

Piltenes vidusskolas 

zēnu mājturības un 

tehnoloģiju 

kabineta 

iekārtošana 

2011.g. 

Lai īstenotu paredzētās apmācību 

programmas, ir nepieciešami 

darbgaldi (ēvelsoli), koka virpa un 

rokas instrumenti zēnu mājturības 

klasē. Tika organizēts 

kokapstrādes pulciņš. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

398.00 

45 
Ēdamtelpas 

labiekārtošana 
2011.g. 

Te ļoti pietrūkst ēdam zonas 

pirmsskolas vecuma bērniem – 

skolas ēdnīcas galdi un krēsli ir 

nepiemērotā augstumā. Vēlme 

iegādāties piemērota augstuma 

mēbeles un veikt telpas 

labiekārtošanas darbus. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

128.00 

46 
Krucifiksa 

atdzimšana 
2011.g. 

Vēlme uz Jūrkalnes Romas katoļu 

draudzes zemes (blakus kapsētai 

sabiedrībai brīvi pieejamā vietā) 

uzstādīt jaunizveidotu autentisku 

kultūrvēsturisku objektu – 

krucifiksu. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

337.85 

47 
Dāvāsim prieku sev 

un citiem 
2011.g. 

Iecere labiekārtot Zlēku muižas 

parku, uzstādot solus un galdus, 

paredzēts izvietot arī informācijas 

stendu , kā arī uzlikt jaunas 

margas tiltiņam pie ieejas parkā. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

400.00 

48 

Reitterapijas stūrīša 

labiekārtošana 

Tārgales pagastā 

2011.g. 

Tā kā pieaug interese par 

reitterapiju, ir vēlme nožogot 

atsevišķu laukumiņu šīm 

nodarbībām. Nepieciešams 

izgatavot arī pakāpienus ar 

platformu, lai nodarbības būtu 

pieejamas arī cilvēkiem 

ratiņkrēslos. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

400.00 

49 

Rūķīši atklāj 

pasauli caur 

grāmatām, spēlēm 

un rotaļlietām 

2011.g. 

Vēlme radīt piemērotu vidi bērnu 

garīgai attīstībai, veicinot 

darbošanos ar jaunām spēlēm, 

grāmatām un rotaļlietām. Tiktu 

izgatavoti un uzstādīti arī jauni 

grāmatu plaukti. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

278.00 

50 Piedzīvojumu sala 2011.g. 

Tā kā šoruden skola plāno atvērt 

otru pirmsskolas grupiņu, 

palielinot bērnu skaitu no 21 uz 

32, ir nepieciešams paplašināt 

esošo rotaļu laukumu un veikt tā 

labiekārtošanu. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

394.00 

51 Saldais miedziņš 2011.g. 

Vēlme radīt iespēju 2-3 gadīgiem 

bērniem apmeklēt pirmsskolas 

grupiņu ar pilnu darba dienu, 

nodrošinot dienas gulēšanu. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

240.67 
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5-6 
gadīgie -  

 209 

1,5 - 4 
gadīgi-  

274 

1,5 -4gadīgi    

283 

5-6 gadīgi 

 214 

52 

Popes pamatskolas 

un pagasta vēstures 

ekspozīcijas 

labiekārtošana 

2011.g. 

Pieteicēja – vēstures skolotāja 

kopā ar skolēniem pēta sava 

pagasta dzīvi un vēsturi, ir 

ierīkota plaša vēstures 

ekspozīcija, organizēti pasākumi 

un uzņemti ekskursanti. Lai plašā 

ekspozīcija būtu labāk 

pārskatāma, ir nepieciešami 

plaukti un vitrīnas. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

100.00 

53 
Mēs – saviem 

bērniem 
2011.g. 

Vēlme Jūrkalnes pamatskolā 

pirmsskolas vecuma bērnu 

vajadzībām izveidot telpu atpūtai 

(diendusai) un telpu mācībām. 

Hipotēku un Zemes bankas 

finansējums projektu 

konkursā "Mēs paši" 

270.00 

 

 
6. Pašvaldības darbības rezultāti 
 

6.1. Ieguldījumi un sasniegumi izglītībā 

     Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde īsteno valsts un pašvaldības izglītības politiku  

Ventspils novada domes deleģētas kompetences ietvaros.  

     Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 16 vispārizglītojošās izglītības 

iestādes: 

 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 

 8 pamatskolas, 

 2 vidusskolas, 

 1 speciālā internātpamatskola. 

 

1. Pirmsskolas izglītība 

 

     Pirmsskolas izglītības programmas Ventspils novadā īsteno 5 pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes, 6 novada pamatskolās atvērtas pirmsskolas grupas.  

     2011./2012. m. g. pirmsskolas izglītības programmu  apguvi uzsāka 483 bērni vecumā no 1,5 – 7 

gadiem, tai skaitā  209 - piecgadīgie un sešgadīgie bērni. 

No jauna atvērta 2-3 gadīgo bērnu pirmsskolas grupa Zlēku pamatskolā. 

     2011. gadā visi novada bērni nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.  

 

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Ventspils novada izglītības iestādēs 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

     2010./2011. m. g.  pirmsskolas izglītības iestādes  un  skolas, kurās ir pirmsskolas  grupas, 

strādāja pie metodiskās tēmas „Daba, tās likumsakarību izzināšana pirmsskolā, izmantojot zinātniski 

pētnieciskās metodes”. 

     2011. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 72 pedagogi, no tiem 6 turpina iegūt  augstāko 

pedagoģisko izglītību; pedagogu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, palielinājies par 2. 

2011. gadā kopā 483 audzēkņi 2010. gadā kopā 497 audzēkņi 
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1.-4. 
klase- 423 

5.-9. 
klase- 585 

10.-12.klase- 

131 
1.-4. 

klase; 425 

5.-9. 
klase; 550 

10.-12.klase   
107 

"A,B" līmenis  
( viegla garīgā 

atpalicība) 
 36 

"C" līmenis 
(vidēji smaga 

un smaga 
garīgā 

atpalicība) 48 

Iegūst 
profesionālo 
kvalifikāciju 

20 

 

2. Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

  

     Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības  programmas piedāvā 11 izglītības 

iestādes. 

     2011./2012. m. g. Ventspils novada vispārizglītojošās  izglītības iestādēs mācās 1082 izglītojamie, 

kas ir par 57 mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā; tas ir saistīts ar dzimstības krasu samazinājumu, 

teritorijas mazapdzīvotību un  ekonomiski aktīvo cilvēku emigrāciju  uz citām valstīm darba 

meklējumos, kā arī darba iespējas Ventspils pilsētā. 

                                    Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                Audzēkņu skaits izglītības programmās 

                                                                                                      Stiklu speciālajā internātpamatskolā 

     Lai efektīvi izmantotu  skolas telpas, nodrošinātu 

daudzpusīgas izglītības pieejamību iespējami tuvāk 

dzīvesvietai, novada izglītības iestādes izveidotas 

par daudzfunkcionālām. Pašvaldība aktivizējusi 

izglītības iestāžu darbu jaunu izglītības programmu 

izstrādē, līdz ar to paplašinot izglītības 

piedāvājumu. Licencētas un akreditētas izglītības 

programmas: 

 pamatizglītības otrā posma ( 7.-9.kl.) 

korekcijas programma – Zlēku, Zūru 

Tārgales pamatskolā, Ugāles vidusskolā;  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – Ances, 

Užavas, Zūru, Zlēku, Tārgales, Jūrkalnes pamatskolā, Ugāles vidusskolā; 

 pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programmas (vizuālā māksla, mājturība, angļu 

valoda, sociālās zinības) –Ances, Popes, Puzes, Zūru, Tārgales, Užavas pamatskolā. 

 neklātienes vidusskolas programma – Ugāles, Piltenes vidusskolā; 

 pirmsskolas izglītības programma -Tārgales, Puzes, Užavas, Zūru, Zlēku, Jūrkalnes 

pamatskolā. 

     Novada Stiklu speciālajā internātpamatskolā tiek apmācīti izglītojamie ar garīgās attīstības 

traucējumiem, papildus iegūstot profesionālo kvalifikāciju –  kokizstrādājumu izgatavošana, 

ēdināšanas serviss. Skolas galvenais uzdevums- panākt kvalitatīvas skolēnu zināšanas, pilnveidojot 

mācību saturu un metodiku, lai audzēkņi spētu integrēties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū.   

2010. gadā kopā 1139 skolēni, t.s. 

1.klasē 92 skolēni  
2011. gadā kopā 1082 skolēni, t.s. 

1.klasē 130 skolēni 
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augstskolā 

79% 

strādā 

15% 

nav 

informācijas 

6% 

10. klasē- 

49,2%  

vidējās 

profesionālā

s izglītības 

iestādēs- 7% 

arodskolās- 

36,8% 

strādā- 4% 

nav 

informācijas, 

izbraukuši 

no valsts - 

3% 

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

vidējās izglītība programmu apguves. 

      2011.gadā 12.klasi ar „Atestātu” beidza 41 izglītojamais, tai skaitā augstskolās izglītību turpina 

79 %, strādā- 15 %, par 6 % izglītojamo nav informācijas. 
 

     2011.gadā 9.klasi ar „Apliecību par pamatizglītību” beidza 108 izglītojamie, no tiem izglītību 

vidusskolas 10. klasē turpina  49,2 %, vidējās profesionālās izglītības iestādēs – 7 %, arodskolās- 

36,8 %, strādā – 4 %, nav informācijas vai 

izbraukuši no valsts – 3 %. 

Ventspils novada skolu 9. klašu  

                  beidzēju skaits, kuri turpina izglītību 
                                                                                      

 

                                                                                 

 

 

 

   
  

 
 
 

 

 3. Pedagoģisko darbinieku kvalifikācija un tālākizglītības iespējas 

     2011. gadā novada vispārizglītojošās skolās strādāja 159 pedagogi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, 1 pedagogs  iegūst augstāko izglītību. Salīdzinot ar 2010. gadu pedagogu skaits 

samazinājies par 3. 

 

     Novada pedagogu kvalifikācija ir augsta; tiek nodrošināta nepārtraukta pedagoģisko kompetenču 

paaugstināšana. 

 

     Pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšanai  tiek izmantoti Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes projekti „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšana prioritārajos  mācību priekšmetos” -  mērķstipendijas saņēma 14 eksakto 

mācību priekšmetu un svešvalodu pedagogi,  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, mērķstipendijas saņemšanai tika atbalstīti 130 novada izglītības 

iestāžu pedagogi. 3. aktivitātē  „Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana” 2.pakāpi 

ieguva 41 pedagogs, 3.pakāpi- 78 pedagogi, 4. pakāpi- 5 pedagogi. 

 

 

 

 

Ventspils novada skolu 12. klašu                                                                                                

                beidzēju skaits, kuri turpina izglītību 
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Kultūrizglītības programma 
41% 

Vizuāli lietišķās mākslas 

programma 
35% 

Sporta programma 
9% 

Novadpētniecības, vides 

izglītības programma 
11% 

Teātra programma 
4% 

4.  Nozīmīgākie rekonstrukcijas darbi pirmsskolas  un vispārējās izglītības iestādēs 2011. gadā: 

Nr. Veiktie  darbi Izmaksas LVL Izglītības iestāde 
1. Valsts budžeta finansētā un novada  

pašvaldības līdzfinansētā projekta „Klimata 

pārmaiņu finanšu instruments” (KPFI) 

ietvaros veikta energoefektivitātes 

uzlabošana. 

LVL 633,9 tūkst., 

t.sk. LVL 203,7 tūkst. 

pašvaldības līdzfinansējums 

 

Ances PII „Vālodzīte, 

Popes PII „Zemenīte”, 

Tārgales, Puzes, Užavas 

pamatskolā.  

 

2. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai ( ELFLA) projekta „Zlēku 

pamatskolas sporta zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija” ar pašvaldības 

līdzfinansējumu- sporta zāles pārbūve un 

telpu ierīkošana galda spēlēm. 

„Sporta kompleksa rekonstrukcija 

nekustāmā īpašumā Tārgales skola”- sporta 

kompleksā grīdas seguma nomaiņa, 

ventilācijas, siltā ūdens padeves ierīkošana, 

dušas telpu ,ģērbtuvju un tualešu 

piemērošana cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

„Ances pagasta sporta zāles un kultūras 

nama rekonstrukcija” – veikta sporta zāles  

rekonstrukcija. 

 

 

„Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas 

rekonstrukcija”- veikta sporta zāles 

rekonstrukcija. 

 

LVL 143,4 tūkst., 

t.sk. LVL 41,6 tūkst. 

pašvaldības līdzfinansējums. 

 

 

 

LVL 157,4 tūkst., t.sk. LVL 

35,2 tūkst. 

pašvaldības līdzfinansējums. 

 

 

 

 

 

 

LVL 99,3 tūkst., t.sk. LVL 

25,6 tūkst. pašvaldības 

līdzfinansējums. 

 

 

LVL 149,8 tūkst., t.sk. LVL 

45,7 tūkst.  

pašvaldības līdzfinansējums. 

Zlēku pamatskolā 

 

 

 

 

 

 

 

Tārgales pamatskolā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ances pamatskolā 

 

 

 

 

 

Puzes pamatskolā 

 

5. Audzināšanas darbs, interešu izglītība 

  

     Interešu izglītības un audzināšanas metodiski informatīvo darbu veic novada Skolēnu nama 

pedagoģiskie darbinieki. 

     Interešu izglītības programmas tiek īstenotas novada vispārizglītojošajās skolās, ievērojot to 

kvalitāti un atbilstību skolēnu interesēm. Programmas 

vadīja 44 pedagogi, darbojās 7 programmas ar 23 apakšprogrammām  un kopējo dalībnieku skaitu – 

869. 

      Vislielākais dalībnieku skaits ir kultūrizglītības programmās-  41 %,vizuālās, lietišķās mākslas 

programmās – 35 %, sporta – 9 %, novadpētniecības, vides izglītības- 11%, teātra – 4 %. 

Ventspils novada interešu izglītībā īstenotās programmas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats 2011  39 

     Kultūrizglītības programmas  ietvaros novadā un reģionā notika vairāki pasākumi un konkursi, 

kuros ir  gūti  labi panākumi; muzikālajā konkursā „Balsis” Kurzemes novadā Ugāles vidusskolas 

vokālajam ansamblim -1.pakāpes diploms, tautas dziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala” Puzes, 

Popes  pamatskolu komandām 1. pakāpes diploms, vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lietas un 

tēli” Liepājā 12 novada  dalībnieku darbiem – godalgotas vietas, Atzinība Ugāles vidusskolas vides 

izpētes komandai VISC organizētajā pasākumā „Skolēni eksperimentē”, Popes pamatskolas jauno 

satiksmes dalībnieku veiksmīga dalība konkursā „Gribu būt mobils”. 

 

     Arī turpmāk interešu izglītības programmas tiks īstenotas uz vispārizglītojošo skolu bāzes, 

ievērojot audzēkņu pieprasījumu un intereses. 

 

     Domājot par izglītības iestāžu darbības, pakalpojumu un infrastruktūras attīstību turpmākajos 

gados, par prioritāru uzskatāma: 

- izglītības kvalitātes nodrošināšana; 

- apvienoto klašu skaita samazināšana; 

- novadā deklarēto skolēnu piesaistīšana novada izglītības iestādēm; 

- mācību materiālās bāzes modernizācija; 

- sadarbības aktivizēšana starp skolu, skolēniem, vecākiem un sabiedrību; 

- izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana; 

- ēku siltināšana, telpu kosmētiskie remonti, mēbeļu nomaiņa; 

- teritoriju labiekārtošana, pirmsskolas iestāžu rotaļlaukumu labiekārtošana; 

- izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāte – mācību audzināšanas un interešu izglītības iespēju 

nodrošinājums visiem pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma bērniem; 

- skolas darbojas kā pagasta sabiedrības vienotājas un izglītotājas. 

 

     Samazinoties bērnu skaitam gan Latvijā, gan Ventspils novadā, turpmākajos gados būs 

nepieciešams izvērtēt izglītības iestāžu tīklu pašvaldībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats 2011  40 

6.2. Ieguldījumi un sasniegumi kultūrā 

 

     Kultūra ir pamatvajadzība – tā ir sabiedrības pamats. Tieši kultūras esamība nodrošina izpratni 

par eksistenci un vidi, palīdz atrast savu vērtību un vajadzību izpausmi. Uz kultūru vērsta darbība ir 

nepieciešama, lai liktu pamatus ilgtspējīgai nākotnei. 

 

     2011.gadā Ventspils novadā darbojās 10 kultūras un tautas nami, kuros strādāja 12 darbinieki.  Ar 

speciālo augstāko izglītību kultūras jomā strādā 1 darbinieks, ar vidējo speciālo izglītību kultūras 

jomā strādā 3 darbinieki, ar vidējo speciālo izglītību ne kultūras jomā strādā 5 darbinieki un 2 

darbiniekiem ir 1.līmeņa augstākā izglītība ne kultūras jomā. 

     Tārgales un Vārves pagastos darbojas 

kultūras darba organizators, un aktivitātes 

notiek uz skolu bāzes, vai pasākumu veidošanai 

piemērotās telpās. 

2011.gadā pēc renovācijas atjaunoti un  atvērti 

tika Kultūras un Tautas nami Puzē, Ugālē, 

Jūrkalnē.  

 

    Novadā 2012.gada sezonā darbojās 43  amatiermākslas kolektīvi ar 556 dalībniekiem, no tiem 33 

pašvaldības apmaksāti un 19 dažādu interešu kopas, kas apvienoja 215 interesentus. 

Pašvaldības kultūras vajadzībām budžetos kopsumā 2011.gadā atvēlējušas 494415LVL. 

 

    IIV Vispārējiem dziesmu un IV Deju svētku, kuri notiks 2013.gadā, gatavošanās procesā  

Ventspils novadā iesaistījušies 5 deju kolektīvi, 1 jauktais koris, 1 pūtēju orķestris, 6 folkloras kopas. 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā 2011.gadā Ventspils novada pašvaldība izlietojusi 

205514Ls (inventārs, telpas, transports, uzturēšana) un 7234Ls kolektīvu vadītāju atalgojumam.  

 

     Ventspils novadā 2011.gadā notikuši tradicionālie pasākumi, kuri stiprina kultūras vērtību 

apzināšanos novadā un aktivizē pagastu iedzīvotājus iesaistīties sava novada kultūrvides veidošanā. 

2011.gada novada pasākumi: 

 Ventspils novada Vasarsvētku koncerts (amatierkolektīvu atskaite par sezonas darbību) 

Zlēkās 

 Ventspils novada Saulgrieži Jūrkalnē (Ventiņi līgo suitos) 

 Amatierteātru festivāls „Noņem masku” Piltenē 

 Novada pagastu diena Ventspils Brīvdabas muzejā  

 Pagastu svētki ar kultūras programmu 

 

     2010./2011. mācību gadā Ventspils novadā darbojās divas kultūrizglītības iestādes. 

Piltenes Mūzikas skolā mācījās 81 audzēknis un strādāja 11 pedagogi. 

Ugāles Mūzikas un Mākslas skolā mācījās 63 audzēkņi un strādāja 9 pedagogi. 

 

      Abu skolu audzēkņi piedalījušies dažādos konkursos, festivālos, skatēs un guvuši panākumus: 

Piltenes Mūzikas skolas 10 audzēkņi piedalījušies  5 dažādos konkursos iegūstot 2.-3vietas. 

Ugāles Mūzikas un Mākslas skolas 32 audzēkņi, saņemot atzinības rakstus un 2-3.vietas diplomus. 

 

     Kultūra dod iespēju cilvēkam apzināties sevi, atpazīt vērtības, izpausties, būt radošam. Kultūra ir 

attīstības kvalitatīvā dimensija. 

 Piltenes KN    

 Ances KN 

 Puzes KN 

 Zlēku KN 

 Popes KN 

 

 Užavas TN 

 Usmas TN 

 Jūrkalnes TN 

 Ziru TN 

 Ugāles TN 
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Par Ventspils novada amatiermākslas kolektīvu sasniegumiem liecina rezultāti skatēs 2011.gadā: 

 

Kolektīvs Pagasts Iegūtie punkti, 

vērtējums 

Max. iegūstamie 

punkti 

AT Vārve 38 50 

JDK "Atspole" Piltene 36,78 50 

VPDK     " Ance" Ance 38,22 50 

VPDK "Spiekstiņi" Ugāle 36,00 50 

JDK "Palēciens"  Ugāle 32,89 50 

PO "Ugāle" Ugāle skatē nepiedalījās 50 

JK "Eglaine"  Ugāle 37,11  

(II pak.) 

50 

SVA " Ziedu laiks" Tārgale 41 50 

FK "Kāndla" Tārgale II pak.  

FK bērnu "Piški kāndla"  Tārgale II pak.  

SVA "Saiva" Užava 39,33 50 

AT Užava 42 50 

SVA Zlēkas 38,33 50 

EA "Maģie suiti" Jūrkalne II pak.  

AT Usma 35 50 

FK bērnu "Vēlava" Vārve II pak.  

SVA "Rūta" Piltene 40,66 50 

JVA “Zumm…” Piltene 40,16 50 

AT Piltene 45 50 

FK "Pūnika" Pope I pak.  

AT Pope 45 50 

AT Ugāle 40 50 

AT Jūrkalne 39 50 

FK "Sītava" Puze I pak.  

SVA "Mežaroze" Puze 44,66 50 

Trio "Pa īstam" Puze 44,66 50 

SDK Ance 36,22 50 

AT  Ziras 35 50 

 
Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums 

 

Reģionālās reformas gaitā 2009.gada vasarā tika izveidots Ventspils novads, saglabājot 

līdzšinējo Ventspils rajona teritoriālo sadalījumu ar 12 pagastu pārvaldēm, kuru pakļautībā saglabājās 

arī visas 13 vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas. Novada bibliotēkas turpina savu darbību, tagad 

jaunā statusā - kā pašvaldības struktūrvienības. 

 

Ventspils novada publiskās bibliotēkas ir kultūras, izglītības un informācijas iestādes, kuru 

galvenais mērķis ir nodrošināt bibliotēku krājumu un visa veida informācijas brīvu pieejamību un 

izmantošanas iespējas. Bibliotēku ilgtermiņa mērķis ir veicināt iedzīvotāju daudzpusīgu un 

ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu, nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību un saturīgas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmēt mūžizglītības iespējas un saglabāt vietējas nozīmes kultūras 

mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Visas 13 bibliotēkas akreditētas vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas statusam līdz 2013.gada 

20.novembrim. 
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1.Novada bibliotēku darba rādītāji 

 

Atskaites periodā bibliotekārā darba rādītājus nevar skaidrot viennozīmīgi. Iepriecinošs fakts ir 

lasītāju skaita pieaugums par 1% salīdzinājumā ar 2010.gadu, neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits 

ir samazinājies par 2%. Par 1% pieaudzis arī izsniegums, toties arvien turpina samazināties 

izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. Aizvadītajā gadā par 14% samazinājies arī 

bibliotēku apmeklējumu skaits, kura lielāko daļu sastāda datoru un interneta lietotāji. Bibliotēku 

darbinieki šo samazinājumu skaidro ar iedzīvotāju finansiālo iespēju palielināšanos un vēlmi pēc 

komforta – sava personīgā datora. Nenoliedzams ir fakts, ka uzlabojusies interneta pieejamība tuvāk 

cilvēku dzīvesvietai, turpretī bibliotēku datori ir nolietojušies. Apmeklējumu skaitu ietekmēja arī 

divu – Puzes un Tārgales bibliotēku reformas: Tārgales bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām un 

Puzes bibliotēkā tika veikts kapitālais remonts. Šo darbību laikā bibliotēkas apmeklētājiem ilgu laiku 

bija slēgtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2010 +/- (%) 2011 

Lasītāji 3304 + 1 3338 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 1184 + 1 1190 

Apmeklējumu skaits 80156 - 14 70315 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 40789 - 16 35298 

Izsniegums 109182 + 1 109821 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 19925 - 26 15841 

Bibliotēku darba kvalitāte 2008 2009 2010 +/-(%) 2011 

Dokumentu skaits uz 1 

lasītāju 
27 25 26 - 1 25 

Izsniegumu skaits uz 1 

lasītāju 
32 33 33 0 33 

Apmeklējumu skaits uz 1 

lasītāju 
20 24 24 - 15 21 

Krājuma apgrozība 1.2 1.32 1.29 + 1 1.30 
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rājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

     Novada publiskās bibliotēkas krājumu komplektēšanai izmanto pašvaldības piešķirto 

finansējumu, dažādu sponsoru un iedzīvotāju dāvinājumus un Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansētajos projektos iegūtos izdevumus. 

 

     Krājuma komplektēšanas avoti 2011.gadā bija pirkumi vairumtirdzniecības bāzēs („Latvijas 

Grāmata”), mazumtirdzniecības iestādēs (Ventspils un Kuldīgas grāmatnīcas), firmās (IK „Virja”), 

seriālizdevumu abonēšana (Abonēšanas centrs „Diena”), dāvinājumi (iedzīvotāju individuālie un no 

LNB Konsultāciju centra saņemtie izdevumi), no lasītājiem nozaudēto vietā saņemtie izdevumi. 

Mazs pienesums aizvadītajā gadā bija no VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. 

 

Krājumu kustība 2008 2009 2010 +/- (%) 2011 

Ienācis 3681 2467 3557 - 1 3538 

t.sk. grāmatas 3387 2250 2559 + 5 2688 

Izslēgts 8984 7023 5625 - 49 3726 

t.sk. grāmatas 8778 6856 5344 - 65 3230 

Krājums pārskata perioda beigās 91058 86489 84484 0 84300 

t.sk. grāmatas 89385 84811 82025 - 1  81483 

seriālizdevumi 1437 1451 2225 + 13 2569 

      

     Komplektējot, papildinot un norakstot krājumu, tiek ņemti vērā lasītāju pieprasījumi un 

mūžizglītības vajadzības, samērojot ar finansiālajām iespējām. 

 

     2011.gadā savu rotāciju turpināja Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda grāmatu kopas. Ls 800 

apmērā no Ventspils novada domes līdzfinansējuma reģiona Galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai 

tika iepirktas vērtīgas monogrāfijas, uzziņu un nozaru literatūras grāmatas, kādas nevar atļauties 

pagastu bibliotēkas ierobežoto līdzekļu dēļ. Tās rotācijas kārtībā apceļo visas novada bibliotēkas. 

 

     Atlases veidā, izvērtējot novada bibliotēku krājumus un lasītāju pieprasījumus, bibliotēkām tiek 

piedāvāti arī norakstītie izdevumi, kuri Ventspils bibliotēkas krājumā ir vairākos eksemplāros, bet 

nav pagastu bibliotēkās. 
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     2007.gadā uzsākta arī Ventspils Galvenās bibliotēkas depozītbibliotēkas funkciju veikšana, kurai 

novada līdzfinansējumā panākts depozītbibliotēkas speciālista (0,5 slodze) atalgojums, kurš koordinē 

krājumu atlasi no mazizmantotās literatūras, pēdējo eksemplāru uzņemot krātuvē, kā arī veicina 

depozītbibliotēkas un rotējošā fonda izmantošanu. 

 

     Atskaites periodā bibliotēkas turpināja darbu pie krājumu atlases no liekiem dubletiem, 

mazizmantotām, saturā novecojušām un nolietotām grāmatām. Kopsavilkumā uz 1 novada 

iedzīvotāju ir 25 dokumentu vienības no bibliotēku kopkrājuma, kas ir par 1% mazāk kā 2010.gadā. 

 

2.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

     Kā pašvaldību publiskās iestādes Ventspils novada bibliotēkas apkalpo pārsvarā savus pagasta un 

Piltenes pilsētas iedzīvotājus, tomēr bibliotēku pakalpojumi ir pieejami visiem apmeklētājiem, 

neskatoties uz deklarēto dzīves vietu, nacionalitāti, vecumu u.c. 

      

     Novada pagastu bibliotēkās lietotājiem ir pieejami bezmaksas pakalpojumi: 

 brīvpieejas grāmatu krājums (uz 01.01.2012.- 84300 dokumentu vienības); 

 vairāk kā 40 nosaukumu periodiskie izdevumi; 

 informācija par bibliotēku krājumu (100%) Kurzemes virtuālajā kopkatalogā 

http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv; 

 informācija par novada bibliotēkām, jaunieguvumiem un aktualitātēm 

Ventspils bibliotēkas un Ventspils novada pašvaldības mājas lapās 

http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas, 

http://www.ventspilsnovads.lv/ 

 novadpētniecības un dažādu uzziņu kartotēkas; 

 novadpētniecības un dažādu nozaru literatūras tematiskas izgriezumu mapes; 

 82 datorizētas lietotāju darba vietas ar interneta pieslēgumu; 

 bezvadu internets; 

 kopēšana, printēšana, skenēšana; 

 bezmaksas pieeja interneta resursiem un datubāzēm - www.letonika.lv, 

www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka;  

 SBA pakalpojumi; 

 Ventspils bibliotēkas rotējošais fonds un ceļojošās izstādes; 

 tematiski pasākumi un izstādes; 

 grupu un individuālas apmācības lietotājiem informācijas tehnoloģiju un 

resursu lietošanā. 

 

     Maksas pakalpojumi ir tikai par dokumentu kopēšanu, printēšanu un skenēšanu Jūrkalnes, 

Piltenes, Ugāles un Zlēku bibliotēkās.  

 

     Bibliotēku darba laiki ir saskaņoti ar pagastu pārvaldēm un organizēti tā, lai bibliotēku 

pakalpojumi būtu pieejami un izdevīgi plašākam lasītāju lokam. Bibliotēkas ir atvērtas 35 - 42 

stundas nedēļā no 8.00, 9.00 vai 10.00 un darbojas līdz 18.00, 19.00 vakaros. Jūrkalnes, Piltenes, 

Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu bibliotēkas atvērtas arī sestdienās. Katra mēneša pēdējā 

ceturtdiena paredzēta bibliotekāru tālākizglītības pasākumiem, kurus organizē Ventspils bibliotēka kā 

reģiona Galvenā bibliotēka. 

http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv/
http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas
http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
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     2011.gadā reģiona kopkatalogā turpināts ievadīt informāciju ne tikai par visu novada bibliotēku 

jaunieguvumiem, bet veikta arī mazizmantotas un novecojušas literatūras norakstīšana. Kopkatalogā 

ir pieejama 100% informācija par novada bibliotēku krājumiem. Salīdzinoši ar 2010.gadu kopējais 

krājums samazinājies tikai par 185 vienībām. 

 

     Projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros novada publiskajām 

bibliotēkām tika nodrošināta bezmaksas pieeja datubāzēm - www.letonika.lv,  www.filmas.lv. un ļoti 

iepriecinoši – no 2011.gada 1.janvāra arī Lursoft laikrakstu bibliotēka.  

 

     Uzziņu un informācijas darbs Ventspils novada bibliotēkās balstās uz ziņu, uzziņu un informācijas 

meklēšanu gan tradicionālajos informācijas nesējos – grāmatās, vārdnīcās, enciklopēdijās, bibliotēku 

veidotajās tematiskajās mapēs, gan (un arvien vairāk) - dažādos elektroniskos resursos: katalogos, 

portālos, datubāzēs, iestāžu un institūciju mājas lapās. Ikdienas darbā bibliotekāri apmāca un palīdz 

lasītājiem nepieciešamās informācijas meklēšanā.  

 

     Visvairāk uzziņas bibliotēkā meklē neklātienes studenti un mācību iestāžu audzēkņi. Skolēnu 

projektu nedēļā bibliotekāri ne tikai nodrošina skolēnus ar nepieciešamajiem materiāliem, bet māca 

arī pašiem tos sameklēt bibliotēkas krājumā un datubāzēs. 

 

     Pārsvarā starpbibliotēku abonementa kustību Ventspils novadā veido dokumentu pieprasījums no 

Ventspils Galvenās bibliotēkas un starp kaimiņu bibliotēkām pagastos. Īpaši aktīva sadarbība 

grāmatu apmaiņā ir starp Ugāles un Usmas bibliotēkām.  

 

 2010 +/-(%) 2011 

Iekšzemes SBA 2773 + 40 4648 

no citām bibliotēkām saņemti dokumenti 2497 + 24 3268 

uz citām bibliotēkām nosūtīti dokumenti 276 + 80 1380 

 

3.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

     2008.gadā projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros bibliotēkās tika uzlabots interneta pieslēguma 

ātrums, pieslēgts bezvadu internets un ar jauniem datoriem apgādātas datorlietotāju darba vietas. 

Atskaites periodā informācijas tehnoloģiju skaits palicis nemainīgs. Diemžēl to tehnoloģiskais 

stāvoklis ir kritisks: novecojuši un nolietoti tie vairs nenodrošina apmeklētāju vajadzības, kas 

nenoliedzami ietekmējis arī kopējo apmeklējumu skaita samazināšanos. Visvairāk jauni datori 

nepieciešami tieši pašiem bibliotekāriem, lai sekmīgi veiktu bibliotekāros procesus, noformētu 

dokumentus, apgūtu un saglabātu informāciju. 

 

 2006 2008 2011 

Datoru skaits kopā 51 98 98 

t.sk. personālam 16 16 16 

bibliotēkas lietotājiem 35 82 82 

Printeru skaits 15 15 15 

Skeneru skaits 2 1 1 

Kopējamo iekārtu skaits 6 7 6 

Multifunkcionālo iekārtu skaits 1 16 16 

 

http://www.letonika.lv/
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     Joprojām ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE strādā tikai divas publiskās bibliotēkas - 

Ugālē (no 2004.) un Piltenē (no 2008.). Tajās visi bibliotekārie procesi notiek automatizēti. 

2010.gadā ar BIS ALISE Inventarizācijas moduli šajās bibliotēkās veiksmīgi tika veikta 

inventarizācija un pie tam ļoti īsā laikā – trijās dienās. 

 

     VVBIS projekta ietvaros ar BIS SKOLU ALISE 2010.gadā darbu uzsāka arī 5 novada skolu 

bibliotēkas (Piltenes un Ugāles vidusskolas, Tārgales, Zlēku un Zūru pamatskolas). Atskaites periodā 

darbs sistēmā turpinājās. Ugāles un Tārgales skolu bibliotēkas jau savu krājumu kopkatalogā ir 

ievadījušas pilnībā. Vienotajā lasītāju datubāzē ir ievadīta informācija par šo un arī Zūru skolas 

bibliotēku lasītājiem un grāmatu saņemšanas un izsniegšanas process notiek automatizēti. Diemžēl 

pašvaldībai nenodrošinot ar atalgojumu bibliotēkas speciālistu, visi procesi ir apstājušies Zlēku 

pamatskolas bibliotēkā.  

 

4.Novadpētniecības darbs 

 

     Visās novada bibliotēkās novadpētniecības krājums ir izvietots atsevišķos plauktos vai telpas daļā. 

Literatūra un dažādi materiāli par novadu un tematiskas novadpētniecības mapes ir brīvi pieejamas 

apmeklētājiem. Arī aizvadītajā gadā bibliotēkas turpināja darbu pie novadpētniecības materiālu 

apzināšanas, sistematizēšanas un kārtošanas izgriezumu mapēs, fotogrāfiju albumos. Piltenes 

bibliotēka joprojām uztur un papildina novadpētniecības kartotēku, Ances bibliotēka – pagasta 

notikumu faktu kartotēku. Ugāles bibliotēka BIS ALISE veido bibliogrāfiskos aprakstus Kurzemes 

virtuālā kopkataloga Novadpētniecības datubāzē. 

 

      Bibliotēkas aktīvi izmantojušas LNB digitālo datubāzi www.periodika.lv, lai papildinātu savu 

novadpētniecības materiālu klāstu ar izdrukām no vecām avīzēm. Arī lasītāji ir novērtējuši bibliotēku 

lomu sava novada, dzimtās vietas vēsturiskā un kultūras mantojuma saglabāšanā, uzticot bibliotēkai 

un daloties ar savu ģimeņu fotoattēliem un dzimtas stāstiem un dokumentiem. 

 

     Novadpētniecības darba jomā ilglaicīgi pagastu bibliotēku sadarbības partneri ir Ventspils 

literatūras muzejs „Senču putekļi” (Piltenes un Zlēku bibliotēkai), vietējie pilsētas un pagastu 

(Piltenes, Vārves un Zūru bibliotēkām) un skolu muzeji (Popes bibliotēkai). Jaunu sadarbības 

partneri ieguvusi Piltenes bibliotēka - nūjotāju klubiņu, kopā iesaistoties Letonikas projektu TAKA. 

Šajā projektā aizvadītajā gadā iesaistījās arī Ugāles un Zlēku bibliotēkas. Kopā ar aktīvākajiem 

bibliotēku apmeklētājiem tika izstrādāti maršruti un apzināti materiāli par Lagzdienas pilskalnu, 

Piltenes pildrupām,  Priekšpilteni, Ugāles Dūņezeru, Zlēku skolu. Ugāles bibliotēka iesaistījās arī 

Sociālā Latvijas iepazīšanas projektā „Latvijas leģendu Mājas karte”, ar bibliotēkas atbalstītājiem 

apkopojot ziņas un fotogrāfijas par Ugāles teikām un ievietojot tās interneta vietnē. 

 

     Ar saviem materiāliem bibliotēkas aktīvi iesaistās ikgadējo „Pagastu svētku” programmās. Par 

novada ievērojamākajiem cilvēkiem, aktuāliem un vēsturiskiem faktiem novada dzīvē bibliotēkas 

organizē dažādas izstādes un pasākumus. Pagasta represēto iedzīvotāju dokumentālās liecības un 

viņu likteņstāstus apkopo Zūru bibliotēka. Bagātīgu materiālu klāstu no vietējiem iedzīvotājiem 

apkopo un skenē Vārves bibliotēka. Usmas un Zlēku bibliotēkas aktīvi „meklē talantus” savu 

iedzīvotāju vidū, lai pēc tam bibliotēkas telpās izvietotu šo cilvēku roku darbu izstādes. 

 

     2011.gadā nenovērtējams pienesums novadpētniecības krājumam bibliotēkās bija Ugāles 

mākslinieces un novadpētnieces Laimdotas .Junkaras sastādītā „Rāpatu grāmata”. Ugāles, Usmas un 

http://www.periodika.lv/
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Piltenes bibliotēkās šai grāmatai tika organizēti atvēršanas svētki, tikšanās ar autori un iedzīvotājiem, 

ekskursijas, pārrunas un diskusijas. 

 

     Ugāles bibliotēka novadpētniecības darbā - foto hronikas veidošanā iesaistījusi vietējos 

entuziastus, kas fotografējot fiksēja sava pagasta savdabību un unikalitāti. Lai par projektu un tā 

rezultātiem uzzinātu plašāka sabiedrība, iegūtās foto kolekcijas tika ievietotas portālā 

www.biblioteka.lv/libraries/ugales-pagasta-biblioteka un citās interneta vietnēs. Atsaucoties 

aicinājumam iesaistīties projektā „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”, Ugāles iedzīvotājs A.Hmeļņickis - 

video filmēšanas entuziasts piedāvāja bibliotēkai līdzās fotohronikai veidot arī novadpētniecības 

videofondu, kurā glabātos viņa filmētie materiāli par Ugāli un ugālniekiem. Tādējādi tika paplašināts 

bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts. Tagad bibliotēkā ikvienam interesentam ir iespēja 

noskatīties Ugālē notikušos un nofilmētos pasākumus no 2005.gada. 

 

5.Projektu izstrāde 

 

    Viens no būtiskākajiem Ventspils bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas uzdevumiem ir 

veicināt novada bibliotēku pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, tāpēc tā regulāri piedalās 

dažādu projektu izstrādēs. Tā kā iepriekšējo gadu atbalstītajos projektos novada bibliotēku 

apmeklētāji – gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie, visatsaucīgāk ir novērtējuši pasākumus - tikšanās 

ar latviešu rakstniekiem, dzejniekiem un žurnālistiem, arī 2011.gadā Ventspils bibliotēka šo tradīciju 

turpināja un VKKF regulāro konkursu trīs kārtās iesniedza 3 projektus: 

      Rakstnieks lauku bibliotēkā – 6. turpinājums. Daļēji atbalstītā (Ls 65) projekta ietvaros Ziru 

bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Gundegu Repši.  

      Rakstnieks lauku bibliotēkā - 6.1. turpinājums tika atbalstīts pilnā apmērā (Ls 325). Šajā 

projektā Jūrkalnes iedzīvotāji oktobrī tikās ar jauno rakstnieci Lauru Dreiži. Novembra sākumā 

Popes bibliotēkas apmeklētāji iepazina Latvijas senvēsturi rakstnieka Jāņa Lejiņa skatījumā. Usmas 

bibliotēkā viesojās Valdis Rūmnieks un pasākums notika Aleksandra Čaka zīmē, sakarā ar autora 

jaunās grāmatas – dzejnieka biogrāfijas iznākšanu. Decembrī Ventspils Rakstnieku mājā reģiona 

bibliotēku darbinieki noslēguma seminārā tikās ar folkloristi Janīnu Kursīti, lai meklētu un saskatītu 

senās latviskās zīmes un simbolus šodienā. Projekts noslēdzas 2012.gada janvārī, kad Ugāles 

bibliotēkā ar Māras Cielēnas pasakām un dzejoļiem iepazīstas jaunāko klašu skolēni un bērnudārza 

vecāko grupiņu audzēkņi. 

      Un pasaka nebeidzas – piesaistīti līdzekļi Ls 390 apmērā. Projekta aktivitātes (grāmatu lasīšanas 

stundas, literārie konkursi, tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Maiju Laukmani, Inesi Zanderi, 

Andru Manfeldi, Juri Zvirgzdiņu, Māri Runguli un Ivetu Skapsti) norisināsies 2012.gada 1.pusgadā 

un galvenā mērķauditorija ir bērni un pusaudži.  

      Projekts „Un pasaka nebeidzas” vispirms tika iesniegts Liepājas Kultūras pārvaldes rīkotajā 

projektu konkursā, bet netika atbalstīts. 

     Atskaites periodā turpinājās arī VKKF 2010.gadā atbalstītā projekta Tuvais tālums aktivitātes. Tā 

ietvaros Popes, Puzes, Vārves, Zlēku un Usmas bibliotēkās viesojās rakstnieki, žurnālisti – ceļojumu 

aprakstu autori Pēteris Strubergs, Liāna Miķelsone, Zigmunds Bekmanis un Elvita Ruka.   

     Projektu ietvaros notikušie pasākumi nav bijuši tikai autoru priekšlasījumi, bet gan dzīvas un 

interesantas rakstnieka – lasītāja sarunas, pēc kurām pieaugusi interese gan par viņu darbiem, gan arī 

par sarunās skartajām kultūrvēsturiskajām, literārajām tēmām un personībām. Šie literārie pasākumi 

kopā rakstniekiem ir kļuvuši par gaidītiem svētkiem novadu bibliotēkās. Visvairāk tiem gatavojas un 

pēc tam novērtē tieši skolu jaunatne un pedagogi, jo tiek veicināta gan ārpusklases lasīšana, gan 

radošās un komunikāciju prasmes.  
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Aizvadītajā gadā arī novada bibliotēkas izstrādājušas un iesniegušas projektus dažādos 

konkursos: 

 Valsts lasīšanas veicināšanas programmā Lasi un piedalies Bērnu žūrijā – 5 novada 

bibliotēkas – Ances, Piltenes, Popes, Puzes un Zūru bibliotēkas. 

 Sarunas par teātri un dzīvi –VKKF atbalstu guva Zlēku bibliotēkas projekts, kura ietvaros 

Zlēku bibliotēkā viesojās žurnālistes un grāmatu autores Līga Blaua un Lia Guļevska. 

 Sabiedrība ar dvēseli Nīderlandes fonda KNHM projektu konkursā pieteikumu izstrādāja 

Zlēku bibliotēka, cerot atrisināt ļoti aktuālo remonta jautājumu. Dāmu klubiņa dalībnieces 

vēlējās pašu spēkiem veikt kosmētisko remontu darbinieka telpā, lai iekārtotu nodarbību 

stūrīti. Tika sastādīta tāme un iesniegts projekts, diemžēl tas neguva fonda atbalstu. 

 Konkursam „Darīsim kopā” - Užavas bibliotēka iesniedza projektu par bērnu un jauniešu 

atpūtas stūrīša iekārtošanu. Diemžēl projekts neguva atbalstu telpu šaurības dēļ. 

 Ziru bibliotēkas vadītāja aktīvi iesaistījās pagasta pārvaldes pieteikuma izstrādē Nīderlandes 

fonda KNHM projektu konkursam. Ziru pagastam tas bija pēdējais gads, kad no Nīderlandes 

tika piešķirts finansējums. Projekta ietvaros tika labiekārtota Ziru pagasta dīķa pludmale. 

Tagad tā ir pārtapusi par jauku un sakoptu atpūtas vietu Ziru pagasta iedzīvotājiem un 

viesiem. Projekts saucās „Varžu dīķis peldētājiem”. Bibliotēkas vadītājas uzdevumi bija 

fotografēt projekta gaitu, apstrādāt attēlus, veidot noslēguma prezentāciju, kā arī risināt visus 

jautājumus, kas skāra informāciju tehnoloģijas. Nobeigumā tika izveidota izstāde Ziru 

pagasta telpās, bet bibliotēkā pagasta iedzīvotājas Līgas Jēkas personīgā varžu kolekcija. 

Izstādi papildināja arī dažādi materiāli no bibliotēkas - enciklopēdijas, bildes, atklātnes un 

žurnāli par vardēm. 

 Stāstu laiks bibliotēkās - Piltenes pilsētas bibliotēka kā  Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu 

bibliotēka” UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā projektā” turpināja 

organizēt dažādus Stāstu pasākumus – gan ar savu pilsētnieku piedalīšanos, gan ar 

pieaicinātiem stāstniekiem un viesiem – L.Reiteri, I.Peldeķi, I.Celitāni: „Interneta stāsti”, 

„Konservēšanas stāsti”, „Nūjotāju stāsti”, „Kāzu vedēju stāsti”, „Mūzikas skola stāsta par 

Somiju” un pasākumu bērniem „Zili zaļi brīnumi”.  

 Letonikas projektā TAKA – Piltenes, Ugāles un Zlēku bibliotēkas kopā ar interesentu grupām 

izstrādāja vairākus tūrisma maršrutus – takas pa interesantām vietām tuvākā apkārtnē un 

ievietoja aprakstus interneta vietnē. 

 Ugāles bibliotēka Valsts Kultūrkapitāla Fondam iesniedza projektu Rakstnieks bērniem - 

bērni rakstniekam. Atbalstītā projekta ietvaros tika novadītas trīs radošās darbnīcas, kurās 

bērni gatavoja mežonīgo pīrāgu maskas pēc bērniem ļoti populārās Māra Putniņa grāmatas 

motīviem. Noslēgumā bērniem bija iespēja noskatīties Dzintras Klētnieces uzvedumu par 

mežonīgajiem pīrāgiem. 

 Ugāles bibliotēka 2011.gadā sagatavoja vēl divus projektu pieteikumus, kuri diemžēl netika 

atbalstīti. Viens no tiem bija projekts konkursam „Sprīdis labākai dzīvei 2011” – Tiksimies 

izstāžu zālē!, kas paredzēja mūsdienīgas, interaktīvas izstāžu zāles ierīkošanu vietējo 

iedzīvotāju radošo darbu eksponēšanai. 

 Otrs Ugāles bibliotēkas pieteikums tika iesniegts Hipotēku bankas Klientu klubam „Mēs 

paši” izsludinātajā projektu konkursā. Tika izstrādāts projekts Mana digitālā Ugāle, kas 

piedāvāja izvietot bibliotēkā digitālo informācijas ekrānu - TV, kurā tiktu rādītas video un 

foto kolekcijas par Ugāles pagasta aktuāliem notikumiem, vēsturi, vidi, objektiem, cilvēkiem 

un to vaļaspriekiem. 
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 2011.gadā Ugāles bibliotēka turpināja realizēt projektu 3i – ieraugi, iekadrē, ievieto. Tas tika 

izstrādāts Bila un Melindas Geitsu fonda finansētās un Mortensona Centra ASV realizētās 

starptautiskās bibliotēku Līderu un inovatoru apmācību programmas ietvaros. Par projekta 

līdzekļiem (Ls 1292.00) Ugāles bibliotēka iegādājās kvalitatīvu fotoprinteri un spoguļkameru, 

un bibliotēkas novadpētniecības fonds tika bagātināts ar foto kolekciju par notikumiem 

pagastā 2011.gadā. 

 

6.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

 

     Uz 2006.gadā noslēgtā līguma starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils rajona padomi pamata 

Ventspils bibliotēka kā reģiona Galvenā bibliotēka turpina vadīt, plānot un koordinēt metodisko un 

konsultatīvo darbu novadā. 2011.gada vasarā, kad Ventspils bibliotēka gatavojās atkārtotai 

akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusā, Ventspils novada dome līdzfinansējuma līgumu 

pagarināja uz nākošiem pieciem gadiem (līdz 2016.gadam)  

 

     Metodisko darbu veic speciālists darbā ar novada bibliotēkām, pēc nepieciešamības iesaistot arī 

citus Ventspils Galvenās bibliotēkas speciālistus - tālākizglītības pasākumu organizēšanā, izstāžu un 

pasākumu organizēšanā, projektu izstrādē, metodisku un konsultatīvu padomu sniegšanā, praktiskā 

palīdzībā bibliotēku apsekojumos, kā arī darbā ar bērniem. 

Viena no galvenajām metodiskā darba prioritātēm joprojām ir bibliotēku darbinieku 

tālākizglītība, bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana. Aizvadītajā gadā Ventspils 

novada un pilsētas publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem notikuši vairāk kā 15 tālākizglītojoši 

pasākumi – semināri, kolektīvas un individuālas apmācības (skat. tabulu zemāk) un viens pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Liepājas novada bibliotēkām. 

 

Pārskata periodā apsekotas visas novada bibliotēkas, dažas arī vairākkārt. Apsekojumos 

sniegtas konsultācijas dažādos bibliotekārā darba jautājumos. Vislielākā vērība joprojām tiek veltīta 

krājuma kvalitātei un praktiska palīdzība sniegta krājumu atlasē no mazizmantotās, nolietotās 

literatūras. Lai uzlabotu novada bibliotēku krājumus un lasītājiem piedāvātu plašāku literatūras 

klāstu, metodiskā darba speciālists veido ceļojošas tematiskas un jaunākās literatūras kopas gan no 

Ventspils bibliotēkas, gan depozītbibliotēkas, gan Bērnu un jauniešu centra krājumiem, gan no 

Rotējošā fonda. 

Reģiona kopkatalogā turpināts ievadīt informāciju ne tikai par visu novada bibliotēku 

jaunieguvumiem, bet veikta arī mazizmantotas un novecojušas literatūras norakstīšana. Gada sākumā 

apkopoti novada bibliotēku darba statistiskie rādītāji par 2010.gadu un ik mēnesi tiek apkopota 

informācija par aktuāliem notikumiem novada bibliotēkās un ievadīta Ventspils bibliotēkas mājas 

lapā: 

http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas/sadala/59/novada_bibliotekas 

 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2011.gadā samazinājušies galvenie darba rādītāji bērnu un jauniešu apkalpošanā. 

Bērnu un jauniešu līdz 18 

darba rādītāji 
2009 2010 +/-(%) 2011 

Lasītāji 1299 1184 +1 1190 

Apmeklējumu skaits 43543 40779 -16 35298 

Izsniegums 20639 19925 -26 15841 

Krājums 10866 11027 +3 11371 

Jaunieguvumi (grāmatas) 555 593 -10 538 

Norakstītas grāmatas 1098 432 -123 194 

http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas/sadala/59/novada_bibliotekas
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No kopējiem bibliotēku darba 

rādītājiem (%) 
2009 2010 +/-(%) 2011 

Lasītāju skaits 37 36 = 36 

Apmeklējumu skaits 52 51 -1 50 

Izsniegums 18 18 -3 15 

Krājums 13 13 +1 14 

Jaunieguvumi (grāmatas) 25 23 -3 20 

Norakstītas grāmatas 16 8 -7 1 

 

Vieni no populārākajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem novada bibliotēkās aizvien ir 

bijuši pasākumi lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Diemžēl atskaites periodā tajā 

pieteicās tikai 5 novada - Ances, Piltenes, Popes, Puzes un Zūru bibliotēkas, jo valsts finansējums 

bērnu grāmatu kolekcijai netika nodrošināts. Toties lai saglabātu šīs programmas tradīcijas, 

Jūrkalnes, Ugāles, Užavas, Ziru un Zlēku bibliotēkas izstrādāja un organizēja pašas savus lasīšanas 

veicināšanas pasākumu ciklus. 

Gan ikdienas darbā individuāli, gan organizējot bibliotekārās stundas bibliotēkās uz vietas un 

skolās, bibliotekāri turpinājuši apmācīt skolas bērnus un jauniešus bibliotēku abonēto datubāzu un e-

katalogu izmantošanā. Atzinīgi novērtēti bija pasākumi, kuros tika iepazītas interneta vietnes – 

www.pasakas.net, www.zibo.lv. Daudzus pasākumus bibliotēkās kuplināja latviešu filmu 

noskatīšanās portālā www.filmas.lv. Bibliotēkas piedalījās arī e-prasmju nedēļas, Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas un Droša interneta konkursa aktivitātēs. 

 

6.3. Sociālā dienesta darbības rezultāti 

     

    Sociālais dienests ir Ventspils  novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 

organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ventspils novada iedzīvotājiem.  

Sociālais dienests darbojas uz Nolikuma pamata, darbā ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un iekšējo normatīvo aktu noteiktās prasības un 

uzdevumus.  

     Ventspils novada dome ir apstiprinājusi Sociālā dienesta izstrādātos saistošos noteikumus „Par 

trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes /personas statusa noteikšanu Ventspils novadā,”  „Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”   un 

 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība,”  kuros izstrādāti kritēriji pašvaldības 

pabalstu  saņemšanai. 

 

     Sociālajā dienestā strādā 16 sociālā darba speciālisti, no tiem  6 sociālie darbinieki ar 2 līmeņa 

augstāko izglītību sociālajā darbā, no tiem viens sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un 

viens sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem,  8 sociālās palīdzības organizatori, viens 

sociālās palīdzības organizators ar pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā, 7 sociālās 

palīdzības organizatori  iegūst sociālā darba speciālista kvalifikāciju un  2 aprūpētāji, no tiem viens 

aprūpētājs  Užavas pagastā un viens aprūpētājs Ugāles pagastā.  

 

     Sociālais dienests organizē sociālā dienesta sēdes, kuras notiek divas reizes mēnesī, pavisam 

notikušas 24 sēdes un izskatīti 2161 iesniegumi par sociālās palīdzības vai pakalpojumu saņemšanu. 

Izsniegtas  1046 trūcīgo ģimeņu/ personu izziņas. Pabalsti tika piešķirti apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 2011. gadā sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem piešķirts LVL 

325 983, 2010. gadā budžets sociālai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem LVL 215456. 

 

http://www.pasakas.net/
http://www.filmas.lv/
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Izmaksātie sociālie pabalsti 2011.gadā:   

SOCIĀLE PABALSTI  2010 2010 2011 2011 

Nr.  Pabalstu veids  LVL  Ģimenes 

/personas  

LVL  Ģimeņu 

skaits  

1. Dzīvokļa pabalsts  24098 482 25207 432 

2 Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanai 

164098 351 201781 424 

3. Skolēna ēdināšana  20852 392 31438 467 

4. Pabalsts aprūpe mājās  1500 12 1090 10 

5. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā  540 3 1400 8 

6. Vienreizējs bērniem – bāreņiem 

patstāvīgās dzīves uzsākšanai 

540 6 720 8 

7. Vienreizējs pabalsts sadzīves 

priekšmeta un mīkstā inventāra iegādei  

1050 6 2200 8 

8 Pabalsts ikmēneša izdevumiem 

bāreņiem mācību iestāžu audzēkņiem  

10331 23 9360 23 

9 Apbedīšanas pabalsts  1200 12 200 2 

10 Vienreizējs pabalsts skolas piederumu 

iegādei bērniem, uzsākot mācības 1. 

klasē  

1320 66 2100 105 

11 Pabalsts audžuģimeni 6500 5 9140 7 

12 Bērna piedzimšanas pabalsts  x x 1500 30 

13 Pabalsts politiski represētām personām  x x 3480 174 

  

Sociālā dienesta pirktie sociālie pakalpojumi:  

 Ilgstošā sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

institūcija   

Personu skaits  Izlietotie līdzekļi Ls  

2010 2011 2010 2011 

1 IK „Ārlavas pansija”, Ārlavas 

pagasts, Valdemārpils  

10 4 7800 8640 

2 Biedrība „ Cilvēks Cilvēka 

labā”, Usmas pagasts  

x 14 x 4606 

3 „ Dundagas pansija” Dundaga  4 4 1344 1489 

4 Ventspils pansionāts „ Selga”  x 1 x 472 

5 Sociālās aprūpes nams „ 

Valtaiķi”, Skrundas novads  

2 2 1080 836 

6 Nodibinājums „ Cilvēks 

Cilvēkam” Pāvilosta 

2 1 2760  2296 

7 Pansionāts „ Lauciena” Talsu 

novads  

2 3 2520 5279 

8 Pansionāts „ Venta” Kuldīga  1 1 1500 2753 

 

     Vienu reizi gadā sociālie darbinieki apciemo Ventspils novada vecos un vientuļos pensionārus, 

kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, aizvedot labu 

vēlējumus, pārrunājot  problēmas vai nepieciešama palīdzība kāda jautājuma risināšanā.  



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats 2011  52 

Sociālā dienesta organizētie sociālā rehabilitācija un sociālie pakalpojumi  

Nr. Sociālās rehabilitācijas / pakalpojuma veids  Personu 

skaits 2010  

Personu 

skaits 2011 

1 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās integrācijas 

centrā „ Jaundubulti”  

  

  Politiski represētās personas  6 14 

  Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbaspējas 

vecumā  

2 8 

  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieks  

1 2 

  Atteikts sociālās rehabilitācijas pakalpojums  1 3 

2  Valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums personām ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem   

0 6 

3. Nodibinājums „ Talsu novada krīžu centrs”  3 5 

4 Biedrība Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „ Paspārne” 

Ventspils  

24 23 

5 Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušiem bērniem  8 10 

 

      Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti datora programmā 

Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA’’. 

      Sociālais dienests sadarbībā ar Nevalstiskām organizācijām (NVO) novada iedzīvotājiem piedāvā 

higiēnas pakalpojumus, kā veļas mazgāšana un žāvēšana un dušas pakalpojumus. Pašvaldības  

Higiēnas centri atrodas Vārves pagastā Bērnu centrs” Tīne” un Jaunatnes centrs „ Ligzda” , Ances 

pagasts sociālā dzīvojamā māja „ Ambulance” , Ugāles pagastā  „Ūdri”. Puzes pagastā higiēnas 

pakalpojumus sniedz biedrība „ Samarietis.” Tika izdalītas  Eiropas komisijas programmas ietvaros 

7478 pārtikas pakas 317 trūcīgām ģimenēm.  

      Sociālais dienests rīkoja labdarības akcija  „Skolas soma 2011,” kurā atsaucība no novada 

iedzīvotājiem nebija liela, jo  atbalstu mācību gadu uzsākot saņēma tikai 5 bērni no trūcīgām 

ģimenēm.  

 

      Pamatojoties uz 2009. gada 1. decembra Dāvinājuma līgumu starp Latvijas Pašvaldību savienību 

un Ventspils novada domi, Ventspils novada trūcīgajām mājsaimniecībām tika izsniegtas 196 A/S 

„Latvenergo” dāvanu kartes -  „Elektrības norēķinu kartes 500 kWh”. 

 

      Sociālā dienesta 16 sociālā darba speciālisti apmeklēja izglītošanās un kvalifikācijas 

paaugstināšanas seminārus atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem. Seminārs „Profesionālo robežu 

ievērošana un psiho-sociālās izdegšanas mazināšanas pasākumi,” kurā tika apgūtas zināšanas darbam 

ar klientu. Seminārs „Bērnu tiesību aizsardzība”  piedalījās 4 darbinieki , kurā tika apgūtas zināšanas 

par bērnu tiesību jautājumiem atbilstoši likumdošanai. Semināri papildina zināšanas un pilnveido 

sociālā darba speciālista darbu ar klientiem. 

  

     Domājot par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību novadā  Sociālais dienests strādā pie 

Ventspils novada Sociālā dienesta vidēja termiņa stratēģijas izstrādes, lai  attīstītu alternatīvos 

sociālos pakalpojumus, kā aprūpe mājās un izveidojot ģimeņu atbalsta centrus.  
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6.4. Bāriņtiesas darbības rezultāti 

 

     Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde. Novados, kuros nav teritoriālo vienību, novadu pagastos un novadu pilsētās bāriņtiesa 

Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 

apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā norādītos uzdevumus, ja 

šajos novados, novadu pagastos un novadu pilsētās nav notāra. 

 

Izskatītas lietas un pieņemti lēmumi: 2011.gadā :  

1. Par aprūpes tiesību atņemšanu  un atjaunošanu – 32 lēmumi. 

2. Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu – 4 lēmumi. 

3. Par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu , aizbildņu atbrīvošanu – 24 lēmumi. 

4. Par aizgādņa atlaišanu rīcībnespējīgai personai – 1 lēmums 

5. Par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai – 6 lēmumi. 

6. Par aizgādņa iecelšanu mantojumam – 2 lēmumi 

7. Par atzinuma sniegšanu tiesai par atsevišķas aizgādības noteikšanu-  1 lēmums. 

8. Audžuģimeņu lietas ( ievietošana, uzturēšanās izbeigšana, izceļošana no valsts)–19 lēmumi. 

9. Par atļaujas došanu aprūpes iestādē esošam bērnam  brīvlaikā ciemoties pie vecākiem vai 

citām personām – 2 lēmumi. 

10. Par bērna mantas pārvaldību ( mantojuma, dāvinājuma pieņemšana, naudas līdzekļu 

izlietojums)  - 8 lēmumi. 

11. Par valsts sociālā pabalsta izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākam- 4 lēmumi 

12. Par personas spēju aprūpēt nepilngadīgus bērnus – 2 lēmumi. 

13. Par bērna ievietošanu aprūpes institūcijā un uzturēšanās izbeigšanos tajā institūcijā- 3 lēmumi 

14. Par personas atzīšanu par adoptētāju un bērna adopciju – 1 lēmums 

15.  Par bāriņtiesa iestāšanos asociācijā- 1 lēmums 

 

Bāriņtiesas sēžu norises  skaits un vietas: 

Pagasts 2011.gads 

 

2010.gads Pagasts 2011.gads 

 

2010.gads 

Tārgale 22 17 Ugāle 24 12 

Vārve 20 16 Piltene 14 32 

Zlēkas 11 3 Užava 4 - 

Pope 9 - Jūrkalne 1 - 

Ance 3 3 Ziras 1 - 

Usma 3 4 Puze - 3 

 

     Ar bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu vienpersonisko lēmumu, pamatojoties 

uz to, ka konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, un bērns atradās veselībai bīstamos apstākļos, kā 

arī bērna turpmākā atrašanās ģimenē apdraudēja viņa pilnvērtīgu attīstību, 2011.gada 13 bērni un 

2010.gadā 4 bērni tikuši izņemti no ģimenes vai aizbildņa ģimenes un ievietots krīžu centrā 

„Paspārne” vai  Talsu novada krīzes centrā ģimenēm ar bērniem. 

 

     Veiktas aizbildnībā, audžuģimenēs, institūcijās esošo bērnu dzīves apstākļu pārbaudes, 

noskaidrots bērnu un aizbildņu. audžuģimenes viedoklis par savstarpējām attiecībām, problēmām 

audzināšanā un izglītošanā, meklēts labākais risinājums problēmu gadījumā, konstatējot gadījumus, 

kad bērniem netiek nodrošināta pienācīga aprūpe, tiek sniegts atbalsts vai lemts par aizbildņa 

atcelšanu no pienākumu pildīšanas, bērnu uzturēšanās audžuģimenē izbeigšanos. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
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     Bāriņtiesai nākas saskarties ar gadījumiem, kad vecāki uz nenoteiktu laiku aizbrauc strādāt uz 

ārzemēm, atstājot savus nepilngadīgos bērnus vecvecāku, radinieku vai kaimiņu uzraudzībā. Tikusi 

veikta šādu ģimeņu dzīves apstākļu pārbaude, lai pārliecinātos kā tiek īstenoti bērnu pārstāvniecības 

jautājumi. Kā arī dzīves apstākļu pārbaudes notiek aizgādnībā esošo personu ģimenēs un ģimenēs 

pēc bāriņtiesu, tiesu un  policijas iestāžu lūguma. 

 

Veiktas bērnu un citu rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļu pārbaudes dzīvesvietā   2011.gadā 

Pārvalde Veikto pārbaužu 

skaits 

Pārvalde Veikto pārbaužu 

skaits 

Tārgale 32 Ance 18 

Vārve, Ziras 27 Puze 13 

Zlēkas 15 Ugāle 41 

Užava 14 Usma  22 

Jūrkalne  7 Piltene 49 

Pope 21 Kopā 259 

 

 

Bāriņtiesas lietvedībā reģistrēti 2011.gadā:  

1. Saņemtie dokumenti  ( iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi) – 224 

2. Nosūtītie dokumenti – 408 

Bāriņtiesas lietvedībā reģistrēti 2010.gadā:  

1. Saņemtie dokumenti  ( iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi) – 252 

2. Nosūtītie dokumenti – 435 

 

      Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 17.panta 4.punktu un 7.punktu tikuši izskatīti iesniegumi un 

sūdzības, kā arī sniegta palīdzība bērniem, kuri pēc palīdzības vērsušies bāriņtiesā par: 

1. Vecāku aprūpes pienākumu pildīšanu (vardarbība, domstarpības, bērnu atstāšana novārtā) 

2. Aizbildņu pienākumu pildīšanu. 

3. Aizgādņa pienākumiem rīkojoties ar aizgādnībā esošās personas mantu. 

4. Pedagogu un bērnu savstarpējām attiecībām. 

5. Pusaudžu savstarpējām attiecībām. 

6. Bērnu skolas kavējumiem. 

 

Sniegtas konsultācijas sekojošos jautājumos:  

1. Audžuģimenes statusa iegūšana. 

2. Bērnu aprūpes nodrošināšana vecākiem dodoties uz ārzemēm. 

3. Par bērna adopciju. 

4. Par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgas personas vārda. 

5. Par testamenta rakstīšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (dāvinājums, pirkums, uztura līgums). 

7. Mantojuma saraksta sastādīšana. 

8. Par uzturlīdzekļu piedziņu, u.c. 

9. Par bērna nolaupīšanu- izvešanu uz ārzemēm bez otra vecāka piekrišanas. 
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     Atbilstoši likumam, neviens jautājums, ja tajā ir skartas nepilngadīga bērna vai rīcībnespējīgas 

personas intereses, nevar tikt izskatīts tiesā bez bāriņtiesas pārstāvja  klātbūtnes, tāpēc bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi ir piedalījušies tiesas sēdēs:  

1. Lietās par aizgādības tiesību atņemšanu ( Ventspils tiesa, Kuldīgas rajona tiesa) 

2.  Lietās par personas Lietā par vardarbību pret nepilngadīgo ( Kurzemes apgabaltiesa) 

3. Lietā par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu  (Liepājas tiesa)  

 

Sniegti atzinumi tiesai : 

1. Par atsevišķas aizgādības noteikšanu. 

2. Par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu. 

3. Par aizgādņu iecelšanu rīcībnespējīgām personām. 

 

Sagatavotas un iesniegtas prasības tiesā: 

1. Par aizgādības tiesību atņemšanu. 

2. Par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu. 

3. Par uzturlīdzekļu piedziņu. 

 

     Bāriņtiesu likuma 17.panta 4.daļa nosaka, ka bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības 

iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu 

bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;  Lai nodrošinātu bāriņtiesas 

uzdevumu veikšanu, notikusi un notiek sadarbība ar :  

 

1. Rīgas pilsētas bāriņtiesu, Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas bāriņtiesu, Kuldīgas novada 

pagastu bāriņtiesu, Ventspils pilsētas bāriņtiesu, Lejasciema bāriņtiesu, Salaspils novada 

bāriņtiesu, Jaunpils novada bāriņtiesu, Alsungas novada bāriņtiesu, Ogresgla bāriņtiesu, 

Madlienas bāriņtiesu, Liepājas pilsētas bāriņtiesu 

 

2. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkni, Valsts policijas Rīgas 

reģiona pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas nodaļu. 

 

3. Bērnu aprūpes iestādēm: „Stikli”, „Gaujiena”. 

 

4. Krīzes centriem ģimenēm ar bērniem Ventspilī, Talsos, Rīgā, Zantē. 

 

5. Ventspils novada, Kuldīgas novada, Ventspils pilsētas izglītības iestādēm. 

 

6. Ventspils novada  un Ventspils pilsētas, Kuldīgas novada, Tukuma pilsētas  Sociālo dienestu. 

 

7. Ārstniecības iestādēm- Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, Piejūras slimnīcu ar psihiatrisko 

klīniku Liepājā, Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīcu "Gintermuiža", Pisihoneiroloģisko 

slimnīcu „Ainaži” u.c. 

 

8. Tieslietu Ministriju.  
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Bāriņtiesā veiktās notariālās darbības 2011. gadā:  

Pārvalde Nostiprinājuma 

lūgumu 

sagatavošana, 

apliecināšana 

Darījumu aktu 

sagatavošana, 

apliecināšana 

 

Pilnvaru 

sagatavošana, 

apliecināšana 

Paraksta 

īstuma  

apliecināšana 

Kopijas 

pareizības 

apliecināšana 

Tārgale 15 

 

4 15 13 34 

Vārve, Ziras 23 5 20 24 8 

Zlēkas - - 7 2 8 

Užava 3 3 5 1 - 

Jūrkalne 2 3 5 - - 

Pope 3 5 11 3 17 

Ance 3 1 8 - 4 

Puze 8 18 15 2 9 

Ugāle 20 4 46 36 - 

Usma 4 - 9 - - 

Piltene 6 3 17 3 2 

Kopā:  87 46 158 84 82 

Sagatavoti 2 testamenti-  1 Jūrkalnes pagastā, 1 Vārves pagastā. 

 

Bāriņtiesā veiktās notariālās darbības 2010. gadā:  

Pārvalde Nostiprinājuma 

lūgumu 

sagatavošana, 

apliecināšana 

Darījumu aktu 

sagatavošana, 

apliecināšana 

Pilnvaru 

sagatavošana, 

apliecināšana 

Paraksta 

īstuma  

apliecināšana 

Kopijas 

pareizības 

apliecināšana 

Tārgale 13 5 16 26 24 

Vārve, Ziras 43 9 18 26 25 

Zlēkas 1 1 1 1 3 

Užava 2 - 5 4 - 

Jūrkalne 1 - 12 1 - 

Pope 5 1 4 2 8 

Ance 21 1 9 13 - 

Puze 8 4 11 4 4 

Ugāle 11 2 31 29 4 

Usma 1 - 5 2 - 

Piltene 14 - 11 8 9 

Kopā:  120 32 123 116 77 

 

Semināru, kursu apmeklējumi: 

 

     Septiņi bāriņtiesas darbinieki saskaņā ar „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” noteiktajām 

prasībām  piedalās 40 stundu bezmaksas mācību kursā „Bērnu tiesību aizsardzība”. Kursu norises 

laiks: 17., 24. maijs, 2., 7.jūnijs 

 

      Bāriņtiesas darbības uzraudzību, kontroli veic un metodisko palīdzību sniedz Labklājības 

ministrija, Tieslietu ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

 

      2010.gada oktobrī un 2011.gada 20.jūnijā Valts bērnu tiesību aizsardzība inspekcija veica 

bāriņtiesas lietu pārbaudi par ko tika sastādīti pārbaudes akti. Nekādi pārkāpumi bāriņtiesas 

darbībā par kuriem būtu nepieciešams informēt Ventspils novada domi netika konstatēti. 
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6.5. Būvvaldes darbības rezultāti 

 

 Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2011. gada laikā veiktie darba apjomi: 

N.p.k. Darbu veids Valsts objekti Pašvaldības 

objekti 

Juridisku, un 

fizisku personu 

objekti 

kopā 

1. Izsniegtie arhitektūras 

un plānošanas 

uzdevumi 

28 20 120 168 

2. Akceptētie/ saskaņotie 

būvprojekti 

37 40 146 223 

3. Izsniegtās būvatļaujas 10 17 98 125 

4. Atļaujas zemes 

rakšanas darbiem 

1 8 29 38 

5. Ekspluatācijā 

pieņemtie objekti 

- 9 43 52 

6. Sastādītie 

administratīvo 

pārkāpumu protokoli 

- - 23 23 

7. Izsniegtās izziņas - - 19 19 

8. Sarakste ar 

juridiskajām, fiziskām 

personām 

45 29 433 507 

9. Iekasētās pašvaldības 

nodevas par būvvaldes 

pakalpojumiem (LVL) 

- - - 10965 

10. Sagatavotas atskaites 

Statistikas pārvaldei, 

Ekonomikas 

ministrijai, Valsts 

darba inspekcijai, 

Valsts ieņēmumu 

dienestam.u.c. 

- - - 19 

 

       Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir jūtama Eiropas naudas apguve gan valsts akciju sabiedrību, gan 

pašvaldības izmantotās Eiropas naudas apguvē būvniecības objektu realizācijā. Pašvaldība ir 

uzsākusi sabiedrisko būvju (bērnudārzu,  skolu) siltumefektivitātes uzlabojumus.  

 

     Turpinās pagastu ūdenssaimniecību  

programmas. Novada iedzīvotāji aktīvi piedalās 

mazo vēja ģeneratoru būvniecībā, kā arī uzstāda 

saules baterijas uz māju jumtiem. Saimniecību 

īpašnieki ir pievērsušies savu īpašumu sakopšanā, 

kas izpaužas nelegāli būvēto ēku legalizācijā, 

palīgēku rekonstrukcijās, neesošo būvju izņemšanā 

no kadastra reģistra,  tādā veidā samazinot 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. 

 

 Būvvaldes darbinieki pārbauda darbu 

izpildes dokumentāciju būvobjektā 
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6.6. Komunālās saimniecības darbības rezultāti 

     2011.gadā ir īstenoti vērienīgi projekti ūdenssaimniecības komunikāciju modernizēšanā ar ES 

fondu līdzfinansējumu: 

  

 Vārves pagasta Vārves ciemā īstenota ūdenssaimniecības projekta 1. kārta par kopsummu 

462 625,- LVL, kuras ietvaros rekonstruēti 

ūdensvada tīkli 913m garumā, kanalizācijas tīkli 

1938m garumā, un izbūvēta jauna NAI (notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises); 

 

 Vārves pagasta Ventavas ciemā īstenots 

ūdenssaimniecības attīstības projekts par kopsummu 

806 898,-LVL, kur izbūvētas jaunas NAI, izbūvēti 

jauni un rekonstruēti notekūdeņu tīkli 3222m, 

izbūvēti pievadi pie īpašumiem 220m, ierīkots jauns 

artēziskais urbums, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 

6156 m garumā; 

 

     2011.gadā iesākti būvdarbi ūdenssaimniecības 

komunikāciju modernizēšanā ar ES fondu līdzfinansējumu: 

 

 Vārves pagasta Vārves ciemā ūdenssaimniecības 

projekta 2.kārta par kopējo summu 328 195,- LVL, 

kuras ietvaros plānots izveidot jaunu artēzisko 

urbumu, jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, 

ūdensapgādes tīklu 1930m rekonstrukcija; 

 

 Puzes pagasta Blāzmas ciemā ūdenssaimniecības projekts par kopējo summu 4790250,- LVL, 

kur plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklus 4398 m, notekūdeņu tīklus 534 m, un jaunas NAI. 

 

     2011.gadā iesāktas ūdenssaimniecības komunikāciju rekonstrukcijas projektu izstrādes Vārves 

pagasta Zūru ciemā, Zlēku pagasta Zlēku ciemā, Tārgales pagasta Dokupes ciemā, Usmas pagasta 

Usmas ciemā. 

 

     2011.gadā, centralizētās apkures kvalitātes uzlabošanas kvalitātes uzlabošanas un izmaksu 

ekonomijas nolūkā, tika veikti ieguldījumi: 

 

 Vārves pagasta Ventavas ciemā tika rekonstruētas siltumtrases par 32 000 LVL 

 

  Usmas pagasta katlu mājā tika uzstādīts jauns apkures katls par 10 000 LVL  

 

  Iesākti projektēšanas darbi Puzes pagasta Stiklos, kuru ietvaros tiks rekonstruēta katlu māja 

un siltumtrases. 

 

 

Ūdenssaimniecības projekta 

realizācija Vārves  pagasta   

                          Ventavas ciemā 
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6.7. Ieguldījumi pašvaldības ceļos un ielās 

 

     Ventspils novada pašvaldību ceļu un ielu kopgarums ir 701,43 kilometri, no tiem 19,6 km vai 

2,79% ir ar melno segumu, ielu kopgarums novadā sastāda 32,58 km, tajā skaitā ar melno segumu 

16,58 km vai 50,9%, novadā ir 159349 kv.m. brauktuvju laukumi no kuriem 68158 kv.m. ir ar melno 

segumu. Novadā uz pašvaldību ceļiem tiltu kopgarums sastāda 536 metrus. Pašvaldību ceļu 

uzturēšanai no Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas veidā tiek iedalīti līdzekļi. Šo līdzekļu 

administrēšanu un novadīšanu līdz katrai vietējai pagasta pārvaldei veic saskaņā ar Ventspils novada 

autoceļu fonda statūtiem un metodiku, pēc kuras katrai pagasta pārvaldei līdzekļi tiek iedalīti atkarībā 

no ceļu ( ielu ) garuma un to seguma kvalitātes rādītājiem, atstājot finansējuma rezervi neparedzētiem 

gadījumiem, vai atsevišķu projektu īstenošanai. 

 

     2011.gadā no Valsts Autoceļu fonda saņemta mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 

Ls 237773,- apmērā, bet pašvaldībā 2011.gadā autoceļu (ielu) uzturēšanai un remontiem izlietoti Ls 

242380 , izlietotā summa ir lielāka par saņemto sakarā ar līdzekļu uzkrājumu iepriekšējos gados.  

 Līdzekļu izlietojumā novadā 2011.gadā 68,2 % tika tērēts autoceļu ( ielu ) ikdienas uzturēšanai, 16,6 

% ceļu un ielu rekonstrukcijai, 15,2 % sastāda pārējie izdevumi kuros ietilpst degvielas un eļļošanas 

materiālu iegāde, rezerves daļu, agregātu un materiālu iegāde. 

 

     Ar LAD projekta atbalstu 2011.gadā Ziru pagastā pašvaldības autoceļam izbūvēts asfaltbetona 

segums 1.14 km garumā. 

 

     2011. gadā kopīgi ar Autoceļu direkcijas Ventspils nodaļas darbiniekiem ir izstrādāti vairāki 

priekšlikumi saistībā ar valsts otrās šķiras autoceļu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, un to 

termiņiem kuri no novada pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ tika īstenoti tikai daļēji. 

 

     2012.gadā sakarā ar finansu krīzi valstī  plānotais mērķdotācijas apjoms ir samazinājies un sastāda 

Ls 160779.00, kas ļauj plānot tikai ikdienas autoceļu ,ielu  uzturēšanas darbus. Lai veiktu ceļu 

rekonstrukciju vai ceļu būves darbus jāmeklē finansu iespējas pieejamos projektos.  

  

      2011. gadā ir uzsākta un turpinās novada pašvaldības autoceļu pārreģistrācija saskaņā ar MK 

15.09.2009. noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība. 

2011. gadā uz visiem ziemas un vasaras ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem bija izsludināts 

pašvaldības iepirkums, kas ļāva samazināt darbu izpildes izmaksas. 
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6.8. Sabiedriskā kārtība 

 

Ventspils novada domes Administratīvajā komisijā izskatītās lietas 2011.gadā: 

Nr. 

p/k 

Administratīvā 

pārkāpuma 

kvalifikācija  

Pārkāpuma būtība 

Iz
sk

at
īt

o
 l

ie
tu

 s
k
ai

ts
 

Lietā pieņemtais lēmums 

n
au

d
as

 s
o
d
s 

b
rī

d
in

āj
u
m

s 

iz
b
ei

g
ta

 

A
u
d
zi

n
o
ša

 r
ak

st
u
ra

 

p
ie

sp
ie

d
u
 l

īd
ze

k
ļi

 

n
o
sū

tī
ta

 a
tb

il
st

o
ši

 

p
ie

k
ri

tī
b
ai

 

1 APK 42
1
.p. Smēķēšanas ierobežojumu 

neievērošana 

3 1 2    

2 APK 98
1
.p. 2.d. Par elektroenerģijas, 

siltumenerģijas vai gāzes 

patvaļīgu patērēšanu 

1 1     

3 APK 106.p. Dzīvnieku turēšanas, 

labturības, izmantošanas un 

pārvadāšanas prasību 

pārkāpšana 

7 4    3 

4 APK 152.p. Būvniecības noteikumu 

pārkāpšana 

23 19  4   

5 APK 167.p. Sīkais huligānisms 4   1 3  

6 APK 171
1
.p. alkoholisko dzērienu 

lietošanu vai atrašanos 

alkoholisko dzērienu ietekmē, 

ja to izdarījis nepilngadīgais 

19 14 5    

7 APK 172.p.  Nepilngadīgā iesaistīšana 

alkoholisko dzērienu 

lietošanā 

1  1    

8 APK 172
2
.p. Fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret bērnu 

1 1     

9 APK 173.p. Bērna aprūpes pienākumu 

nepildīšana 

12 2 3 7   

10 APK 187.p. 2.d.  Par nolaidīgu personu 

apliecinoša dokumenta 

glabāšanu, kuras rezultātā 

personu apliecinošs 

dokuments pazaudēts 

2 2     

11 APK 201
44

.p. Necieņa pret valsts simboliem 1  1    

12 Saist.not.34.2.p par nepilngadīgas personas, 

kura nav sasniegusi 16 gadu 

vecumu, atrašanos publiskā 

pasākumā bez vecāku vai 

viņu pilnvarotas personas 

uzraudzības nakts laikā 

5 1 3 1   

                       Kopā:  79 45 15 13 3 3 
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6.9. Ieguldījumi un sasniegumi sportā 

 

1.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. 

  

     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. Nodrošināt talantīgo audzēkņu meistarības pilnveidi vieglatlētikā, veicot 

organizatoriski metodisko vadību. 

 

     BJSS savu darbu veic  5 novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, kur  nokomplektētas 11 

mācību treniņu grupas ar kopējo audzēkņu skaitu – 188. BJSS vada direktore un 6 treneri, kuriem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība.  

 

     Audzēkņi ir startējuši Latvijas Republikas čempionātos dažādās vecuma grupās, kur  izcīnītas 18 

medaļas. Ar labiem panākumiem viens BJSS audzēknis startējis Eiropas komandu čempionātā 

vieglatlētikā Serbijā, kur izcīnīta 6.vieta 3000m skrējienā, Starptautiskajās sacensībās „RIGA CUP” 

– 3.vieta un vienam audzēknim LR  čempiona gods  3000m kavēkļa skrējienā. 13 BJSS audzēkņi 

piedalījās IV Latvijas vasaras Jaunatnes Olimpiādē, kur tika izcīnītas 8 godalgas. Sporta skolas 

audzēkņi ir piedalījušies starptautiskajās, Kurzemes novada un Latvijas Vieglatlētikas Savienības 

kalendārā iekļautajās sacensībās. Latvijas 2011.gada labāko vieglatlētu sarakstā iekļauti 3 BJSS 

audzēkņi un 5 audzēkņi ir LR izlases sastāvā dažādās vecuma grupās. 

 

 

2.Sporta Padome 

 
     2011.gadā Ventspils novada pašvaldībā  tika izveidota Sporta Padome, kuras mērķis ir sekmēt 
sporta un aktīvās atpūtas procesa attīstību un virzību 
novadā. 
 
     Sporta Padomes uzdevums ir virzīt izstrādātos 
priekšlikumus izskatīšanai kultūras un sporta komisijā un 
sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejā; izvērtēt 
sporta un aktīvās atpūtas darbību novadā; izstrādāt 
priekšlikumus par budžeta līdzekļu pieprasījumu ikgadējā 
finansējuma saņemšanai sporta pasākumiem un sporta 
aktivitāšu  organizēšanai pieaugušajiem.    
 
     Sporta darbu vada 9 sporta organizatori. Nodarbības un 
sacensības  tiek organizētas skolu sporta bāzēs. Pēc 
kalendārā plāna tika organizēti novada čempionāti un turnīri  
volejbolā, basketbolā, futbolā, pludmales volejbolā, „zolītē”, 
kā arī ģimeņu svētki. Lielākais pasākums notika Usmas 
pagastā, kur pulcējās sportot gribētāji no visiem pagastiem. 
 
Nākamajā gadā plānots turpināt iesākto darbu, veicot 
sadarbību starp pagastiem  Plānoti jauni sporta pasākumi – 
vieglatlētikā, galda hokejā un riteņbraukšanā. 
 
     Ventspils novada pašvaldība finansiāli atbalstīja triāla 
kluba „Karters” darbību, sniedza atbalstu Murjāņu 
Internātskolas audzēknei- airētājai un viena vieglatlēta 
gatavošanās procesam starptautiskajām sacensībām. 
 

2011.gada čempioni basketbolā- 

Puzes pagasta komanda 
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7. Pasākumi informēšanai par pašvaldības darbību 

      

    2011.gadā Ventspils novada dome turpināja aktīvi informēt 

novada iedzīvotājus par domes pieņemtajiem lēmumiem, 

realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par 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 mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, 

Ventspils vietējā laikrakstā „Ventas Balss”, kā arī reģionālajā 

televīzijā. Par novada aktualitātēm informācija tika sniegta ziņu 

aģentūrai LETA un c. 

 

     2011.gadā Ventspils novada dome turpināja darbu pie 

bezmaksas ikmēneša informatīvā izdevuma izdošanas, kurš 

iznāca reizi mēnesī ar  20 lappušu apjomu. Visi izdevumi 

apskatāmi novada interneta mājas lapā. Ventspils novada 

domes mājas lapā regulāri tika ievietota un atjaunota 

iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, 

gan par iepirkumiem un izsolēm un projektu norisēm. 

 

   Pašvaldības saistošo noteikumu un citu dokumentu (attīstības programmas, publisko pārskatu, 

dažādu nolikumu) iekļaušana mājas lapā un informatīvajā izdevumā atvieglo vietējo iedzīvotāju 

iespējas iepazīties ar tiem. Mājas lapā tiek izziņots kārtējās Domes sēdes laiks un darba kārtība, 

iespēja iepazīties ar saistošo noteikumu projektiem, ir pieejama informācija par pašvaldības 

pārvaldes struktūru, pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm, pašvaldības sadarbības partneriem. Tāpat 

mājas lapā un informatīvajā izdevumā tiek sniegta informācija par lielākajiem pašvaldības 

īstenotajiem projektiem, tiek 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 kopā ar pašvaldības izpilddirektoru un 

domes vadību, SA, Bāriņtiesu, Kultūras nodaļu, Sociālo dienestu, Izglītības pārvaldi ,pēc vajadzības 

piesaistot vēl citus pašvaldības speciālistus. Šāds regulārs pasākums padara efektīvāku pašvaldības 

iekšējās informācijas apriti un līdz ar to arī informācijas sniegšanu sabiedrībai . 

 

     Katru mēnesi kādā no pārvaldēm tiek rīkota iedzīvotāju tikšanās ar novada domes vadību un 

deputātiem, lai runātu par novada, katra pagasta vai pilsētas attīstības jautājumiem un risinātu 

problemātiskus jautājumus, atskaitītos par paveikto novadā. Novada domes pārstāvji piedalījušies arī 

neformālās sarunās ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, lai izzinātu viedokli dažādu jautājumu 

risināšanā. 

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām 

 

     2011. gadā Ventspils novada domes deputātu delegācija viesojās darba vizītē Rēzeknes novada 

domē un Carnikavas novada domē , gūstot pieredzi un informāciju par darbu citās novadu 

pašvaldībās. 

     Savukārt, Jelgavas novada amatpersonas un deputāti bija ieradušies pieredzes apmaiņā uz 

Ventspils novada domi. 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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8. Pielikumi 

8.1. Novada domes lēmums par 2011. gada konsolidēto pārskatu 
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9.2. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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