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1. Priekšvārds 
 
     Šis ir Ventspils novada domes sagatavotais 2009.gada publiskais pārskats.  Tā 

mērķis ir sniegt lakonisku, viegli uztveramu informāciju par pašvaldības darbību, tās 

prioritārajiem virzieniem, par gada budžeta un piesaistīto līdzekļu izlietojumu un 

realizētajiem projektiem 2009.gadā. Lai pašvaldības darbs būtu labāk pārskatāms, 

minētais atskaites periods skaitļos  un faktos salīdzināts arī ar iepriekšējiem gadiem.  

     Publiskais gada pārskats domāts ikvienam Ventspils novada iedzīvotājam, kā arī 

valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem, citām pašvaldībām. 

     Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošana ir pieturas punkts, kad jāatskaitās 

par darbu, panākumiem un neveiksmēm, finansiālo stāvokli. 

     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 dome sastāv no piecpadsmit domes deputātiem. 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 11 komisijas. 

    Novada dome pašvaldības funkciju realizēšanu nodrošina novada domes izveidotās 

iestādes. 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.ventspilsnd.lv . 

     Novada domes pamatbudžetu veido nodokļu ieņēmumi, dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda, pašvaldības ieņēmumi un dažāda veida mērķdotācijas. 

Novada domes un pašvaldības iestāžu iesniegtos budžeta projektus izskata Finanšu 

komiteja un apstiprina novada dome. 

     2009.gadā noslēdzās EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” 

projekta „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas 

reģionā” īstenošana. Projekta rezultātā tika izstrādāta Ventspils novada Attīstības 

programma. 

EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta projektā „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu 

izveide Kurzemes reģionā” notiek projekta „Kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības 

modeļa izstrāde Ventspils novadā” izstrāde. 

      2009.gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda (ELFLA) pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros realizēti divi projekti – 

„Vārves pagasta investīcijas publiskās infrastruktūras uzlabošanā – ceļu 

rekonstrukcija”, „Vārves pagasta investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošanā – sporta angāra rekonstrukcija”. ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 2009.gadā tika sagatavoti un iesniegti 9 

projekta pieteikumi Ances, Puzes, Popes, Tārgales, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku 

pagastos un Piltenes pilsētā. 

 

http://www.ventspilsnd.lv/
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     Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 2009.gadā 

noslēgti trīs līgumi ar Centrālo finanšu līguma aģentūru (CFLA) par projektu ieviešanu 

Piltenes pilsētā, Vārves pagasta Vārves ciemā un Vārves pagasta Ventavas ciemā.  

     2009.gadā noslēgti līgumi un iesākta četru ERAF līdzfinansētu projektu ieviešana 

novada izglītības iestādēs – „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana Piltenes vidusskolā”, „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas 

renovācija”, „Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar kustību 

traucējumiem” un „Izglītības iestāžu informatizācija”. 

     Uzsākot darbu 2009.gada 1.jūlijā, novada dome pārņēma divus Ugāles pagasta 

padomes izveidotus pašvaldības SIA, kas nodarbojas ar pašvaldības funkciju veikšanu 

un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem: 

 PSIA „Ugāles nami”, 

 PSIA „Ugāles veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

    Sakarā ar neefektīvo darbību un sliktajiem finanšu radītājiem iepriekšējā laika 

periodā, PSIA „Ugāles veselības un sociālās aprūpes centrs” uzsākts maksātnespējas 

process. 

    Ekonomiskās krīzes apstākļos Ventspils novada domei jārod risinājumi visu 

pašvaldības iestāžu normālam darbam un pašvaldībai noteikto funkciju izpildei, 

neskatoties uz 2010.gada budžeta finanšu līdzekļu samazinājumu.   

 

 

 

 

Ventspils novada domes 

priekšsēdētājs                                                            Aivars MUCENIEKS 
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2. Vispārēja informācija 
2.1. Ziņas par pašvaldību (atrašanās vieta, teritorija, iedzīvotāji, 

ekonomikas raksturojums) 

 

      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 11 pagasti – Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, 

Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un viena pilsēta ar lauku teritoriju - 

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 un Vasenieku. 

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

pavisam ir 1546 km
2
 mežu. 

     Novada dienvidaustrumu stūrī 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. 

     Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā uz 2009.gada 1.janvāri - 13 795, t.sk. Piltenē ar 

lauku teritoriju  – 1683; Ancē – 732; Jūrkalnē – 370; Popē – 1148;  Puzē – 1027; 

Tārgalē – 1977; Ugālē – 2520; Usmā – 610; Užavā – 604; Vārvē – 1974; Zirās – 565; 

Zlēkās – 587. 

     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 - SIA „Muencinhigs”; „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 pilsetā ar lauku teritoriju - SIA 

„”Vecventa; „Ētos”; „Lemma G”; „Štenbergs un partneri”; Tārgales pagastā - SIA 

„Kurekss”; SIA „SG meži” un VAS „Latvijas valsts meži” kokaudzetava Platene; 

Jūrkalnes pagastā - kooperatīva sabiedrība „Jūrkalnes serviss”; z/s „Straumēni”; 

Vārves pagastā - SIA „Biroja mebeles”. 

      Zemnieku saimniecību darbības spektrs ir visai plašs – no lauksaimnieciskās 

darbības ģimenes vajadzībam 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, 
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augkopība, augļkopība, darzeņkopība. Atsevišķās saimniecibās 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 „Kurss agro”; SIA „Tārgalīte”; SIA „Ugāle 

Agro”; SIA „Jaunpope”; SIA „Lejnieki”; z/s „Krastiņi”; „Akmenkalni”. Ar zirgkopību 

nodarbojas SIA ”LR Kompānija” Popes pagastā; z/s „Demora” un piemājas 

saimniecība „Meieri” Tārgales pagastā. 

     Tūrisma pakalpojumu sniedzēji novada teritorijā ir pietiekošā daudzumā, tomēr 

nepietiekams ir sniegto pakalpojumu klāsts, ko negatīvi ietekmē zemais iedzīvotāju 

blīvums un tūrisma sezonalitate. 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.  

     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”; Vārves pagastā - meliorācijas un ceļu būves uzņēmums - SIA 

"Meliorators", kurš pamatā nodarbojas ar mežu ceļu būvniecību. 

     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 atrodas alus darītava SIA „Zaksi” ar pazīstamo 

tirgus marku „Užavas alus”. 

 

2.2. Ventspils novada domes struktūra un funkcijas 

 

     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 (ZZS), 7 deputāti pārstāv politisko 
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partiju apvienību „Jaunais laiks / Pilsoniskā savienība“ (JL/PS) un 1 deputāts 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 

(ZZS); 

 par novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku sociālajos, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos – deputāti Gunitu Ansoni (JL/PS); 

 par novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku investīciju un attīstības 

jautājumos – deputātu Māri Dadzi (JL/PS);  

 par novada domes priekšsēdētāja vietnieku nekustamo īpašumu un komunālajos 

jautājumos – deputātu Mārtiņu Libkovski (ZZS).    

     Ventspils novada dome 2009.gadā savu darbu ir virzījusi atbilstoši LR likumam 

„Par pašvaldībām“ un 30.07.2009. apstiprinātajam 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 12 sēdes (tai 

skaitā 4 ārkārtas sēdes), kurās pieņemts 361 lēmums.  

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

Ventspilī, LV-3601. 

     Domes funkciju realizēšanai un darbības nodrošināšanai ir izveidotas šādas 

pastāvīgās deputātu komitejas:  

 Finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā, komitejas priekšsēdētājs Aivars 

Mucenieks;   

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

priekšsēdētāja Gunita Ansone; 

 Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja 7 locekļu sastāvā, komitejas 

priekšsēdētājs Māris Dadzis; 

 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 ir izveidotas sekojošas domes komisijas:   

 Administratīvā komisija; 

 Iepirkuma komisija; 

 Budžeta un finanšu komisija; 

 Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija; 

 Sociālo lietu komisija; 

  Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija; 

 Komunālo pakalpojumu, pašvaldības nekustamo īpašumu un transporta 

komisija; 

 Novada vēlēšanu komisija; 

 Dzīvokļu komisija; 

 Projektu, investīciju un būvniecības komisija; 

 Kultūras un sporta komisija; 
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 Administratīvo aktu strīdu komisija; 

 Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija;  

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Ekspertu komisija; 

 Komisija objektu pieņemšanai ekspluatācijā. 

     Novada pašvaldības pārvaldes institūciju (iestāžu kopumu) veido novada domes 

centrālā administrācija – tajā ietilpstošie darbinieki un struktūrvienības (nodaļas) un 

novada domes izveidotās iestādes, to skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības, atbilstoši 

pašvaldībai nodotajai kompetencei. Ventspils novada pašvaldībā ir šādas domes 

izveidotas iestādes : 

 novada domes centrālā administrācija (“Ventspils novada pašvaldība”); 

 Piltenes pilsētas pārvalde; 

 Ances pagasta pārvalde; 

 Jūrkalnes pagasta pārvalde; 

 Popes pagasta pārvalde; 

 Puzes pagasta pārvalde; 

 Tārgales pagasta pārvalde; 

 Ugāles pagasta pārvalde; 

 Usmas pagasta pārvalde; 

 Užavas pagasta pārvalde; 

 Vārves pagasta pārvalde; 

 Ziru pagasta pārvalde; 

 Zlēku pagasta pārvalde; 

 Izglītības pārvalde; 

 Sociālais dienests ar struktūrvienīb Bērnu nams “Stikli”; 

 Sociālās aprūpes centrs “Ugāle”; 

 Sociālās aprūpes centrs “Ance”; 

 Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

 Skolēnu nams; 

 Bāriņtiesa. 

     Novada domes centrālās administrācijas pārraudzībā ir Izglītības un zinātnes 

ministrijas dibināta iestāde – Stiklu speciālā internātpamatskola; novada 

pagastu/pilsētas pārvalžu pakļautībā ir novada domes izveidotas izglītības iestādes: 2 

vidusskolas, 8 pamatskolas, 1 Mūzikas skola, 1 Mūzikas un māksalas skola, 5 

pirmsskolas izglītības iestādes. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs divās 

kapitālsabiedrībās: PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle“; PSIA „Ugāles 

nami“. 

     Novada domes centrālā 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 iestādes 

kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā. 

     Novada domes centrālās administrācijas un pašvaldības iestāžu 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 
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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. 

     Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām“ un Ventspils novada pašvaldības 

strukturālajai uzbūvei, Ventspils novada domes centrālajā administrācijā ietilpst: 

 Kanceleja;  

 Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

 Juridiskā nodaļa;  

 Attīstības nodaļa; 

 Saimniecības nodaļa; 

 Būvvalde;  

 Dzimtsarakstu nodaļa;  

 Sociālais dienests; 

 Izglītības pārvalde; 

 Struktūrvienībās neiekļauti speciālisti informācijas tehnoloģiju, iepirkuma 

un sabiedrisko attiecību jautājumos, civilās aizsardzības un kultūras darba 

organizēšanai, kā arī ceļu un komunālo jautājumu, dzīvokļu jautājuma, 

zemes ierīcības un nekustamo īpašumu jautājumos.  

     Ventspils novada domes centrālajā administrācijā 2009.gadā bija nodarbināti 24 

darbinieki: 6 vīrieši un 18 sievietes, no kuriem 15 ir amatpersonas. Darbinieku vidējais 

vecums ir 46 gadi, 16 novada domes administrācijas nodaļu darbiniekiem ir augstākā 

izglītība, un četriem darbiniekiem maģistra grādi – ekonomikā, visaptverošajā 

kvalitātes vadībā un uzņēmējdabības vadībā. Lai novada pašvaldības  speciālisti 

sekmīgi varētu darboties jaunu uzdevumu veikšanā, papildinot zināšanas un prasmes, 

administrācijas darbinieki 2009.gadā apmeklēja kursus, semināru nodarbības, 

diskusijas un konferences. 

 

 

3. Pašvaldības darbības rezultāti u nto izvērtējums 

3.1. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības, pašvaldības iestāžu pilnveidošanai 

 

    2009.gads bija ļoti nozīmīgs Ventspils rajona un rajona vietējo pašvaldību darbībā. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Rajonu 

pašvaldību reorganizācijas likumu un saskaņā ar Ventspils rajona vietējo pašvaldību 

apvienošanās projektu, tika izveidota viena pašvaldība – Ventspils novada pašvaldība, 

kura darbu uzsāka 2009.gada 1.jūlijā. 

    Piltenes pilsētas domes un pagastu padomju vietā tika izveidotas pilsētas/pagasti 

pārvaldes, kuras nodrošina pašvaldības sniegtos pakalpojumus, kā arī citu novada 

domes noteikto uzdevumu izpildi. 

   Domes darbu nodrošina novada domes cebtrālā administrācija. Tika saglabātas tādas 

iestādes kā Izglītības pārvalde, Skolēnu nams, Bērnu un jaunatnes sporta skola, Stiklu 

speciālā internātpamatskola, Bērnu nams „Stikli“, Ances pagasta sociālais centrs, 

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle““, PSIA „Ugāles nami“, kā arī 

divas vidusskolas, 10 pamatskolas un 5 pirmsskolas iestādes. 

    Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos un pašvaldību finansēšanas jomā, 

2009.gada augustā tika slēgtas Ziru un Usmas pagastu pamatskolas, kā arī gada nogalē 

tika ierosināta maksātnespēja PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle““. 
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     Lai sabalansētu novada pašvaldības budžeta ieņēmumus ar izdevumiem 2010.gadā, 

novada dome 2009.gada 10.septembrī pieņēma lēmumu par novada pārvaldes modeļa 

optimizēšanu. 

    Ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidotas darba grupas, kuras 

uzsāka darbu pie jaunā pārvaldes modeļa izstrādes. 

     2009.gada 26.novembrī novada dome pieņēma lēmumu izveidot divas jaunas 

iestādes : Sociālais dienests un Kultūras pārvalde, kā arī reorganizēt Izglītības 

pārvaldi. Tika noteikts, ka iestāde „Sociālais dienests“ darbu uzsāks 2010.gada 

1.janvārī, bet abām pārējām iestādēm darbs jāsāk ar 2010.gada 1.jūliju. 

 

3.2. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

    2008.gadā tika kārtoti jautājumi par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi, par 

līdzdalību pārrobežu sadarbības projektos un pašvaldību savstarpējās sadarbības 

iespējām, turpināts darbs pie esošo projektu realizēšanas, izvērtētas iespējas un idejas 

jaunu projektu nepieciešamībai un to izstrādei. 

    Regulāri ievietota aktuāla informācija un jaunumi 1x nedēļā Ventspils rajona 

padomes mājas lapā. 

      Nodrošināta un veicināta sadarbība un informācijas apmaiņa ar Latvijas Pašvaldību 

savienību, Vides ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju,   kā arī 

rajona teritorijā esošajām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, apkopota 

statistiska informācija par iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, nodarbinātību, turpināta projekta “Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta 

sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” 

realizācija, projekta laiks no 2008.gada februārim līdz 2008.gada jūnijam. Projekta 

ietvaros notikušas 12 nodarbības un semināri par dažādām tēmām: psiholoģija, dabas 

aizsardzība, datorapmācība, semināri izglītības iestāžu un kultūras darbiniekiem. Kopā 

semināros piedalījušies 150 dalībnieki. 

      Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrācija turpināta projekta 

„Publiskās pieejas interneta punktu izveidošana Kurzemes reģionā” realizācija, 

pārstāvētas Ventspils rajona partneru intereses projektā. Projekta ietvaros vietējām 

pašvaldībām bija iespēja pieteikties vēl papildus finansējuma un tika pagarināts 

projekta realizācijas laiks līdz 2008.gada oktobrim. Publiskajos interneta pieejas 

punktos tika veikti remontdarbi un iegādātas mēbeles un datortehnika. Ventspils rajona 

teritorijā tika izveidoti astoņi bezmaksas publiskās pieejas punkti : Ancē, Popē, Puzē, 

Tārgalē, Usmā, Zlēkās, Vārvē pa vienam punktam, Ugālē izveidoti divi interneta 

pieejas punkti – tautas namā un Ugāles vidusskolā. 

      2009.gadā Ventspils rajona padomes Lietvedības un attīstības nodaļa veicinājusi 

sadarbību ar vietējām pašvaldībām un Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāli: 

par nodarbinātības veicināšanas pasākuma plāna 2009.gadam izstrādi, kurš sagatavots 

un iesniegts NVA. Tika nodrošināta un veicināta sadarbība un informācijas apmaiņa ar 

Latvijas Pašvaldību savienību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju,  

Sabiedrības Integrācijas fondu, kā arī rajona teritorijā esošajām iestādēm, 

sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām. Ir apkopota 

statistiskā informācija par iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, un nodarbinātību rajona vietējās pašvaldībās. 

     Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju rajona padome 

piedalījusies kā partneris EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  

prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona 
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mēroga projektā Nr.LV0055 „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana 

Kurzemes plānošanas reģionā”, kurā vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas 

reģiona administrācija. Projekta kopējais budžets ir EUR 533 319. Norvēģu finanšu 

instrumenta finansējums ir 85% no projekta budžeta, 15% no projekta budžeta 

līdzfinansē Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Liepājas pilsētas dome, 

Saldus rajona padome, Kuldīgas pilsētas dome, Talsu rajona padome, Ventspils 

pilsētas dome un Ventspils rajona padome. Uz Ventspils rajona padomi attiecināmās 

izmaksas ir EUR 32 371, t.sk. līdzfinansējums 15% no Ventspils rajona padomes 

kopējām izmaksām EUR 4 856. 2008.gadā tika uzsākts darbs pie projekta aktivitātes 

„Reģiona pašvaldību stratēģiskās plānošanas dokumentu pilnveidošana/izstrāde”, 

kuras ietvaros uzsāka Ventspils rajona attīstības programmas 2009. – 2015.gadam 

aktualizāciju. Projekta īstenošanas laiks:  2008.gada jūnijs – 2009.gada oktobris. 

     2009.gadā rajona padomē pieņemts lēmums par līdzdalību EEZ/Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko 

aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona mēroga projektā „Komunālās saimniecības 

sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā”. Projekta plānotās kopējās attiecināmās 

izmaksas EUR 423 475. Uz Ventspils rajona padomi attiecināmās izmaksas ir EUR 

11 800, t.sk. līdzfinansējums 15% no Ventspils rajona padomes kopējām izmaksām 

EUR 1 770. Ventspils rajonā plānotā projekta aktivitāte – „Kanalizācijas un 

notekūdeņu saimniecības modeļa izstrāde Ventspils rajonā”. 

     Veikti koordinēšanas darbi EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona 

mēroga projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes 

reģionā” sagatavošanā. 

      Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju turpināts īstenot un veikt 

koordinēšanas darbus EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  

prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona 

mēroga projektā „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes 

plānošanas reģionā”. Projekta ietvaros izstrādāta un 2009.gada 31.martā (protokols 

Nr.50.; 6.§) apstiprināta Ventspils rajona attīstības programma 2009. – 2015.gadam, 

īstenotas citas projektā plānotās aktivitātes: pašvaldību darbinieku apmācību semināri 

par telpiskās attīstības plānošanu, pieredzes apmaiņa Indre Ostfold reģiona pašvaldībās 

Norvēģijā par pašvaldību sadarbību, publiskās privātās partnerības projektu izstrādi un  

ieviešanu un teritorijas plānošanas  jautājumiem. 

       Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju veikti koordinēšanas 

darbi Kurzemes reģiona mēroga projektā „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu 

izveide Kurzemes reģionā”, Ventspils rajonā plānotā aktivitāte – „Kanalizācijas un 

notekūdeņu saimniecības modeļa izstrāde Ventspils rajonā”. Projekta ieviešana sniegs 

būtisku ieguldījumu Kurzemes reģiona attīstībā, veicinot efektīvu valsts politikas 

īstenošanu, t.i., teritoriālās reformas veiksmīgu īstenošanu. Projekta rezultātā tiks 

veicināta ekonomiski attīstītu novadu izveidošana, kas spētu nodrošināt kvalitatīvu 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saviem iedzīvotājiem. 

     Pēc Ventspils novada izveides apkopota informācija par  esošo situāciju teritorijas 

plānojumu un detālplānojumu izstrādē,  kuros pagastos ir izstrādāti un apstiprināti 

teritorijas plānojumi un detālplānojumi, kuros pagastos teritorijas plānojumi nav 

izstrādāti vai ir izstrādes stadijā. Trīs mēnešu laikā no novada domes izveides  bija 

jāizvērtē un jāapstiprina novada domes sēdē visi spēkā esošie teritorijas plānojumi, 

teritorijas plānojumu grozījumi un detālplānojumi, pavisam kopā 62 (sešdesmit divi) 
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plānojumi. Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā 

izskatīti un ieteikti novada domei pārapstiprināt Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju, 

Ances, Jūrkalnes, Popes, Tārgales, Ugāles, Užavas, Ziru, Zlēku un Vārves pagasta 

teritorijas plānojumus, un detālplānojumus. Teritorijas plānojums nav izstrādāts Usmas 

un Puzes pagastos. 

     Visi esošie izstrādātie un apstiprinātie teritorijas plānojumi, teritorijas plānojumu 

grozījumi un detālplānojumi ir izstrādāti saskaņā ar teritorijas plānojumu izstrādi 

reglamentējošiem aktiem, saskaņoti un saņemti atzinumi no MK noteikumos Nr.883 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajām institūcijām. 

     Ventspils novada dome 2009.gada 29.oktobrī  pieņēma lēmumu (protokols Nr.10.; 

62.§) par Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu, apstiprināts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

darba uzdevums. Teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami sakarā ar grozījumiem 

Aizsargjoslu likumā un saņemtajiem iedzīvotāju ierosinājumiem. 

     Ventspils novada dome 2009.gada 29.oktobrī  pieņēma lēmumu (protokols Nr.10.; 

63.§) Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un 

apstiprināts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums, teritorijas 

plānojuma grozījumi nepieciešami sakarā ar Ugāles pagasta pārvaldē saņemtajiem 

iesniegumiem par lauksaimniecības zemju transformāciju par meža zemi un teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā neiekļautajiem karjeriem smilts-grants un smilts atradnē 

„Zeperi – Pāļi”. 

 

3.3. Plānotie pasākumi Ventspils novada attīstības plāna īstenošanā 2010.gadā 

 

    Puzes un Usmas pagastos teritorijas plānojumi ir izstrādes stadijā un, saskaņā ar 

teritorijas plānojumu izstrādes laika grafiku, 2010.gada pirmajā pusgadā plānots 

apstiprināt Ventspils novada domes sēdē. 

   2010.gadā sagatavots  pieprasījums valsts mērķdotācijas saņemšanai  Piltenes 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam  teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādei. Plānots veikt iepirkumu par Piltenes pilsētas ar lauku 

teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. 

   Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi plānots veikt Ventspils 

novada pašvaldības speciālistiem sadarbībā ar Ugāles pagasta pārvaldi. Teritorijas 

plānojuma grozījumi nepieciešami sakarā ar Ugāles pagasta pārvaldē saņemtajiem 

iesniegumiem par lauksaimniecības zemju transformāciju par meža zemi un teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā neiekļautajiem karjeriem. 

      2009.gadā ir apstiprināta Ventspils novada attīstības programma 2009.-

2015.gadam, kura izstrādāta ar EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta atbalstu. Lai 

varētu veiksmīgi startēt projektu iesniegumu konkursos,  2010.gadā nepieciešams 

izvērtēt iespējas veikt korekcijas un aktualizēt Ventspils novada attīstības programmu 

un  investīciju plānu. 

 

3.4. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

 

Valsts dotāciju infrastruktūras attīstībai piešķīra pirms novada izveidošanas 

200 000 latu apmērā katrai pašvaldībai, kura bija pieņēmusi lēmumu par savu 

līdzdalību jaunveidojamajā Ventspils novadā. Līdzekļi 2 miljonu latu apmērā jāizlieto 

divu gadu laikā – līdz 2010.gada 27.maijam. Lēmumus par līdzekļu izlietošanas 
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mērķiem pieņēma iepriekšējo pašvaldību – Piltenes pilsētas un katra pagasta deputāti, 

Ventspils novada dome  precizēja mērķus tajās pārvaldēs, kur iepirkumu rezultātā bija 

radusies līdzekļu ekonomija. 
Tabula Nr.1. 

 Piešķirtās dotācijas izlietojums Ventspils novada pašvaldībā 

Nr.p.k. Teritoriālā 

vienība 

Objekta nosaukums Izlietojamā 

summa, LVL 

1. Piltene Līdzfinansējums vidusskolas 

jumta nomaiņai 

78570,58 

2. Līdzfinansējums ūdens 

atdzelžošanas stacijas būvei un 

attīrīšanas iekārtu renovācijai 

68595,98 

3. Pirmsskolas izglītības iestāde 

„Taurenītis” ēkas renovācija 

32936,15 

4. Estrādes soliņu būve 13830,00 

5. Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldības ēkās 

„Doktorāts”, „Taurenītis”, 

„Kultūras nams”, „Piltenes 

pilsētas dome”, „Piltenes 

vidusskola”, „Piltenes 

vidusskolas internāts” 

6067,29 

6. Jūrkalne Autobusa iegāde skolēnu 

pārvadāšanai 

76172,44 

7. Pamatskolas energoefektivitātes 

paaugstināšana 

43855,65 

8.  Ūdensapgādes sistēmas un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

renovācijas līdzfinansējums 

19486,69 

9. Pagasta padomes administrācijas, 

tūrisma informācijas centra un 

bibliotēkas ēkas „Krasti” 

energoefektivitātes 

paaugstināšana, renovācija un 

apkārtnes labiekārtošana  

37684,14 

10. Tautas nama apkārtnes 

labiekārtošana un ēkas 

rekonstrukcijas tehniskā projekta 

izstrāde 

15541,08 

11. Sporta zāles būvniecības tehniskā 

projekta izstrāde 

7260,00 

12. Puze Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Rūķītis” renovācija 

91428,71 

13. Pamatskolas ēkas un sporta zāles 

renovācija 

108571,29 

14. Pope Kultūras nama renovācija 119893,11 

15. Pamatskolas sporta angāra 

remonts 

58912,00 

16. Pagasta pārvaldes ēkas 

remontdarbi 

21194,89 

17. Tārgale Līdzfinansējums sporta 63897,35 
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kompleksa rekonstrukcijai 

18. Ugāle Kultūras nama rekonstrukcija 89213,34 

19. Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lācītis” ēkas siltināšana 

36558,31 

20. Vidusskolas infrastruktūras 

uzlabošana izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem 

(līdzfinansējums) 

10331,00 

21. Usma Ūdenssaimniecības attīstība 65839,07 

22. Autobusa iegāde skolēnu 

pārvadāšanai 

77500,50 

23. Pagasta padomes ēkas remonts 56660,43 

24. Užava Pamatskolas renovācija 22209,00 

25. Tautas nama renovācija 132614,00 

26. Autoceļa Nr.40 „Dzīvojamo māju 

ceļš” brauktuves rekonstrukcija, 

stāvlaukuma un gājēju celiņa 

izbūve 

 

45177,00 

27. Vārve Pašvaldības ēkas „Rozītes” 

remontdarbi 

101209,61 

28. Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Zīļuks”  jumta nomaiņa 

23401,37 

29. Zūru sporta un kultūras centra 

ēku remonts (Zūru angārs) 

27009,02 

30. Autobusa iegāde skolēnu 

pārvadāšanai 

48380,00 

31. Ziras Kultūras nama, bibliotēkas, 

interneta pieejas punkta un 

pārvaldes ēkas „Saulgrieži” 

remontdarbi 

82700,00 

32. Ūdensapgādes sistēmas un 

attīrīšanas iekārtu darbības 

uzlabošana 

63028,00 

33. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

fonda remontdarbi 

54272,00 

34. Zlēkas Kultūras nama renovācija 120448,70 

35. Pamatskolas jumta renovācija 16850,00 

36. Bibliotēkas un pārvaldes ēkas 

siltināšanas darbi 

11551,46 

37. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

fonda „Avoti” un „Liepas” 

remontdarbi 

19537,74 

38. Pamatskolas sporta zāles un 

palīgtelpu rekonstrukcija 

31612,10 

2010.gada maija mēneša  sākumā notiks izlietoto summu salīdzināšana, lai 

neizmantotos finanšu līdzekļus pārdalītu darbiem, kuru realizācijai ar dotācijas 

līdzekļiem nepietika. Daudzos gadījumos dotācijas līdzekļi tika izmantoti kā 

līdzfinansējums citu fondu un projektu konkursu līdzekļu piesaistei. 
 



13 

 

Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA)pasākuma „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros realizētie  projekti.. 

Iespēju piedalīties šajā projektu konkursā ir izmantojušas visas 12 līdzšinējās 

pašvaldības. Daži projekti jau realizēti, citur šobrīd notiek būvdarbi, citur 

projektēšanas darbi, citur – iepirkumi. 2009.gadā veicot iepirkumus radās līdzekļu 

ekonomiju un tas radīja iespēju konkursā pieteikt vēl papildus projektus, ko centāmies 

arī izmantot. Vienai teritoriālajai vienībai projektu finansējums ir 140 000 Ls, no tā 75 

% finansē ELFLA un valsts budžets, pārējie 25 % - jānodrošina pašvaldībai.  

Konkursā atbalstāmos pasākumus nosaka Ministru kabineta noteikumi. Lēmumus par 

realizējamajiem projektiem pieņēma Piltenes pilsētas un visu pagastu pašvaldības. 

Ventspils novada dome ar lēmumu , pēc pārvalžu ierosinājumiem, apstiprināja jaunu 

projektu pieteikumus konkursa devītajai kārtai. 
Tabula Nr.2.  

Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA)pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros iesniegtie un  realizētie  projekti. 

 

Teritoriālā 

vienība 

Realizējamie projekti Piezīmes 

Ance Ances pagasta sporta zāles un kultūras nama 

rekonstrukcija 

Tiek veikti būvdarbi 

(kultūras nams), 

noslēgts būvdarbu 

līgums (sporta zāle). 

Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

nekustamajā īpašumā „Ances muiža 

Iesniegts konkursa 

9.kārtā 

Realizācija plānota 

2011.gadā. 

Jūrkalne Jūrkalnes pagasta tautas nama rekonstrukcija Iesniegts konkursa 

9.kārtā. 

Realizācija plānota 

2011.gadā.Plānotās 

izmaksas – 298935 

LVL, 

līdzfinansējumam 

piesaistot papildus 

valsts budžeta 

līdzekļus, ņemot vērā , 

ka tautas nama 

atjaunošana iekļauta 

UNESCO nemateriālā 

kultūras mantojumā, 

kam jānodrošina 

neatliekama 

saglabāšana sarakstā. 

Piltene Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcija un 

brīvdabas estrādes rekonstrukcija Piltenē. 

Darbi pabeigti (ielu 

segumi) vai tiek 

realizēti (brīvdabas 

estrāde). 

Piltenes pilsētas brīvdabas estrādes 

rekonstrukcijas3.kārta (elektroapgāde) 

Iesniegts konkursa 

9.kārtā Realizācija 

plānota 2010.gadā. 

Puze Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas Noslēgts līgums ar 
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rekonstrukcija LAD par projekta 

realizāciju (2010.gads). 

Pope Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana 

Popes pagasta teritorijā. 

Noslēgts līgums ar 

LAD par projekta 

realizāciju (2010.gads). 

Tārgale Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamajā 

īpašumā „Tārgales skola”. 

Tiek veikti būvdarbi. 

Ugāle Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcija. Iesniegts konkursa 

9.kārtā. 

Realizācija plānota 

2010.gadā. 

Usma Usmas pagasta tautas nama „Ausekļi” 

rekonstrukcija. 

Iesniegts konkursa 

9.kārtā. 

Realizācija plānota 

2011.gadā. 

Užava Pašvaldības autoceļa Lejiņas – Jūrmala seguma 

posmā no 0,26 km līdz 1,26 km rekonstrukcija. 

Noslēgts būvdarbu 

līgums. 

Pašvaldības autoceļa Lejiņas – Jūrmala otrā posma 

rekonstrukcija Užavas pagastā. 

Iesniegts konkursa 

9.kārtā.Realizācija 

plānota 2010.gadā. 

Vārve Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā – sabiedriskās 

ēkas „Rozītes” rekonstrukcija. 

Noslēdzies būvdarbu 

iepirkums. 

Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā -  sporta 

angāra rekonstrukcija. 

Projekts realizēts. 

Līdzfinansējums 

piešķirts no 

mērķdotācijas novada 

infrastruktūras 

attīstībai. 

Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras uzlabošanā – ceļu rekonstrukcija. 

Projekts realizēts. 

Līdzfinansējums 

nodrošināts no autoceļu 

fonda līdzekļiem. 

 

Ziras 

Ziru pagasta tautas nama, bibliotēkas, publiskā 

interneta telpu un palīgtelpu rekonstrukcija. 

Notiek būvdarbi. 

Līdzfinansējums 

nodrošināts no 

mērķdotācijas novada 

infrastruktūras 

attīstībai. 

Ziru pagasta koplietošanas ceļu Nr.9 un Nr.18 

rekonstrukcija. 

Iesniegts konkursa 

9.kārtā. Realizācija 

plānota 2011.gadā. 

Zlēkas Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija. 

Izsludināts būvdarbu 

iepirkums. 

Līdzfinansējums 

nodrošināts no 

mērķdotācijas novada 

infrastruktūras 

attīstībai. 
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Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitāte „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. 
Užavas, Popes un Ances pagastos ūdenssaimniecību attīstības projekti tika realizēti 

līdz novada izveidošanai. Piltenes un Vārves projektiem ūdenssaimniecības attīstības 

projektiem Ventspils novada pašvaldība ir noslēgusi pārjaunojuma līgumus ar Centrālo 

finansu līgumu aģentūru (CFLA). Lai savlaicīgi gatavotos projektu konkursa trešajai 

kārtai, kura tiks  izsludināta 2010.gada aprīļa sākumā jābūt izstrādātiem un Vides 

ministrijā saskaņotiem tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem (TEP) par 

ūdenssaimniecības attīstību  Puzes, Ziru un Vārves pagasta Zūru ciemā. Piltenes, 

Ventavas un Vārves projektiem ERAF finansējums ir 85%, valsts līdzfinansējuma 

apmērs ir 10%, līdz ar to pašvaldībai paliek tikai 5%no attiecināmajām izmaksām. 
Tabula Nr.3. 

Pārskats par realizētiem un plānotiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem  

Ventspils novada pašvaldībā. 

Teritoriālā 

vienība 

Īsa informācija par projektu Projekta summa 

LVL 

Užava Projekts realizēts 2007.gadā. 590 000 

Pope Projekts realizēts 2007.gadā. 689 000 

Ance Projekts realizēts 2006.gadā. 79 500 

Piltene Noslēgts līgums ar CFLA par finansējumu. 

Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. 

Būvdarbus plānots uzsākt 2010.gadā. 

Līgums ar CFLA 

par 351 402 LVL. 

Vārves 

pagasta 

Vārves 

ciems 

Noslēgts līgums ar CFLA par finansējumu. 

Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. 

Būvdarbus plānots uzsākt 2010.gadā. 

Līgums ar CFLA  

par 339303 LVL. 

Vārves 

pagasta 

Ventavas 

ciems 

Noslēgts līgums ar CFLA par finansējumu. 

Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. 

Būvdarbus plānots uzsākt 2010.gadā. 

Līgums ar CFLA 

par 351 402 LVL. 

Puze Noslēgts līgums par TEP izstrādi. 

Ja projekts tiks atbalstīts, tā realizāciju varēs veikt 

2011.gadā. 

2395 LVL 

Ziras Noslēgts līgums par TEP izstrādi. 

Ja projekts tiks atbalstīts, tā realizāciju varēs veikt 

2011.gadā. 

2541 

 

Plānojam, ka 2010.gadā  par iepirkumos ietaupītajiem līdzekļiem Ventavā tiks 

sakārtota arī ūdensapgādes sistēma – šādu lēmumu jau pieņēmuši domes deputāti, 

piešķirot finansējumu šo būvdarbu tehniskā projekta izstrādei,  bet  Vārves pagastā 

varētu realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā paredzēto maksimālo investīciju 

programmu, par 1935 metriem palielinot maināmā ūdensvada trases garumu, 

sakārtojot dziļurbumu un ierīkojot atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu.  

Jāizvērtē ERAF  līdzekļu piesaistīšanas iespējas  Zlēku, Jūrkalnes, Usmas un Tārgales 

pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecībām, kuru sakārtošana  ir paredzēta arī 

Ventspils novada attīstības programmā. 

Ugāles pagasta padome ir piesaistījusi ES Kohēzijas fonda līdzekļus 1 442 833 latu 

apmērā, sekmīgi piedaloties projektu konkursā „Ūdenssaimniecības attīstība 14 

Kurzemes reģiona pašvaldībās”. Šo projektu īstenos pašvaldības SIA „Ugāles nami”- 
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šādu kārtību nosaka noslēgtais līgums ar Vides ministriju. 2010.gadā veiksim 

iepirkuma procedūru par būvdarbiem un plānojam, ka tie tiks realizēti 2010.gadā. 
 

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās. 

2009.gada otrajā pusē Vides ministrija izsludināja konkursu „Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību ēkās”. Ventspils rajona pašvaldības energoefektivitātes  

jautājumus risinājušas par valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai līdzekļiem, 

līdz ar to aktivitāte sākotnēji nav bijusi liela, konkursam gatavs projekta iesniegums ir 

tikai par Piltenes pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis”. 

Plānots, ka  2010.gadā tiks izsludināta projektu konkursa 2.kārta. Novada domes sēdē 

nolemts, ka pirmie objekti, kuriem tiks veikts energoaudits, būs Ugāles vidusskolas, 

internāta, ēdamzāles un sporta manēžas ēka, kā arī Užavas un Puzes pamatskolas, 

Popes un Ances pirmsskolas izglītības iestādes, bibliotēkas , interneta pieejas punkta 

ēkas.  

2010.gadā plānots iesniegt projekta pieteikumu par Ances pagasta sociālo māju 

„Ambulance Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumos. 

Projektu konkursu izsludina Ekonomikas ministrija, projektu līdzfinansējumu 85% 

apmērā piešķir Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

 

Izglītības iestāžu informatizācija. 

Mūsu izglītības iestādes sadarbībā ar pagastu pašvaldībām un Izglītības pārvaldi 

guvušas atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā par izglītības 

iestāžu informatizāciju. Konkursā nevarēja piedalīties novada vidusskolas, kuras 

atbalstu ieguva agrāk, realizējot dabaszinātņu kabinetu mācību materiālu 

nodrošināšanas projektus. 

Šī projekta ietvaros pārējās astoņas pamatskolas iegūs ERAF finansējumu 

datortehnikas un interaktīvo tāfeļu iegādei. Kopējais atbalsts piešķirts 58 408 LVL 

apmērā un finansējums 100% apmērā tiek nodrošināts no Eiropas Savienības 

līdzekļiem, pašvaldībai tikai jāparūpējas par piešķirtā inventāra tālāku ekspluatāciju. 

 

Specifiski projekti izglītības iestāžu darbības uzlabošanai. 

Saņemts apstiprinājums par projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas 

renovācija”. Projekta pieteikumu  izstrādāja  ar skolas rīcībā esošajiem resursiem. 

Prognozētās projekta realizācijas izmaksas – 98 392 LVL, no tām 85% tiks finansēti 

no ERAF līdzekļiem, bet 15% jānodrošina pašvaldībai. 

 Ugāles pagastā jau uzsākta projekta „Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar kustību traucējumiem”. Projekta pirmajā kārtā norisinās būvdarbi 

vidusskolā, bet iepirkuma rezultātā, rodoties līdzekļu ekonomijai, varēs veikt 

remontdarbus internāta ēkā. Projekta kopējais finansējums – 98 392 LVL , pašvaldībai 

jānodrošina līdzfinansējums 15% apmērā. Šī projekta autori ir vidusskolas vadība, bet 

realizāciju nodrošina Ugāles pagasta pārvalde. 

Piltenes vidusskolā realizēts projekts par drošas un kvalitatīvas darba vides 

nodrošināšanu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, kas paredzēts 

dabaszinātņu kabinetu mācību materiālu nodrošināšanai. Projekta kopējā summa – 98 

392 lati, no tās 85 % finansē ES. 

Ventspils novads ir viens no trim novadiem Kurzemē, kuram 2010.gadā būs pieejams 

finansējums  ERAF finansētās prioritātes „Policentriska attīstība” pasākumā 

„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”.  
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Tādējādi, summējot visus kopš 2008.gada uzsāktos projektus, kā arī projektus, par 

kuru realizāciju atbildība jāuzņemas Ventspils novada pašvaldībai, tiek iegūts 

iespaidīgs skaitlis – 6,57 miljoni latu. 

 

3.5. Ceļu (ielu) stāvoklis un pasākumi to uzlabošanā 

 

 Ventspils novada pašvaldības Ceļu un komunālo jautājumu speciālists nodrošina 

sadarbību ar: 

 Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldēm pašvaldību ceļu un komunālos 

jautājumos, 

 Transporta firmām kuras nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, 

 Ceļu satiksmes drošības direkciju, 

 Valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts ceļi, 

 Ceļu policiju. 

 apkopo fizisko un juridisko personu iesniegumus un priekšlikumus 

sabiedriskā transporta jomā; 

 apkopo rajona vietējo pašvaldību autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma 

atskaites un sastāda rajona autoceļu fonda ceturkšņu un gada atskaites; 

 sagatavo informācijas par autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu; 

 sadarbībā ar vietējām pašvaldībām koriģē pašvaldību autoceļu (ielu) uzskaiti 

un reģistrāciju; 

 sagatavo metodiku, kādā kārtībā autoceļu fonda līdzekļi , ņemot vērā ceļu 

seguma kvalitāti , ceļu garumus u.c. faktorus, sadalāmi vietējām 

pašvaldībām; 

 konsultē vietējās pašvaldības un sagatavo priekšlikumus autoceļu fonda 

konsultatīvai padomei par fonda līdzekļu sadali un izlietojuma pamatotību. 

       Ventspils novada pašvaldību ceļu un ielu kopgarums ir 701,43 kilometri, no tiem 

tikai 19,6 km vai 2,79% ir ar melno segumu, ielu kopgarums novadā sastāda 32,58 km, 

tajā skaitā ar melno segumu 16,58 km vai 50,9%, novadā ir 159349 m² brauktuvju 

laukumi no kuriem 68158 m² 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 30% no kopējā 

finansējuma rezervē neparedzētiem gadījumiem, vai atsevišķu projektu īstenošanai. 

      Šāda pašvaldību autoceļu uzturēšanas finansēšana aizsākās 1995.gadā, un viesa 

cerības pašvaldību ceļu stāvokļa uzlabošanai.  2009.gadā no valsts Autoceļu fonda 

saņemta mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai Ls 282653,- apmērā, bet 

pašvaldībās 2009.gadā autoceļu (ielu) uzturēšanai un remontiem izlietoti Ls 598143 , 

izlietotā summa ir lielāka par saņemto sakarā ar līdzekļu uzkrājumu iepriekšējos 

gados.  

     Līdzekļu izlietojumā novadā 2009.gadā 43,64 % tika tērēts autoceļu (ielu) ikdienas 

uzturēšanai, 36,7 %  autoceļu periodiskai uzturēšanai, 11,15 % ceļu un ielu 

rekonstrukcijai, bet 8,51% sastāda pārējie izdevumi kuros ietilpst degvielas un 

eļļošanas materiālu iegāde, rezerves daļu, agregātu un materiālu iegāde. 

    2009. gadā kopīgi ar Autoceļu direkcijas Ventspils nodaļas darbiniekiem ir 

izstrādāti vairāki priekšlikumi saistībā ar valsts otrās šķiras autoceļu kvalitātes 
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uzlabošanas pasākumiem, un to termiņiem kuri no novada pašvaldības neatkarīgu 

apstākļu dēļ tika īstenoti tikai daļēji. 

   

3.6. Pašvaldības sniedzamie pakalpojumi un to kvalitātes uzlabošana 

   

 2010.gadā sakarā ar finansu krīzi valstī  plānotais mērķdotācijas apjoms ir 

samazinājies, un sastāda Ls 203756,00, kas ļauj plānot tikai ikdienas autoceļu, ielu  

uzturēšanas darbus. 

   2010. gadā novada pašvaldības ietvaros būtu jāveido komunālā nodaļa, kurā ietilptu 

autoceļu speciālists ar attiecīgu speciālo izglītību, lai savlaicīgi sagatavotu novada 

autoceļu attīstības programmu, lai nodrošinātu visu novada autoceļu reģistrāciju 

saskaņā ar MK noteikumiem un koordinētu ikdienas un periodiskos autoceļu 

uzturēšanas darbus, un finansu plūsmu konkrētajiem darbiem saskaņā ar apstiprinātām 

tāmēm. 

   Komunālās nodaļas sastāvā vajadzētu iekļaut speciālistu enerģētikas jomā, kurš 

pārzinātu un koordinētu novadā visu enerģētisko saimniecību (siltuma ražošanu, ūdens 

un kanalizācijas saimniecību, arī pašvaldības valdījumā esošo elektrosaimniecību). 

   Komunālās nodaļas viens no uzdevumiem arī būs koordinēt un organizēt novada 

pagastos zaļumsaimniecības, sētnieku un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbu, 

kura vadībai nepieciešams speciālists. Izveidojot komunālo nodaļu atsevišķi speciālisti 

varētu būt izvietoti kādā no lielākajiem pagastu centriem, kur jau ir attiecīga 

infrastruktūra. 

 

 

3.7. Aktualitātes kultūras nozarē un organizētie kultūras pasākumi 

 

   2009.gads iezīmējas kā reģionālās reformas gads, kad Ventspils rajons pēc 

pašvaldību vēlēšanām jūnijā kļuva par Ventspils novadu, kurā apvienojās 12 

pašvaldības. Kultūras darbā šīs pārmaiņas atnesa iespēju uzsākt darbu pie vienotu 

atalgojumu sistēmas izstrādāšanas kultūras un tautas namu vadītājiem, bibliotekāriem 

un amatierkolektīvu vadītājiem. Tika apzināts kultūras iestāžu materiāli tehniskais 

stāvoklis, kadri, aktivitātes, panākumi. Sešos kultūras un tautas namos (Ance, Pope, 

Ugāle, Užava, Ziras, Zlēkas) tika sākts darbs pie renovācijas, lai kultūras iestādes kļūtu 

mūsdienīgas, atbilstošas šodienas prasībām. 

    Kultūras un tautas nams ir katra pagasta lepnums, kas dod iespēju cilvēkiem izkopt 

savus talantus, saturīgi pavadīt brīvo laiku, kas šajā sociālās spriedzes laikā ir ļoti 

nozīmīgi. 

2009.gadā Ventspils novadā darbojās 10 kultūras (KN) un tautas (TN) nami: 

 Piltenes KN 

 Ances KN 

 Puzes KN 

 Zlēku KN 

 Popes KN 

 Užavas TN 

 Usmas TN 

 Jūrkalnes TN 

 Ziru TN 
 Ugāles TN 
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Tārgales un Vārves pagastos darbojas kultūras darba organizators un aktivitātes notiek 

uz skolu telpu bāzes. 

    Kultūras un tautas namos un kā kultūras darba organizatori strādā 12 darbinieki, 

katrā pagastā pa vienam, līdz jūnija mēnesim Ugālē un Piltenē bija divi 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. 

   Kultūra kā vērtība pati par sevi ir indivīda radošo un māksliniecisko impulsu un 

spēju pašizpausme, nepārtraukts jaunu vērtību radīšanas process, kurā to radītājs tiecas 

uz izcilību un kvalitāti. 

     Novadā 2009.gada sezonā darbojās 39 pieaugušo amatiermākslas kolektīvi ar 534 

dalībniekiem, 15 bērnu kolektīvi ar 197 dalībniekiem un 22 dažādu interešu kopas, kas 

apvienoja 280 interesentus. 

     Pašvaldības kultūras vajadzībām budžetos kopsummā 2009.gadā atvēlējušas 

278805,- Ls. Valsts dotācija (līdz 2009.g. septembrim) amatierkolektīvu vadītāju 

atalgojumam sastādīja 7844,- Ls. 

    Par Ventspils novada amatiermākslas kolektīvu sasniegumiem liecina rezultāti 

skatēs, konkursos un festivālos 2009.gadā: 
 

Kolektīvs Pagasts Iegūtie 

punkti, 

vērtējums 

Max iegūstamie 

punkti 

VPDK " Jūrkalne"  Jūrkalne 31,44 50 

JDK "Atspole" Piltene 33,44 50 

VPDK     " Ance" Ance 41,44 50 

VPDK "Spiekstiņi" Ugāle 37,77 50 

JDK "Palēciens"  Ugāle 34,33 50 

PO "Ugāle" Ugāle 39,80 (3.gr.) 50  

JK "Eglaine"  Ugāle 35.33 50 

SVA " Ziedu laiks" Tārgale 44 50 

FK "Kāndla" Tārgale B A-D 

FK bērnu "Piški kāndla"  Tārgale „Pulkā 

eimu” Dz.sv. 

 

SVA "Saiva" Užava   

AT Užava festivāls 

2.pak. 

1-3pakāpes 

SVA Zlēkas 44 50 

EA "Maģie suiti" Jūrkalne A A-D 

SVA "Ilūzija" Vārve nepiedalās  

FK bērnu "Vēlava" Vārve „Pulkā 

eimu” Dz.sv. 

 

SVA "Rūta" Piltene 44 50 

MVA "Sapnis" Piltene 44 50 

AT Piltene festivāls 

1.pak. 

1-3pakāpes 

FK "Pūnika" Pope A A-D 

AT Pope festivāls 

2.pak. 

1.-3pakāpes 

AT Ugāle festivāls  1-3pakāpes 
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(1.pak. gada 

izrāde) 

SVA "Post scriptum" Ugāle 45 50 

FK "Sītava" Puze A A-D 

SVA "Mežaroze" Puze 44 50 

Trio "Pa īstam" Puze 44,5 50 

SDK Ance   

AT  Ziras festivāls 

3.pak. 

1-3pakāpes 

 

    Kultūras resursiem ir raksturīga ilgtspēja – to vērtība gadu gaitā pieaug un uzlabo 

nākamo paaudžu dzīves vides kvalitāti. 

   Ventspils novadā 2009.gadā darbojās 13 bibliotēkas. Kopējais lasītāju skaits 3466, 

pagastu budžetos bibliotēku uzturēšanai atvēlēti 118879,- Ls. 
   

N.pk. Pagasts Iedzīvotāju 

skaits 

Lasītāji Izsniegums Apmeklējums Krājums- 

vienības 

1. Užava 586 148 4241 4917 4816 

2. Usma 635 197 6552 3128 5883 

3. Ugāle 2546 775 24206 14801 14642 

4. Tārgale 1979 324 15606 8576 10793 

5. Zlēkas 594 165 3457 4206 6638 

6. Ziras 568 155 5279 3049 6377 

7. Vārve 587 132 6008 1617 4944 

8. Zūras 

(Vārves 

pag.) 

508 113 6849 2753 3097 

9. Puze 1034 305 7548 6043 7576 

10. Pope 1136 265 8224 4330 5829 

11. Piltene 1702 397 8398 6857 9550 

12. Ance 748 215 7646 4993 5263 

13. Jūrkalne 386. 131 1741 1428 5650 

 

    Bibliotēkās strādāja 18 bibliotekāri, divi ar augstāko speciālo bibliotekāro izglītību, 

deviņi ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību, divi ar vidējo vispārējo izglītību, viens 

ar augstāko izglītību citā specialitātē, četri ar vidējo speciālo izglītību citā specialitātē. 

   Kultūra parādās kā īpaša cilvēka darbības nozare, kuras redzamākā izpausme ir 

māksla. 

    2008./2009. mācību gadā Ventspils novadā darbojās divas Mūzikas skolas. 

Piltenes Mūzikas skolā mācījās 62 audzēkņi, apguva 5 programmas, strādāja 8 

pedagogi. 

Ugāles Mūzikas skolā mācījās 62 audzēkņi, apguva 9 programmas un strādāja 9 

pedagogi. 

    Pēc novada izveidošanas 2009.gada jūnijā Ventspils novadā darbu sāka kultūras 

darba koordinators, kura uzdevums ir koordinēt kultūras iestāžu darbu novadā, kā arī 

uzturēt saikni ar Latvijas kultūras iestādēm un Kultūras ministriju. 

    Arī 2009.gadā Ventspils novadā notika tradicionālie pasākumi, kuri jau daudzus 

gadus pulcē lielu skatītāju un klausītāju pulku:  sestais amatierteātru festivāls „Noņem 

masku” Zlēkās, Vasarsvētku lielkoncerts Vārvē, vokālo ansambļu sadziedāšanās Puzē, 
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tradicionālās pagastu dienas Ventspils Brīvdabas muzejā. Visos pagastos tiek svinētas 

pagastu dienas, kurās tiek piedāvāta plaša kultūras programma. Visa gada garumā 

notikušas regulāras kultūras un tautas namu vadītāju metodiskās sanāksmes par 

aktuāliem darba un izglītojošiem jautājumiem. 

    Kultūra pāri laikmetiem nodrošina cilvēces garīgās attīstības un pieredzes 

nepārtrauktību. Kultūra kā humāno un estētisko vērtību veidotāja un glabātāja piešķir 

jēgu cilvēka eksistencei, veicinot tās atklāšanos radošā daudzveidībā. 

 

3.8. Izglītība pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 

    Ventspils novada pašvaldības  Izglītības pārvalde ir Ventspils novada domes  

izveidota iestāde ar juridiskas personas tiesībām. Pārvalde darbojas saskaņā ar 

Nolikumu (apstiprināts 27.08.2009. Nr.6 protokols Nr.6.; 35.§) Izglītības pārvaldes 

pārraudzībā atrodas Ventspils novada Skolēnu nams un Ventspils novada Bērnu un 

jaunatnes sporta skola un Stiklu speciālā internātpamatskola. 
 

Izglītības darba prioritātes 2009.gadā 

1. Līdzdalība ES struktūrfondu (2007.-2013.) programmas „Atbalsts izglītībai” 

projektos: 

 

1.1.„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību   

priekšmetos”: 

 iesniegto programmu izvērtējums; 

 mērķstipendiju  pretendentu atlase un apstiprināšana. 

1.2. “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

        apstākļos”: 

 mērķstipendiju pretendentu atlase un apstiprināšana. 

1.3.„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes  

    nodrošināšana”: 

 skolotāju atbalsta materiālu aprobācija; 

 mācību kabinetu ( Piltenes vidusskolā) modernizācija. 

1.4. “Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem”: 

 pielāgotas telpas pieejamība izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 

nodrošināšana Ugāles vidusskolā. 

 1.5. „ Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”: 

 Stiklu speciālās internātpamatskolas prioritāšu noteikšana (mācību videi); 

 projekta pieteikuma sagatavošana. 

 

2. Pamatizglītības un vidējās izglītības mācību darba kvalitātes uzlabošana: 

 pamatizglītībā- pamatzināšanu apguves nodrošināšana, patstāvīgas, radošas un 

kritiskas domāšanas prasmju apguve; 

 vispārējās vidējās izglītības jauno mācību standartu ieviešana; 

 mācību stundas kvalitātes paaugstināšana, mācību priekšmetu pasniedzēju 

personīga atbildība par darba rezultātiem.     

3.   Pirmsskolas izglītības vecuma bērnu apmācības nepārtrauktības nodrošināšana, 

veidojot jaukta vecuma grupas. 

4.   Izglītības iestāžu iekšējo normatīvo aktu un dokumentācijas sakārtošana 
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      administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. 

5.   Skolēnu, pedagogu, vecāku sociālā pasūtījuma apzināšana- viedoklis par 

      par izglītības iestāžu darba aktualitātēm un problēmām. 

6.   Skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalības nodrošināšana X   

      Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 
Metodiskais atbalsts izglītības iestāžu administrācijai 

 

    Uzsākot 2009./2010.mācību gadu, Izglītības pārvalde organizēja konferenci novada 

pedagogiem, kurā Izglītības pārvaldes vadītāja A Klimoviča atskaitījās par iepriekšējā 

mācību gada darba rezultātiem izglītības iestādēs kopumā. Apkopots pārskata 

materiāls „Darba analīze un uzdevumi 2009./2010.mācību gadā”; tas tika izsniegts 

izglītības iestādēm. Saskaņā ar Izglītības pārvaldes 2008./2009.mācību gada darba 

plānu, tika organizēti sekojoši semināri izglītības iestāžu vadītājiem: 

1.  Eiropas Struktūrfondu atbalsts izglītībai 2009.-2013.g. : 

 plānotās aktivitātes, to uzsākšanas grafiks; 

 plānotie projektu pieteicēji, projektu izmaksas. 

2.  Par Valsts izglītības informācijas sistēmas ieviešanu. 

3. Par normatīvo aktu izmaiņām vispārējā izglītībā. 

  4.   Par  Administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz izglītības iestāžu tīkla 

        optimizāciju un to uzturēšanas izdevumu mehānismu.  

4. Par LR IZM  piedāvātā finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam”  

izvērtējumu un tā ietekmi uz novada vispārizglītojošo skolu tīklu. 

6. Par pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu apmācību ( t.sk. 5-6 gadīgo) un 

grupu komplektāciju. 
 

Projektu koordinācija un to īstenošana 

 

    Novada izglītības iestādes sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 2009. gadā īstenoja  ES 

Sociālā fonda projektus:    

 „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos”-  mērķstipendiju piešķiršanai pedagogiem, kuri strādā skolā par 

prioritāro mācību priekšmetu skolotājiem (dabaszinātnēs, matemātikā, 

informācijas tehnoloģijās,  svešvalodās). ESF mērķstipendija tika piešķirta 11 

novada pedagogiem; 

 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”; 

 ( dabaszinātņu kabinetu modernizēšana Piltenes vidusskolā); 

 „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem” ( projekta tāmes izstrāde pielāgotu telpu 

pieejamības nodrošināšanai  izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 

Ugāles vidusskolā. 
 

Mācību darba attīstības virzība un skolēnu sasniegumi 

 
   Izglītības pārvalde veica  mācību priekšmetu metodisko apvienību darba 

koordinēšanu – mācību programmu izpildes analīzi, iepazīstina pedagogus ar 

aktualitātēm mācību priekšmetu saturā. Ar metodisko apvienību vadītāju starpniecību 

pedagogiem tiek nodota jaunākā informācija. 
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    Regulāri tiek veikts novada skolēnu radošās darbības novērtējums un analīze. 

Organizētas 11 mācību priekšmetu olimpiādes, to rezultātu apkopojums izsniegts 

novada skolu direktoriem.  

Godalgotās vietas mācību priekšmetu  Valsts olimpiādēs: 

 Ugāles vidusskola - trīs 3. vietas, viena Atzinība (mājturībā/mājsaimniecībā, 

vizuālajā mākslā); 

 Popes pamatskola  -  viena 3. vieta , trīs Atzinības (mājturībā/mājsaimniecībā, 

vizuālajā mākslā). 

 Godalgotās vietas mācību priekšmetu  Kurzemes novada olimpiādēs: 

 Ugāles vidusskola -  viena 2.vieta,  (mājturībā/mājsaimniecībā). 

   Izglītības pārvaldes vadītājas un novada domes priekšsēdētāja rīkotajā svinīgajā 

pieņemšanā tika godināti Valsts, Kurzemes novada mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāji un novada posma olimpiāžu un konkursu 1.vietas ieguvēji un viņu 

pedagogi. 

   Izglītības pārvaldē ir veikta Valsts pārbaudes darbu statistiskā  un izpildes kvalitātes 

analīze. 

   9.klasē notikuši eksāmeni 3 mācību priekšmetos; nodrošināta darbu vienota labošana 

Izglītības pārvaldē. Pamatizglītības beigšanas eksāmenus kārtoja 159 skolēni. 

          Sekmju un priekšmeta apguves vidējais rādītājs novadā (%) 

                                        2008./09.m.g.                           2007./08.m.g. 

 

      matemātika                   54,0 %           58,5 % 

      Latvijas un 

      pasaules vēsture            57,2  %          64,9 % 

      latviešu valoda 

      un literatūra                   59,2 %            60,7 % 

 

    Vispārējās vidējās izglītības ieguvei 2008./09.m.g. tika piedāvāti 11 centralizētie 

eksāmeni. Vidusskolēniem bija jānokārto 5 eksāmeni, 2 no tiem – obligātie. 

     Mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos  tika vērtēti 6 līmeņos.  

     Valsts vidējie sasniegumi CE salīdzinājumā ar Ventspils novada sasniegumiem: 
 
Mācību priekšmeti Valstī vidēji  (%) Novadā vidēji (%) Kārtoja 

Matemātika 37,08 47,06 39 

Latviešu valoda un  
literatūra 

50,83 58,03 39 

Angļu valoda 49,28 58,89 39 

Vēsture 44,02 53,51 14 

Vācu valoda 62,32 81,90 3 

Bioloģija 57,99 61,80 5 

Fizika 46,33 69,19 8 

Ķīmija 57,83 56,50 2 

 

Pirmsskolas izglītība 
 

    Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu galvenie uzdevumi ir: 

 droša vides radīšana pirmsskolas vecuma bērniem; 

 5-6 gadīgo bērnu sekmīga sagatavošana pamatizglītības apguves 

uzsākšanai; 

 finanšu resursu efektīva izmantošana. 



24 

 

     Pirmsskolas darba saturu un virzienus nosaka “Pirmsskolas izglītības programma”’. 

Novadā izglītības iestādēs tiek īstenotas sešas pirmsskolas izglītības programmas un 

piecas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas. 

    5- 6 gadīgo bērnu obligātā apmācība tiek nodrošināta  piecās novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs un sešās vispārizglītojošās skolās. 

     Organizēti semināri - praktikumi par bērnu runas attīstību, matemātisko priekšstatu 

apguvi un vizuālās mākslas apguves metožu dažādošanu. 

    Organizēti pasākumi novada izglītības iestāžu vecāko grupu bērniem: 

 izteiksmīgās runas konkurss veltīts dzejnieka H. Dorbes 115. dzimšanas dienai 

“Es un mani draudziņi”; 

 mutes veselības veicināšanas programmas ”Wrigley” ietvaros, sadarbībā ar 

RSU stomatoloģijas institūta Mutes veselība centru, zīmēšanas konkurss 

“Zobiņš un Draugi”. 

 

Speciālā izglītība 
 

    Izglītības likums nosaka, ka bērniem ir vienlīdzīgas tiesības iegūt izglītību 

neatkarīgi no veselības stāvokļa un dzīvesvietas. Speciālās izglītības iestādēs tiek 

radītas iespējas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības 

stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošas zināšanas, vienlaicīgi nodrošinot 

sagatavotību dzīvei un darbam sabiedrībā. 

    Stiklu speciālajā internātpamatskolā izglītību un arodu apgūst 114 audzēkņi. 

2009./2010.m.g. uzsākta jauno speciālās pamatizglītības mācību programmu ieviešana: 

 9 mācību programmas  AB līmenim un 4  C līmenim. 

    Šīs skolas pedagogi veicina skolēnu integrēšanos sabiedrībā - audzināšanas un 

ārpusstundu darba kvalitāte  nodrošina skolēnu piedalīšanos  novada un republikas 

pasākumos. 
 

Bērnu un jaunatnes sporta skola 
 

   Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) no 2002.gada janvāra  

darbojas kā profesionālās ievirzes mācību iestāde. Tās prioritāte – nodrošināt talantīgo 

jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidi vieglatlētikā, veikt organizatoriski 

metodisko vadību, iesaistīt audzēkņus regulārās sporta nodarbībās. 

     BJSS  nokomplektētas 10 grupas, to nodarbības notiek uz 5 novada 

vispārizglītojošo skolu bāzes, kopējais audzēkņu  skaits – 170. 

    Ventspils novada BJSS audzēkņi ir piedalījušies dažāda līmeņa sacensībās. 

Piedaloties Latvijas Republikas vieglatlētikas čempionātos  izcīnītas 21 medaļa. 

    Ar labiem panākumiem BJSS audzēkņi startējuši Eiropas jauniešu festivālā 

Zviedrijā un  dažādās starptautiskās sacensībās, izcīnot godalgotas vietas – K.Gulbis, 

A.Zustere, M.Vējkājis, R.Čerņavskis, M.Ozoliņš, S.Krūmiņa, M.Mertena.  BJSS 

audzēkņi  piedalījās Latvijas jaunatnes olimpiādē Valmierā, kur R.Čerņavskis izcīnīja 

2.vietu. Startējot starptautiskajās sacensībās ”Kuldīgas kauss – 2009”, izcīnītas 16 

godalgas, bet startējot Lietuvā “Dzintara Jūrmala” sacensībās  izcīnītas 2. zelta 

godalgas. 

    Latvijas 2009.gada labāko vieglatlētu sarakstā  ir iekļuvuši  5  Ventspils novada 

BJSS audzēkņi. 
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     Augsti vērtējams Ventspils novada domes, Piltenes domes, Ugāles, Vārves, 

Tārgales un Popes pagastu pārvalžu atbalsts talantīgāko sportistu meistarības 

izaugsmē. No novada BJSS audzēkņiem LR izlases sastāvā dažādās vecuma grupās ir 

iekļauti 8 dalībnieki. 

 

Ārpusskolas un audzināšanas darbs 

 
    Novada skolu ārpusstundu un audzināšanas metodisko darbu vada un koordinē 

novada Skolēnu nams. Tā pārziņā ir arī novada skolēnu masu pasākumu, konkursu 

organizēšana. Skolēnu nams  ir interešu izglītības centrs, kurš piedāvā novada bērniem 

un jauniešiem saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, radošo pašizteiksmi un 

preventīvo darbu, lai novērstu negatīvo tendenču – narkomānijas, alkoholisma , 

noziedzības attīstību jaunatnes vidū. SN darbojas atbilstoši Nolikumam un  Valsts 

izglītības satura centra plāniem un metodiskajiem ieteikumiem. 

    2008./09.mācību gadā uz novada skolu bāzes darbojās 22 interešu izglītības 

programmas ar 46  apakšprogrammām, no tām 14 mākslinieciskās pašdarbības, 2 –

sporta, 3- vēstures un novadpētniecības, 2 – vides izglītībā, 12 – lietišķās un 

dekoratīvās mākslas.  Dalībnieku skaits programmās mācību gada sākumā - 668 

audzēkņi (49 % no kopējā rajona skolēnu skaita), bet mācību gada beigās skaits 

palielinājās par 18, sasniedzot  686. 

Procentuāli vairāk pulciņu un tajos nodarbināto skolēnu bija Ugāles vidusskolā, Zūru, 

Popes, Tārgales, Puzes pamatskolās, Stiklu speciālajā internātpamatskolā. 

Nozīmīgākie skolēnu masu pasākumi rajonā 2008./09.m.g. bija: 

 Muzikālais konkurss „Balsis” , kurā piedalījās vokālie ansambļi, solisti un 

popgrupas no gandrīz visām rajona skolām. 3 vokālie ansambļi (Tārgales, Puzes, 

Zūru, Popes pamatskolas Ugāles, Piltenes vidusskola),  Kurzemes novada 

konkursā piltenieki ieguva I pakāpes diplomu.  

 Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, novada 5.-9. 

klašu kori un tautas deju kolektīvi piedalījās atlases novada skatēs, kuru I – II 

pakāpes diplomu ieguvēji varēs turpināt gatavoties republikas skatēm, lai kļūtu 

par svētku dalībniekiem. 

     Izglītības attīstības centrs (IAC) ir izveidojis demokrātijas pamatu projektu „Mēs 

savai valstij”, arī mūsu novada atsevišķas skolas  turpina darbu tajā. 

 
Finansiāli organizatoriskais darbs 

 
   Jauno mācību gadu uzsākot, Izglītības pārvalde kopā ar atbildīgo dienestu 

(Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts darba inspekcija) pārstāvjiem izvērtē 

novada izglītības iestāžu tehnisko un materiālo sagatavotību; atzinumus un 

novērtējumu fiksē pārbaudes aktā. 

    Valsts izglītības informatizācijas sistēmas (VIIS) projekta ietvaros Izglītības 

pārvaldē ir izveidota un  papildināta datu bāze par novada vispārizglītojošo skolu 

skolēnu uzskaiti, pedagogu kvalifikāciju.  

     Izglītības pārvalde novada domes noteiktajā kārtībā nodrošina ikmēneša un gada 

finanšu pārskatu iesniegšanu novada Finanšu daļā, atbilstoši grāmatvedības 

instrukcijai un Nolikumam kārto Skolēnu nama un Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. 
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    Izglītības pārvalde turpina pievērst uzmanību finanšu līdzekļu ekonomiskai 

izlietošanai, dažādu projektu piesaistei, datu apstrādei ar grāmatvedības programmu 

„Uvis”. 

     Izglītības pārvalde sadarbībā ar skolu direktoriem veica Izglītības un zinātnes 

ministrijas piedāvātā finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” aprēķinus 

2009./2010.m.g. 

    Izglītības pārvalde piedalās jautājumu sagatavošanā izskatīšanai novada domes 

sēdēs. 2009.gadā sagatavoti un izskatīti 14 jautājumi. 
 

Statistika 

   Uzsākot 2009./2010.mācību gadu  kopējais izglītojamo skaits novadā – 1281 

salīdzinot ar 2008./2009.m.g. samazinājums – 119. Ar 2009.gada 31.augustu slēgtas 

Usmas un Ziru pamatskola. 

 

Klašu komplektu skaits -          86 

2008./2009.m.g.  -                     101 

Apvienotie klašu komplekti –     11 

2008./2009.m.g. -                        13 

Piecgadīgo skaits 2009.gada 1.septembrī  –   108 

                              2008.gada 1.septembrī  –     83 

Sešgadīgo skaits   2009.gada 1.septembrī  -      92 

                              2008.gada 1.septembrī  -    111 

Kopējais pedagogu skaits novada skolās  –  186 

Pedagogu izglītība : augstākā pedagoģiskā   –    182   (97,9 %) 

                                 iegūst augstāko ped.izgl.-        3   (1,6 %) 

                                 vidējā pedagoģiskā izgl. -        1   (0,5 %) 

Kopējais pedagogu skaits novada pirmsskolas iestādēs – 42 

Pedagogu izglītība : augstākā pedagoģiskā –     26  (61,9 %) 

                                 iegūst augstāko ped.izgl. – 15   (35,7 %) 

                                 vidējā pedagoģiskā izgl. -   1    (2,4 %) 

 

Stiklu speciālā internātpamatskola 

     2009.gada maijā Stiklu speciālo internātpamatskolu pabeidza 101 izglītojamais,  

mācības pārtraukuši 9 izglītojamie. Skolā bija 14 klašu komplekti un 9 audzināšanas 

grupas.  

     Izglītojamie apguva sekojošas mācību programmas: 

21015811 - ar vieglu garīgu atpalicību AB līmenis; 

21015811 - ar vidēji smagu un smagu garīgu atpalicību C līmenis; 

21015811 -  ar vieglu garīgu atpalicību AB līmenis arodklasēs; 

2254304 -  kokizstrādājumu izgatavošana; 

2281102 – ēdināšanas serviss. 

 

Skolas galvenie uzdevumi 2009.gadā bija: 

 Panākt kvalitatīvas skolēnu zināšanas pilnveidojot mācību saturu, metodiku tā, 

lai viņi spētu integrēties sabiedrībā. 

 Veicināt daudzveidīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā. 

 Turpināt attīstīt saskarsmes problēmu: skolotājs – skolēns un skolēns – skolēns 

risināšanu audzināšanas un mācību darbā. 
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 Sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu un pilsonisko aktivitāti, sagaidot 

Latvijas Republikas 90.gadadienu, nostiprinot patriotiskās audzināšanas 

tradīcijas skolā. 

 Turpināt virzīt skolēnu profesionālās ievirzes radošai attīstībai, lai viņi spētu 

konkurēt darba tirgū. 

 

   2009.gadā 9.klasi absolvēja un ieguva pamatizglītību 24 izglītojamie, 5 izglītojamie 

ieguva profesionālo pamatizglītību: 

 programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”- galdnieka palīga 1. līmeni ieguva 

3 izglītojamie, 

 programmā „Ēdināšanas serviss” – pavāra palīga 1.līmeni ieguva 2 izglītojamie. 

 

   2009.gada septembrī skolēniem bija iespēja piedalīties sekojošos pulciņos un 

fakultatīvajās nodarbībās: 

 mezglošanas pulciņā; 

 informātikā; 

 foto pulciņā; 

 korī ( 2.-4.kl.), (5.-12.kl.); 

 blokflautu ansamblī; 

 meiteņu ansamblī; 

 tautiskajās dejās (2.-5.kl.), (6. – 12.kl.); 

 sporta nodarbībās; 

 kristīgā ētika;  

 šūšanas nodarbībās; 

 metālapstrādes; 

 kokapstrādes; 

 novadpētniecības nodarbībās.  

 Skolēnu interešu izglītību 2008./2009.gadā skatīt pielikumu Nr.1. 

 

 Visu mācību gadu pedagogi strādāja pie metodiskām tēmām : 

 „Saskarsmes īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. 

 „Verbālā saskarsme”. 

 „Īpatnības, kas raksturo starppersonu mijattiecības grupā bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem”. 

 „Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem socializācijas sekmēšana”. 

    Mācību darba analīze tika apkopota izmantojot 7 skolas attīstības plāna jomas: 

„Mācīšana un mācīšanās”, „Mācību saturs”, „Skolēnu sasniegumi”, „Atbalsts 

skolēniem”, „Skolas vide”, „Resursi”, „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

noteikšana”. Izglītojamo sasniegumi- katram izglītojamam tika izveidota diagramma 

„sekmes dinamikā”, kurā ar līkņu palīdzību attēlo izglītojamo sekmes vairākus gadus 

pēc kārtas.  

    Mācību gadā katrs mēnesis veltīts vienam no mācību priekšmetam. 

    Lai sekmīgi noritētu mācību darbs Stiklu speciālajā internātpamatskola, pedagogi 

apmeklējuši dažādus kursus: 

 1 pedagogs – „Aktuāli jautājumi tabakas kontrolē”; 

 3 pedagogi – „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide 

kvalitatīva un efektīva mācību procesa nodrošināšanā”; 
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 5 pedagogi – „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes 

iestādēs, sagatavošana patstāvīgās dzīves uzsākšanai”. 

   Sākot ar 2009.gada 1.septembri „C” līmeņa skolēni apgūst darba iemaņu 

programmu. 1.,2.,3. apmācību gados apgūst mājkalpotāju darba iemaņas. 

   Skolā strādā 3 skolotāji ar maģistra grādu un psihologs ar maģistra grādu psiholoģijā.  

   Viens pedagogs turpina mācības apgūstot mājturības pedagogu specialitāti. 

   Skolā 2009.gadā strādāja 61 darbinieks, tai skaitā 30 pedagogi, 31 tehniskie 

darbinieki. 2009.gadā skolas darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz 

Dzirciema speciālo internātpamatskolu un Pelču speciālo internātpamatskolu - 

attīstības centru. 

    2009.gada 1.septembrī mācības uzsāka 115 izglītojamie no sekojošām pašvaldībām 

: Ventspils, Rīgas, Talsu, Stendes,  Piltenes  pilsētām, Jūrkalnes, Ugāles, Zlēku, Popes, 

Tārgales, Vārves, Puzes, Ances, Usmas pagastiem Ventspils novadā un Valdgales, 

Balgales, Lībagu, Ģibuļu pagastiem Talsu novadā.  

    Skolas „C” līmeņa izglītojamie piedalījušies projektā „Spēja vienoties praktiskai 

dzīvei” kopā ar Liepājas speciālās internātpamatskolas skolēniem, kas tiek finansēts no 

Sabiedrības integrācijas fonda grantu shēmas projekta ”Pilsoniskā sabiedrības 

stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšanā”. 

    Stiklu speciālās internātpamatskolas izglītojamo sasniegumi un dalība dažādos 

pasākumos  2008./2009. māc.g. : 

 13.februārī – Latvijas speciālo skolu skolēnu izteiksmīgās runas 

konkurss „Valodiņa – 2009” – Lažā; 

 16.februārī  un 23. martā – Vizuālās, lietišķās mākslas konkurss „Ar 

vilciņu Rīgā braucu” -Ventspilī un Saldū; 

 26.februārī -  Kurzemes zonas speciālo skolu basketbola sacensības 

vecāko klašu zēni Priekulē; 

 22.aprīlī un 19.maijā -  XIII Integratīvās mākslas festivāls „Nāc līdzās” 

Kuldīgā un Rīgā; 

 14.maijā- Latvijas speciālo skolu skolēnu pašdarināto tērpu 16. modes 

skate par tēmu „Tērps brālītim un māsiņai”- Lielplatone; 

 22.maijā – speciālo skolu vokālo ansambļu un solistu festivāls 

„Dziesmiņa -2009”- Purmsātos; 

 21.maijā – Latvijas speciālo skolu vieglatlētikas sacensības Palsmanē; 

 17. septembrī - fināla sacensības futbolā zēniem Rīgā; 

 septīto reizi Stiklu skolā  notika Kurzemes novada speciālo skolu deju 

festivāls „Sadancis-2009”. 

    Katru gadu novembrī skolā notiek pasākumi veltīti Latvijas valsts svētkiem, kuros 

piedalās leģionāri, kurelieši, zemessargi.  

    Katru mēnesi audzināšanas grupas izglītojamie izdod tematiskas sienas avīzes. 

    2009.gadā Stiklu speciālai internātpamatskolai piešķirta mērķdotācija - 573760,00 

LVL, tai skaitā pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām – 320873,00 LVL, tas ir 55,92% no kopējās piešķirtās mērķdotācijas, un 

252887,00 LVL – skolas uzturēšanas izdevumi (tai skaitā tehnisko darbinieku darba 

algas) – 44,08 %. Mērķdotācija samazināta sakarā ar pedagoģisko darbinieku darba 

samaksu samazināšanu par 1 likmi ar 2009.gada 1.septembri. 

   Par sniegtiem pakalpojumiem 2009.gadā iekasēti – 36138,00 LVL, tas ir 5,93% no 

kopējiem ieņēmumiem.  
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    2009.gadā darba algām izlietoti 367697,00 LVL un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām – 88677,00 LVL, tas ir  74,1% no kopējā skolas budžeta, 

komandējumu un dienesta braucieniem –   2272,00 LVL tas ir 0,37%, par 

pakalpojumiem (telefonu abonēšanu, sarunām, automašīnu uzturēšana u.c.) – 52595,00 

LVL - 8,66%, par materiālu, energoresursu, inventāra līdz Ls 50 par 1 vienību iegādi  

92327,00 LV L - 15,21%, par grāmatu, laikrakstu un žurnālu iegādi –  399,00 LVL - 

0,07%,  budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (nekustamā īpašuma, dabas resursu 

nodoklis) – 742,00 LVL – 0,12%. 

     Skolas materiālās bāzes atjaunošanai un paplašināšanai 2009.gadā iegādāti 

pamatlīdzekļi par 2426,00 LVL – 0,40%.  Pakāpeniski tiek nomainīti skolas soli un 

skolēnu krēsli. Iesākts un turpinās darbs pie telpu aprīkošanas ugunsdrošības jomā pēc 

MK noteikumiem. 

    Iesākts darbs pie ERAF fonda projekta „Speciālo izglītības iestāžu un vispārējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem”. Laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam paredzēts veikt 

renovācijas darbus skolas ēkā. 

     2009.gadā skolas administrācija un darbinieki turpinās darbu pie attīstības plāna 

izpildes mācību darbā un saimnieciskā darbībā, pie sadarbības ar vecākiem, pašvaldību 

bāriņtiesām, sociālajiem darbiniekiem. Pilnveidos materiāli tehnisko bāzi  mācību 

darbam – uzskates materiālu izgatavošana, metodisko līdzekļu papildināšana, pielāgot 

vispārējās izglītības mācību līdzekļus speciālo skolu audzēkņiem. Pedagogi turpinās 

tālākizglītību, apmeklējot dažādus kursus, seminārus, lekcijas, augstskolu studijas. 

Skolas kolektīvā vārdā ceru uz veiksmīgu sadarbību un atbalstu skolas darbības 

turpmākā attīstībā un pilnveidošanā. 

 

3.9. Sociālā palīdzība 

 

    Ventspils novada sociālais ienests (turpmāk – sociālais dienests) gada pārskatā ir 

apkopota informācija par 2009. gadā paveikto, kā arī turpmākajām attīstības 

perspektīvām. 

     Ventspils novada sociālais dienests tika izveidots 2009. gada septembrī, 

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

Vārves, Ziru, Zlēku pagastiem un Piltenes pilsētai ar lauku teritoriju.  Pirms tam katrā 

pašvaldībā iedzīvotājiem sociālo palīdzību sniedza un organizēja  viens sociālais 

darbinieks.  

    Ventspils novada sociālais dienests ir Ventspils novada domes izveidota iestāde, kas 

sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ventspils novada 

iedzīvotājiem. 

   Ventspils novada domē darbojas  Sociālo lietu komisija, kura izskata iesniegumus 

par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un pieņem koleģiālu lēmumu. 

Sociālo lietu komisijas sēdes notiek divas reizes mēnesī. Sociālo lietu komisijā 

darbojas pieci sociālie darbinieki.   

     Sociālais dienests darbojas uz Nolikuma pamata, darbā ievēŗojot Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus un iekšējo 

normatīvo aktu noteiktās prasības un  uzdevumus.  

   Ventspils novada sociālā dienestā strādā 13 sociālie darbinieki, katrā pagastu 

pārvaldē iedzīvotājus pieņem viens sociālais darbinieks.  
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    Sociālā dienesta darbības mērķis, jeb misija ir: nodrošināt Ventspils novada 

teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu 

pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.  

    Sociālais dienests par savu uzdevumu izvirza nepārtrauktu inovatīvu attīstību, lai 

veicinātu klientu labklājības līmeņa un dzīves kvalitātes paaugstināšanos.  

    Analizējot 2009.gada darbu un izstrādājot Sociālā dienesta darbības stratēģiju, tika 

noteikta nākotnes vīzija – Ventspils novada sociālais dienests ir iestāde, kas balstoties 

uz izveidoto pieredzi, ir attīstībā esoša institūcija, kas nodrošina Ventspils novada 

teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu 

pašpalīdzību  un integrāciju sabiedrībā, atbilstošu pakalpojumu kopumu ar augstu 

klientu apkalpošanas līmeni, atbilstošu  kvalitātes standartiem. 

     Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, nepieciešami atbilstoši cilvēkresursi: profesionāli 

darbinieki ar atbilstošu izglītību. Viena no sociālā dienesta prioritātēm ir personāla 

attīstība  un darbinieku motivācijas veicināšana, atbalstot darbinieku vēlmes turpināt 

profesionālu izglītību, apmeklēt apmācības un kursus, seminārus, lai papildinātu 

zināšanas sociālajā darbā.  

   Sociālais dienests sadarbojas  ar valsts un nevalstiskām organizācijām – 

Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, tehnisko 

palīglīdzekļu centru, krīzes centriem, speciālajām un vispārizglītojošām izglītības 

iestādēm un citām institūcijām.  

     

3.10. Par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto 

budžetu, t.sk. par saistību un garantiju apjomiem. 
 

  Ventspils novada pašvaldība, saskaņā ar pastāvošo Latvijas Republikas 

likumdošanu:. pastāvīgi sastādīja, apstiprināja un izpildīja budžetu 2009.gadā, kā arī 

apstiprināja budžetu 2010.gadam. Novada dome organizēja budžeta izpildi, nodrošinot 

ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu  izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju  

izpildei. 
 

 

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2009.gadā

Nenodokļu ieņēmumi

2%
Budžeta iestāžu ieņēmumi

13%

Valsts budžeta transferti

53%

Pašvaldības budžetu 

transferti

32%
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Pamatbudžeta izdevumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

Vispārējie valdības dienesti

18%

Aizsardzība

0%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība

1%

Ekonomiskā darbība 

2%

Vides aizsardzība

1%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 

12%

Veselība

0%

Izglītība

53%

Sociālā aizsardzība

5%

Atpūta, kultūra un reliģija

8%
 

 

   2009.gadā pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām bija 

9, 72 milj. latu, kas salīdzinājumā 2008.gada bāzes budžetu ir par 15, 4% mazāk. 

    2009. gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija 8,96 milj. latu, kas 

(turpmāk tekstā - bāzes budžets) bija par 37,7% mazāk, salīdzinājumā ar 2008. gada 

izpildi.  

Nodokļu ieņēmumi 

2009.gadā nodokļu ieņēmumi pašvaldībā bija 3,05 milj. latu un bija par 1,005 milj. 

latu mazāki, nekā  2008.gada budžetā. 

    Proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu 87,6% no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem 

jeb 68 % no kopējiem ieņēmumiem, 2009.gadā veidoja ieņēmumi no Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN). 2009.gadā IIN ieņēmumi tika plānoti 2,92 milj. 

latu apmērā, kas bija par 21% mazāk nekā 2008.gada izpilde.  

    Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2009.gadā 

bija 376,25 tūkst. latu - par 43% vairāk nekā 2008.gada izpilde.  

Nenodokļu ieņēmumi 

Nenodokļu ieņēmumi 2009.gada budžetā kopumā bija plānoti 145,6 tūkst. latu 

apmērā. 2009.gada nenodokļu ieņēmumu izpilde bija 132,4 tūkst latu, proti, par 62,1% 

mazāki nekā 2008.gada izpilde. 

Transfertu ieņēmumi 

Transfertu ieņēmumi 2009.gadā bija 5,03 milj. latu, par 2,53 latu mazāk nekā 

saņemts 2008.gada budžetā. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2009.gadā bija 747,3 tūkst. latu, par 152,7 tūkst. latu 

vairāk nekā 2008.gadā saņemti.  

Izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi bija 9,72 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 

2009.gada bāzes budžetu bija par 6,8% mazāk un salīdzinājumā ar 2008.gada izpildi 
bija par 15,4% mazāk. 2009.gadā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām bija 9,72 

milj. latu.  
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

 funkcijai Vispārējie valdības dienesti izlietoti 1.72 milj. latu, kas veidoja 

17.7% no kopējiem 2009.gada pamatbudžeta izdevumiem; 

 funkcijai sabiedriskā kārtība un drošība izlietoti 63.06 tūkst. latu jeb 

0.6% no kopējiem izdevumiem; 

 funkcijai ekonomiskā darbība izlietoti 190.06 tūkst. latu jeb 2% no 

kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem; 

 vides aizsardzības funkcijas nodrošināšanai izlietoti 84.14 tūkst. latu jeb 

0.9% no kopējiem izdevumiem; 

 funkcijai pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izlietoti 

1,20 milj. latu jeb 12.4% no kopējiem izdevumiem; 

 funkcijai Veselība izlietoti 18.2 tūkst. latu jeb 0.% no kopējiem 

izdevumiem; 

 funkcijai Atpūta, kultūra un reliģija izlietoti 765.4 tūkst. latu jeb 7.9% no 

kopējiem izdevumiem; 

 izglītības funkcijas darbības nodrošināšanai 2009.gadā izlietoti 5.22 milj. 

latu jeb 53.7% no kopējiem izdevumiem; 

 sociālajai aizsardzībai izlietoti 456.09 tūkst. latu jeb 4.7% no pašvaldības 

pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  
 

Pārskats par aizņēmumiem 

    (latos) 

Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

(dd.mm.gggg) 

Valūtas 

apzīmē 

-jums 

Aizņēmuma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

beigās  

Ūdenssaimniecības attīstība Ances pagasta Ances 

ciemā 
02.05.2006 LVL 80 000 23 377 

Sporta zāles grīdas remonts 28.09.2001 LVL 13 000 1 200 

Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Ziru 

pagasta Ziru pamatskolā 
04.11.2008 LVL 4 570 3 499 

Autobusa iegāde 26.08.2008 LVL 35 282 31 662 

Zūru pamatskolas renovācija 26.07.2000. LVL 30 000 3 000 

Zūru pamatskolas rekonstrukcija 28.12.2006 LVL 40 000 27 700 

Zūru pamatskola 21.09.2000. LVL 25 000 2 500 

Pagasta padomes ēkas siltināšana. logu apmaiņa 

un apkures ierīkošana 
21.11.2003 LVL 16 000 6 800 

Kravas automašīnas iegāde 21.11.2003 LVL 4 000 1 700 

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 

Užavas pagasta Užavas ciemā" īstenošanai 

saskaņā ar 2007.g.7.marta Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 

sēdes protokola izr.Nr4 

04.04.2007 LVL 183 109 183 109 

Daudzdzīvokļu mājas"Buras"jumta 

remonts,invent. Iegāde, telpu remonts skolas katlu 

mājas elektrosakārtošana 

10.05.2004 LVL 21 140 13 600 

Siltumtīklu rekonstrukcija 25.04.2003 LVL 109 794 65 544 

PII Lācītis siltināšana 28.12.2006 LVL 161 865 131 615 

Ugāles vidusskolas renovācija 10.07.2001. LVL 149 675 0 
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Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku 

pagasta Zlēku ciemā un dzeramā ūdens kvalitātes 

uzlabošana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā 

28.08.2008 LVL 8 216 6 708 

Zlēku pamatskolas sporta zāles remontam un 

pagasta pašvaldības telpu remontam un apkures 

sistēmas pārveidošanai. 

21.11.2003 LVL 15 000 6 400 

Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcija un 

brīvdabas estrādes rekonstrukcija Piltenē 
24.08.2009 LVL 0 8 451 

Piltenes pilsētas ielu labiekārtošana 27.11.2009 LVL 12 000 12 000 

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 01.12.2003 LVL 110 000 71 600 

Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcija un 

brīvdabas estrādes rekonstrukcija Piltenē 
24.08.2010 LVL 840 000 41 987 

Piltenes pilsētas ielu labiekārtošana 02.11.2009 LVL 9 758 3 407 

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 13.05.2003 LVL 46 000 26 632 

Pamatskolas un dzīvojamāss mājas "Skolas" 

izlases  remontdarbiem 
12.07.2001. LVL 20 505 3 600 

PII "Vālodzīte" un Ances bibliotekas 

energoefektivitātes uzlabošanai 
03.09.2007 LVL 21 598 12 502 

Finanšu līzings 23.08.2007 EUR 19 893 11 734 

Ances pamatskolas ēkas internāta,"Vālodzīte" 

grupiņu logu nomaiņa, soc.centra remontdarbiem 

un ūdenstorņa ūdensvada remontdarbiem 

19.07.2004 LVL 40 000 22 450 

Kultūras nama rekonstrukcija. Bibliotēkas un 

feldšerpunkta remonts 
29.06.2004 LVL 25 000 12 500 

Jūrkalnes pagasta siltumapgādes sistēmas 

siltumtrašu rekonstrukcijai 
17.08.2007 LVL 26 000 22 408 

Jūrkalnes pagasta komunālās saimniecības objektu 

rekonstrukcijas dokumentācijas un ūdensapgādes 

objektu rekonstrukcijai 

10.11.2003 LVL 2 000 1 400 

Pamatskolas remontam 26.07.2000 LVL 7 000 350 

Jūrkalnes komunālās saimniecības objektu 

rekonstrukcijai 
15.08.2003 LVL 48 000 34 140 

ūdenssaimniecības attīstība  Popes pag. Popes 

ciemā 
20.11.2007 LVL 90 000 0 

Pamatskolas uzturēšanas izmaksu efektivitātes 

paaugstināšana 
20.08.2002 LVL 19 500 10 176 

Popes pamatskolas uzturēšanas izmaksu 

efektivitātes paaugstināšana 
12.08.2002 LVL 67 650 41 304 

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

Ūdenssaimniecības attīstība Popes pag. Popes 

ciemā 
03.09.2007 LVL 120 000 0 

Puzes centralizētās siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 
24.09.2002 LVL 35 000 9 800 

Ventspils rajona Puzes pagasta siltumtrases otrās 

kārtas rekonstrukcija 
01.06.2007 LVL 70 000 70 000 

Puzes pagasta padomes centralizētās 

siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 
04.08.2003 USD 82 792 56 896 

Puzes pamatskolas jumta rekonstrukcija 05.07.2000 LVL 30 000 1 750 

Nodokļu parādu nomaksa, kreditoru parādu 

nomaksa. Ugāles vidusskolas renovācija. 
12.07.2001. LVL 587 404 496 154 

x x x 3 519 993 1 639 273 
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   Ventspils novada pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita no Valsts kases 

saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus.  

Ilgtermiņa aizņēmumi uz 01.01.09. LVL 1 689 450, uz 01.01.10. LVL 1639273. 

Ilgtermiņa saistību kopsumma salīdzinājumā ar 2008.gada pārskatu samazinājušies 

par LVL 50,17 tūkst. latu. 

   2009.gadā Ventspils novada pašvaldība saskaņā ar domes un Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi  

ilgtermiņa aizņēmuma neizmaksāto daļu par kopējo summu LVL 50,4 tūkstošu latu 

apmērā.  

   2009. gadā tika saņemti Valsts kases kredīti: 50,4 tūkst. lati “Ķiršu un Zemnieku 

ielas seguma rekonstrukcijai un brīvdabas estrādes rekonstrukcijai Piltenē”. 

 
 

 

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 

    2009. gadā ieņēmumi pašvaldības speciālajā budžetā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) bija 990,7 tūkst. latu un, salīdzinot ar 2008.gadu, tie samazinājušies par 

813,5 tūkst. latu jeb 45%.  64.8% no pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem 

veidoja mērķdotācija pašvaldību autoceļu fondam – 282,6 tūkst. latu, un mērķdotācija 

pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem – 359,8 tūkst.lati. 

    2009. gadā pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) salīdzinājumā ar 2008. gadu bija par 806,7 tūkst. latu mazāki jeb – 

44,4% un bija 806,7 tūkst. latu. Proporcionāli lielāko pašvaldības speciālā budžeta 

izdevumu daļu 41,8%, jeb 414,9 tūkst. lati veidoja izdevumi ekonomiskajai darbībai, 

kas ietvēra izdevumus Ventspils novada ceļu, ielu seguma uzturēšanai, remonta 

darbiem un rekonstrukcijai. Otra lielākā pašvaldības speciālā budžeta izdevumu daļa 

18% bija saistīta ar pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanu 178,3 tūkst. lati, vides 

aizsardzības pasākumu finansēšanai tika izlietoti 5,9%, jeb 49,4 tūkst. lati, transfertu 

izdevumi – 68,5%, jeb 679,1 tūkst. lati. 

 

Zvērināta revidenta veiktās revīzijas pārskata gadā. 

   Ventspils rajona padome ir izpildījusi likuma “Par pašvaldībām” 71.panta prasības – 

2009.gada pārskata pareizības pārbaudei tā bija uzaicinājusi SIA “Auditorfirma 

Alianse” (zvērināta revidente A.Koklīte). 

Revīzijas atzinums pozitīvs, bez piezīmēm. 

 

3.11. Divu iepriekšējo gadu pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

atbilstoši VZD piešķirtajai kadastra numerācijai (nekustamā īpašuma 

saraksts ar zemes platībām, ēku un būvju sastāvu uz šīm platībām un 

finansiālajām vērtībām) 

 

Dati par nekustamiem īpašumiem un zemi 

   Ventspils novada pašvaldības īpašumā un piekritībā esošie nekustamie īpašumi pēc 

stāvokļa uz 01.01.2010. saskaņā ar VZD Kurzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem 

ir: 

 Nekustamo īpašumu kopskaits  - 1458 vienības; 

 Zemes kopplatība  - 4741,19 ha; 
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 Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību kopsumma 9 203966 LVL; 

 

   Pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaite un reģistrācija Zemesgrāmatā līdz 

2010.gadam: 

 uz Ventspils novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēti 245 nekustamie 

īpašumi ar kopējo zemes platību 730,88 ha. 

 

Ventspils novada pašvaldībai piekrītošie un Zemes grāmatā ierakstītie 

nekustamie īpašumi 
 ZG reģistrētie nekustamie īpašumi ZG un piekritīgās zemes 

vienības  

 

Pagasts 

skaits 

 

t.sk. 

neap-

būvēti 

kopējā 

platība,  

ha 

skaits kopējā 

platība, ha 

Ances 14 1 14.64 91 248,48 

Popes 6 - 26.05 90 357,11 

Puzes 7 - 4.87 104 209,08 

Tārgales 34 12 27.71 194 609,57 

Ugāles 47 2 51.84 250 566,15 

Zlēku 14 - 47.68 45 115,87 

Jūrkalnes 18 13 41.49 42 64,93 

Usmas 5 1 13.48 74 343,84 

Užavas 18 5 53.19 27 64,4 

Vārves 41 4 375.85 179 834,4 

Ziru 6 - 26.05 147 845,66 

Piltenes pilsēta 35 1 23.92 150 260,7 

Piltenes pag. 5 1 37.59 65 221 

Kopā: 250 40 744.36 1458 4741,19 

 
3.12. Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un paredzētās izmaiņas. 

Uzņēmumu saraksts, kuros ir pašvaldības kapitāls, kapitāla veids un 

lielums. 

 

PSIA „Ugāles nami” – kapitālieguldījumi LVL 313 609,-. 

 

3.13. Novada domes lēmums par 2009.gada saimnieciskā gada pārskatu. 

 

3.14. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību un 

pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu. 

 

3.15. Pielikumi 

 

Piltenes pilsētas pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Ances pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Jūrkalnes pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Popes pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Puzes pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Tārgales pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Ugāles pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 
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Usmas pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Užavas pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Vārves pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Ziru pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 

Zlēku pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats 
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Piltenes pilsētas pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 
 

PRIEKŠVĀRDS 

 
     Publiskais pārskats atspoguļo Piltenes pilsētas domes un pārvaldes darbību 

2009.gadā, sniedz informāciju par: 

 divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai 

skaitā par saistību apjomiem; 

 nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 

 iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem 

pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanā; 

 pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 

 pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par iestādes darbību; 

 cita informācija. 

    Pārskata mērķis ir sniegt īsu, viegli uztveramu informāciju par galvenajiem darba 

virzieniem, par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu. 

Iestādes budžets izlietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai- izglītības, 

sociālajai nodrošināšanai, komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. 
 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

    Ventspils novada Piltenes pilsētas pašvaldība atrodas Piejūras zemienes Ventavas 

līdzenumā, tikai tās A malā sākas Kursas zemienes Ugāles līdzenums. Teritorijas 

rietumu robežu veido Venta, neliela platība teritorijas dienvidu galā atrodas arī Ventas 

kreisajā malā. Austrumu un Dienvidu daļā lieli mežu masīvi. 

   Pašvaldības kopējā 20 209 ha lielā teritorija sadalīta vairākos vēsturiski ilgāk 

pastāvošos ciemos (Ūdrande, Karaļciems, Vecmuižciems, Gārzde). 

   Uz 2010.gada 1.janvāri pašvaldības teritorijā deklarēti 1662 iedzīvotāji. Pašvaldības 

darbība 2009.gadā tika organizēta saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” izvirzītajām 

prasībām. 

   Pirmajā pusgadā pilsētas pārvaldi nodrošina pilsētas dome – septiņi deputāti. 

 Jānis Abakuks 

 Arno Kiršteins 

 Andris Mažrims 

 Olita Doniņa 

 Rasma Fetlere 

 Marika Būmeistere 

 Iluta Hemke-Lapsiņa 

 

    Domes priekšsēdētājs Jānis Abakuks, vietniece Olita Doniņa 

    Otrajā pusgadā Ventspils novada dome par pārvaldes vadītāju ieceļ Jāni Abakuku. 

Piltenes domes darbu nodrošina grāmatvedība, komunālā nodaļa, kancelejas vadītāja, 

sociālais darbinieks, bāriņtiesas priekšsēdētāja, saimniecības daļas vadītāja. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai darbojas: 

                   Piltenes vidusskola 
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                   Piltenes mūzikas skola 

                   Piltenes PII „Taurenītis” 

                   Piltenes kultūras nams 

                   Piltenes bibliotēka 

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā – 2007.gadā – 1697 

                                                  2008.gadā – 1698 

                                                  2009.gadā - 1670 

 

    Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1.§) „Par 

novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota 

Ventspils novada pašvaldības iestāde – Piltenes pilsētas pārvalde. 

 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS FINANŠU REZULTĀTI 

 
    Piltenes pašvaldības budžeta mērķis noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms 

nepieciešams likumā noteikto funkciju veikšanai, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu 

racionālu izlietošanu. 

    Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 2009.gada budžets 

tika sastādīts katrai iestādei iesniedzot savu sastādīto vēlamo budžetu, kas tika izskatīts 

domes finansu komitejā piedaloties iestāžu, struktūrvienību vadītājiem.  

PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDES PAMATBUDŽETS 

Klasifikācijas 

kods Rādītāji 2008.g.izpilde 2009.g.izpilde 

Ieņēmumi 1148039  889408 

 Nodokļu ieņēmumi 494240 356635 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 455895 315871 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 38345 40764 

 Nenodokļu ieņēmumi 2365 2882 

9.0.0.0. Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 346 265 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 325 25 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1064 2592 

13.0.0.0. Pašvaldības īpašuma iznomāšana,pārdošana. 630  

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 164149 214359 

21.3.40 Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 21 15 

21.3.50 Maksa par izglītības pakalpojumiem 12057 12673 

21.3.7.0. Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem 40 0 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 4650 1768 

21.3.9.0. 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 

pakalpojumiem(biļešu realiz,komunālie pakalpojumi,un c.) 145973 178790 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi 1408 21113 

 Transferti 487285 315532 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 292820 125747 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 194465 189785 

 

 

 1032607  944665 
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Izdevumi 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 180653 161272 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 8601 8453 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 300985 280898 

08.000 Atpūta,kultūra  77210 99876 

09.000 Izglītība 463155 422175 

10.000 Sociālā aizsardzība 18320 17243 

 Ieņēmumu pārsniegums,deficīds  115432 -55257 

 Finansēšana -115432 55257 

 Aizņēmumi -39747 32359 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 75686 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 75686 52788 

 

PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDES SPECIĀLAIS BUDŽETS 

 

    Piltenes pilsētas speciālo budžetu veido ieņēmumi no dabas resursa nodokļa 

iemaksām un no novada domes ieskaitītiem līdzekļiem pagasta autoceļu uzturēšanai. 

Speciālais budžets tiek apstiprināts vienlaicīgi ar pamatbudžetu. 
 

Klasifikācijas 

kods Rādītāji 2008.g.izpilde 2009.g.izpilde 

Ieņēmumi 95595 43596 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 724 667 

3.0.0.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 44 5986 

19.3.1.3. Autoceļu fonda līdzekļi 94827 36943 

    

Izdevumi 63324 136691 

1100 Atalgojums 6014 5555 

1200 Sociālā apdrošināšanas iemaksas 1514 1338 

2200 Pakalpojumu apmaksa 20932 21041 

2300 Materiālu iegāde 4124 4356 

2515 Dabas resursu nodoklis 815 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 29925 104401 

    

 Ieņēmumu pārsniegums,deficīds  32271 -93095 

 Finansēšana -32271 93095 

 Aizņēmumi 0 30119 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 15419 77809 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 77809 121 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2009. GADU 

 
Ventspils novada Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju pārvalde atrodas Piejūras 

zemienes Ventavas līdzenumā , tikai tās A malā sākas Kursas zemienes Ugāles 

līdzenums. teritorijas rietumu robežu veido Venta, neliela platība teritorijas dienvidu 

galā atrodas arī Ventas kreisajā malā. Austrumu un Dienvidu daļā lieli mežu masīvi. 

Pārvaldes kopējā 20 209 ha lielā teritorija sadalīta vairākos vēsturiski ilgāk pastāvošos 

ciemos (Ūdrande, Karaļciems, Vecmuižciems, Gārzde). 

   Uz 2010.gada 1.janvāri pārvaldes teritorijā deklarēti 1668 iedzīvotāji. 

   Pašvaldības darbība 2009.gadā tika organizēta saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

izvirzītajām prasībām. Pārskata gadā pašvaldība un pārvalde nodrošināja pašvaldības 

iestāžu – Piltenes vidusskolas , Pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis”, Piltenes 

mūzikas skolas, Piltenes bibliotēkas, Piltenes kultūras nama un struktūrvienību- 

komunālās nodaļas, bāriņtiesas darbību. 2009.gada jūlijā tika veikta pašvaldību 

reforma, kuras rezultātā Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju iekļāvās Ventspils novadā. 

 
Komunālo pakalpojumu sniegšana 

 

Pārvalde pati nodrošina iedzīvotājiem dzeramā ūdenspiegādi, kanalizācijas un 

notekūdeņu nodrošināšanu, siltumapgādi, neizmantojot citu uzņēmumu sniegtos 

pakalpojumus. Sadzīves atkritumu izvešanu nodrošina Ventspils PU „Komunālā 

saimniecība”. Lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, 

nepieciešami lieli ieguldījumi esošās nolietotās sistēmas atjaunošanā. Lai piesaistītu 

Eiropas Savienības un valsts investīciju līdzekļus šo projektu īstenošanai, Vides 

ministrijā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā iesniegti projekti ,kuri 

tika apstiprināti un 2010.gadā sāks rekonstrukcijas darbus. 

 
Vides sakārtošana, labiekārtošana un uzņēmējdarbības veicināšana 

 

    Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas attīstība tika organizēta saskaņā ar 

esošo teritorijas plānojumu. 2009.gadā ar LAD atbalstu tika renovēti estrādes soliņi 

par Ls 17. 520, kā arī veikta ielu rekonstrukcija Ķiršu un Zemnieku ielās par kopējo 

summu Ls 63. 933. 

     Tika rekonstruēts  Maija ielas 2, Lielās ielas 6 un Lielās ielas 4a iekšpagalms par Ls 

49. 384. Vienā Lielās ielas daļā tika nomainīts apgaismojums par Ls 13. 214, kā arī 

nomainīts ietves segums Lielā ielā par Ls 15. 924. 

     2010.gadā tiks veikta Piltenes pilsētas estrādes rekonstrukcijas 2. un 3. kārta. 

2.kārtā ir noslēgts līgums ar SIA „Šteinbergs un partneri” par kopējo summu Ls 

47. 836. 3.kārtā tiks rekonstruēta Piltenes estrādes elektrības sistēma par apmēram Ls 

15 .000. 

     Uzņēmējdarbības veicināšanai Piltenes pilsētā pārvalde piedāvā savas brīvās telpas, 

kā arī iespējamās zemes platības ražošanas attīstībai.
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Kultūra, sports un brīvais laiks 
 

    Pārvaldē darbojas divas bibliotēkas, tai skaitā viena atrodas Piltenes 

vidusskolā un nodrošina skolas iekšējās vajadzības. 

Katru gadu tiek papildināti bibliotēkas grāmatu fondi. Bibliotēkas kalpo ne 

tikai kā grāmatu apmaiņas punkti, bet daļēji arī kā nelieli kultūras centri, jo tur 

tiek rīkotas dažādas darbu izstādes, tikšanās, viktorīnas, koncerti. 

     Pārvaldē darbojas amatierteātris, sieviešu ansamblis, vokāli-instrumentālais 

ansamblis, dažādas bērnu dziesmu un deju grupas, kuru uzturēšanu nodrošina 

pašvaldība. Kultūras namā tiek rīkoti dažādi gadskārtu pasākumi, koncerti, 

atpūtas vakari, piemiņas brīži, zolītes turnīri, diskotēkas, interešu grupu vakari, 

tiek svinētas piltenieku dzīves jubilejas. 

     Piltenes iedzīvotāji savu brīvo laiku pavada arī Piltenes vidusskolas sporta 

zālē nodarbojoties ar sporta spēlēm. 
 

Veselības aprūpe 
 

Veselības aprūpes nodrošināšanai Piltenē, Lielā ielā 2a piešķirtas telpas 

ģimenes ārsta privātpraksei. Maznodrošinātiem Piltenes iedzīvotājiem tiek 

nodrošināts autotransports slimnieku nokļūšanai ārstniecības iestādēs. 
 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
 

Sociālai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem pašvaldība 2009.gadā 

tērējusi  Ls 19.072 no kopējā budžeta. Nauda izlietota noteikto pašvaldības 

sociālo pabalstu izmaksai un no citām pašvaldībām saņemto sociālo 

pakalpojumu apmaksai. Pašvaldība 2009.gadā ir apmierinājusi visus personu 

pamatotos iesniegumus par valsts noteiktā pašvaldības sociālā pabalsta  GMI 

piešķiršanu. Saskaņā ar Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu un 

atbilstoši sociālā budžeta iespējām pašvaldības mazaizsargātajām iedzīvotāju 

kategorijām un trūcīgajiem iedzīvotājiem izmantoti sekojoši pašvaldības 

pabalsti: 

 mājokļa pabalsts ( malkas iegādei vai apkures izdevumu segšanai) 

 pabalsts aprūpei 

 apbedīšanas pabalsts 

 pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai( zāļu iegādei, slimnīcu 

izdevumi, zobu protezēšanai, briļļu iegādei) 

 pabalsts ģimenei (nepilngadīgu bērnu ēdināšanai mācību iestādēs, 

mācību līdzekļu iegādei u.c.) 

 bērna piedzimšanas pabalsts 

 svētku pabalsts 

 pabalsts ārkārtējo situāciju atrisināšanai 

   2009.gadā bērnu ēdināšanai izlietoti Ls 8.728.  
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    Lai uzlabotu sociālā darba efektivitāti un pilnveidotu tā saturu, pašvaldībā ir 

izveidots sociālais dienests. Sociālais dienests operatīvi un kvalitatīvi veic 

savus pienākumus, galveno uzsvaru liekot uz klientu informēšanu, izglītošanu,  

motivēšanu, atbalstīšanu un nepieciešamības gadījumā sociālās palīdzības 

sniegšanu. 

Sociālā dienesta telpas iekārtotas atbilstoši prasībām, darbinieks ir nodrošināts 

ar nepieciešamo datortehniku. 
 

Izglītība 
 

     Piltenes pašvaldībā darbojas Piltenes vidusskola, Piltenes pilsētas bērnu 

mūzikas skola un pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”. Bērnudārza telpās 

darbojas arī pilsētas bibliotēka. 2009.gadā PII „Taurenītis” tika kapitāli 

izremontēta viena grupiņa , ieguldot remontā Ls 7.178. 

    Piltenes pilsētas vidusskola ir pašvaldības iestāde, kurā uz 2010.gada 

1.janvāri mācījās 152 bērni. 2009.gadā vidusskolā tika veikta 4 kabinetu 

renovācija, kurā ieguldīti Ls 17.123. Tāpat šajos kabinetos tika nomainītas 

mēbeles un aprīkojums par Ls 9.643. 

   2010.gadā vidusskolai tiks iegādātas iekārtas un tehniskais nodrošinājums 

dabaszinātņu kabinetiem. 

Vidusskolai ir laba sporta zāle, kura regulāri tiek remontēta un papildināta ar 

sporta inventāru. Vidusskolas sporta zāles pakalpojumus var izmantot arī 

pārējie pašvaldības iedzīvotāji. 

     2010.gadā plānota PII „Taurenītis” ārējo sienu siltināšana. 

                             
Piltenes vidusskola 

 

    2007.gadā akreditēta izglītības iestāde (akreditācijas lapa 12.03.2010. 

Nr.1395)- nākošās akreditācijas termiņš 2012.gada 5.maijs 

      Piltenes vidusskolā 2009.gadā mācījās 152 izglītojamie, no tiem 96 apguva 

pamatizglītības programmu 21011111 un 56 apguva vispārējās vidējās 

izglītības programmu 31011011. 

    Skolā bija 10 klašu komplekti, tajā skaitā apvienotās 1./2.; 7./8.klase. 

Izmantojot skolas iekšējās rezerves, iespēju robežās šajās klasēs mācības tika 

organizētas atsevišķi. 

     2009.gada 1.septembrī 1.klasē mācības uzsāka 9 izglītojamie, tajā skaitā 1 

izglītojamais pēc pedagoģiskās sēdes lēmuma 1.klasē mācījās atkārtoti.  

    Arī citās klasēs bija izglītojamo kustība: gada laikā no skolas izstājušies 5 

izglītojamie, no tiem 1 izglītojamais mācības turpina Rudbāržu sanatorijas 

internātpamatskolā, iestājušies 4 izglītojamie.  

 

Piltenes vidusskolā mācās izglītojamie no dažādām pašvaldībām. 
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Skolēni no citām pašvaldībām 2008.2009.m.g.
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    Piltenes vidusskolā 2008./2009.m.g.strādāja 22 pedagogs. Izglītības 

programmu apguve tika nodrošināta pilnā apjomā. Visiem pedagogiem ir 

atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogi sekmīgi apgūst otru 

specialitāti – pamatizglītības skolotājs un ģeogrāfijas un dabaszinātnes 

skolotājs. Vienam pedagogam ir maģistra grāds skolvadībā. Visi pedagogi ir 

apmeklējuši nepieciešamos tālākizglītības kursus. Skolas sekmīgu darbību 

nodrošināja 11 tehniskie darbinieki. 

    Skolas galvenais mērķis 2008./2009.m.g – sniegt kvalitatīvu izglītību 

atbilstoši LR Izglītības likuma prasībām. 

Skolas uzdevums 2008./2009.m.g. –  

1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana. 

Pamatizglītības satura reformas īstenošana un vispārējās vidējās izglītības 

jauno standartu ieviešana. Mācību priekšmetu skolotāju personīga atbildība par 

mācību darba organizāciju un katra skolēna personīga atbildība par mācību 

darba rezultātiem. 

2. Metodiskā darba un mācību priekšmetu radošo grupu darba aktivizācija, 

akcentējot vienotu prasību ievērošanu (darba plānošanas un vērtēšanas 

kvalitāte). 

3. Skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās apziņas veidošanas un 

patriotiskās audzināšanas sekmēšana. 

3.1 Vērtībizglītības īstenošana audzināšanas procesā, akcentējot Latvijas Valsts  

      90.gadadienas pasākumu norisi. 

3.2. Tautas nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana, sagaidot X Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. 

 

Īstenojot izvirzītos uzdevumus, skola strādāja sekojošos virzienos: 

 nodrošināja skolu ar kvalitatīviem pedagoģiskiem darbiniekiem – savas 

jomas speciālistiem, nodrošināja izglītības iespējas katram 

izglītojamajam, atbilstoši viņa vēlmēm un spējām; 

 skolas un ģimenes sadarbībā īpašu uzmanību veltīja karjeras izglītībai, 

nodrošinot socializāciju reālajā vidē, mācību motivācijas attīstību; 
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 īstenojot pilnveidoto izglītojamo atbalstu sistēmu, strādāja papildus ar 

izglītojamajiem, kuriem mācību vielas apguve sagādāja grūtības un 

izglītojamiem, kuri īpaši talantīgi, uzlaboja skolēnu mācību 

sasniegumus; 

 plānveidīgi pilnveidoja skolas materiāli tehnisko bāzi, ieviešot mācību 

procesā mūsdienīgas tehnoloģijas; 

 veica skolas obligātās dokumentācijas sakārtošanu atbilstoši MK 

noteikumiem; 

 projekta ietvaros uzlabota materiāltehniskā bāze dabaszinātņu kabinetos; 

 skola iesaistījusies bibliotēku informācijas sistēmā ,,Skolu Alise” 

 Skolā darbu turpina metodiskā darba radošās grupas: 

 sākumskola, 

 zinātne un tehnoloģija, 

 es un sabiedrība, 

 valoda un māksla. 

 

    Sadarbībai starp skolu un izglītojamo vecākiem īpaša uzmanība tika 

pievērsta: ikmēnešu sekmju izrakstiem, regulāriem ierakstiem izglītojamo 

dienasgrāmatās, klašu vecāku sapulcēm. 5.-12.klašu grupā tika turpināta 

darbība ,,E-klases” sistēmā, kurā tika veikta izglītojamo kavējumu un 

vērtējumu uzskaite elektroniskā veidā. Skolā reizi mēnesī notiek Skolas 

padomes sanāksmes. Kā tradīcija katru gadu skolā notiek M.Gulbja kausa 

izcīņa. Skolas ārpusstundu pasākumos tika aicināti piedalīties arī vecāki.  

       Izglītības virzienus 2009.gadā valstī un arī Piltenes vidusskolā reglamentē  

virkne jaunu    normatīvu dokumentu, kas: 

nosaka obligātajās prasības izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā 

klasē 

realizē vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanu- nosakot sistēmiskas 

izmaiņas vispārējās vidējās izglītības saturā un valsts pārbaudījumu sistēmā 

Tāpēc viena no prioritātēm mācību darbā ir materiālās bāzes nodrošināšana 

(iesaistīšanās projektā par dabaszinību kabinetu izveidi un iekārtošanu), mācību 

priekšmetu standartu realizēšana vidusskolā. 

       2009.m.g. mācību darba rezultāti uzlabojušies, jo, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem: 

 samazinājies to skolēnu skaits, kas nav apguvuši standartu 

 *palielinājies optimālo skolēnu skaits. 

 

Klase Optimālo 

skolēnu 

skaits un % 

Skolēnu, kas 

nav apguvuši 

standartu 

skaits un % 

1-4. 16,t.i.,33% 6,t.i.,13% 

5.-8. 7,t.i.,16% 2,t.i.,5% 

10.-11. 9,t.i.,26% 4,t.i.,11% 

1.-8., 10-

11. 

32,t.i.,25% 12,t.i., 9% 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti (pēc apguves koeficenta) visaugstākie ir 

vizuālajā mākslā- 0,90, sportā- 0,79, informātikā- 0,73; zemālie- krievu valodā- 

0,51 un ģeogrāfijā- 0,49. 

2009.m.g. centralizētos eksāmenus kārtoja 13 Piltenes vidusskolas skolēni 7 

mācību priekšmetos. 

Kopumā fiksēti 53 eksāmenu fakti, kuru iegūtie rezultāti iedalās: 

A līmenis-2 fakti,t.i., 3,8%.                                           D līmenis- 17, t.i, 32,1% 

B līmenis- 16, t.i., 30,2 %                                             E līmenis- 6, t.i., 11,3%  

C līmenis- 12, t.i., 22,6%                                               F līmenis- 0  

 

Veicot pašanalīzi, konstatēts, ka 

1.  Mācīšanas procesa kvalitātes uzlabošanai  pedagogi 

 papildinājuši  zināšanas metodiskās apvienībās, kursos , 

 strādājuši konsultācijās gan ar spējīgajiem, gan skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām, 

 izmantojuši radoša rakstura mājas darbus, daudzveidību mācību 

metodēs,  akcentējot praktisku darbošanos, projektus, pētījumus, 

mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu, 

 pilnveidojuši uzskates, metodiskos materiālus 

2.Mācīšanās procesa kvalitātei 

 *akcentētas individuālo stundu izmantošanas iespējas, pēcstundu darbs, 

 regulāra saziņa ar vecākiem- individuālajās sarunās, ar dienasgrāmatu, 

e-klases starpniecību, skolas padomē 

3.Ārpusstundu aktivitātes, skolēnu sasniegumi. 

 piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs,  

 pasākumu, konkursu, pēcpusdienu sagatavošana skolā, 

 iesaistīšanās projektos- 8.kl.-„Putni un mēs”- sk.E.Lindenblate; „Esi 

līderis”- O.Doniņa, konkursos „Māmiņas portrets” un „Lieldienas 

2009.”- sk. M.Abakuka, eseju konkursā „Es Latvijā”- sk. V.Sandere 

 skolēnu pētniecisko darbu organizēšana, konsultēšana, prezentēšana. 

 

2008./2009.m.g. skolā darbojās šādi interešu izglītības pulciņi: 

 jauniešu deju kolektīvs ,,Atspole”, 

 5.-9.klašu deju kolektīvs, 

 1.-4.klašu deju kolektīvs, 

 ansamblis ,,Dream” (sākumskola,pamatskola un vidusskola) 

   Izglītojamie iesaistījušies Jaunsargu kustībā. 

   Izglītojamo veselības aprūpi nodrošina dakteres L.Vīgriezes privātprakse un 

skolas medmāsa. 

    Skolā ERAF projekta ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Piltenes vidusskolā” izremontēti un aprīkoti ar 

mūsdienīgiem materiāltehniskiem līdzekļiem 4 dabaszinātņu(matemātikas, 

bioloģija, fizikas un ķīmijas) kabineti. Skola kļuvusi par 4 estētiski noformētām 

telpām bagātāka. 
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PILTENES MŪZIKAS SKOLA 

 

    2009./2010. mācību gads iezīmējās ar to, ka uzsākām stundas noturēt arī 

Tārgales pamatskolā un vecāki par to ir ļoti apmierināti, un tāpēc no Tārgales 

pagasta mūsu skolas mācību darbā ir iesaistījušies daudz audzēkņu. Šis mācību 

gads arī izceļas ar lielu audzēkņu skaitu, kuri uzsāka mācīties mūzikas skolā-

mācību gada laikā skolā iestājās 41 audzēknis. Septembrī mācīties uzsāka 62 

audzēkņi, bet mācību gadu pabeigs 65 audzēkņi. 

    2009./2010.mācību gads Piltenes mūzikas skolai bijis gan grūts, gan 

interesants. Grūts tāpēc, ka I mācību pusgadā bija jāstrādā ar samazinātu 

mācību stundu skaitu nepietiekamā finansējuma dēļ (lai arī dome piešķīra Ls 

500.00, tomēr ar to bija stipri par maz). Vēl grūts tāpēc, ka novada dome un 

Tārgales pagasts solīja, bet tomēr visa mācību gada garumā nespēja atrast 

nepieciešamo summu Tārgales pamatskolas apkopējām par papildu darbu 

(sakarā ar Piltenes mūzikas skolas darbības paplašināšanos un mācību stundām 

Tārgales pamatskolā). 

    Interesants tāpēc, ka skolas mācību darbs ritēja radoši un spraigi. Notika 

dažādi pasākumi, kuriem pedagogi gatavoja audzēkņus, piemēram, Ventspils 

reģiona mūzikas skolu un Ventspils vispārizglītojošo skolu festivāls 

„Muzicējam kopā 2010.”, atceres pasākums slavenajai operdziedātājai A. 

Vānei viņas 110 gadu jubilejā, koncertlekcija par norvēģu komponistu E.Grīgu 

un Norvēģiju, un piektais bijušo absolventu sadraudzības koncerts ar Ventspils 

mūzikas skolas audzēkņiem un pedagoģi Ainu Adleri. 

    Piedalījāmies arī konkursos Ventspilī un Saldū. Labi veicās 3.flautasspēles 

klases audzēknei Elīnai Balodei, kura ieguva divas godalgotas vietas – II vietu 

Latvijas mūzikas skolu pūšam instrumentu nodaļu audzēkņu Valsts konkursa II 

kārtas finālā Ventspils mūzikas skolā un III vietu V Kurzemes mūzikas skolu 

pūšam instrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Saldū. Par 

Elīnas veiksmīgo uzstāšanos rakstīja arī laikraksts „Ventas Balss”, 2010.gada 

27.martā („Paspīd Piltene” un „Pūtējiem labi panākumi konkursā”).  

     Labi veicies arī ģitārspēles klases audzēkņiem. Tiešām liels  prieks par 

ģitārspēles klasi, kuru kopš janvāra vada pedagogs Reinis Krūziņš. Īsā laikā 

pedagogs iemantojis lielu cieņu audzēkņu vidū un sasniedzis ievērojamus 

rezultātus. 27.maijā ģitāristu ansamblis un ģitārists Mārtiņš Krauze, kā arī jau 

pieminētā 3.flautasspēles klases audzēkne Elīna Balode piedalīsies Latvijas 

mūzikas skolu festivālā „Skaņu dzirkstis Dzintaros” Dzintaru koncertzāles 

Mazajā zālē Jūrmalā. Dzintaru koncertzāle sadarbībā ar Jūrmalas mūzikas 

vidusskolu rīko Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivālu. 

Festivāls notiks no 2010.gada 26.-28.maijam. 

Dzintaru koncertzāle vēlas iedibināt šādu jauno mākslinieku koncertu un 

izstāžu tradīciju, lai apzinātu un parādītu mūsu mūzikas un mākslas skolu 

atklātos un veidotos jaunos talantus, Latvijas lepnumu. 

     Tā kā pašlaik nekur tālu nav iespējams aizbraukt, centāmies kopā ar 

audzēkņiem apmeklēt kultūras pasākumus Ventspilī, piemēram, jaunā 

koncertflīģeļa atklāšanas koncertu teātra namā „Jūras vārti” 2010.gada 
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6.februārī ar pianista A.Ļahovska piedalīšanos,lai mācītu audzēkņus 

ieklausīties laba un kvalitatīva instrumenta skanējumā. 

    Pavasarī skolā notiek aktīvs darbs jauno audzēkņu piesaistīšanai. Tā kā 

patreiz skolā ir maz audzēkņu metālpūšaminstrumentu nodaļā, tad 26.aprīlī  

Britu padomes rīkotajā  radošuma nedēļas ietvaros organizējām Piltenes, 

Ugāles un Ventspils mūzikas skolu sadraudzības koncertus Piltenes vidusskolā 

un Tārgales pamatskolā,lai rosinātu audzēkņus mācīties mūzikas skolā 

trompeti, klarneti, saksofonu, eifoniju u.c. metālpūšamos instrumentus. 

    Laba sadarbība mums izveidojusies arī ar PII „Taurenītis”,kurā katru gadu 

notiek koncerti un sagatavošanas grupiņas bērni tiek aicināti ekskursijā uz 

mūzikas skolu un viņi saņem arī interesantus rakstiskus mājas uzdevumus, lai 

ieinteresētu par mūzikas skolu. 

    Mūzikas skolai ir izveidojusies aktīva sadarbība ar skolas audzēkņu 

vecākiem-viņi labprāt iesaistās savu domu izteikšanā nesen noorganizētajā 

anketēšanā, viņi atbalsta skolas idejas, ir atsaucīgi pasākumos un pateicoties 

viņiem, mēs varēsim skaisti un muzikāli noslēgt šo mācību gadu ar pikniku 

flautistes Elīnas Balodes lauku mājās. 

     Pavasarī sākās ESF projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu 

tālākizglītība” darbība ,kurš norisināsies 3 gadu garumā, un kursus apmeklēja 

pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi savā specialitātē, bet jūnijā kursi 

turpināsies un visi pedagogi  apmeklēs dažādus kursus Ventspilī. 

    Šajā mācību gada  laikā atsaucāmies divām akcijām – Narvesen un Rotari 

kluba labdarības projektam. Ļoti liels prieks bija par akcijas „Es atbalstu 

Latvijas bērnu mūzikas skolas”, ko rīkoja Narvesen mārketinga direktors 

Mārtiņš Staķis, rezultātiem, kurā mūsu skola ieguva 304 latus. Mēs bijām starp 

tām 24 Latvijas bērnu mūzikas skolām, kas pieteicās „Es atbalstu Latvijas 

bērnu mūzikas skolas” fonda līdzekļiem un par to iegūt informāciju varēja arī 

laikrakstā „Izglītība un Kultūra”. 

  Vēl jāatzīmē, ka liela problēma bija ar mācību maksām, jo maksājumi 

neregulāri un ar kavēšanos, kā arī ir daži parādnieki-Indra Brūvere, Dāvis 

Āboltiņš, Dinārs Āboltiņš nav samaksājuši  par 5 mēnešiem, bet Dairis 

Albrekts ir parādā par 3 mēnešiem, bet nav iespējams pagaidām parādu piedzīt, 

jo mainījis dzīvesvietu no Tārgales uz Saldu. Jācer, ka nākošajā mācību gadā 

šis jautājums kārtosies sekmīgāk, jo vecāku sapulcē izrunājām šo problēmu. 

   Nākošajā mācību gadā Kultūras ministrija vēlas ieviest jaunas mācību 

programmas un jācer un jātic, ka tās būs saprātīgas un mums pieņemamas, jo 

pašreiz iet karstas diskusijas starp KM un LMIIA. 

 

PILTENES PII „TAURENĪTIS” 

 

     Piltenes pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” piedāvā Vispārējās 

izglītības likumam atbilstošu Pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 

11, bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, lai sagatavotu pamatizglītības 

programmas apguvei. Programma virza bērnu iepazīt sevi, pasauli un sevi 

pasaulē, vērsta uz bērncentrētas vides veidošanu, bērna personības attīstīšanu. 

Programmas licences derīguma termiņš 31.07.2016.  
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     2009.gadā iestādē nokomplektētas 3 grupas- bērni vecumā līdz 3 gadiem, no 

3-5 gadiem un 5,6- gadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei, kopā 

60 audzēkņi, 7 no tiem dzīvesvieta deklarēta citu novadu teritorijās.  Iestādē 

strādā 8 pedagogi (7,7 darba slodzes), no kuriem 3 turpina iegūt augstāko 

pedagoģisko izglītību, atbilstošu Ministru kabineta noteikumiem Nr.347 

„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 

profesionālajai kvalifikācijai” un 5 tehniskie darbinieki (4,5 darba slodzes). 

Darba pamatvirzieni pedagoģiskajā darbā 2009.gadā: 

 izglītojamo attīstības procesa kvalitātes nodrošināšana pilnveidojot 

mācīšanas un audzināšanas darbā pielietoto metožu un paņēmienu 

kvalitāti; 

 mācību priekšmetu programmu pilnveide vadoties pēc jaunākajām 

atziņām un metodiskajiem ieteikumiem; 

 izglītojamo individualitātes attīstības veicināšana balstoties uz sadarbību 

ar ģimeni. 

Saimnieciskā darbība: 

     2009.gada budžetā Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības deputātu frakcija 

piešķir  

84959 Ls atbalstu projektam „ Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes 

„Taurenītis” logu nomaiņai”. Tiek nomainīti logi un durvis iestādes ēkā par 

kopējo summu 16511 Ls, tālākais projekts tiek apturēts, līdzekļi „iesaldēti”. 

2009.gada vasarā tiek veikts kapitālais remonts grupas telpās, par kopējo 

summu 17428 Ls. 
PILTENES BIBLIOTĒKA 

 

  2009.gadā bibliotēkas vajadzībām no pašvaldības budžeta izlietoti 11775 Ls. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 75 Ls. 

Dotācijas no valsts budžeta – 420 Ls. 

Bibliotēka akreditēta 2008.gadā kā vietējas nozīmes bibliotēka, kas darbojas 

saskaņā ar Bibliotēkas nolikumu. 

Bibliotēkas rādītāji 

 2008 2009 Salīdz. 

Lasītāju skaits 397 420 + 

Apmeklētāju skaits 6857 9149 + 

Izsniegums 8398 7991 - 

Starpbibliotēku 

abonements 

143 307 + 

Krājums 8907 8729 -  

 

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā: 

 krājumu ar 8729 izdevumiem  

 pieeju Kurzemes elektroniskajam kopkatalogam 

 18 nosaukumu preses izdevumus  

 iespēju izmantot elektroniskās datu bāzes /www.letonika.lv/, Normatīvo 

aktu informācijas sistēmu NAIS, LETA Arhīvs, nozare.lv, periodika.lv, 

filmas.lv, „Lursoft” laikrakstu bāzi  

http://www.letonika.lv/
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 lasītavas pakalpojumus 

 bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem 

 izmantot novadpētniecības kartotēku, tematiskās mapes, laikraksta 

„Piltenes Ziņas” komplektus 

 bez maksas pieejami 8 datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets 

 maksas pakalpojumus – kopēšana, printēšana  

 iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu, kā arī Ventspils Galvenās 

bibliotēkas rotējošo fondu 

 bibliotēkas veidotās grāmatu izstādes, Jaunieguvumu sarakstu 

 tikšanās ar rakstniekiem un citus interesantus pasākumus. 

    Informācija par bibliotēku 2009.gadā bija pieejama pašvaldības mājas lapā 

www.piltene.lv, kā arī par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem regulāri pieejama 

laikrakstā „Ventas Balss” un Ventspils Galvenās bibliotēkas mājas lapā 

www.biblioteka.ventspils.lv sadaļā rajona bibliotēkas, bet ziņas par krājumu un  

jaunieguvumiem pieejamas Kurzemes kopkatalogā.  

     Piltenes pilsētas bibliotēka 2009.gadā piedalījusies šādos projektos: 

Lasīšanas veicināšanas apakšprogrammā „Bērnu Žūrija”,  piesaistītie līdzekļi –  

Ls 63,-,  daļa grāmatu bija jāiegādājas arī par pašvaldības līdzekļiem; 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā projektā „Stāstu laiks 

bibliotēkās”, izejot apmācības, organizējot stāstīšanas pasākumu, līdz ar to 

bibliotēka tika atzīta par Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēku” 2010. -

2011.gadā. 

Lielākie pasākumi 2009.gadā: 

15.05. notika Ventspils novada rakstnieka Herberta Dorbes jubilejai veltīts 

pasākums Piedalījās  muzeja „Senču putekļi” vadītāja I. Aide un  S. Pēdiņa no 

Ventspils mūzikas skolas. 

24.05. projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros notika stāstnieku pasākums 

„Reiz Piltenē ziedonī”. Pasākumu vadīja Ventiņu stāstniece Līga Reitere, 

sadarbojāmies ar Piltenes senioru klubiņš „Ievas”. Šī projekta ietvaros 21.10. 

sadarbojoties ar Piltenes vidusskolas jaunākajām klasēm,  PII „Taurenītis” un 

Piltenes amatierteātri notika arī A.Lerhim- Puškaitim veltīta pasaku 

pēcpusdiena.  

17.09. bibliotēka organizēja Dzejas dienu ugunskuru pilsētas parkā ar Ventspils 

dzejnieču Maijas Skores un Sandas Īvnieces piedalīšanos. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos 09.11. -  A.Lindgrēnas „Brāļi 

Lauvassirdis” lasījumos iesaistījās PII „Taurenītis” un sākumskolas  4.klases 

skolēni.  

   VKKF lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu Žūrija”  2008.gada 

dalībniekiem 20.02.2009. notika  noslēguma pasākums  – nodarbība  bibliotēkā 

„Par pelēm, pilīm, Pilteni un viduslaikiem”. Arī  2009.gadā Žūriju  atklājām ar 

radošu nodarbību – lellīšu veidošanu. 31.10. īpaši bērnu žūrijas ekspertiem 

notika Baiso spoku stāstu vakars ar spoku stāstu stāstīšanu un klausīšanos. 

08. -17.12. bibliotēka piedalījās Naudas plānošanas centra akcijā 

„Ziemassvētku radošās dāvanu darbnīcas”, kur darināja dāvanas pašu rokām, 

Z.Miķelsone bibliotēkas apmeklētājiem  mācīja arī filcēšanas pamatus. 

http://www.piltene.lv/
http://www.biblioteka.ventspils.lv/
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    2009.gadā turpināts arī novadpētniecības darbs - uz Piltenes pilsētas 

svētkiem  tika izveidota izstāde „Piltene – pēckara gadi” ar materiāliem no tā 

laika periodikas (no LNB datubāzes www.periodika.lv ), savukārt izstāde 

„11.novembris – Lāčplēša diena” tika papildināta ar bibliotēkas apzinātajiem 

materiāliem par ar Ventspils novadu un Pilteni saistītajiem Lāčplēša Kara 

ordeņa kavalieriem. 

 
PILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 

Kultūras namā darbojās šādi pulciņi : 

amatierteātris, sieviešu vokālais ansamblis „Rūta „ ,Pirmskolas dziedošā  pop 

grupa , bērnu pop grupas – jaunākā , vidējā , vecākā, deju pop grupas – 

pirmskolas , vidējā un vecākā grupa, jaukta vecuma tautas deju kolektīvs . 

Interešu grupas: 

Salvešu tehnika, diegu grafika, floristika, danču klubs, dienas centrs, sieviešu 

klubiņš „Ievas „, aerobika – kalanētika” . 

 
PĀRSKATS PAR VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBU PILTENES 

PILSĒTAS UN PAGASTA TERITORIJĀ 2009. GADĀ. 

 

   Ventspils novada bāriņtiesa tika izveidota 2009.gada 27.augustā. Par 

Ventspils novada bāriņtiesas darbības teritoriju tika noteikta Ventspils novada 

administratīvā teritorija.  

   Ņemot vērā notikušo reformu, Piltenes pilsētas bāriņtiesa tika likvidēta un 

visas Piltenes pilsētas bāriņtiesas lietas tika nodotas Ventspils novada 

bāriņtiesai.  

    Ventspils novada bāriņtiesas sastāvā ietilpst desmit bāriņtiesas locekļi, tajā 

skaitā bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Jurcika un priekšsēdētājas vietniece 

Ingrīda Jansone. 

     Lai Ventspils novada bāriņtiesa būtu pieejamāka visu pagastu iedzīvotājiem, 

tad bijušo pagastu un tagadējo pārvalžu teritorijās, kurās līdz reformai darbojās 

vietējās pagastu bāriņtiesas, katrā no pārvaldēm tika nozīmēti Ventspils novada 

bāriņtiesas locekļi, tādējādi divas reizes nedēļā noteiktos pieņemšanas laikos 

katrā pārvaldē ir pieejams bāriņtiesas loceklis, kurš var sniegt nepieciešamo 

palīdzību bāriņtiesas kompetencē esošo jautājumu risināšanā. 

     Piltenes pilsētas un pagasta teritorijā kopš 2009.gada 2.novembra darbojas 

Ventspils novada bāriņtiesas loceklis Juris Krilovskis.  

     2009.gadā Juris Krilovskis saņēma apliecību par notariālo darbību veikšanu 

bāriņtiesās, kā arī piedalījās citos semināros, kas tieši saistīti ar bāriņtiesas 

darbību un normatīvo aktu izmantošanu bāriņtiesas darbā. 

     Bāriņtiesas darbību nosaka Bāriņtiesu likums, Civillikums, Civilprocesa 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, un Ministru kabineta noteikumi. 

     Bāriņtiesas darbības uzraudzību un kontroli veic Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija. Metodisko palīdzību sniedz Labklājības ministrija un 

Tieslietu ministrija. 

http://www.periodika.lv/
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    Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 17.panta 4.punktu un 7.punktu Ventspils 

novada bāriņtiesā pārskata periodā tika izskatīti iesniegumi un sūdzības, kā arī 

sniegta palīdzība bērniem, kuri pēc palīdzības vērsušies bāriņtiesā par: 

 Vecāku aprūpes pienākumu pildīšanu (vardarbība, domstarpības, bērnu 

atstāšana novārtā); 

 Aizbildņu pienākumu pildīšanu; 

 Aizgādņa pienākumiem rīkojoties ar aizgādnībā esošās personas mantu; 

 Pedagogu un bērnu savstarpējām attiecībām; 

 Pusaudžu savstarpējām attiecībām. 

 Pārskata periodā tika sniegtas konsultācijas sekojošos jautājumos:  

 Viesģimenes statusa iegūšana; 

 Audžuģimenes statusa iegūšana; 

 Bērnu aprūpes nodrošināšana vecākiem dodoties uz ārzemēm; 

 Par bērna adopciju; 

 Par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgas personas vārda; 

 Par testamenta rakstīšanu; 

 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (dāvinājuma, pirkuma, uztura 

līgums, u.c ); 

 Mantojuma saraksta sastādīšana; 

 Par uzturlīdzekļu piedziņu, u.c. 

   Bez tam, bāriņtiesas pārstāvis piedalījās septiņās tiesas sēdēs par  personas 

atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu, kas tika skatītas 

Ventspils tiesā. Bāriņtiesa sagatavoja un iesniedza prasību tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu vienai personai. 

     Pārskata periodā Piltenes pilsētas un pagasta teritorijā tika veikts 

sistemātisks darbs ar 13 riska ģimenēm, kurās nepietiekami tiek veikta 

nepilngadīgo bērnu aprūpe; tika veikts darbs ar 6 aizbildņiem, tādējādi uzraugot 

aizbildņu darbību; tika uzraudzīta aizgādņu darbība 12 rīcības nespējīgām 

personām un viņu mantai. 2009.gada novembra un decembra mēnesī tika 

veiktas 28 personu dzīves apstākļu pārbaudes dzīvesvietā.  

   2009.gada novembra un decembra mēnesī tika izdarītas 7 notariālās darbības 

un Piltenes pilsētas pārvaldes kasē ieskaitīta valsts nodeva Ls 37,30 apmērā par 

notariālo darbību veikšanu. 

    Bāriņtiesas darbam Piltenes pilsētas pārvaldē ir piešķirta atsevišķa telpa, 

tādējādi Piltenes pilsētas pārvalde ir nodrošinājusi bāriņtiesas pārstāvi ar visu 

darbam nepieciešamo, lai pilnvērtīgi varētu pildīt bāriņtiesas funkcijas. 

    Jāatzīmē, ka bāriņtiesas pārstāvim ir izveidojusies teicama sadarbība ar 

Piltenes pilsētā esošām izglītības un pašvaldības iestādēm, kā arī atsevišķi ar šo 

iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, kas tikai veicina bāriņtiesas un arī citu 

iestāžu darbu kopīgā mērķa sasniegšanai, proti, drošas un pilnvērtīgas 

sabiedrības veidošanā, liekot katram sabiedrības loceklim saprast savu nozīmi 

un vietu sabiedrībā. 
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SOCIĀLĀ APRŪPE 

    Pašvaldības sociālos pabalstus izsniedz atbilstoši „Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumam „ un pašvaldības sociālās palīdzības nolikumam. 

    Līdz 2009.gada 1.jūlijam par sociālo pabalstu piešķiršanu, ko neparedz 

nolikums lēma Piltenes pilsētas dome, bet pēc 2009.ga 1.jūlija par sociālo 

pabalstu piešķiršanu lēma Ventspils novada sociālo lietu komisija. 

2009.gada budžetā sociālās palīdzības pasākumiem tika izlietoti Ls 19 073. 

2009.gadā sociālos pabalstus iedzīvotāji saņēmuši šādi: 

 

 Pabalsts ēdināšanai – 8728 lati 

 GMI pabalsti           - 1920 lati 

 Dzīvokļu pabalsti    -  750 lati 

 Transporta izdevumu segšana – 485 lati 

 Sociālās garantijas bāreņiem – 3154 lati 

 un audžuģimenēm 

 Sociālā palīdzība un citi pabalsti – 4036 lati  
 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

 
     Piltenes komunālā saimniecība apsaimnieko 14 labiekārtotas daudzdzīvokļu 

mājas, kā arī 7 nelabiekārtotas daudzdzīvokļu mājas Piltenes pilsētas un lauku 

teritorijā. Bez tam komunālā saimniecība nodrošina ar siltumu Piltenes 12 

daudzdzīvokļu māju īrniekus un pašvaldības iestādes tai skaitā vidusskolu 

skolas internātu, PII „Taurenītis”, kultūras nams, pārvaldes ēka, administratīvā 

ēka, ugunsdzēsēju depo, bērnu centrs. 

     Komunālā saimniecība nodarbojas ar dzeramā ūdens ieguvi un apgādā 

Piltenes iedzīvotājus un pašvaldības iestādes , kā arī nodrošina kanalizācijas 

notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu. 

     Kopējais ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopgarums, kuru apsaimnieko ir 

ap 13 km. Komunālā pārvalde apsaimnieko notekūdeņus attīrīšanas ietaises Bio 

400, 5 kapsētas , brīvdabas estrādi un stadionu. 

     Pašvaldības komunālajā saimniecībā strādā: vadītājs, četri kurinātāji, divi 

attīrīšanas iekārtu operatori, elektriķis, traktorists, atslēdznieks un septiņi 

sētnieki. Sezonas darbos tiek nodarbināti papildus 3 cilvēki, pašvaldības 

uzkopšanas darbos. 

Komunālā saimniecība apsaimnieko arī pašvaldības autoceļus, kuru kopgarums 

ir 84 km. 
 

Piltenes pārvaldes vadītājs        J. Abakuks 
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Ances pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 
 

Vispārēja informācija par pašvaldības darbību 

    Ances pagasta padome reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā 09.04.1996 ar 

reģistrācijas Nr.90000080043. Juridiskā adrese: Ventspils rajons, Ances 

pagasts, „Ausmas”, LV – 3612. 2005.gada 07.jūlijā Ances pagasta padome 

reģistrējusies kā PVN maksātāja. Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu un 

Ventspils novada izveidi 01.07.2009., bijušās Ances pagasta padomes bāzes 

izveidota un pārreģistrēta Ances pagasta pārvalde (27.07.2009.) 

   Ances pagasta padomē bija ievēlēti 7 deputāti. Ar pagasta padomes sēdes 

lēmumu Nr.29 no 2005.gada 21.marta par Ances pagasta padomes 

priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Aira Kajaka. Š.g. 01. jūlijā, reizē ar Ventspils 

novada domes 1.sēdi, Ances pagasta padome zaudē savas pilnvaras. Pagasta 

izpilddirektore nodrošina darba nepārtrauktību līdz pārvaldes vadītāja 

iecelšanai. Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.3.; 1.§) „Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” 

tikusi izveidota Ventspils novada pašvaldības iestāde – Ances pagasta pārvalde. 

 

Teritorija 

     Ances pagasta platība ir 393 km
2
 un ir viens no lielākajiem pagastiem 

Latvijā (39343,6 ha), bet iedzīvotāju blīvums – viens no mazākajiem, tikai 

1,9,cilvēki uz kvadrātkilometru. Iedzīvotāju skaits 740. Ances pagasts atrodas 

190 km attālumā no Rīgas un 38 km no novada centra Ventspils. Pagasts 

robežojas ar Ventspils novada Puzes, Popes un Tārgales pagastiem un 

Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastiem. 

     Teritorijas izmantošanai ir šāds sadalījums: meži - 74% lauksaimniecībai 

izmantojamā zeme – 15%, pārējās platības - 11%. Pagasta lielāko daļu aizņem 

purvi un meži – aptuveni 74%. Pagasta teritorijā atrodas dabas liegumi „Ances 

purvi un meži”, kas aizņem 7010 ha, Ovīšu liegums un Raķupes ieleja. Visi šie 

liegumi iekļauti Natura - 2000 teritoriju sarakstā. 
 

Nodarbinātība 

      Apmēram pusei no darbspējīgajiem iedzīvotājiem pagastā ir patstāvīgs 

darbs. 

Strādājošie nodarbināti pagasta iestādēs: skolā – 25, bērnudārzā – 8; pārējās 

pagasta struktūrvienībās – 20 veikalos – 7, kokapstrādes uzņēmumā SIA „MG 

meži” – 35; zemnieku saimniecībās – 36; mežniecībā –5, pārējās pagasta 

iestādēs un citur – 45. 

      Izmantojot valsts nodarbinātības dienesta starpniecību 2009. gadā esam 

piedalījušies vairākos ESF projektu pasākumos („Darba izmēģinājumi”, 

„Algotie pagaidu darbi”), kur piesaistīti Ls 11271, un nodarbināti vairāk kā 10 

bezdarnieku, kuri strādāja pie malkas sagatavošanas pagasta iestādēm un 

vientuļajiem pensionāriem, kapu sakopšanas un remontdarbiem, telpu 
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noformēšanas, pagasta centra sakopšanas, pie krūmu ciršanas ceļu nomalēs, 

remontdarbiem Ances muiža PII „Vālodzīte u.c.  

    Ances pagasta padomes iestādes un struktūrvienības, to darbinieki: 

Pārvalde: 

Padomes priekšsēdētāja - Aira Kajaka, 

Galvenā grāmatvede - Dace Lūse, 

Grāmatvede - Inita Blumberga, 

Sekretāre - Guna Grīnpūkala, 

Lauku attīstības speciāliste - Anita Mačtama, 

Bāriņtiesa: 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Jekaterina Kronlaka, no 01. jūlija Una Teibe 

 

Ances pamatskola: 

Direktore - Elita Kuģeniece, 

Diktores vietniece mācību darbā - Vizma Ģērmane līdz 31.08.2010 

Direktores vietniece ārpusklases darbā - Baiba Manteja līdz 31.08.2010, 

Skolotāji: Selga Puriņa, Silvija Grīnberga, Sandra Liepiņa, Lita Lapiņa, Līga 

Ceple, Māra Kuģeniece, Indra Ozola, Sandra Meņģe, Aivo Kliņģeris, Vija 

Izašare.  

Tehniskie darbinieki: Anita Irbe, Lilija, Kokorēviča, Ilze Beike, Ineta Auziņa, 

Gunta Grietēna, Valdis Valks, Laima Veinberga, Gunārs Jāne, Gunita 

Indriksone, Izašare Rudīte, Ramona Bullena, Ērika Valka un Mālīte 

Lejasmeiere. 

Pirmskolas izglītības iestāde ”Vālodzīte”: 

Vadītāja - Una Teibe, 

Skolotāji: Ingrīda Brauna, Iveta Teibe  

Tehniskie darbinieki: Gunta Štekerhofa, Līvija Mazistaba, Aiva Bergsone, 

Arnis Grīnbergs, Justīne Freiberga un Linda Klints.  

Ances bibliotēka: 

Vadītāja - Rasma Streistermane. 
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Kultūras nams: 

Direktore - Ineta Strazdiņa 

Deju kolektīvu vadītāja - Elita Kuģeniece, 

Kurinātāji: Kristaps Jurševskis 

Komunālais dienests: 

Vadītājs - Edvīns Legzdiņš, 

Attīrīšanas iekārtu operators - Aivars Leitis, 

Šoferi: Konrāds Kronlaks līdz 26.01.2009 

Kurinātājs Ilze Rudāne 

Sociālais dienests: 

Sociālais darbinieks - Skaidrīte Sproģe, 

Apkopēja sociālajā centrā - Ineta Ratniece. 

Kurinātājs - Mārtiņš Damulis. 
 

    Pagasta padomē notikušas 6 padomes sēdes, izskatīti 58 dienas kārtības 

jautājumi. Katru ceturksni izskatīts jautājums par budžeta izpildi, izskatīti 

iedzīvotāju iesniegumi, apstiprināti šādi nolikumi un saistošie noteikumi: 

PII ”Vālodzīte” padomes reglaments, “Sakoptākā Ances pagasta sēta –2009.”, 

nekustamā īpašuma „Smilšu Dzirnavas” izsoles noteikumi. Apstiprināts Ances 

pagasta padomes publiskais pārskats 2008.gadam un 2008.gada pārskats un 

Ances pagasta padomes administrācijas un to pakļautībā esošo iestāžu 

darbinieku štatu saraksts un darba samaksa, ņemot vērā likumu ”Par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā. ”Ances 

pagasta padome neapstiprināja Ventspils novada apvienošanās projektu, jo 

atzina to par nekvalitatīvi izstrādātu, spēkā esošo tiesību aktu prasībām 

neatbilstošu dokumentu, un tas nesniedza skaidru priekšstatu par novada 

darbību, attīstības iespējām un finansējumu novadā. Ar padomes lēmumiem, 

Ventspils novada lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un jaunāko informāciju 

pagasta iedzīvotāji katru mēnesi iepazīstināti ar avīzītes “Ance” starpniecību.  

    Ances pamatskolā mācās 76 bērni no tiem internātā dzīvo 33. Sakarā ar to, 

ka attālumi līdz skolai ir lieli un sabiedriskais transports katru dienu nekursē, 

esam spiesti uzturēt internātu. Pamatskolā mācās 8 bērni no Dundagas pagasta, 

3 no Tārgales pagasta 10 no Ventspils pilsētas, kas arī dzīvo internātā. No 

Rindas ciema katru dienu skolēnus vadā pagasta autobuss. 2009. gada vasarā 

finanšu nepietiekamības dēļ pamatskolā netika veikti remonti. Ar zviedru 

materiālu un finansiālu palīdzību tikai krāsoja grīdas skolā un internātā. 

Par projekta „PIPP attīstība Kurzemē” līdzekļiem un pašvaldības 

līdzfinansējumu iekārtotais publiskās internetpieejas punkts (saņemti 6 

datorkomplekti, printeris, kopētājs, mēbeles) veiksmīgi turpina darboties. 

Apmeklējums ir liels, bet arī izdevumi telpas uzturēšanai, uzrauga algošanai un 

visu iekārtu uzturēšanai ir pietiekoši liels. 2009. gadā gadā vēl atgūts atlikušais  

finansējums no projekta Ls 1074,-. 

    Saņemta valsts dotācija Ls 420,- bibliotēku internetizācijai, par ko segta 

internetpieslēguma abonēšanas maksa, lai nodrošinātu bezmaksas internetu 

pagasta iedzīvotājiem. Papildus pamatbudžetā saņemta dotācija Ls 1030,- par 

1. klases skolēnu ēdināšanu, Rietumu banka atbalstīja Ances pamatskolas 
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izstrādāto projektu par spēļu un sporta piederumu iegādi internāta audzēkņiem 

Ls 467,- apmērā. 

    Pirmskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” audzēkņu skaits pieaudzis līdz 33. 

Šeit notiek arī 5-6 gadīgo apmācība, tādēļ Ls 5014,- piešķirta valsts 

mērķdotācija, kas tiek pārtraukta ar š.g.31.augustu un gada beigās atjaunota. PII 

“Vālodzīte” finansējuma nepietiekamības dēļ ar padomes lēmumu bērnudārzs 

no 01.06 - 31.08.2009 tika slēgts. Ar 01. septembri veikta darba reorganizācija, 

audzēkņu ēdināšanu veica pamatskolas ēdnīcas darbinieki bez papildus 

finansējuma, vadītājas slodze samazināta par 0,5 likmi. 

    Izmantojot valsts nodarbinātības dienesta starpniecību un, lai ekonomētu 

pamatbudžeta līdzekļus 2009. gadā katru mēnesi algotos pagaidu sabiedriskos 

darbos iesaistījām 2-3 bezdarbniekus, kuri tika  nodarbināti pie malkas 

sagatavošanas pagasta iestādēm un vientuļajiem pensionāriem, kapu 

sakopšanas un remontdarbiem, telpu noformēšanas, pagasta centra sakopšanas, 

pie krūmu ciršanas ceļu nomalēs, remontdarbiem Ances pamatskolā. Papildus 

tika piesaistīti Ls 4578,-. 

    Lai piesaistītu vēl papildus finansējumu un mazinātu budžeta deficītu 

iesniedzām pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūrā pasākumam „Darba 

izmēģinājumi”, kur nodarbinājām 7 personas un ieguvām papildus Ls 5410,-. 

No septembra mēneša dažādu palīgdarbu veikšanai tiek nodarbināti 

bezdarbnieki – stipendiāti ESF projekta ietvaros un piesaistīti Ls 1975,- Ls. 

Sakarā ar tehniskā projekta ”Ances pamatskolas siltumefektivitātes 

uzlabošana” papildus tehniskā risinājuma izstrādi 2008.gadā radās papildus 

izdevumi, ko nevarējām segt 2008.gadā, aizkavējās rēķinu atmaksa un radās 

papildus slogs 2009.gada budžetam ,kas no valsts puses tika samazināts par 

vismaz 30% salīdzinājumā ar 2008.gadu. 

    Sakarā ar to, ka tik krasi samazinājušies pamatbudžeta ieņēmumi un tie vēl 

par Ls 9000,- samazināti 2.pusgadā ,pārvaldei bija problēmas ar bezdeficīta 

budžeta sastādīšan otrajā pusgadā.. Vairākkārtīgi tika samazināta darba 

samaksa un slodzes strādājošiem, veikta darbu optimizācija. Uz gada beigām 

tādēļ izveidojās arī gan rēķinu apmaksas parādi ,gan arī nodokļu parādi.  

    Lielākie kreditoru parādi - SIA „Co sistēmas” par tehniskā projekta izstrādi – 

Ls 7354,-, Latvijas valsts meži VAS – par malkas piegādi – Ls 1883,- Valsts 

ieņēmumu dienestā tika kārtoti sociālā nodokļa atliktie maksājumi jeb termiņa 

pagarinājumi. Nenomaksātie nodokļi par kopējo summu Ls 16813,-. Arī 

debitoru parādi gada beigās bija Ls 11635 apmērā, no kuriem lielākie bija 

Dundagas pagasta padomei Ls 1276, nekustamā  īpašuma nodoklis – Ls 4361, 

komunālie maksājumi Ls 1952,-Parādnieki regulāri tiek brīdināti, sūtītas 

atgādinājuma vēstules.. 

     Sadzīves atkritumus savāc Ventspils Labiekārtošanas kombināts 2 reizes 

mēnesī. Izstrādāta un saskaņota Vides veselības centrā ūdens monitoringa 

programma 2009. gadam.  

     Sakarā ar finanšu nepietiekamību šajā gadā nav veiktas pašvaldības zemju 

mērīšanas un reģistrēšana zemesgrāmatā. Pēc NĪVKIS uz 28.12.2008 

pašvaldībai īpašumā, lietojumā un pašvaldībai piekritīgās zemes ir 338 ha. Par 

154 ha noslēgti īstermiņa un ilgtermiņa nomas līgumi ar vietējiem zemniekiem 
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lauksaimnieciskai izmantošanai. Ar padomes lēmumu noteiktas pašvaldības 

zemju nomas maksa, kas ir 0.5-5% no kadastrālās vērtības. 

    Lai iegūtu papildus finansējumu mutiskā izsolē tika atsavināts nekustamais 

īpašums „Smilšu dzirnavas par Ls 6200,-. 

     Sociālā centrā „Ance” dzīvoja 8 iedzīvotāji, no kuriem 2 bija invalīdi 

ratiņkrēslos. Centrā strādā 1 apkopēja uz nepilnu slodzi un piepalīdz pagasta 

sociālais darbinieks. Lielu atbalstu sociālā centra uzturēšanā un citos projektos 

sniedz sadarbības partneri no Zviedrijas - sadarbības tīkls Zviedrija –Latvija. 

Turpinās laba sadarbība ar Tranemo komūnu Zviedrijā. 6-7 reizes Tranemo 

komūnas pārstāvji viesojušies pagastā, apspriesti sadarbības virzieni lauku 

attīstības jomā un veco ļaužu aprūpes jomā, ēku apsaimniekošanas jomā.  

 

 Sadraudzības partneru no Zviedrijas renovētā ēka Ancē. 

    Ar zviedru finansējumu, materiālu un darba spēku atremontēts ēkas, kas 

atrodas blakus sociālajam centram, jumts, kurā paredzēts iekārtot veikalu un 

palīgtelpas sociālajam centram. Arī mūsu pagasta pārstāvji bijuši vienā 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju. 

    2009. gadā atmaksāts Valsts kases kredīti par dažādiem remontdarbiem Ls 

10698 un autolīzingi-   Ls 5495,- . 

     Pēc 2007. gada veiktās reorganizācijas grāmatvedības darbā, kad skolas 

grāmatvedība apvienota un pārcelta uz pagasta padomi, grāmatvedības uzskaite 

veiksmīgi sakārtota. Pagastā strādā 2 grāmatveži, kuri vairākkārtīgi 

apmeklējuši dažādus kursus un uzlabojuši savu kvalifikāciju, un reizē arī darba 

kvalitāti.  
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Ances pagasta pārvaldes kolektīvs. 

     Pārvaldē iegādātas un darbinieki strādā ar šādām datorprogrammām: 

grāmatvedības programma Horizon Start, iedzīvotāju reģistra tiešsaiste, 

nekustamā īpašuma nodokļa uzskaite, komunālo maksājumu uzskaite, 

dzimtsarakstu programma. 

     Savstarpējos norēķinos par izglītības pakalpojumiem pagasts norēķinājies 

par – Ls 7191, par būvvaldes un rajona bibliotēkas uzturēšanu – Ls 1504.  

Lai labāk informētu iedzīvotājus par notiekošo, risinātu dažādas problēmas tiek 

rīkotas iedzīvotāju sapulces pagasta centrā, kā arī mazajos ciemos.  
 

Sagatavotie un iesniegtie projekti  2008. un 2009.gadā: 

    Kopīgi ar kaimiņu pašvaldībām  LV - EE sadarbības  projekts „Kurzemes, 

Lānes, Lūnes reģionu pievilcības palielināšana, attīstot un diversificējot ūdens 

tūrisma piedāvājumus”, kura realizācijā  tiks iekārtota peldvieta pie Rindas 

upes, attīrīta upe, uzstādītas zīmes un informācijas stendi, sagatavots laivošanas 

maršruts. Kopējās budžeta izmaksas mūsu pašvaldībai Ls 22286, kur 15% jeb 

3342 sastāda pašu finansējums.  

    Projekts ”Siltumefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā 

„Ambulance” Ances ciema Ances pagastā” ERAF programmas pasākumā 

„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi.” tika 

iesniegts Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda Ls 42 546,09. Saņēmām atteikumu. 2010.gadā projekts tiek 

iesniegts atkārtoti 

    Apriļa mēnesī saņēmām no Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes 

lietāssekretariāta apstiprinājumu projektam “Ances pamatskolas 

informatizācija” identifikācijas nr. 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/IUMEPLS/030, kura 

ietvaros plānots iegādāties 5 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus, 1 

multimediju tehniku un pieslēgt to visu lokālam tīklam. Projekta attiecināmās 
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izmaksas sastāda Ls 7 918,62. Projekta īstenošanas laiks līdz 2011. gada 

decembrim. 

 

Ances kultūras nama renovācija. 

      Maija mēnesī saņēmām lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu „Ances pagasta sporta zāles un kultūras nama 

rekonstrukcija”, iesnieguma nr. 08-08-L32100-000375. Projekts tika iesniegts 

konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 

pasākuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ES Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstība. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu 

summa sastāda Ls 139 999,48. Sakarā ar ekonomisko situāciju valstī, veicot 

iepirkumu projekta plānotās izmaksas samazinājās līdz Ls 94 843,25. Projekta 

beigu termiņš 2011. gada 30. decembris. Saņemts avansa maksājums Ls 20 

999,- apmērā. Augusta mēnesī izstrādāts tehniskais projekts. Veikts iepirkums 

būvdarbiem un 2010.gadā uzsākti remontdarbi Ances kultūras namā. 

     Sadarbībā ar s/o”Zigate” sagatavots un iesniegts projekts ELFLA atklāta 

projektu iesniegumu konkursam pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” Vietējā rīcības grupā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija projektu 

„Ances muižas verandas atjaunošana”, iesnieguma nr. 09-08-LL14-L413203-

000002. Projekts atbalstīts, pārvalde piedalās projektā ar līdzfinansējumu Ls 

651,-un speciālistu brīvprātīgu darbu. Projekta beigu termiņš 2010.gada 30. 

decembris. Projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda Ls 6 512,21. 

     Augusta mēnesī SO „Zigate” iesniedz ELFLA atklāta projektu iesniegumu 

konkursam pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” Vietējā rīcības 

grupā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija projektu „Rotaļāsimies kopā!”. 

Saņēmām atteikumu. 
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Lielākie darbi un uzdevumi 2010.gadā  

    Turpināt sadarbību ar Tranemo komūnu Zviedrijā sociālo jautājumu 

risināšanā, LEADER programmas izstrādāto projektu realizēšanā, skolēnu 

apmaiņas programmā, ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanā PII ”Vālodzītē”, 

siltumefektivitātes uzlabošanā Ances pamatskolā, Ances muižas 

labiekārtošanā. 

Realizēt projektu „Ances pagasta sporta zāles un kultūras nama rekonstrukcija” 

līdz 01.09.2010. 

     Rast iespēju piesaistīt finansējumu, piedaloties projektu konkursos, Ances 

pamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcijai. 

Veiksmīgi turpināt darbību Ventspils novadā, uzlabojot un atbalstot efektīvas 

saimniekošanas metodes. 

    Turpināt piesaistīt līdzekļus Ances muižas ēkas sakārtošanai, izstrādājot 

projektus (LAD iesniegts projekts –Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana nekustamajā īpašumā Ances muiža”) 

Ls 60 500. 

    Finanšu iespēju robežās reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldībai piederošos 

īpašumus. 

Pagasta speciālistiem regulāri papildināt zināšanas savā jomā apmeklējot 

dažādus seminārus. 

    Turpināt Ances pagasta teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.  

   Sagatavot un iesniegt līdz 01.04.2010 projektu ”Siltumnoturības uzlabošana 

sociālajā dzīvojamā mājā „Ambulance”, Ventspils novada Ances pagastā. 

   Veikt energoauditu PII ”Vālodzīte” ēkā un izstrādājot projektu piesaistīt 

finansējumu siltumefektivitātes uzlabošanai ēkā. 

   Piedalīties NVA izsludinātajos projektos, lai pēc iespējas vairāk varētu 

piesaistīt finansējumu bezdarbnieku nodarbināšanai, kas reizē ekonomētu 

novada sociālo budžetu. 

   Sekmēt vietējo mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos.  

   Sniegt palīdzību zemnieku un piemājas saimniecībām to problēmu risināšanā 

(organizējot speciālistu konsultācijas). 

   Veicināt konkurētspējīgas izglītības iegūšanu pagastā, atbalstīt mācīties 

gribošos bērnus un darbiniekus. 

    Organizēt un dažādot skolēnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu. 

    Pētīt pagasta sabiedrisko domu un pieaicināt iedzīvotājus svarīgu lēmumu 

pieņemšanā. 

    Uzlabot veco ļaužu sociālo aprūpi. 

    Lielāku atbildību prasīt no zemes īpašniekiem par savu īpašumu uzturēšanu 

kārtībā (īpaši pagasta centrā). 
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Ances pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi 

Kods Ieņēmumu nosaukums 2008. gads 2009.gads 

1100 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 128345 94990 

4100 Nekustamā īpašuma nodoklis 35470 36785 

4200 Nekustamā īpašuma nodoklis no ēkām 319 374 

  Kopā nodokļu ieņēmumi 164134 132149 

9000 Valsts un pašvaldības nodeva 139 231 

10000  Soda naudas  551 370 

12000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5969 5767 

13000 Citi ieņēmumi (īpašuma pārdošana) 110 5600 

21300 Pārējie ieņēmumi  25465 25455 

  Komunālie pakalpojumi 6278 6481 

  Īres maksas 5057 7178 

  Vecāku maksa par ēdināšanu 8066 7966 

  Autobusa izmantošana 701 262 

  Elektrības atmaksa 745 911 

  Pārējie ieņēmumi 4618 2657 

18000 Valsts budžeta transferti 70332 62152 

  Pārējās mērķdotācijas 15147 22452 

 18640 Maksājumi no PFIF 43914 29714 

 18690 Nodarbinātības dienests 11271 9986 

19000 Pašvaldības budžeta transferti 135855 116914 

19210  Par izglītību un Rajona padome 12364 16013 

 19311 Mērķdotācijas pedagogu algām 112210 95331 

 19311 Mērķdotācijas pedagogu algām Vālodzītē 10636 5014 

 19312 Mērķdotācijas deju kolektīvu vadītājai 645 556 

  Pavisam ieņēmumi 402555 348638 
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Ances pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi 

N.p.k. Struktūrvienības nosaukums 2008.gads 2009.gads 

1. Pārvalde 41775 35897 

2. Izglītība 228377 191417 

  Ances pamatskola 181160 156975 

  PII Vālodzīte 47217 34442 

3. Veselības aprūpe 608 456 

4. Sociālā nodrošināšana 20614 16836 

  Bāriņtiesa 2786 1894 

  Sociālā nodrošināšana 17828 14942 

5. Komunālā saimn., vides aizsadzība 34555 29443 

  Komunālā saimniecība 19852 23630 

  Pagasta sabiedriskie darbi 14703 5813 

6. Kultūra, sports 29078 21648 

  Bibliotēka 9431 6501 

  Kultūras nams 19579 14913 

  Sporta pasākumi 68 234 

7. Transports 11202 6089 

8. 

Pārējā ekonomiskā darbība 

NVA projekti 

19253 

 

17070 

6609 

  Teritoriālā plānošana 14579 6699 

  Kredīta% 4674 3762 

9. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 5837 8695 

  Par izglītību 3363 7191 

  Par sociālo palīdzību 1642 - 

  Pārējie norēķini 832 1504 

10. Vēlēšanu nodrošināšana  499 

  Izdevumi kopā 391300 328050 
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Ances pagasta pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

Kods Nosaukums 2008. gads 2009.gads 

  IEŅĒMUMI 47638 23183 

  Privatizācijas fonds 143 - 

  Dabas resursu nodoklis 3347 414 

  Autoceļu fonds 44095 22749 

  Pārējie ieņēmumi 53 20 

  IZDEVUMI 50836 17520 

  Privatizācijas fonds 761 78 

  Dabas resursu nodoklis 3525 417 

  Autoceļu fonds 46374 16991 

  Pārējie izdevumi 113 34 

  Izdevumi pēc valdības funkcijām 50836 17520 

01.000 Izpildvara 473 4 

06.000 Sociālā nodrošināšana 0 39 

05.000 Vides aizsardzība 828  

  Transports 48841 17463 

04.000 Pārējā ekonomiskā darbība  - 

09.000 Izglītība 411 14 

08.200 Atpūta, kultūra 283 - 

  

Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas 50836 17520 

1100 Atalgojumi 3596 3120 

1200 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 792 698 

2000 Pakalpojumu apmaksa 29872 12166 

2300 Materiālu, inventāra iegāde 2793 1436 

5000 Pamatkapitāla veidošana 13783 100 
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Izglītība 

Ances pamatskola savu darbību sākusi 1932.gadā. 

 

Ances pamatskola. 

     Skola realizē pamatskolas izglītības programmu 21011111, skola akreditēta 

līdz 2014.gada 10.jūnijam. 

    Skolā darbojas divas metodiskās komisijas – sākumskolas un klašu 

audzinātāju interešu kopa. 

    2009./2010.mācību gadā skolā strādā 10 pedagogi. 9 skolotājiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, vienam – vidējā pedagoģiskā izglītība (pirmspensijas 

vecums), diviem maģistra grāds. 

     Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. Skolotāji savas kompetences regulāri papildina tālākizglītības kursos, 

kurus, ja tie ir maksas, finansē pagasta pašvaldība. 

2009./2010. mācību gadu skolā uzsāka 73 skolēni, no tiem 28 meitenes. 

Lielākais skolēnu skaits 4. klasē – 12, mazākais 3.klasē – 2. 

    Iespēju robežās tiek veikti uzlabojumi skolas vidē – papildināta kabinetu 

materiāltehniskā bāze, iegādāti mācību līdzekļi. Skolēni tiek nodrošināti ar 

bezmaksas mācību grāmatām, šim mērķim pagasta pašvaldība 2009.gadā 

ieguldījusi 107 latus.  

     Uz 2008./2009.mācību gada sākumu skolā, līdzekļu trūkuma dēļ, netika 

veikti lielāki remontdarbi – izkrāsotas grīdas skolas gaiteņos un klasēs, 

kosmētiskais remonts veikts vienā internāta istabiņā. 

     Skolas internātā dzīvoja 30 skolēni, kuri pārsvarā ir citu pašvaldību 

iedzīvotāji, bet mācas Ances pamatskolā. Ances pagasta bērniem uzturēšanās 

internātā un ēdināšana ir bezmaksas. 

     Skolas ārpusklases darba virzieni organizēti, lai sniegtu papildus zināšanas, 

prasmes un iemaņas dažādos izglītojošos pasākumos, kā arī izklaides iespējas. 
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Pasākumu veidošanā iesaistījušies klašu kolektīvi, skolēnu pašpārvalde un 

skolotāji. 

Visa mācību gada garumā skolā:  

atzīmēti valsts svētki un svinamās dienas – Zinību diena, Skolotāju diena, 

Latvijas dzimšanas diena, kurai par godu ik gadu skolas logos tiek iedegtas 

sveces, Ziemassvētki; Mātes diena. 

 

Skolotāju diena 2008./2009.m.g. 

 rīkotas gadskārtu ieražu dienas – Miķeļdienas gadatirgus, Mārtiņdienas 

ķekatu gājiens, Lieldienas;  

 veidoti izglītojoši pasākumi – dzejas dienas 1.-4.kl., drošības dienas – 

tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem un ugunsdzēsējiem, mežu dienas 

7.-8.kl., tikšanās ar Ventspils 20 arodvidusskolas pārstāvjiem, ;vēstures 

nedēļa; 

 pasākumi skolēnu vecākiem – pašdarbības kolektīvu koncerti, rokdarbu 

izstādes, kurās bērni parāda savu veikumu; Ģimenes dienas pasākums.  

 konkursi un kopkoncerti gan mūsu skolā, gan ārpus tās, kuros 

piedalījušies Ances skolēni– rajona skolu deju kolektīvu pasākums 

„Vilksim košu zelta jostu”, , Latvenergo rīkotajā konkursā 

„Experiments” iekļūšana pusfinālā un piedalīšanās TV filmēšanā, 

atzinība konkursā ”Mamma daba”, rajona sākumskolu konkurss 

„Latvijai 90”, skatuves runas konkurss skolā, rajonā un novadā, skolas 

solistu konkurss „Dziedonis 2009.”; 

 sporta pasākumi – krosi, sacensības tautas bumbā, florbolā, novusā, 

futbolā, vieglatlētikā, basketbolā un stafetēs. 

 izklaides pasākumi – mākslas nedēļa, pārgājienu diena. 
 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos: 

 Mājturība meitenēm –Terēza Lepere 3.vieta, skolotāja Indra Ozola. 

 Mājturība zēniem – Artis Teibe, Kristaps Zemītis 4.vieta, skolotājs Aivo 

Kriņģelis 
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 Matemātikā –Mareks Izašars - atzinība, skolotāja Vija Izašare. 

 Skolēni piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, bet nav ieguvuši 

apbalvojumus: 

 Latviešu valodā un literatūrā  - Madara Auziņa, skolotāja Sandra Meņģe. 

 Vizuālā māksla – Terēza Lepere, Lāsma Streistermane, Megija Šace, 

skolotāja Indra Ozola. 

 Matemātika – Terēza Lepere, Mārtiņš Indriksons, skolotāja Sandra 

Liepiņa. 

   Ances pamatskolas budžeta izpilde 2009.gadā Ls 156975, tai skaitā, 

komandējumi Ls 76, pasta, telefona pakalpojumi Ls 247, kancelejas preces Ls 

110, inventārs Ls 458, saimnieciskie un remontmateriāli Ls 452, apkure Ls 

9951, elektrība Ls 3523, mācību līdzekļi Ls 62, pamatlīdzekļi Ls 827. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Skolas jumta un sniega kušanas rezultātā, sapostīto iekštelpu 

kosmētiskais remonts; 

 Skolas apkures sistēmas modernizācija; 

 Skolas fasādes krāsojuma atjaunošana; 

 Sporta zāles kapitālais remonts; 

 Skolēnu un skolotāju garderobju modernizēšana; 

 Turpināt mācību kabinetu materiālās bāzes modernizēšanu; 

 Sporta zāles uzkopšanai būtu nepieciešams jaudīgs profesionālais 

putekļusūcējs, skolas ēdnīcas logiem – žalūzijas. 
    

Pirmskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” 

 

   Pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 1986.gada 2.janvāra.  

Pirmsskolas izglītības iestādi ,,Vālodzīte” apmeklē 33 bērni. Iestādē darbojas 

divas grupiņas. Jaunāko vecuma grupu no 1,5 – 4 gadu vecumam apmeklē 17 

bērni un sagatavošanas grupā ir 16 bērni. Ik dienu par bērniem rūpējas: 

Vadītāja un jaunākās grupas skolotāja Una Teibe; 

Sagatavošanas grupas skolotājas Ingrīda Brauna un Indra Ozola; 

Jaunākās grupas skolotāja Iveta Teibe; 

Mūzikas skolotāja Māra Kuģeniece; 

Skolotājas palīgi Justīne Freiberga un Aiva Bergsone; 

Medmāsa Edīte Kalmane; 

Sētniece un apkopēja Līvija Mazistaba; 

Remontstrādnieks un kurinātājs Arnis Grīnbergs. 

    Ances pirmsskolas vecuma bērnu vecāki savus bērnus ved uz dārziņu, kur 

viņi kopā ar citiem bērniem interesanti pavada laiku rotaļājoties un aktīvi 

darbojoties. Pagasta teritorija ir plaša un tāpēc ne visiem bērniem ir iespēja 

iestādi apmeklēt. Pašvaldība iespēju robežās turpina bērnu nogādāšanu dārziņā 

Rindas bērniem, bet palīdzība būtu nepieciešama arī Jorniņos un Virpē 

dzīvojošajiem bērniem. 

Bērnu apmācība notiek pēc Izglītības un Zinātnes ministrijas 2006.gada 

15.jūnijā licencētas programmas. Programmas kods 0101 11 11. Programma 

licencēta līdz 2016.gada 31.jūlijam.  
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   Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes licencēto programmu, iestādes 

galvenie uzdevumi ir: 

 Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, atbilstoši bērnu vecumam, 

spējām un interesēm. 

 Saglabāt katra bērna individualitāti, izkopt viņa spējas. 

 Virzīt bērnu individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri 

kopsakarībās. 

 Palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai bērns gūtu ticību 

savām spējām. 

 Palīdzēt bērniem apjaust kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības un 

piederību latviešu tautai. 

 Attīstīt katra bērna vēlmi darboties patstāvīgi un radoši. 

 Sagatavot bērnus skolai. 

   Lai noritētu kvalitatīvs mācību darbs, pedagogi ir izstrādājuši nodarbību 

programmas. Bērnus iepazīstina ar apkārtni, sabiedriskās dzīves norisēm, dabu, 

literatūru, viņi darbojas tēlotājnodarbībās – zīmē, aplicē, veido, arī sporto, 

dzied un iepazīstas ar burtu un ciparu pasauli. Katrai nedēļai ir izvēlēta sava 

tēma, kas caurvij visas nodarbības. 

    Lai veidotu bērniem pareizu stāju un radītu pozitīvas emocijas un darbošanās 

prieku, dārziņa bērniem ir iespēja dejot Līvijas Mazistabas vadītajās deju 

kolektīva nodarbībās. Raitu dejas soli uzsākt mācās bērni no divu gadu vecuma. 

Deju skolotāja bērniem šuj jaunus tērpus, kas ir pielāgoti dažāda rakstura dejas 

izpildot. Varam lepoties, ka mūsu mazajā iestādē darbojas deju kolektīvs un 

bērniem ir iespēja apgūt pirmos deju soļus. 

    Gada sākumā analizējot bērnu sasniegumus un veicot bērnu attieksmju, 

prasmju un zināšanu analīzi, nonācām pie atziņas, ka 30% bērnu ir problēmas 

ar skaņu izrunu un ļoti vajadzīga logopēda palīdzība. Trīs iestādes bērni 

speciālistu apmeklē Ventspilī. Slikti, ka pašvaldība nevarēja piešķirt 

finansējumu visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Šajā vecumā 

bērniem valodas problēmas ir vieglāk izlabot. 

    Līdztekus mācību darbam notiek dažādi svētki un pasākumi, ekskursijas un 

izstādes. Pavasarī jaunākajā grupā skolotāja Iveta izkārtoja interesantu un 

daudzveidīgu rotaļlietu izstādi: “Gotiņa”. Daudzveidīga bija sveču izstāde 

februārī. No svētkiem un pasākumiem vislabāk atmiņā ir palicis pasākums 

,,Pavasaris lauku sētā”. Ar šo koncertprogrammu bērni priecēja Ances 

iedzīvotājus, viesus no novada un Zviedrijas, uzstājoties kultūras nama 

organizētajā pasākumā ,,Amatnieku spiets”. Bērni ar priekšnesumiem piedalījās 

arī pagasta pensionāru pasākumā.  

Prieks par ģimenes dienas pēcpusdienu, kur svētku otrajā daļā visi aktīvi 

iesaistās jautrās atrakcijās. 
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Pavasara svētki 

 

    Ziemassvētkos savos tēlos iejūtas zvaigžņu skaitītājs, mazās sniegpārsliņas, 

zvaigznītes feja, sniega karaliene, milzis, rūķīši, Sarkangalvīte un vilks. 
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Ziemassvētki. 

   Pavasarī izlaidumu svinēja seši bērni – Evija Klints, Māris Riepšis, Monta 

Eidaka, Kristers Kuģenieks, Kristers Berents un Kristaps Dubenlāže. Pēc 

svinīgā pasākuma dārziņā, absolventi kopā ar vecākiem, skolotājām un 

draugiem devās atpūtas braucienā uz Imulas pasaku taku, kur iesaistījās 

sportiskās aktivitātēs. 

    Līdzekļu taupīšanas nolūkos pirmsskolas izglītības iestāde vasaras mēnešos 

nestrādā. Augusta mēnesī visi darbinieki gatavoja iestādi un pieņemšanu un pēc 

labi padarīta darba darbinieki devās ekskursijā, apmeklējot Jelgavas keramikas 

rūpnīcu, Dobeles sveču fabriku, Dobeles akmensdārzu un Kārļa Ulmaņa 

memoriālo muzeju ,,Pikšas”.  

     Skolotāja Iveta Teibe turpina studijas 2.kursā Liepājas Universitātē, iegūstot 

pirmsskolas skolotājas specialitāti. Sagatavošanas grupas skolotāja Ingrīda 

Brauna Latvijas Universitātē apgūst 72 stundu pedagogu tālākizglītības 

programmu ,,Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, 
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kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās 

traucējumi”.  

   Izmaiņas štatu sarakstā ir ar 1.septembri, kad likvidē pavāra un saimniecības 

daļas štata vietu, kā arī samazina 0,5 likmi vadītājai. 
 

Paveiktie darbi 2009.gadā: 

 Ieklāts jauns linolejs jaunākās grupas garderobē. 

 

Plānotie darbi 2010.gadā: 

 Logu nomaiņa zālē; 

 Vadītājas kabineta kosmētiskais remonts; 

 Materiālās bāzes papildināšana ar didaktiskajām rotaļlietām. 
 

PII ,,Vālodzīte” budžeta izpilde 2009.gadā Ls 47217 

Izdevuma nosaukums Izlietots Ls 

Atalgojums pedagogam (valsts mērķdotācija) 4330 

                   pedagogiem (no pašvaldības) 15374 

                   tehniskajiem darbiniekiem 10483 

Pakalpojumu apmaksa  

 pasta, telefona pakalpojumi 133 

 izdevumi par elektroenerģiju 909 

 medapskates 44 

 prezentācijas 4 

 iekārtu, inventāra uzturēšana un remonts 110 

Materiāli, inventārs  

 kancelejas preces 34 

 mazvērtīgais inventārs 27 

 kurināmais 546 

 degviela 16 

 medikamenti 14 

  saimniecības materiāli, remontmateriāli 305 

 ēdināšana 1994 

 mācību līdzekļi 7 

Pievienotās vērtības nodoklis 119 

Pabalsti ēdināšanai 151 
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Kopā:                                                           34600 

  

 

Komunālā saimniecība 

     Komunālā saimniecība veic ūdens piegādi, kanalizācijas un notekūdeņu 

novadīšanu, apkārtnes labiekārtošanu un uzturēšanu, pagasta ceļu uzturēšanu. 

Izdevumi algām sastāda Ls – 10396, sociālo nodokļu iemaksai Ls – 1726. 

Izlietoti Ls – 4793 pagaidu sabiedrisko darbinieku algām un nodokļu nomaksai 

Ls – 830, dažādiem pakalpojumiem Ls – 272 , materiālu un rezerves daļu 

iegādei Ls –997, elektrībai, ielu apgaismojums un attīrīšanas iekārtas Ls –3564, 

degvielai – Ls 2489, mazvērtīgam inventāram – Ls 27, pamatlīdzekļiem – Ls 

100. 

     Sadzīves atkritumus savāc centralizēti Ventspils labiekārtošanas kombināts 

2 reizes mēnesī. Sauso atkritumiem izvešanai izlietoti – Ls 1940. 

      Par autoceļu fonda līdzekļiem veikti grants ceļu remonti, pagasta ceļu 

greiderēšana Ls 9972 un appļaušana, krūmu ciršana pagasta ceļu nomalēs.  

    Dažādos darbos katru mēnesi iesaistīti 6 bezdarbnieki: pagasta centrā 

sakārtots parks, Rindas un Kuiku, Ruškalnu kapi, regulāri tīrīta autobusu 

pietura Ancē, sagatavota malka Ances pamatskolai, pirmsskolas izglītības 

iestādei ,,Vālodzīte”, kultūras namam, bibliotēkai, medicīnas aprūpes punktam, 

kā arī vientuļajiem pensionāriem. Pagasta centra appļaušanu regulāri veic no 

maija līdz septembrim.  

Regulāri tiek veikta ūdens patēriņa uzskaite, ūdens analīžu pārbaude,par ūdens 

pārbaudi un skalošanu izlietoti Ls 573. Saskaņota ūdens monitoringa 

programma 2009. gadam.  

    Transporta uzturēšanai un šofera algošanai izlietoti – Ls 9671.  

    Pagasta rīcībā ir mazais pasažieru autobuss ,,Volkswagen”, ugunsdzēsēju 

automašīna un vieglā  automašīna Volkswagen, kuru izmanto pagasta pārvaldes 

vadītāja. Lai samazinātu izdevumus, šofers pienākumus veic komunālās daļas 

vadītājs. Šoferu algām izlietoti – Ls 809, sociālo nodokļu iemaksām – Ls 167, 

remontiem – Ls 850 un rezerves daļām – Ls 147, tehniskām apskatēm, 

apdrošināšanai, transporta nodevai izlietoti – Ls1148, degvielai – Ls 2489.  
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Ances kultūras nama darbība  

2009. gadā kultūras namā notikuši šādi pasākumi: 

 Izstādes                        7 

 Koncerti    9 

 Atpūtas vakari, balles  11 

 Diskotēkas    2 

 Semināri (mācības)   3 

 Tematiski pasākumi   14 

 Izrādes                        1 
 

mēnesis Norises apraksts 

Janvāris 

7. 

11. 

 

28. 

 

„Mazā svētku skoliņa” 

Ventspils novada un pilsētas vidējās paaudzes deju kolektīvu 

kopmēģinājums 

Seminārs lauksaimniekiem 

Februāris 

4 

5. 

7.  

14. 

18. 

 

 

„Mazā svētku skoliņa” –„ Brīnumi ar māla piku”, podnieku darbnīca 

Seminārs lauksaimniekiem 

Izbraukuma koncerts „Dzērvenītes dejo ar draugiem” Puzē 

Vidējās paaudze deju kolektīvu „Valentīndienas Sadancis - 6” 

Vakarēšana sadarbībā ar Ances rokdarbnieku kopu „Paukers” 

Marts 

13. 

21. 

25. 

28. 

 

Pensionāru klubiņš „Pelašķis” viesojas Puzē 

Atpūtas vakars kopā ar grupu „Titāniks” 

Piemiņas brīdis veltīts Komunistiskā genocīda upuriem 

Izbraukuma koncerts Pastendē 

Aprīlis 

1. 

4. 

12.  

22. 

 

 

„Gudrības vācelītē”-joku diena, sezonas noslēgums 

Izbraukuma koncerts Laucienē 

Lieldienu pasākums bērniem brīvā dabā 

Seminārs lauksaimniekiem 

Maijs 

2. 

 

8. 

 

30. 

 

Amatnieku spiets-3 

Zviedru grupas „Depressive Art” koncerts 

Koncerts veltīts Māmiņas dienai 

Balle 

Izbraukuma koncerts- Vasarsvētki Vārvē 

Jūnijs 

3. 

23. 

26. 

 

27.  

 

Pagasta pateicības diena 

Vasaras saulgriežu balle 

Ventspils novada pasākums-„Pagastu precības” 

Balle 

Kurzemes novada deju svētki Ventspilī 

Jūlijs 

19.  

 

Lielais zolītes turnīrs - 2009 
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25. ANCES SVĒTKI – atklāšanas koncerts „Cerību kuģis”, svētku tirdziņš, 

konkursi, foto un amatniecības izstādes Ances muižā, kafe „Ausmiš”, 

pagasta jauno iedzīvotāju sumināšana, Ugāles dramatiskā teātra izrāde, 

sporta sacensības, vakara koncerts, balle 

Augusts 

1. 

 

Izbraukuma koncerts Usmas Morica svētkos 

Izbraukuma koncerts Talsu novada Spārē 

Septembris 

6. 

26. 

 

Pagastu dienas Ventspils Brīvdabas muzejā 

Kolhoznieku balle 

Oktobris 

9. 

 

Zolītes sezonas atklāšana 

Novembris 

10. 

17. 

30. 

 

Mārtiņdienas karnevāls skolniekiem 

Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, balle 

„Lielā Kristapa” filmu demonstrācija 

Decembris 

2.-11. 

9. 

11. 

16. 

 

18. 

 

19. 

22. 

 

Guntas Krauleres darbu izstāde 

„Mazā svētku skoliņa” gatavojas Ziemassvētkiem 

Atmiņu vakars „Tikšanās pasaku zemē” ar Guntu Krauleri  

Ziemassvētku koncerts ar Ances pamatskolas kolektīvu piedalīšanos 

Pensionāru atpūtas vakars 

Ziemassvētku koncerts ar kultūras nama kolektīvu piedalīšanos 

Balle 

Ziemassvētku dziesmu izdziedāšana sadarbībā ar Rindas ev.lut.draudzi 

Ilggadējās rokdarbnieku kopas „Paukers” vadītājas Mirdzas Priedkalnes 

darbu izstādes atklāšana 

 Ances kultūras namā darbojas: 

 Ances vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ance” 

 Senioru deju kolektīvs 

 Jauniešu klubiņš „Mezgls” 

 Pensionāru klubiņš „Pelašķis” 

 Mazā svētku skoliņa 

   Kultūras nama telpas mēģinājumiem izmanto Ances pamatskolas deju 

kolektīvi. 

Ances vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ance” kultūras namā darbojas kopš 

1994.gada. Kolektīva vadītāja – Elita Kuģeniece. Kolektīvā ir 18 dalībnieki. 

2009. gada laikā deju kolektīvs koncertējis dažādas nozīmes pasākumos. Tiek 

koptas gan kolektīva iekšējās tradīcijas, gan turpināts koncertēt par tradīciju 

kļuvušos koncertos un festivālos. 2009. gadā Ancē tika rīkots vidējās paaudzes 

deju kolektīvu koncerts „Valentīndienas sadancis – 6”. Ventspils pilsētas un 

novada deju kolektīvu skatē ieguva I pakāpes diplomu E grupā (41,44p.). 

VPDK „Ance” piedalījusies Ventspils novada un sadraudzības pagastu kultūras 

dzīves norisēs - koncertā Puzē („Dzērvenītes” dejo ar draugiem”), Usmā 

(Morica svētki), Ventspilī (Kurzemes novada Deju svētki), koncertā Talsu 

novada Pastendē, kā arī vietējās nozīmes pasākumos. Tradicionāli Ances 

pagasta svētku koncertam tika sagatavota 30-40 min. koncertprogramma, šogad 

ar nosaukumu - „Cerību kuģis” (horeogrāfs – kol. vad. Elita Kuģeniece). 
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2009.gada rudenī kolektīvs sāka gatavoties  kolektīva 15 gadu jubilejas 

koncertam. 

 

Senioru deju kolektīvs – pagasta svētkos. 

    Senioru deju kolektīvs kultūras namā darbojas sesto sezonu (no 2003.g.) 

Vadītāja – Elita Kuģeniece. Kolektīvā ir 16 dalībnieki. 

Daži no senioriem pirms tam dejojuši Ances vidējās paaudzes deju kolektīvā.  

Ances seniori ir vienīgais senioru deju kolektīvs Ventspils novadā. Neskatoties 

uz to, ka kolektīvam ir nepilns sastāvs (6 vīri, 10 sievas) un skatēs viņi līdz ar 

to nevar piedalīties, kolektīvs aktīvi koncertē, ir iemīļoti tuvā un tālā apkārtnē.  

Seniori piedalījušies vairākos pasākumos- Ventspils novadā Puzē 

”Dzērvenītes” dejo ar draugiem, Vārvē (Ventspils novada Vasarsvētku 

koncertā), Usmā (Morica svētki). Talsu novada Laucienā, Spārē (pensionāru 

pēcpusdienā), Kandavas novadā, Ances pagasta pasākumos. 

Senioru deju kolektīvs turpinājis 2006. gadā aizsākto tradīciju – uz draudzības 

koncertu Ancē aicināt senioru deju kolektīvus.  

     Rokdarbnieku kopa ’’Paukers’’ darbojas kopš 1996.gada. Vadītāja – Līga 

Grinberga. Kopas dalībnieki aktīvi iesaistās Ances pagasta, Ventspils novada 

kultūras dzīvē, Ventspils Amatu mājas norisēs. Ar saviem rokdarbiem piedalās 

dažāda mēroga izstādēs - novadā, Rīgā, kā arī Zviedrijā. 

        Ir realizējusies paukeriešu ideja Ancē rīkot Amatnieku spietu, tas ir 

norisinājies jau 3 reizes.  

Jauniešu klubiņš „Mezgls” dibināts 2005.gadā. Dalībnieki šobrīd kļuvuši par 

studentiem, kopējie pasākumi notiek reti, tomēr joprojām viņi piedalās pagasta 

diskotēku rīkošanā.  

Pensionāru klubiņš ’’Pelašķis’’ dibināts 2007. gadā. Klubiņa dalībnieki rīko 

kopējus pasākumus ar Talsu rajona Spāres un Puzes pagasta pensionāriem. Pēc 

’’Pelašķa” ierosinājuma 2008.gada rudenī darbu uzsācis nodarbību cikls „ 

Gudrības vācelīte”. 

Mazā svētku skoliņa – darbojas no 2008. gada. Skoliņā apvienojās 

amatniecības pulciņš un tāda paša nosaukuma nodarbību cikla dalībnieki -kopā 
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14. Skoliņa notiek pirms katriem kalendārajiem svētkiem, tiek apgūtas svētku 

tradīcijas, veidoti apsveikumi, noformējumi. 
 

Par Ances kultūras nama darbību 2010. gadā 

   Neskatoties uz to, ka kultūras namā 2010. gadā tiks veikti renovācijas darbi, 

turpināsim saglabāt tradicionālās norises pagastā –  

jūnijā - Amatnieku spietu 

jūlijā – Ances pagasta svētkus , 

kā arī ieražu un valsts svētku atzīmēšanu. 

Turpināsim iesāktos nodarbību ciklus – ’’Mazā svētku skoliņa’’ un ’’Gudrības 

vācelīte’, zolītes turnīrus, piedalīšanos novada pasākumos. 
 

Ances pagasta bibliotēka. 

    Ances pagasta bibliotēkas galvenais uzdevums ir būt par informācijas 

piegādātāju un padomdevēju bibliotēkas lietotājiem. 

   2009. gada jūnijā izveidojas Ventspils novads un arī bibliotēkās ir pārejas 

posms atbilstoši novada domes lēmumiem. 
 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

    Ar 2009.gada februāri sakarā ar pašvaldības budžeta samazināšanos 

bibliotekāres darba slodze tika samazināta uz 0,75 un līdz ar to bibliotēka bija 

slēgta sestdienās, svētdienās un pirmdienās, kas nedaudz radīja problēmas 

bibliotēkas darbā. 

 2008. 2009. +/- 

Lasītāji 215 210 -5 

Izsniegums 7646 7789 +143 

Apmeklētāju skaits bibl.un PIPP 4993 5932 +939 

 

    No 2008.gada augusta par Ances bibliotēkas darbu var lasīt Ventspils 

bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv, kurā ievietota informācija 

par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem. Visi bibliotēkas pakalpojumi ir 

bezmaksas. 

Bibliotēkas grāmatu fondā redzamā vietā izliktas mapes „Jaunākās grāmatas 

bibliotēkā” un „Rajona rotējošā fonda grāmatas pieejamas ikvienam”. 

    Bibliotēkas lasītājiem pieejams buklets „Ances pagasta bibliotēka piedāvā”. 

Par bibliotēkas darbību iedzīvotāji tika informēti pagasta avīzē „Ance”. 

Bibliotēkas lietotājiem pieejamas 13 tematiskas mapes, 12 dažādi preses 

izdevumi. Bibliotēkai lasītāji arī uzdāvina bibliotēkai savus personīgos 

žurnālus. 
Krājuma komplektēšana un organizācija 

     Ances pagasta bibliotēkas krājumā uz 2010. gada 01.01 - 5247 izdevumi, 

bet uz 2009.gada 01.01 bija 5263. Bibliotēkas krājums tiek regulāri attīrīts no 

novecojušās un mazlietotās literatūras. No bibliotēkas krājuma 2009. gadā 

izslēgti 176 eks., bet krājums papildināts tikai ar 160 eks. Krājums ar jaunām 

http://www.biblioteka.ventspils.lv/
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grāmatām tika papildināts atkarībā no pašvaldības finansiālām iespējām. Katru 

gadu bibliotēka iesaistās VVKF projektā „Lasīšanas veicināšanas programma 

Bērnu žūrija”.  

No pagasta padomes līdzekļiem iegādātas grāmatas    84 eks.            par 442 Ls 

No VKKF        9 eks.   par 40 Ls 

Dāvinājumi        47 eks.  par 119 Ls 

2009.gada žurnāli       10 komplekti 

Kopumā periodikas izsniegums ir 50% no kopējā literatūras izsnieguma. 

2009.gadā tika pabeigta Ances bibliotēkas fonda ievadīšana novada 

elektroniskajā katalogā. 

    SBA veidā bibliotēkas lietotājiem bija iespēja izmantot rajona rotējošā fonda 

2 kopas un 3 ceļojošas izstādes „Eiropas literārā mozaīka”. Literatūras 

izsniegums no šīm izstādēm - 59 eks. No Ventspils bibliotēkas SBA kārtā 

saņemti 190 izdevumi.    
Informācijas pakalpojumu attīstība 

     Bibliotēkā darbojas printeris un 4 datori, no kuriem 2 datori, bezvadu 

internets un multifunkcionālā iekārta tika iegūta 2008.gadā valsts publisko 

bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros. Interneta 

apmeklējumu skaits 2009.gadā bija 3735, šis skaitlis strauji palielinājās, jo 

daudzi izmanto iespēju informāciju iegūt internetā. 

Bibliotēkai blakus telpā darbojas publiskais interneta pieejas punkts ar 6 darba 

vietām. 

     Bibliotēkā ir iespēja izmantot datu bāzes www.letonika.lv, , Lursoft 

laikrakstu bibliotēka, portālus  www.e-latvenergo.lv www.e-biblioteka.lv, 

www.nozare.lv, www.nais.lv, latviešu filmas skatāmas portālā www.filmas.lv. 

Bibliotēkas lasītājiem pieejama informācijas meklēšanas iespējas Ventspils 

bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā. 

    Bibliotekāre savas zināšanas par informācijas tehnoloģijām 2009.gadā 

papildināja kursos „E-dienesta inbox.lv iespējas” un „Klientu portāla e-

latvenergo.lv iespējas”. Lai informētu skolēnus par informācijas tehnoloģijām 

un datoru lietošanas noteikumiem, bibliotēkā rīkotas 5 bibliotekārās stundas. 

Bibliotēkas lietotājiem sniegtas 935 bibliogrāfiskās uzziņas.  

 
Novadpētniecības darbs 

    Materiāli par Ances vēsturi izlikti plaukta izstādē „Ance agrāk un tagad”. 

Novadpētniecības literatūras krājumu veido grāmatas, atmiņu stāstījumi, 

novadpētniecības kartotēka, tematiska faktu uzskaites kartotēka „Ekskursija pa 

Anci”,Mape „Ance un tās ļaudis” (raksti no periodikas par Anci un tās ļaudīm, 

sākot no 1974.gada), mape „Pagasta avīze Ance”, albūms „Ances pagasta 

bibliotēkas vēsture”. 2008.gadā bibliotēkas krājums papildinājās ar Ances 

pašvaldības izdoto grāmatu „Ances teikas” (1935.\36.m.g.skolēnu savāktās 

teikas par Anci). Jūlijā Ances svētkiem veltīta novadpētniecības literatūras 

izstāde „Ances sendienas un mūsdienas”. 
 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.e-biblioteka.lv/
http://www.nozare.lv/
http://www.nais.lv/
http://www.filmas.lv/


80 

 

Projektu izstrāde 

    Lai papildinātu grāmatu fondu, tika rakstīts un atbalstīts projekta 

pieteikums:„Lasīšanas veicināšanas programma Bērnu žūrija”. Ar projektu 

bibliotēkas grāmatu fondā iegūtas 9 grāmatas par Ls 40.  
 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

     Ances pagastā bez pagasta bibliotēkas darbojas arī Ances pamatskolas 

bibliotēka. Ances pamatskolā mācās 72 skolēni, no kuriem pagasta bibliotēkas 

lietotāji ir 57, bet kā „Bērnu žūrijas” eksperti darbojās 13 skolēni. Bērnu žūrijas 

dalībniekiem rīkots noslēguma pasākums „Ko jūs zināt par savu pagasta 

bibliotēku?” 

    Bez tam skolēniem rīkotas 5 bibliotekārās stundas. Lielākais un 

interesantākais pasākums pēc Ventspils bibliotēkas projekta „Rakstnieks lauku 

bibliotēkā” ietvaros un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu bija tikšanās 

pamatskolā ar literātu Juri Zvirgzdiņu, kurā dalībnieku skaits bija 60.  
 

 

 

Tikšanās ar literātu Juri Zvirgzdiņu. 

 

Bērnu nodaļas darba rādītāji: 

 2008. 2009. +/- 

Lasītāji (skolēni un jaunieši) 73 72 -1 

Izsniegums 723 1178 +455 

Apmeklējumu skaits 1700 2853 +1173 

 

    Skolēni vairāk izmanto datorus, bet mazāk lasa bibliotēkā. 

    Ances pirmskolas izglītības iestādē ir 33 bērni. Pirmā iepazīšanās ar 

bibliotēku bērnu dārza audzēkņiem rīkotas tematiskajās pusstundās 

„Iepazīšanās ar bibliotēku” un „Mēs tiekamies bibliotēkā”. Bez tam bērnu 

dārza audzēkņiem rīkota tematiska pusstunda „Lācītis- ķepainītis” pie izstādes 

„2009.gada dzīvnieks- brūnais lācis”. 
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Ances pagasta padomes finansējums bibliotēkai nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu. Bibliotēkas budžets no pašvaldības 2009.gadā bija 

8531 Ls. 

VVKF piešķīrumi -    40 Ls 

Sponsorējumi, ziedojumi -   119 Ls 

Dotācijas -     420 Ls 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai: 
 2008. 2009. Izmaiņas 

Iedzīvotāji 760 730 -30 

Bibliotēkas lietotāji 215 210 -5 

Kopējais finansējums krājuma komplektēšanai 

(Ls) 

788 915 +127 

Kopējie līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 

lietotāju (Ls) 

3.67 4.36 +0.69 

Kopējie līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 

iedzīvotāju (Ls) 

0.87 1.25 +0.38 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai (Ls) 

1129 756 -373 

                          t.sk. grāmatām 520 442 -78 

                          t.sk. periodikai 609 314 -295 

Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai 

uz 1 lietotāju (Ls) 

5.25 3.60 -165 

Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai 

uz 1 iedzīvotāju (Ls) 

1.49 1.04 -0.45 

 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Par bibliotēkas darbu informāciju varēja lasīt pagasta avīzē „Ance”. 

Bibliotēka organizē lasīšanas veicināšanas un bibliotēkas publicitātes 

pasākumus, veido tematiskas mapes, izliek izstādes. 2009.gadā bibliotēkā rīkoti 

25 pasākumi, izliktas 46 izstādes. Bez literatūras izstādēm bibliotēkā izliktas 

izstādes:  

 Apsveikuma kartiņu izstāde „Bija reiz svētku diena- 8.marts” 

 Nozīmīšu izstāde „ Kas ir numismātika?” 

 Pavasara ziedu izstāde 

 Vimpeļu izstāde 

 Ziedu izstāde „ Rudens ziedu kokteilis”   

Bibliotēkā no 2001.gada darbojas lasītāju interešu klubiņš „Dažādības”, kurā 

pasākumi par dažādiem tematiem tiek rīkoti 1 reizi mēnesī. Klubiņa 

pamatsastāvu veido 13 dalībnieki. 

2009.gadā „Dažādībām” rīkoti 11 pasākumi: 

Tematiskas pēcpusdienas: 

 Prognoze vērša gadam 

 Kādi mēs esam? 

 Aktualitātes martā 

 Humoristiski piedzīvojumi no mūsu dzīves 
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 Māja - vieta, kur atgriezties 

 Dzīves vērtība- atpūta   

 No vasaras uz rudens pusi 

 Maugļa sindroms 

 Gaišāks par svecītēm eglē, lai sirdīs nāk svētku prieks!   

Izbraukuma pasākumi: 

 Šis un tas par šo un to 

 Viena diena pie dabas 

   2009.gadā rīkotas 4 jauno grāmatu dienas „Tavam lasītpriekam”. 

Bērnu dārza audzēkņiem rīkoti 3 pasākumi, skolēniem rīkoti 7 pasākumi.  

    Lai uzzinātu bibliotēkas lietotāju vēlmes, ikdienā tiek uzklausīti viņu 

mutiskie ieteikumi. 2009.gadā bibliotēka piedalījās Ventspils reģiona Galvenās 

bibliotēkas organizētajā aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot lasītāju vērtējumu 

par bibliotēkas darbu.  
Sociālā darbība 

Sociālais budžets gadā – 17903 Ls 

Sociāliem pakalpojumiem un sociālai palīdzībai izlietoti 12348 Ls. Pabalstus 

un palīdzību kopā saņēmušas 197 personas. 

Sociālo pabalstu veidi: 

 pabalsts bērnu ēdināšanai skolā – 1937 ls gadā – 24 bērniem 

 bērna piedzimšanas pabalsts – 20 ls 

 pabalsts mājas aprūpei – 15 Ls – 2 personām 

 pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 10 Ls 

 pabalsts veselības uzlabošanai – 25 Ls – 2 personām 

 apbedīšanas pabalsts – 50 Ls – 11 gadījumos 

 pabalsts pensionāriem apaļās jubilejās – 10 Ls 

 GMI izmaksāts 1 ģimenei 27 Ls 

 pabalsts  bārenim – 405 Ls 

Ancē ir Sociālais centrs – pansija ar 8 sociāliem dzīvokļiem, šim 

pakalpojumam izlietoti 4575 Ls.  

 

Sociālais centrs Ancē. 

    Pašreiz Ances sociālajā centrā, kur ir arī sociālā darbinieka darba kabinets, 

iekārtots par projekta līdzekļiem, ir pieejami sekojoši sociālie pakalpojumi: 
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 Iespēja nomazgāties dušā un vannā 

 Izmazgāt veļu 

 Pagatavot ēdienu virtuvē 

 Frizētava 

 Viesnīca 

8 istabiņās pastāvīgi dzīvo vientuļie pensionāri 

    Zviedru sadraudzības organizācija regulāri sniedz atbalstu ar lietotām  

drēbēm un sadzīves priekšmetiem. Sadarbībā ar NVO izveidots lietoto preču 

veikals, kuru ar precēm nodrošina zviedru sadraudzības partneri. 

    Vienai ģimenei, kur 3 bērnus audzina tēvs, regulāru palīdzību sūta ģimene no 

Zviedrijas. 

    NVO ir saņēmusi atbalstu kā Pārtikas programmas realizētāji 

vistrūcīgākajām personām – 2009. gadā dalīja pārtikas pakas. 

     Ventspils novadā sociālo darbu sāka vadīt sociālais dienests, izstrādāti jauni 

saistošie noteikumi pabalstu un palīdzības piešķiršanai. 
 

Bāriņtiesa 

    Bāriņtiesā līdz 2009. gada 30.jūnijam strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Jekaterina Kronlaka. No 1.jūlija izveidojas Ventspils novads un par bāriņtiesas 

locekli sāk strādāt Una Teibe. Lielākās pārmaiņas sākās ar 1. oktobri, kad 

novadā izveido vienu bāriņtiesu. Tās priekšsēdētāja Sandra Jurcika, vietniece 

Ingrīda Jansone, un katrā pagastā pa vienam bāriņtiesas loceklim. 

    Ances bāriņtiesas uzraudzībā ir sešas aizbildnības lietas un trīs aizgādības 

lietas. Konvencija par bērna tiesībām uzsver, ka bērnam, lai viņš varētu pilnīgi 

un harmoniski attīstīties kā personība, jāaug ģimenes vidē, laimes, mīlestības 

un izpratnes atmosfērā. Tas arī ir šīs institūcijas moto. Lai arī cik sarežģīti 

apstākļi ir vairākās pagasta iedzīvotāju ģimenēs, mūsu pienākums ir darīt visu 

iespējamo, lai palīdzētu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, piesaistot 

profesionālus speciālistus.  

    Bāriņtiesā veic arī notariālās darbības, apliecina darījumus Ventspils novada 

teritorijas iedzīvotājiem, ja darījuma summa nepārsniedz 6000 latu.  

No 1. oktobra līdz 31. decembrim veikti šādi apliecinājumi: 

 Paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz paraksta parauga 

veidlapas (1) 

 Sastādīts un nolasīts viens testaments 

 Izsniegts testamenta izraksts (1) 

 Sastādīta pilnvara (1) 

Ir notikusi viena bāriņtiesas sēde, kurā izskatīja divus jautājumus: 

 Par dāvinājumu nepilngadīgam bērnam – pirms tam veikta īpašuma 

apsekošana un savākti nepieciešamie dokumenti lietas sagatavošanai. 

 Pārrunas ar māti, par vecāku pienākumu nepildīšanu un dēla  

neaudzināšanu likumā noteiktajā kārtībā. Sarunā noskaidrojām arī bērna 

viedokli. 

    Apciemots Irlavas bērnu nams, kurā dzīvo viena meitene, kuru Ances 

bāriņtiesa izņēmusi no ģimenes un ievietojusi bērnu namā pirms 16 gadiem. 
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Liels darbs ieguldīts strādājot ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm: 

Vienā ģimenē: 

 Sastādīti četri apsekošanas akti. Ģimene apsekota sadarbojoties ar 

sociālo darbinieku un iecirkņa pilnvaroto. 

 Protokolētas trīs sarunas; 

 Pieprasīts no sociālās darbinieces, ģimenes sociālās situācijas apraksts; 

 Veiktas sešas pārrunas ar bērnu un savākti divi paskaidrojumi par skolas 

iekšējo noteikumu neievērošanu un apstākļiem ģimenē. 

 Sadarbojoties ar citām bāriņtiesām, lūgts izvērtēt radinieku atbilstību 

aizbildņa pienākumu pildīšanā.  
 

     Apsekotas vēl septiņas  sociāli nelabvēlīgas ģimenes, kurās sastādīti dzīves 

apstākļu pārbaudes akti un apsekošanas akti, runājoties ar bērniem un 

vecākiem. 

 
Bāriņtiesas budžeta izpilde no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.septembrim 

Izdevuma nosaukums Izlietots  Ls 

Algas 1563,83 

Darba devēja VSAOI 247,38 

Darba devēja piešķirtie labumi 11,74 

Pasta, telefona un citu sakaru 

pakalpojumi 

11,00 

Periodikas abonēšana 15,00 

Inventārs 29,00 

Degviela 15,96 

Kopā: 1893,91 
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Jūrkalnes pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 
 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību 2009.gadā. 

 

    Pagasta pārvaldes 2009.gada budžeta izpilde skaitliskā izteiksmē parādīta 

pārskata tabulās. 

    Jūrkalnes pagasta pārvaldes 2009.gada budžets ar pagasta padomes lēmumu 

apstiprināts 2009.gada 29.janvārī.    

Pārvalde savā darbībā kā galvenos virzienus uzskata likumā „Par pašvaldībām” 

noteikto funkciju iespējami kvalitatīvu nodrošinājumu. 2009.gadā pārvaldei 

bija pieejami papildus līdzekļi infrastruktūras projektu realizēšanai (valsts 

mērķdotācija novada infrastruktūras attīstībai, sadarbība ar ārzemju 

partneriem).  

Par valsts mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai finanšu līdzekļiem tika 

veikti sekojošie darbi: 

 Tautas nama koka konstrukciju ugunsdroša apstrāde; 

 TIC un bibliotēkas ēkas bēniņu koka konstrukciju ugunsdroša apstrāde; 

 izstrādāts tehniskais projekts „Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcija”; 

 Topogrāfija- Jūrkalnes pagasta tautas nams un pieguļošās teritorijas. 

   Par pagasta autoceļu fonda līdzekļiem 2009.gadā realizēts iepirkums „Gājēju 

celiņu būve nekustamajā īpašumā Tautas nams Jūrkalnes pagastā”. 

     Sadarbībā ar Nīderlandes KNHM fondu, Hipotēku banku un Ventspils 

novada domi projektu konkursos „Darīsim kopā” un „Mēs Jurkalnei” ietvaros 

Jūrkalnes pagastā realizēti 10 projekti.  

      Lai nodrošinātu finansējumu pārvaldes autonomo funkciju realizēšanai tika 

pārdots pārvaldes nekustamais īpašums „Deksnenieki” 

    Informācija par pašvaldības darbību, tai skaitā budžetu un padomes 

lēmumiem regulāri tiek publicēta pagasta avīzē „Maģie suiti”, kura tiek izdota 

vienu reizi mēnesī un pa pastu bez maksas tiek izplatīta visiem pagasta 

iedzīvotājiem. Divas reizes gadā tiek rīkotas pagasta iedzīvotāju sapulces. 

    Izveidotajā pagasta mājas lapā internetā (adrese: www.jurkalne.lv) pieejama 

informācija par pagasta padomes lēmumiem un citām aktualitātēm (sadaļa 

„pagasta avīze”), pagasta budžetu, teritorijas plānojumu un attīstības plānu 

(sadaļa „publiskie dokumenti”). 

    2008.gada budžeta izpilde, saimnieciskie rezultāti, pārbaužu un revīziju 

materiāli apkopoti publiskajā pārskatā, kas pēc apstiprināšanas padomes sēdē 

interesentiem pieejams pagasta padomē un bibliotēkā.   
 

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbā 

 
Jūrkalnes pagasta pārvalde līdz teritoriālās reformas īstenošanas brīdim 

30.06.2009. darbojās kā patstāvīga pašvaldība, kur saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām ” iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošināja ievēlēts pašvaldības 

lēmējorgāns – padome, kas pieņēma lēmumus, noteica institucionālo struktūru, 

veidoja un apstiprināja budžetu. Ar Ventspils novada domes 2009.gada 

http://www.jurkalne.lv/
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16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1.§) „Par novada pašvaldības pagastu un 

pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota Ventspils novada pašvaldības 

iestāde – Jūrkalnes pagasta pārvalde. 

Jūrkalnes pagasta pārvaldes pārraudzībā darbojas sekojošas 

struktūrvienības:  

 komunālā saimniecība;  

 bibliotēka; 

 tautas nams 

 iestāde:  

 pamatskola. 

     Neviena no izveidotajām iestādēm nav kā atsevišķa pašvaldības 

struktūrvienība, visas tiek finansētas no pagasta pārvaldes budžeta ar vienotu 

grāmatvedību. Pamatskolas sniegtie skolēnu ēdināšanas pakalpojumi tiek 

finansēti no speciālā budžeta. 

Pārvaldes funkcija ir nodrošināt un pilnveidot kvalitatīvus un 

decentralizētus Ventspils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus Jūrkalnes 

pagasta teritorijā, sekmēt pagasta ekonomisko un sociālo attīstību, 

apsaimniekot pārvaldes valdījumā nodoto kustāmo un nekustāmo mantu, 

nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu administrēšanu.   
    

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību 

nākotnē. 

2010. gada Jūrkalnes pagasta pārvaldes budžets un darbība tiek plānoti 

saskaņā ar Ventspils novada domes mērķiem, stratēģiju un norādījumiem. Kā 

lielākos plānotos darbus varētu minēt atlikušās novada apvienošanās 

mērķdotācijas galīgo izlietojumu , kuru plānots izmantot sporta un fizisko 

aktivitāšu laukuma izbūvei.  
 

 

Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem iestāde saskaras. 

 

Situācija var izveidoties sevišķi nelabvēlīga pārvaldes iestādei - pamatskola, 

ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju valstī un ar to saistīto būtisko 

pašvaldības budžeta līdzekļu samazinājumu un skolēnu skaita samazināšanos. 
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                      Ventspils novada Jūrkalnes pagasta pārvaldes budžeta 

izpilde 2009.gadā (LVL) 

 Posteņa 

nosaukums Pamatbudžets 

Speciālais 

budžets 

Ziedojumi un 

dāvinājumi KOPĀ 

IEŅĒMUMI 235455 23710 50 259215 

Nodokļu ieņēmumi 60554 149 0 60703 

Nenodokļu 

ieņēmumi 7331 44 0 7375 

Maksas 

pakalpojumi  

un citi pašu 

ieņēmumi 13614 7941 0 21555 

Ārvalstu finanšu 

palīdzība 1387 0 0 1387 

Transferti 135449 15576 0 151025 

Ziedojumi un 

dāvinājumi 0 0 50 50 

Ieņēmumi no 

pamatlīdzekļu 

 pārdošanas 10120 0 0 10120 

Saņemti aizņēmumi 7000 0 0 7000 

          

IZDEVUMI 228981 24068 162 253211 

Darba samaksa 130504 2372 0 132876 

Darba devēja 

VSAOI 31626 547 0 32173 

Komandējumi un 

dienesta braucieni 96 0 0 96 

Pakalpojumi 17138 1634 5 18777 

Krājumu, 

materiālu un preču 

iegāde 14386 11716 157 26259 

Nodokļu 

maksājumi 192 0 0 192 

Subsīdijas un 

dotācijas 3427 0 0 3427 

Transferti 7010 0 0 7010 

Pamatlīdzekļu 

iegāde 1327 0 0 1327 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigtā 

celtniecība 14720 799 0 15519 

Aizņēmumu 

atmaksa 5116 0 0 5116 

Procentu izdevumi 3439 0 0 3439 

Izsniegti aizdevumi 0 7000 0 7000 

        0 
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Naudas līdzekļu 

atlikums perioda 

sākumā 26334 19898 610 46842 

Naudas līdzekļu 

atlikums perioda 

beigās 32808 19540 498 52846 

     

Pārvaldes vadītājs 

 

Ivars 

Grundmanis 
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Popes pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 

 
     Pagasta pārvaldes publiskā pārskata mērķis ir informēt sabiedrību par 

pašvaldības darbības uzdevumiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu 

izlietošanu iepriekšējā gadā. 

      Popes pagasta padome reģistrācijas Nr. 90000035849, juridiskā adrese – 

„Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614. Ar Ventspils 

novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1.§) „Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota 

Ventspils novada pašvaldības iestāde – Popes pagasta pārvalde. 
 

Informācija par Popes pagastu 

      Popes pagasts atrodas Ventspils novada vidienē,  valsts galvenā autoceļa 

Ventspils – Rīga ( A-10) 17. Kilometrā. Pagasta kopējā zemes platība ir 

16774,5 ha. Meži aizņem 114,99 kv. km, lauksaimniecības zeme 29,44 kv. km. 

Daļa no Ziemeļkurzemes lielākā Klāņu purva atrodas Popes pagastā, bet lielākā 

upe, kura tek cauri pagastam ir Rindas upe. 

     Popes pagasta sadalījums: 1 lielciems – Pope ( centrs), 1 mazciems – 

Jaunmuiža un 4 skrajciemi - Desciems, Topciems, Vēde, Spiņņi, pārējās ir 

viensētas. Kopējais iedzīvotāju skaits 2009. gadā – 1136.  
 

Informācija par Popes pagasta padomi 

 

    Popes pagasta padome savu darbu organizē ievērojot LR likumus, Ministru 

kabineta noteikumus, Popes pagasta padomes nolikumu un citus normatīvos 

aktus.  Pagasta padomē līdz 2009. gada jūlijam  darbojas  7 ievēlētie deputāti -

(Z. Bērziņš, L. Indriksone, V. Krauze, M. Libkovskis, L. Lukševica, S. Šama, I. 

Teibe. 

Lai nodrošinātu Popes pagasta padomes darbību: pakalpojumu sniegšana 

iedzīvotājiem, administratīvo teritorijas pārvaldi un labiekārtošanu, lai 

sagatavotu jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs izveidotas komitejas un 

komisijas: 

 Iepirkuma komisija 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteja 

 Finanšu komiteja 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, padome no deputātiem un 

pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas 

 Administratīvo lietu komisija 

 Vēlēšanu komisija 

 Popes pagasta padomes pakļautībā ir sekojošas struktūrvienības: 

 Popes pamatskola 

 PII Zemenīte, 

 Bibliotēka 
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 Kultūras nams 

 Sporta halle 

Pagasta padomē darbojas bāriņtiesa, kurā laikā posmā no 2009. gada 1. 

janvāra līdz 2009. gadam 30. septembrim ( no 01. 10. 2009. izveidota Ventspils 

novada bāriņtiesa) , darbojās bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Girvaite un 

bāriņtiesas locekļi Sarma Kapiņa, Dzintra Hohrjakova un Anita Krūmiņa. 

    2009.gadā bāriņtiesā notikušas 3 sēdes, kurās pieņemti lēmumi, notikušas 32 

sarunas, kopā ar pagasta sociālo darbinieci veiktas 17 bērnu dzīves apstākļu 

apsekošanas ģimenēs. 

     Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 61.pantu, Popes pagasta bāriņtiesā 

2009.gadā izdarīti 76 apliecinājumi un citas notariālās darbības. 

    Dzimtsarakstu nodaļā 2009. gadā izdotas 6 atkārtotas apliecības un  reģistrēti 

sekojoši civilstāvokļa akti: 

 Dzimšanas reģistri – 8 gab. 

 Miršanas reģistri  - 14gab. 

 Laulību reģistri – 2 gab. 

Pašvaldība  bija dalībnieks šādās biedrībās ( nodibinājumos) 

 Biedrība „Latvijas pašvaldību savienība”; 

 Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”(30.01.2008.sēdes 

prot. Nr.1 pieņemts lēmums  iestāties atkārtoti). 

Popes pagasta padomes darbu  līdz 2009. gada jūlijam, kad tiek izveidotas 

pagastu pārvaldes ( Ventspils novada domes lēmums „ Par novada pašvaldības 

pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu”, vada 2005. gada 25. martā ievēlētais  

padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Libkovskis. No 2009. gada 16. jūlija ar 

Ventspils novada domes lēmumu (16.07.2009.  sēdes prot. Nr.3; 2.§) par 

pārvaldes vadītāju iecelts Vilni Krauze. 
 

Budžeta informācija 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi(Ls) 

N.p.k. Nosaukums 2008.gads 2009.gads 2010.gada 

plāns 

Ls % Ls % Ls % 

1. Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

291138 39 227015 54 - - 

2. Nekustāmā īpašuma 

nodoklis 

23341 3 22906 6 - - 

3. Transferti 358505 48 123786 30 312725 89 

4. Maksas pakalpojumi 34846 5 36128 9 35601 10 

5. Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

37087 5 1975 1 570 1 

 Kopā 744917 100 411810 100 348896 100 
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2009.gada ieņēmumu struktūra % 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi(Ls) 

 

N.p.

k. 
Nosaukums 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

 

Ls % Ls % Ls % 

1. Atlīdzība 341935 57 31251

9 

61 226538 56 

2. Preces un pakalpojumi 220444 37 10422

0 

20 131965 33 

3. Transferti 7591 1 8847 2 -  

4. % maksājumi 19924 3 9438 2 -  

5. Sociālie pabalsti 10470 2 9537 1 7000 2 

5. Pamatkapitāla veidošana 1882  70852 14 35931 9 

 kopā 602246 100 51541

3 

10

0 

401434 100 

 
2009.gada izdevumu struktūra % 

54%

6%

30%

9% 1%
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Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (Ls) 

 

Rādītāji 

2008.gads 2009.gads Pieaugums 

+ /- 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 23507 27829 4322 

IEŅĒMUMI 69662 31487 -36175 

Autoceļu fonds 63742 24832 -38910 

Dabas resursu nodoklis 5878 6614 736 

Pārējie 42 41 -1 

IZDEVUMI 64890 39361 -25529 

Ceļu uzturēšanai 61146 32951 -28195 

Dabas resursu nodokļa izdevumi 3682 6410 2728 

Pārējie izdevumi 62 - -62 

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 27829 19955 -7874 

 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi, izdevumi(Ls) 

 

Rādītāji 

2008.gads 2009.gads Pieaugums 

+ /- 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5544 4933 -611 

IEŅĒMUMI 2303 1656 -647 

IZDEVUMI 2928 4903 1975 

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 4933 1686 -3247 

 

Pārskats par prasībām( debitori) 2009.gadā(Ls) 

 

Nosaukums 

Uz gada 

sākumu 

Uz gada 

beigām 

Pieaugums 

+ /- 

Norēķini ar pircējiem un 

pasūtītājiem 

7970 14131 6161 

Prasības par nodokļiem NĪN 4430 5130 700 

Pārmaksātie nodokļi 3264 3545 281 

 

    Debitoru parādi norādīti neto vērtībā, kas aprēķināti, no debitoru uzskaites 

vērtības atskaitot nedrošos (šaubīgos) parādus izveidojot speciālos uzkrājumus. 
 

Pārskats par saistībām - kreditoriem 2009.gadā (Ls) 

Nosaukums Uz gada 

sākumu 

Uz gada 

beigām 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 227019 225173 

Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 1332 1332 

Īstermiņa saistības pret piegādāt. un darbuzņēm. - 6296 

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 308 167 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 23017 20961 

Uzkrātās saistības norēķ.ar nodokļiem un sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem 

5497 4987 

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par 

aizņēmumiem 

2375 - 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

2266 2022 

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 13398 228 

Citi ieturējumi(arodbiedrība) 137 7 



93 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4226 68 

Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi 8266 2931 

Pārējie nodokļi (DRN) - 44 

Īstermiņa līzinga saistības - 1801 

Pārējās īstermiņa saistības - 320 

Pavisam kreditori 289962 264216 

 

     Pašvaldības kreditoru sastāvā ir atspoguļoti norēķini par aizņēmumiem un 

saistībām, par saņemtajiem avansiem, norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini ar nodokļiem. Saistības 

uz 2009.gada beigām samazinājušās, jo izmaksāta darba alga par decembri-

decembrī un samaksāta arī daļa no par decembri aprēķinātās nodokļu summas. 
 

Pašvaldības aizņēmumi, Ls 

N.p.k

. 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšana

s datums 

Atmaksas 

termiņš 

Atlikums 

uz 

01.01.2010

. 

latos 

1. Valsts kase Pamatskolas 

uzturēšanas 

izmaksu 

efektivitātes 

paaugstināšana 

 

20.08.2002. 

 

20.07.2017

. 

 

10176 

 

2. Valsts 

kase/Pasaule

s banka 

Popes 

pamatskolas 

uzturēšanas 

efektivitātes 

paaugstināšana 

 

12.08.2002 

 

31.12.2017

. 

 

41304 

3. Valsts kase Ūdenssaimniecība

s attīstība Popes 

pag. Popes ciemā 

 

23.02.2007. 

 

20.10.2027

. 

 

175025 

 226505 

 

2009.gadā dzēsta reinvestīcija Pasaules bankas kredītam 514 lati. 
 

Pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums (atlikusī vērtība ) Ls 

n.p.k. Nosaukums Uz 

01.01.2009. 

Uz 

31.12.2009. 

Vērtības 

izmaiņas 

 Ilgtermiņa ieguldījumi 1633914 1571537 -62377 

1. Nemateriālie ieguldījumi    

 datorprogrammas 994 475 -519 

2. Pamatlīdzekļi 1632920 1571062 -61858 

 Zeme ,ēkas un būves 1420622 1295356 -125266 

 Tehnoloģiskās iekārtas 15273 14068 -1205 

 Pārējie pamatlīdzekļi 197025 190786 -6173 

3. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā  celtniecība 

- 70852 +70852 
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Zemesgrāmatā reģistrēti un ierakstīti īpašumi par kopējo summu 78557 Ls, t.sk. 

zeme 13411Ls, ēkas 65146Ls. 

Turpinās  „Administratīvi teritoriālās reformas likuma īstenošana” izlietošana 

kultūras nama renovācijas darbiem. 

 
Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības ( no 2009. gada 

jūlija - pārvalde) darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu pieņemšana. 

 

     Pagasta iedzīvotāji, speciālisti attiecīgajā nozarē iesaistīti Bāriņtiesas darbā 

un Iepirkuma komisijā. 2009. gadā notikušas  sešas  pagasta padomes sēdes.  

Kārtējās padomes sēdes, atbilstoši padomes nolikumam, notikušas katra 

mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15.00 un ir bijušas atklātas. Pirms tām 

iedzīvotāji varēja iepazīties ar dienas kārtību un lēmuma projektiem. 

Informācija par sēdes dienas kārtību, kā arī saraksts par informācijas 

pieejamību iedzīvotājiem  izvietots pagasta padomes informācijas stendā. Ar 

pieņemtajiem lēmumiem un sēžu protokoliem varēja iepazīties pie pagasta 

padomes sekretāres.  Pārskatu par pieņemtajiem lēmumiem un budžeta 

izlietojumu iepriekšējā gadā publicē pagasta informatīvajā izdevumā „Pope”. 

Informācijas publicēšanai izveidota pašvaldības interneta mājas lapa ( adrese: 

www.pope.lv). 
 

Bezmaksas interneta pieeja pašvaldības iedzīvotājiem 

 

    Visaptverošas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pieejamībai un 

izmantošanai, lai sekmētu iedzīvotāju izglītības, dzīves līmeņa un sociālo 

attīstību Popes pagastā darbojas divi bezmaksas publiskā interneta pieejas 

punkti, no kuriem viens atrodas Skolas ielā 14 – bibliotēkas telpās, otrs Popes 

pagasta „Aptiekā”. Bezmaksas publiskā interneta pieejas punktos cilvēki var 

izmantot datorus darbam, mācībām, atpūtai. 

   2009. gadā starp pagasta padomi un VA „Kultūras informācijas sistēmas” 

noslēgts apakšlicences līgums Nr. 222-95/2009/VVBIS par Lursoft laikrakstu 

bibliotēkas internetā izmantošanu, kur pašvaldības, kā lietotāja iemaksas 

sastāda LVL 58,08 gadā. Līdz ar to bibliotēkai ir iespēja piedāvāt laikrakstu 

pieejamību  lasītājiem.  
 

Līdzdalība projektos 

 

    2009. gada 17.decembrī Ventspils novada domē pieņemts lēmums (sēdes 

prot. Nr. 12, 61.§) „Par izmaiņām valsts mērķdotācijas novada infrastruktūras 

attīstībai izlietojumā”, kā rezultātā Popes pagasts - sakarā ar iepirkuma 

rezultātā radīto līdzekļu ietaupījumu plānots veikt papilddarbus kultūras nama 

rekonstrukcijā, tiek ieteikts papildināt izlietojumu ar pasākumu „Pagasta 

pārvaldes ēkas remontdarbi”. Pagasta pārvaldes ēkas remontdarbu veikšanai 

tika veikts iepirkums jumta remonta darbiem. Tā kā jumta remonta darbi 

prasīja mazāk līdzekļu nekā bija paredzēts, tika veikts iepirkums pagasta 

pārvaldes pirmā stāva kosmētiskajam remontam. Būvdarbu līgums „Jumta 

http://www.pope.lv/
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remonta darbi” tika slēgta ar SIA „Lota M” par summu Ls  9175,55 (deviņi 

tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati un 55 santīmi). 

    2009. gadā no mērķdotācijas, kas tika piešķirta sakarā ar pašvaldību 

apvienošanos tika iztērēti līdzekļi par kopējo summu Ls 81534,69 (astoņdesmit 

viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit četri lati 69 santīmi) tai skaitā :  

 Kultūras nama renovācija Ls  76946,91 (septiņdesmit seši tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit seši lati 91 santīms); 

 Pagastmājas jumta seguma nomaiņa un lietus ūdens noteksistēmas 

izbūve Ls 4587,78 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi lati 

78 santīmi); 

 Popes pagasta pārvaldes ēkas 1. stāva remontam Ls 4587,78 (četri 

tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi lati 78 santīmi). 

    2009. gada 17. decembrī Ventspils novada domē pieņemts lēmums (sēdes 

prot. Nr. 12., 61.§) „Par izmaiņām valsts mērķdotācijas novada infrastruktūras 

attīstībai izlietojumā”, kā rezultātā Popes pagasts - sakarā ar iepirkuma 

rezultātā radīto līdzekļu ietaupījumu plānots veikt papilddarbus kultūras nama 

rekonstrukcijā, tiek ieteikts papildināt izlietojumu ar pasākumu „Pagasta 

pārvaldes ēkas remontdarbi”. Pagasta pārvaldes ēkas remontdarbu veikšanai 

tika veikts iepirkums jumta remonta darbiem. Tā kā jumta remonta darbi 

prasīja mazāk līdzekļu nekā bija paredzēts, tika veikts iepirkums pagasta 

pārvaldes pirmā stāva kosmētiskajam remontam. Būvdarbu līgums „Jumta 

remonta darbi” tika slēgta ar SIA „Lota M” par summu Ls  9175,55 (deviņi 

tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati un 55 santīmi) 
 

Iedzīvotāju nodarbinātības pasākumi 

 

     Lai veicinātu iedzīvotāju nodarbinātību pašvaldība 2009. gadā iesaistījusies 

Eiropas sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”( projekta identifikācijas 

Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001), papildus radot darba vietas pieciem 

bezdarbniekiem,  kā arī Eiropas sociālā fonda projektā „Pasākumi noteiktām 

personu grupām” (projekta identifikācijas Nr. 

1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001), tādējādi radot papildus darba vietas diviem 

bezdarbniekiem. 
 

Veiktie pasākumi pagasta teritorijas attīstības plāna īstenošanai un 2009. gadā 

plānotie pasākumi 

 

     Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, 7. panta 

sestās daļas 2. punktu. LR MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. punktu un LR 

likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu ar 27.06.2007. pagasta padomes lēmumu ( 

sēdes prot. Nr. 6)  tika apstiprināts  Popes pagasta teritorijas plānojums 2007.-

2019. gadam un izdota teritorijas  plānojuma grafiskā daļa, un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi, kā Popes pagasta saistošie noteikumi Nr.3 

„Ventspils rajona Popes pagasta teritorijas plānojums”. 



96 

 

      2009. gadā sākts darbs pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes. 

Plānojuma grozījumu galvenais mērķis ir radīt pamatu ilgstošai, stabilai 

teritorijas attīstībai un nodrošināt Popes pagasta teritorijas racionālu 

izmantošanu, kas veicinātu līdzsvarotu ekonomisko attīstību un visu 

sabiedrības grupu interesēs saglabātu vidi un kultūrvidi atbilstoši nacionālās un 

vietējās nozīmes  attīstības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības plāniem, un dotu 

papildus iespējas jebkuram attīstības impulsam un iniciatīvai Popes pagasta 

tālākai attīstībai. Plānojuma grozījumu pakārtotais mērķis ir koriģēt ūdensteču 

objektu applūstošās teritorijas atbilstoši Aizsargjoslu likuma grozījumiem, kā 

arī precizēt lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju izmantošanu.  

      Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta 

pamatojoties uz Popes pagasta padomes 25.02.2009. lēmumu Nr. 10, ievērojot 

04.11.2004. LR MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi”, 06.10.2009. LR MK noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un ņemot vērā Aizsargjoslu 

likuma 01.04.2008. grozījumus, kas nosaka, ka vietējo pašvaldību padomes 

izvērtē savus teritorijas plānojumus un, ja nepieciešams, ne vēlāk, kā 18 

mēnešu laikā pēc aizsargjoslu likuma grozījumu spēkā stāšanās, izstrādā un 

apstiprina nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojumos, lai nodrošinātu 

virszemes ūdens objektu aizsargjoslas noteikšanu atbilstoši likumā 

paredzētajam. 

      Paziņojums par plānojuma izstrādi tika publicēts vietējā laikrakstā un 

laikrakstā „Latvijas vēstnesis” ( 02.04.2009.  publikācijas vēstule Nr. 3.11/40). 

Plānojuma darba uzdevumā tika definēti izstrādes mērķi, plānojuma saturs,  

izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtība. 

      Atbilstoši 27.05.2009. pagasta padomes lēmumam Nr. 28 plānojuma 

grozījumu 1. redakcija tika apstiprināta un nodota sabiedriskai apspriešanai. 

Plānojuma izstrādes darba grupa sabiedriskās apspriešanasietvaros10.06.2009. 

noorganizēja tikšanos ar pagasta iedzīvotājiem. Tikšanās laikā iedzīvotāji 

iepazīstināti ar plānojuma grozījumu būtību un noskaidrots iedzīvotāju 

viedoklis attiecībā uz teritorijas turpmāku attīstību. Plānojuma sabiedriskās 

apspriešanas laikā no iedzīvotājiem saņemti trīs iesniegumi. Tie ir priekšlikumi 

viņiem piederošā zemes īpašuma attīstībai. Priekšlikumi tika ņemti vērā 

izstrādājot plānojumu. Plānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi un 

atzinumi no 17 institūcijām. 

     Sakarā ar to, ka plānojuma grozījumu mērķis ir videi draudzīgs – 

dzīvojamās apbūves izņemšana no applūstošajām teritorijām, Vides 

pārraudzības valsts birojs 11.05.2009. pieņēma lēmumu Nr. 22 par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu. 

     Atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 42.1 un 44. punktiem, ar Ventspils novada domes 

29.10.2009. lēmumu ( protokols Nr.10; 61.§) Popes pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumu redakcija ir noteikta par galīgo un nodota Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijai atzinuma saņemšanai. 

      Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona  atzinumu plānojuma materiālos 

tika ieviestas redakcionālas korekcijas un Popes pagasta teritorijas plānojuma 
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grozījumu gala redakcija 2010. gada janvārī tika iesniegta apstiprināšanai  

Ventspils novada domē. 

      Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika piešķirta mērķdotācija no 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Ls 5000,00 ( pieci tūkstoši lati) un 

pašvaldības līdzfinansējums Ls 2143,00 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit 

trīs lati).  

 
Komunālā saimniecība 

 

     Likumā „Par pašvaldībām”15. pants nosaka pašvaldību funkcijas: organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, attīrīšana, novadīšana). Popes pagasta 

padome siltumapgādi nodrošina pagasta pārvaldes birojam, trīs dzīvokļiem, 

frizētavai, veikalam, kas atrodas adresē „Pagastmājā”, PII „Zemenīte”, sporta 

hallei, Popes pamatskolai. 

    Atbilstoši „Atļaujai Nr. 9856-08-13 B kategorijas piesārņojošai darbībai” 

Popes ciema  centralizētajā ūdensapgādes sistēmā ietilpst trīs ūdensapgādes 

urbumi – „Skola”, „Centrs 1”, „Centrs 2” un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas. Popes pagasta lielākais ūdensapgādes patērētājs ir dzīvojamais 

sektors. 2009. gadā kopējais ūdens patēriņš bija 13106 m³. 

      Pagasta padome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Ventspils labiekārtošanas 

kombināts” par sadzīves atkritumu izvešanu no Popes pagasta teritorijas 2009. 

gadā izvestas 54,67 tonnas sadzīves atkritumu , 28 tonnas lielgabarīta 

atkritumu. 

      Autoceļu uzturēšanai, remontam un sniega tīrīšanai 2009. gadā izlietoti Ls 

32951 (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens lats). 
 

Pagasta padomes (pārvaldes) struktūrvienību darbības pārskats 

Popes pamatskola 

I Vispārējs skolas raksturojums 

Popes pamatskola atvērta 1851. gadā , atrodas Ventspils rajona Popes pagastā. 

2008./209.gadā skolā mācās 103  skolēni  , no tiem 7 skolēni no citām pašvaldībām. 

Skola piedāvā 1 izglītības programmu: 

Vispārējās pamatizglītības programmu kods 21011111 , kuru apgūst visi 99 skolēni. 

Skolas piedāvātā izglītības programma ir licenzēta. 

Skolā strādā 11 skolotāji , no tiem 11 ar augstāko pedagoģisko izglītību . 

Skolā darbojas: 

 1.-4. klašu un 5.-9.klašu kori, 

 sporta sekcija , 

 jauno satiksmes dalībnieku pulciņš,  

 mākslas  un mājturības  pulciņi , 

 dramatiskais kolektīvs 

 ritmika 

 tiek izmantoti rajona Skolēnu nama fakultatīvi -   

 mākslas, 
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 ansamblis. 

Skolas budžeta nodrošinājums. 

Skolas budžets tiek nodrošināts ar valsts budžeta dotācijām , no kurām tiek segts 

pedagogu darba atalgojums. No pašvaldības dotācijām tiek segts: tehnisko darbinieku 

atalgojums , pakalpojumu apmaksa , materiālu , energoresursu , ūdens un inventāra  

iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kapitālieguldījumi. 

Popes pamatskola ir realizējusi   vairākus  starptautiskos  COMENIUS  skolu 

sadarbības projektus: 

 Eiropas skolu projektu ”Māksla  un kultūra Eiropā” 

 Eiropas skolu projektu ”Daba un tehnika” 

II Skolas pamatmērķi 

Organizēt un īstenot izglītības procesu , kas nodrošinātu valsts pamatizglītības 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

2.Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi , ģimeni , sabiedrību , 

apkārtējo vidi un valsti , veidot pilsoņa tiesību un pienākumu izpratni. 

 
III Skolēnu sasniegumi 

2008./2009.m.g.mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 

 

Priekšmets klase vārds , uzvārds vieta 

Angļu val. 6. Signe Sandere 3. 

Angļu val. 7. Elvis Valts Soja Atz. 

Angļu val. 7. Raimonds Rotačs Atz. 

Angļu val. 8. Katrīna Loginova Atz. 

Angļu 

val.(nekl.konkurss) 

5. Sanita Butkeviča 3. 

 6. Dāvis Tīsons 2. 

 Mājt./mājs. 2.posms 9. Ieva Teiermane  

 9. Anta Freiberga  

Ģeogrāfija 8. Roberts Bomis 2. 

Vizuālā māksla 3. Sendijs Melkurts 1. 

Vizuālā māksla 6. Santa Melkurte 2. 

Vizuālā māksla 6. Valters Andersons 3. 

Vizuālā māksla 8. Rute Priede 2. 

Vizuālā māksla 8. Anija Bileskalne 3. 

Lat. val. un literatūra 9. Ieva Teiermane  3. 

Mājturība meitenēm 6. Santa Melkurte 2. 

 7. Kristīne Šteine 3. 

Popes pamatskolas skolēnu iegūtās godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs   

rajona posmā kopā. 
2003./04. 2004./05 2005./06. 2006./07. 2007./08. 2008./09 

skaits % skaits % skaits % skaits % skaits % skaits % 

15 10% 17 10 12 10% 15 12% 7 7% 11 10% 
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 9. Ieva Teiermane 2. 

 9. Solvita Dubenlāže 1. 

 
Popes pamatskolas audzēkņu sasniegumi konkursos , viktorīnās , sacensībās. 

 

Jauno satiksmes dalībnieku forums. 

 2008./09.m.g. – rajonā 2.vieta  
 

Sacensības „Baložu velodrošība” 

 2008./09.m.g. 

Divas  1.vietas ,trīs 2.vietas un trīs 3. vietas. 

 
Konkurss „Gribu būt mobils” 

    2008./09.m.g. –piedalās  6 komandas, komandai “TWIX”  pusfinālā 4.vieta 
 

Angļu valodas neklātienes konkurss 

          2008./09.m.g. 

5.klašu grupa  – atzinība 

6.klašu grupa –2.vieta un 3.vieta 
                                              

Mūzika 

2008.g. 

Diploms Popes pamatskolas komandai par labiem sasniegumiem latviešu 

tautasdziesmu sacensībā ”Lakstīgala 2008.” 

 Pateicība Popes pamatskolas ansamblim par veiksmīgu darbību 

muzikālās mākslas svētkos ”Mēs, tev -Latvija”  

2009.g. 

 Pateicība Popes pamatskolas komandai  par veiksmīgu piedalīšanos 

latviešu t. dz. sacensībās “Lakstīgala 2009.”  

 Pateicība Popes pamatskolas 1.-4.klašu ansamblim par veiksmīgu 

piedalīšanos latviešu t. dz. sacensībās “Lakstīgala 2009.” 

 Diploms 5.-9.kl. vokālajam ansamblim par iegūto 1.pakāpi Ventspils 

rajons vokālās mūzikas konkursā “Balsis” 

 2.pakāpes diploms vokālās mūzikas konkursā  “Balsis ”Kurzemes 

novadā. 

 1.pakāpes diploms 5.-9.klašu korim , gatavojoties 10.Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
 

Sports 

2008. 

 3.vieta 4X500m krosa stafetē 4.-5.kl. grupā LR rudens krosā. 

 LR rudens krosā 1.vieta pamatskolu grupā. 

 Ventspils rajona čempioni tautas bumbā un stafetēs. 

 LR pavasara krosā 2.vieta pamatskolu grupā. 

 LR čempionāts vieglatlētikā  viena 2.v. , viena 3.v., republikas izlases 

sastāvā starts Baltijas valstu vieglatlētikas sacīkstēs- viena 5.vieta. 
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2009. 

 LR “Hanzas Maiznīcas ”pavasara krosā 3.vieta pamatskolu grupā. 

 Republikas rudens krosā “B” grupas zēniem 1.vieta 

 LR ziemas čempionātā  viena 4.v.  , divas 5.v. 

 Ziemas daudzcīņā LR čempionātā  viena 3.v. un viena 6.vieta 

septiņcīņā. 

 LR vasaras čempionātā “B” grupā  -viena 3.v. 3000m skrējienā, divas  

4.v. tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā, ”C” gr. viena 3.v. 

 ZZ čempionāts 2009 „Rādi klasi” – piedalās pusfinālā Kurzemē 

(13.vieta) 

 
Fizika 

2008.g. 

Rajona konkursā “Erudīts fizikā ” 4.vieta  
 

Vizuālā māksla  , mājturība , rokdarbi 

 

Modes skate – skolēnu šūto, adīto izstrādājumu demonstrēšana 2008/09 m. g.  

 

Cepuru šovs “Gadalaiki”. Rādīts Liepājā, Ugālē, Puzē, Popē /3 reizes/ 

     /Publikācija “Ventas Balss” 09.05.2008/ 

 
Izstādes, konkursi: 

 

 Vizuālās, lietišķās un mūzikas mākslas svētki “Mēs – Tev, Latvija” Puzē 

 18.04.2008 

/Atzinība Popes pamatskolas rokdarbu pulciņam, Popes pamatskolas vizuālās mākslas 

pulciņam, skolēniem, skolotājai/ 

 Latvijas bērnu un jauniešu mākslas konkurss “Svētku priekam” Kurzemes 

 novada izstādē Liepājā 12.05. 2008 

/Pateicība par piedalīšanos Popes pamatskolas rokdarbu un vizuālās mākslas 

pulciņam, skolotājai 12.05.2008/ 

 Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss “Tu esi Latvija”,,“Svētku priekam” Rīgā, 

 12.11.2008 

Pateicība par audzēkņu sagatavošanu 12.11.2008/ 

 36. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “Lidice 2008” 

      /Pateicība Popes pamatskolai. 2 skolēnu darbi apbalvoti un izvirzīti dalībai 

Čehijas republikā/ 

 37. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “Lidice 2009” 

/Pateicība Popes pamatskolai. 3 skolēnu darbi apbalvoti un izvirzīti dalībai 

Čehijas republikā/ 

 Maketu ideju konkurss “Lauki manas mājas” 2008.gads. 

/Otrais labākais vērtējums Kurzemes zonā. 91.67 punkti no 100 max./ 

 Ikgadējā mācību gada noslēguma izstāde Popes pagastmājas telpās 2008. gadā. 

     

Atklātās olimpiādes:  

6. atklātā Latvijas mājturības olimpiāde “Gadalaiki” 2009 gads 

/Pateicība par skolēnu sagatavošanu, divas atzinības/ 
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Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana 

 

    Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa un ārpusklases nodarbību 

nodrošināšanai. 1.- 4.klašu skolēni mācās noteiktā klasē, 5.- 9. klašu skolēni 

mācās pēc kabinetu sistēmas. Klases stundas, ārpusklases vakari, citi pasākumi 

notiek konkrētos kabinetos, kuri ir kā konkrētās klases sapulcēšanās vieta vai 

skolas zālē. 

Klašu telpās pakāpeniski iespēju robežās tiek atjaunotas mēbeles. Skolēni un 

skolotāji saudzē klases un skolas inventāru. Skolā funkcionē datorklase, datoru 

nomaiņa notiek pakāpeniski par sponsoru, IZM un projektā iegūtajiem 

līdzekļiem. Labiekārtots ir mājturības kabinets meitenēm. Angļu valodas 

kabinets ir apgādāts ar portatīvo datoru, ekrānu un projektoru, ir arī 

magnetafons. Magnetofoni ir pieejami latviešu valodas, vācu valodas un krievu 

valodas kabinetos. 

  Skolā ir pieejami tehniskie līdzekļi – televizori , datori ar printeriem , 

kopētājs, projektors. Skolā ir plaša bibliotēka. Kopējais grāmatu fonds 5250. 

 Skolai ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmas 

īstenošanai. Mācību telpas un zāle tiek izmantotas arī interešu izglītības 

nodarbībām. Sporta nodarbībām skola izmanto pagasta sporta angāru. 

  Skolā ir atbilstoši iekārtoti sanitārie mezgli. Lai skolēni un vecāki varētu 

orientēties skolā, uz kabinetiem atrodas norāde ar nosaukumu un kabineta 

vadītāja uzvārdu. 
 

Absolventu turpmākās gaitas 

2008./2009.m.g.skolas absolventi 

Absolventu skaits 13 

Mācās vidusskolās 4 

Mācās profesionālajās skolās 9 

Nemācās, strādā - 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 

 Skolai ir kvalificēts un pieredzējis pedagoģiskais personāls. 

 Skolotāji pārzina sava mācību priekšmeta  standartu , strādā atbilstoši tā 

prasībām - tematiski plāno mācību priekšmeta apguvi. 

 Skolotāji iesaistījušies ESF projektā ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 
 Skolotāji pārzina un  lieto daudzveidīgas un atbilstošas darba metodes 

 Skolēniem nodrošinātas daudzpusīgas sevis pilnveidošanas iespējas. 

 Skolēni un skolotāji ļoti aktīvi iesaistās dažādos  konkursos , akcijās , 

pasākumos. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par bērnu mācību sasniegumiem. 

 Valsts pārbaudes darbos skolēnu vērtējumi stabili un adekvāti , lielākoties 

optimālā līmenī. 

 Mācību procesā tiek paredzēts individuāls darbs ar spējīgiem skolēniem un 

skolēniem ar grūtībām mācībās. 
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 Skolā aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde. 

 Izstrādāta audzināšanas programma pamatskolai. 

 Skolai ir estētiska iekšējā un ārējā vide. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Mācību priekšmetu tematisko plānu detalizētāka saskaņošana mācību 

priekšmetu metodiskajās komisijās. 

 Pilnveidot skolēnu pašvērtējuma prasmes 

 Turpināt konstatēt skolēna individuālo izaugsmi katrā mācību 

priekšmetā . 

 Uzlabot klašu skolēnu sasniegumus ikdienas darbā pamatpriekšmetos 

(matemātikā , latviešu valodā , svešvalodā) 

 Skolā  , ņemot vērā finansiālo situāciju , nav atbalsta personāla. 

 Problēmu risināšanā turpināt iesaistīt pagasta sociālo darbinieku un 

Bāriņtiesas pārstāvjus. 

 Turpināt  pilnveidot skolēnu apmācību drošai rīcībai ekstremālās 

situācijās. 

 Pilnveidot darbu Skolas padomē. 
            Popes pamatskolas direktore  L. Vašuka 

 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte” 

 

     Pirmsskolas izglītības iestādi „Zemenīte” 2008./2009. mācību gadā 

apmeklēja 48 izglītojamie, 20 no tiem obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Iestādē darbojas trīs grupiņas – 1,5 -

3gadīgo bērnu grupa, 3 – 5gadīgo bērnu grupa un 5- 7gadīgo bērnu grupa. 

    Iestādes pedagoģiskais personāls ir kvalificēts ar atbilstošu izglītību – no 8 

pedagoģiskajiem darbiniekiem 3 turpina mācības. 

Iestādē strādā 8 tehniskie darbinieki. 

    Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 

01011111). 

Mācību darbs tiek organizēts pēc izstrādāta pedagoģiskā darba plāna. 

      Iestādes budžeta līdzekļu ietvaros tiek remontēta, uzlabota, papildināta 

iestādes iekšējā un ārējā vide. 

     Uz savstarpējās cieņas pamatiem tiek sekmētas labas attiecības starp 

iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Tiek saglabātas 

iestādes tradīcijas, iesaistot pasākumos vecākus. 
PII vadītāja I. Teibe 

                              

Popes pagasta bibliotēka 

 

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

      Popes pagasta bibliotēka atrodas bērnudārza vienā korpusā Skolas ielā 14.  

Popes pagasta bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Popes 

pamatskolu. Pasākumi notiek Popes bibliotēkā. Par bibliotēkas darbu tiek 

sniegta informācija Ventspils reģiona rajona avīzē „Ventas Balss”, ka arī Popes 
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pagasta avīzītē. Informāciju par pasākumiem var izlasīt arī Ventspils 

bibliotēkas mājas lapā http://www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas 

    Aizvadītajā gadā tika atbalstīts bibliotēkas pieteikums mērķprogrammā 

„Lasīšanas veicināšanas programma „Lasi un piedalies Bērnu žūrijā””, 

turpinājās sadarbība ar dāmu klubiņu „Puceņoga”, skolu un skolas bibliotēku, 

bērnudārzu „Zemenīte” un ar pagasta padomi. 
 

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 

 

    Bibliotēkas misija: būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt 

pagasta iedzīvotāju daudzveidīgu un ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu.  

   Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, 

neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot 

bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, organizēt 

bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus. 

     Iedzīvotāju skaits Popes pagastā uz 2009.gadu 1.janvāri ir 1141, no kuriem 

bibliotēkā lasa 312, no tiem savukārt 109 ir skolēni un jaunieši līdz 18 gadiem, 

56 pensionāri. Bibliotēku apmeklē arī skolotāji, mājsaimnieces, bezdarbnieki 

un citi. 

     Bibliotēka ir apmeklēta 5759 reizes, t.sk. bērni un jaunieši līdz18 gadiem - 

2432 reizes. Izsnieguma skaits ir 10665 vienību, t.sk. bērniem un jauniešiem 

līdz 18 gadiem - 1276 vienību. 2009.gadā bibliotēkā rīkoti 31 tematiski 

pasākums un izliktas 57 izstādes par rakstniekiem, māksliniekiem, tradīcijām. 

Bibliotēka ņēmusi dalību Pagastu dienās 2009 Ventspilī, ka arī Popes pagasta 

svētkos. SBA kārtā bibliotēkas lasītājiem bija iespēja iepazīties ar Ventspils 

bibliotēkas rotējošā fonda 2 kopām, kā arī ar ceļojošo izstādi „Eiropas literārā 

mozaīka”. Pavisam no Ventspils bibliotēkas SBA kārtā tika saņemtas 161 

grāmatas. 
  

Bibliotēkas krājumu, komplektēšana un organizācijas politika 

 

    Bibliotēkas krājumā esošie dokumenti: grāmatas, seriālizdevumi un citi 

dokumenti ir pieejami ikvienai personai bibliotēkas Nolikuma noteiktajā 

kārtībā. Bibliotēkas krājums tiek komplektēts, ievērojot lasītāju vajadzības, 

īpašu uzmanību pievēršot latviešu oriģinālliteratūras un bērnu literatūras 

iegādei. Uz 2010.gada 1.janvāri bibliotēkas krājumā bija 5522 grāmatas un 110 

seriālizdevumi.  

     Lai bibliotēkas krājums būtu aktuāls, pēdējos gados pastiprināti tiek veikts 

darbs pie krājuma atlases no aktualitāti zaudējušās, mazizmantotās literatūras 

un liekajiem dubletiem. Tika norakstītas 478 vienības. 

    Grāmatu fonds ir papildināts ar 156 grāmatām un 14 preses izdevumiem. No 

pagasta padomes līdzekļiem saņemtas 109 grāmatas par 682 Ls. No VKKF 

fonda saņemtas 5 grāmatas par 24 Ls. Dāvinājumos saņemtas 47 grāmatas par 

65 Ls. 

     Bibliotēkas informācijas tehnoloģiju attīstība tiek plānota pēc pašvaldības 

finansiālām iespējām un Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas 

(VVBIS) attīstības ietvaros. Bibliotēkas nākotnes uzdevums ir turpināt attīstīt 
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IT ieviešanu un modernizāciju, paplašināt elektronisko informācijas nesēju 

klāstu, abonēt datubāzes.  
 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

 

Ikviens bērns, jaunietis vai pieaugušais, kurš piesakās bibliotēkā kā 

bibliotēkas lietotājs, tiek iepazīstināts ar bibliotēkas krājuma izvietojumu, 

informēts par katalogiem, uzziņas literatūru, iespējām izmantot informācijas 

ieguvei internetu un datubāzes, ko abonē bibliotēka.  

Visi bibliotēkas pakalpojumi ir bezmaksas: 

 brīvpieejas grāmatu krājums, 

 informācija par krājumu Kurzemes elektroniskajā kopkatalogā, 

 alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogs, 

 datoru un interneta izmantošana, bezvadu internets, izdrukas, 

 datubāzes - www.letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, 

Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), LETA Arhīvs, 

Nozare.lv, periodika.lv, filmas.lv  

 14 nosaukumu preses izdevumi, 

 novadpētniecības materiāli, 

 izstādes un tematiski pasākumi, 

 starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi. 

2009. gadā sniegtas 102 uzziņas. Gada laikā internetu ir izmantojuši 2578 

lietotāji.  

 

Novadpētniecības darbs 

 

Bibliotēka daudzu gadu garumā aktīvi vāc novadpētniecības materiālus, ir 

izveidotas tematiskās mapes, savāktas foto liecības un citi novadpētniecības 

materiāli. Visi materiāli par Popi ir pieejami lietotājiem. Tiek papildinātas jau 

esošās mapes ar jaunāko informāciju. Bibliotēkas savāktie materiāli par Popes 

vēsturi tika pārlasīti un izmantoti Akmenes Veltas grāmatā „No Popes un 

popiņu agrāko laiku dzīves un sadzīves”. 
 

Projektu izstrāde 

    2009.gadā tika atbalstīts bibliotēkas pieteikums mērķprogrammā „Lasīšanas 

veicināšanas programma „Lasi un piedalies Bērnu žūrijā””. 

 
Sadarbības raksturojums 

 

     Bibliotēka sadarbojas ar skolu un bērnudārzu, kā arī ar visām novada 

bibliotēkām un Ventspils bibliotēku. 

 
Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

    Bibliotēkā izveidota atsevišķa zona bērniem. Bērnu literatūras grāmatu fonds 

tiek papildināts ar literatūras izstādēm par dažādiem tematiem. 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/?a=80&v=lv
http://home.nais.lv/?m_id=3&i_id=1&pub_id=1
http://www.leta.lv/lat/arhivs/
http://www.nozare.lv/
http://periodika.lv/
http://www.filmas.lv/
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     Popes pamatskolā mācās 96 skolēni, no tiem pagasta bibliotēkā lasa 86 

skolēni. „Bērnu žūrijā ” 2009. gadā iesaistījās 20 skolēni. 
 

Rādītāji 2007 2008 2009 Kopējā dinamika (+/-) 

Lasītāju skaits 103 106 109 +3 

Izsniegums 1068 1296 1276 -20 

Apmeklējumu skaits 1236 1330 2432 +102 

 
    Izsniegums ir samazinājies, jo skolēni vairāk laiku pavada pie datora, bet 

apmeklējums ir palielinājies. Skolēni internetā meklē par ģeogrāfiju, dabas 

zinātni, bet visvairāk mīl izklaidēties portālā www.draugiem.lv. 

    Bibliotēkā tiek organizētas bibliotekārās stundas, visvairāk 5.-9.klašu 

skolēniem. Viņi tika iepazīstināti ar datubāzi www.letonika.lv un Kurzemes 

virtuālo kopkatalogu. 4. un 5.klases kopā ar audzinātāju iepazinās ar „Zibo” un 

pārbaudīja savas zināšanas par elektrodrošību. Viņi sacentās, kurš ir attapīgāks 

un zinošāks par elektrību. 1.klase tika aicināta uz pasākumu „Nu atnāca 

rudentiņš”, kurā iepazinās ar rudens dārzeņiem, minēja mīklas. Nu jau otro 

gadu bibliotēku apmeklē 2.klases audzēkņi ar audzinātāju uz dabas izzināšanas 

stundām. 4. un 5.klases bērni noskatījās animācijas filmas. 8. un 9.klasēm 

notika konkurss par Latviju. 6. un 7.klasei notika tematisks pasākums par 

putniem Latvijā. 

     Skolēniem tika organizētas arī ekskursijas uz pagasta bibliotēku, lai 

iepazītos ar katalogiem, kartotēkām, dažādiem uzziņu izdevumiem, 

enciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām, datubāzēm. Ikdienas darbā 

skolēnu apmācība informācijas ieguvē notiek individuāli.  

    Gan mazo, gan pieaugušo apmeklētāju atsaucību ieguvušas bērnu radošo 

darbu izstādes, kuras sadarbībā ar pamatskolas vizuālās mākslas skolotāju 

bibliotēkā tiek izliktas vairākas reizes gadā.  

     Lai veicinātu bērnu lasīšanu, bibliotēka piedalās Lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu Žūrija”. Bibliotēka rīkoja aptauju par izlasītajām grāmatām 

un bērni par izlasīto grāmatu veidoja zīmējumus. 

     VKKF finansētā Ventspils bibliotēkas projekta „Mana grāmatzīme 

rakstniekam” ietvaros bibliotēkā un arī pamatskolā notika radošās darbnīcas 

„Mana grāmatzīme dzejniecei Maijai Laukmanei”. Popes pamatskolas 

audzēkņi iepazinās ar dzejnieces daiļradi un veidoja autorei savu grāmatzīmi. 

Projekta noslēgumā bērni kuplā skaitā tikās ar Maiju Laukmani, atrādot savas 

izgatavotās grāmatzīmes un saņemot nelielas dāvaniņas no pašas dzejnieces 

rokām. 

     Aizvadītajā gadā bibliotēka iesaistījās arī Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 

aktivitātēs, noorganizējot A.Lindgrēnas romāna „Brāļi Lauvassirdis” 

10.nodaļas lasījumu 5.klases skolēniem. 

 
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Bibliotēkas ēkas(vai ēkas, kurā atrodas 

bibliotēkas telpas) būvniecības gads 

1988 Bibliotēka atrodas kopējā 

ēkā ar bērnudārzu, bet 
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atsevišķā korpusā 

Telpu kopējā platība (m
2
) 140  

Krātuvju telpas(m
2
) 50  

Lasītāju apkalpošanas telpas(m
2
) 90 Trīs telpas 

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā 8 Bibliotēkā nav atsevišķas 

lasītavas, bet ir tikai 

lasītavas zona 

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, 

apmierinošs, nepieciešams remonts) 

apmierinošs Jāuzlabo, nepieciešams 

kosmētiskais remonts 

Kad pēdējo reizi ir veikta rekonstrukcija, 

kapitālais vai kārtējais kosmētiskais 

remonts 

2008 1998.- veikts bibliotēkas 

kosmētiskais remonts; 

2008. – daļēji nomainīti 

logi un daļēji uzlabots 

bibliotēkas ieejas lievenis 

Apgaismojuma atbilstība (labs, 

apmierinošs, neapmierinošs) 

apmierinošs Jāuzlabo 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība labs 2008.- iegādāti 7 datorgaldi 

un 7 krēsli, kā arī 2 

datorgaldi un 2 datorkrēsli 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Pašvērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori  1 6 +  

Printeri 1  +  

Kopēšanas 

iekārtas 
- -   

Skeneri - -   

Multifunkcionālās 

iekārtas 
 1 +  

Internets 

bibliotēkā  
Datu pārraides ātrums 2Mbps +  

Informācija mājas 

lapā  

www.biblioteka.ventspils.lv/rajona_bibliotekas/sadala/49/popes_

biblioteka 

 

Bibliotekārais personāls 

    Bibliotēkā strādā viens bibliotekārais darbinieks ar 23 gadu darba stāžu. 

Darbinieka vispārējo un profesionālo pilnveidi nodrošina VVBIS projekta un 

Ventspils bibliotēkas tālākizglītības rīkotie kursi, semināri. Kvalifikācija 

papildināta ikmēneša novada bibliotekāru semināros Ventspilī. 
 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Popes bibliotēkas finansētājs ir Popes pašvaldība. Tā nodrošina ar 

līdzekļiem bibliotēku visu funkciju veikšanai, kas paredzētas Bibliotēku 

likumā. 
 

 2007 2008 2009 Vērtējums 

Iedzīvotāji 1147 1147 1141 -6 

Lietotāji 243 265 312 +47 
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Kopējais finansējums krājuma 

komplektēšanai (Ls) 
902 1235 899 samazinās 

Kopējie līdzekļi krājuma komplektēšanai 

uz vienu lietotāju (Ls) 
43,71 32,03 2,88 samazinās 

Kopējie līdzekļi krājuma komplektēšanai 

uz vienu iedzīvotāju (Ls) 
0,79 1,07 0,78 samazinās 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai (Ls) 
818 1010 810 samazinās 

t.sk. grāmatām 558 706 682 -24 

periodikai 260 364 128 -236 

Pašvaldības līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu lietotāju (Ls) 
3,37 3,81 2,60 samazinās 

Pašvaldības līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju (Ls) 
0.71 0.88 0,71 samazinās 

 
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

 

Sabiedrību un lasītājus bibliotēka informē ar vietējo avīzīti „Pope”, kas 

iznāk vienreiz mēnesī. Bibliotēka tēlu veido izstādes, tikšanās ar interesantiem 

cilvēkiem, kā arī rīko tematiskus pasākumus. 

 
Pasākums Skaits Apmeklējums 

2007 2008 2009 

Izstādes 40 59 57 2007 2008 2009 

Tematiskie u.c. pasākumi 4 4 31 62 205 404 

       

 
    Laba sadarbība izveidojusies ar Popes pamatskolas 1-4 kl.skolēniem. Jau 

pagājušajā mācību gadā tradicionālos Rudens svētkus, Mārtiņus , Meteņus un 

Lieldienas 1 klase svinēja kopā bibliotēkas darbinieci. Bērni mācījās tautas 

dziesmas, dziesmas, rotaļas. Gatavoja materiālus un zīmējumus izstādei 

Lieldienas nāk. 1.klase zīmēja Lieldienu olas. 14.aprīlī kopā ar 1,2 .klasi 

krāsojam olas un ripināja kura aizripos tālāk. Gājām olu kaujas kam stiprāka 

ola.  

    Arī šajā mācību gadā 2.klase devās ciemos uz bibliotēku jau 10.septembrī uz 

nodarbību „ Pazīsti kokus pēc to lapām”. Nodarbībā bija rudens ziedu izstāde, 

bērni bija iemācījušies tautas dziesmas par rudeni. Berni grupās minēja 

krustvārdu mīklu „Dārzeņi” un citas mīklas. Pēc tam kopīgi gāja rotaļās un 

cienājās ar āboliem un bumbieriem. 12. nov. atkal ciemojamies bibliotēkā 

šoreiz svinējām Mārtiņus. Bibliotekāre pastāstīja par Mārtiņu svinēšanas 

tradīcijām, ticējumiem. Bērni bija iemācījušies tautas dziesmas, rotaļas. 

    Visu novembra mēnesi bērni aktīvi iesaistījās projektā „Mana grāmatzīme 

rakstniekam”. Ar lielu aizrautību gan mākslas pulciņā, gan klasē bērni gatavoja 

dažādas grāmatzīmes rakstniecei Maijai Laukmanei. 20. novembrī 2. klase 

ciemojās atkal bibliotēkā, lai labāk iepazītos ar M. Laukmanes grāmatām 

Bērnus iepazīstināja lasot dzejoļus no grāmatām „Āboli bolās”,”Skolas soma 
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nelabā omā” un „Guļrūķa miega stāsti”. Nodarbības noslēgumā bērni gatavoja 

grāmatzīmes, veltītas dzirdētajiem dzejoļiem. 24. novembrī Popes pagasta 

bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani pulcējās liels skaits 1.-5. klašu 

skolēni. Skolēni ar lielu interesi klausījās dzejnieces stāstījumu par sevi, par 

savu bērnību, skolas gaitām, par to, kā viņa kļuvusi par dzejnieci. Skolēni, bija 

sagatavojuši nelielu priekšnesumu ar dzejnieces dzejoļiem. Liels bija 

dzejnieces M. Laukmanes prieks par plašo un daudzveidīgo grāmatzīmju 

klāstu, ko bērni bija gatavojuši viņai. 

     Dzejniece izvēlējās dažas grāmatzīmes sev. Savukārt, bērni par atsaucību, 

interesi no dzejnieces par piemiņu saņēma uzlīmes un autogrāfus.  

     Skatāma bija Popes pamatskolas skolēnu un skolotājas I. Andersones pēdējo 

10. gadu laikā tapuši darbiņi „Lelles”. Ziedi palīdzot attīrīt dvēseli – un šim 

apzīmējumam arī tika sarīkota rudens ziedu izstāde, kur uz bibliotēku atceļoja 

vairāk ,kā simtu dāliju šķirņu no Popes dārziem.” Vai tavs mūžs kam lieti 

der”28. novembrī notika pasākums kopā ar valodnieci dialektologi Bušmanes 

kundzi atzīmētu valodas pētnieces, mūsu skolotājas Lidijas Lohmatkinas 

(Kraumes) 100.dzimšanas dienu. Šim pasākumam tika izveidota izstāde par L. 

Lohmatkinas dzīvi un skolas gaitām. Arī bibliotēkā bija skatāma Maijas 

Folkmanes gleznu izstādi, kurā atveidoti dažādi skati Īrijā, Francijā un Latvijā. 

    Visa gada garumā bibliotēkā lasītājus iepazīstināja ar izstādes ciklu: Veselīgs  

dzīves veids kurā varēja iepazīties ar šādiem cikliem: 

 kafija un veselība, 

 tēja un veselība, 

 garšaugi un veselība, 

 augļi veselībai un to ārstnieciskās īpašības, 

 ārstniecības augi un to vākšana, 

 dārzeņi un to ārstnieciskā nozīme uzturā, 

 medus veselībai un to ārstnieciskās īpašības, 

 pirts, 

 atveseļojies pats. 

    Tika veidotas izstādes dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, Eiropas 

diena, pasaules tūrismu diena, vasara ceļojumu laiks, ka arī gadskārtu Meteņi, 

Lieldienas, Jāņi, Mārtiņi un Ziemassvētki. 

     2009.gadā bibliotēka piedalījās Ventspils reģiona Galvenās bibliotēkas 

organizētajā aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot lasītāju vērtējumu par 

bibliotēkas darbu, lai varētu to pilnveidot atbilstoši lasītāju vēlmēm un 

ierosinājumiem. Šoreiz aptaujas rezultāti liecina, ka par 7% pieaudzis 

respondentu skaits, kas nav apmierināti ar bibliotēkā pieejamo literatūras 

klāstu, kam par pamatu ir samazinātais pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai. 

Popes pagasta bibliotēkas vadītāja S. Cīrule 
 

Kultūras nams 
 

Folkloras kopa “PŪNIKA” - pārskats par darbību 2009. gadā. 

Vadītāja L.Lukševica. 

Februāris.      Tradīciju svētki “Meteņi”. 
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Aprīlis.          Lieldienu pasākuma ievad koncerts. 

Maijs.            Piedalīšanās Ventspils novada Vasarsvētku sadziedāšanās svētku 

koncertā. 

Jūnijs             Piedalīšanās Līgo vakara iedziedāšanā Ventspilī. 

Jūlijs              Piedalīšanās starptautiskajā etnogrāfijas festivālā “BALTIC – 

2009”. 

Augusts         Koncerts Popes pagasta svētku ietvaros.  

Septembris    Piedalīšanās F/K “Maģie suiti”jubijejas koncertā Jūrkalnē. 

Oktobris.       Piedalīšanās Ventspils novada folkloras skatē Ventspilī 

Novembris.   Piedalīšanās Latvijas Valsts svētkiem veltītā svinīgā pasākumā. 

Decembris.   Piedalīšanās Ventspils novada folkloras sadziedāšanās skatē. 

Muzikālā studija. 

Vadītāja I. Grosbārde. 

Augusts.        Dziedāšanas konkurss “Dziesma visām paaudzēm”Popes pagasta 

svētku ietvaros. 

Oktobris.       Koncerts Ugāles Vidusskolā. 

Novembris.   Koncerts Latvijas Valsts svētkiem veltītā pasākumā Ventspils 

novada darbiniekiem Užavā. 

Decembris.    Koncerts Ziemassvētku atklāšanas svētkos brīvā dabā Popē. 

Līnijdeju grupa “MARGRIETIŅAS” 

Vadītājas Z.Ķeizare; L. Tīsone. 

Februāris.     Piedalīšanās Sadancošanās festivālā Spārē. 

Maijs.           Uzstāšanās Ugāles sporta deju sacensībās. 

                     Piedalīšanās pašdarbnieku salidojumā Ugālē. 

Jūlijs.           Uzstāšanās Ugāles pagasta svētkos. 

Augusts.      Uzstāšanās Popes pagasta svētkos. 

Popes amatierteātris “TEĀTRAMĪĻI” 

Režisore G.Kranciņa. 

Aprīlis.          Izrāde Popes pagastā. 

Maijs.            Piedalīšanās Ventspils novada amatierteātru festivālā “Noņem 

masku – 2009” Zlēkās. 

Augusts.        Izrāde Popes pagasta svētku ietvaros. 

                      Viesizrāde Puzes pagasta svētku ietvaros. 

Septembris.   Piedalīšanās Pagastu dienā Ventspils “Piejūras muzejā”.   

Kultūras pasākumu pārskats 2009. gadā Popē. 

Februāris.      Tradīciju svētki “Meteņi”. 

Aprīlis.          Lieldienu pasākums. 

                      Popes amatierteātra izrāde Popes bērnudārza zālē. 

Jūnijs.            Līgo vakara svētki un zaļumballe. 

Augusts.        Popes pagasta svētki. 

Novembris.   Mārtiņdienas Gadatirgus. 

                      Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens. 

                      Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums. 

Decembris.    Ventspils novada folkloras sadziedāšanās – skate. 

                      Ziemassvētku Egles atklāšanas svētku pasākums brīvā dabā. 
 



110 

 

Pagasta pārvaldes uzdevumi 2010. gadā. 

 

 Nodrošināt Ventspils novada domes lēmumu, rīkojumu izpildi.   

 Pildīt pagasta pārvaldes funkcijas un uzdevumus (pakalpojumu 

sniegšana iedzīvotājiem, administratīvo teritorijas pārvaldi un 

labiekārtošanu) atbilstoši pagasta pārvaldes nolikumam. 

 Sakārtot īpašuma tiesības pagasta pārvaldes valdījumā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem. 

 Uzsākt ELFLA projekta „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” realizāciju. 

 Veicināt iedzīvotāju nodarbinātību un turpināt iesaistīties  Eiropas 

Sociālā fonda projektā Nr.1DP/1.3.15.0./09/IPIA/NVA/001  „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās  darba iemaņu  

iegūšanai un uzturēšanai” un Eiropas sociālā fonda projektā „Pasākumi 

noteiktām personu grupām”, kā   ņemt dalību  citos NVA piedāvātajos 

projektos, kas veicinātu iedzīvotāju nodarbinātību. 

 

 

Pagasta pārvaldes vadītājs                                                               V. Krauze 
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Puzes pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 

 
IEVADS 

    Puzes pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats sastādīts pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finansu vadību”, „Par 

grāmatvedīmu” un ievērojot Ventspils novada domes 2010.gada 25.februārī 

pieņemto nolikumu Nr.5 par publiskā pārskata sastādīšanas noteikumiem. 

    Puzes pagasta pārvaldes 2009.gada publiskais pārskats ir paredzēts ikvienam 

Puzes pagasta iedzīvotājam, jebkuram citam interesentam un iesniegšanai 

Ventspils novada domē informācijas apkopošanai par visiem Ventspils novada 

pagastiem. 

    Publiskais pārskats iepazīstina ar Puzes pārvaldi un ar izmaiņām pagastā 

pēdējā 2009.gada laikā un salīdzinājumā ar iepriekšējo 2008.gadu. Puzes 

pagasta pārvaldes publiskais pārskats ir veidots tā, lai sniegtu daudzpusīgu 

informāciju par paveikto un par nākotnes iecerēm veicināt pagasta ekonomisko 

un sociālo attīstību. 

    2009.gadā Puzes pagasta pārvalde veidoja un bez maksas izplatīja Puzes 

pagasta avīzīti „Blāzma” pagasta iedzīvotājiem visā teritorijā, kurā tika 

publicēti toreizējās Puzes pagasta padomes sēžu lēmumi, tagadējās Ventspils 

novada domes sēžu lēmumi un ziņas par aktuālākajiem notikumiem pagastā. 

    2009.gada publiskais pārskats ir pieejams Puzes pagasta pārvaldē un Puzes 

pagasta bibliotēkā. 

 
ZIŅAS PAR PUZES PAGASTA PĀRVALDI 

 

 

Budžeta iestādes nosaukums  

 

Ventspils novada Puzes pagasta pārvalde 

 

 
Ministrijas, centrālās valsts  

 

iestādes, pašvaldības 

nosaukums 

 

 

 

 

 

Kods: 980260 

 

Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs 

LV90000079773 



112 

 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS PUZES PAGASTA PĀRVALDES 2009.GADA 

PĀRSKATAM 

 

    2009. gada pārskats sastādīts atbilstoši MK 2009.gada 20.oktobra 

noteikumiem nr.1193. „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”. 

Gada pārskats sastāv no: 

 Pārskats par iestādes finansiālo stāvokli 

 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

 Naudas plūsmas pārskats 

 Vadības ziņojums par budžeta izpildi 

 Grāmatvedības politikas apraksts  

2009.gada pārskats aptver periodu no 01.01.2009. līdz 31.12.2009. 

     Gada pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas valsts nacionālā valūtā 

– latos.  

      Gada pārskata ieņēmumu un izdevumu pārskatu sastādīšanā pielietots gan 

naudas plūsmas gan uzkrāšanas princips, pārējo pārskatu un pielikumu 

sastādīšanā pielietots uzkrāšanas princips. 

     2009.gada pārskata perioda faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi pēc 

uzkrāšanas principa ir Ls 689951, speciālā budžeta ieņēmumi Ls 25522, 

 

Adrese 

 

 

„Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 

 

Pārvaldes vadītājs 

 

 

Viesturs Pudulis-Indāns 

 

Puzes pārvaldes 

struktūrvienības 
-Puzes pamatskola 

-Rotaļu centrs „Rūķītis” 

-Kultūras nams 

-Bibliotēka 

-2 ;gimenes ārstu prakses 

vietas 

-Komunālā saimniecība 

-Bērnu nams „Stikli 

-Teritoriālā attīstība 

-Bērnu un jauniešu centrs 

„Avots” 

-Sociālā aprūpe 

-Bāriņtiesa 

 

Konsolidētajā publiskajā 

pārskatā ietverti sekojošu 

iestāžu gada finanšu pārskati 

 

 

Puzes pagasta pārvaldes gada pārskats 

Ventspils novada bērnu nama „Stikli” gada pārskats 

 

Pubiskā pārskata periods 

 

 

01.01.2009 – 31.12.2009.  

 

Lietotā valūta LVL (Lavijas valsts lats) 

 

Norādīto skaitļu precizitātes 

pakāpe 

 

Apaļās summās, bez decimāldaļām 

 

Revidenti 2009.gada pārskatam 
 

„Auditorfirma Aliance” SIA 
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pārskata perioda faktiskie pamatbudžeta izdevumi ir Ls 742292, speciālā 

budžeta izdevumi ir Ls 131837. 

    2009.gada pārskata perioda ieņēmumi pēc naudas plūsmas principa ir Ls 

689951, kuru galvenokārt sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis 202406 Ls, 

nekustamā īpašuma nodoklis – 25502 Ls, pedagogu algas – 99614 Ls. 

    2009.gada pārskata periodā pašvaldības pārziņā esošās iestādes : 

 Puzes pamatskola   

 Bērnu nams „Stikli” 

 Puzes rotaļu un attīstības centrs „Rūķītis” 

 Kultūras nams 

 Bibliotēka 

 2 ģimenes ārstu prakses vietas 

 Komunālā saimniecība 

 Teritoriālā attīstība 

 Bērnu un jauniešu centrs „Avots” 

 Sociāla aprūpe 

 Bāriņtiesa 

 Pagasta pārvalde, kuru izdevumi sastāda pašvaldības budžetu. 

   2009. gadā turpināti 2008. gadā iesāktie un uzsākti jauni darbi.  

   Līdz 2009.gada sākumam dzīves vietu Puzes pagastā bija deklarējuši 1018 

cilvēki, tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo faktisko iedzīvotāju skaitu 

pagastā, jo pašvaldības teritorijā ir izvietots kokapstrādes sabiedrības, kurās 

strādā vairāki cilvēki no blakus pagastiem, arī pēdējos gados atjaunotajās un 

jaunuzceltajās sauvrupmājās ir apmetušās ģimenes, kuru dzīvesvieta ir 

deklarēta citā pārvaldē. Tas nozīmē, ka šajās mājās dzīvojošo cilvēku maksātie 

nodokļi nenonāk pārvaldes budžetā. 

      Puzes pagasta pārvalde katru mēnesi sagatavo un izdod bezmaksas avīzīti 

„Blāzma”. Avīzīte tiek izpalīta Puzes pagasta teritorijā, pagasta pārvaldē un 

citās sabiedriskās vietās. Laikrakstā tiek publicēti toreizējās Puzes pagasta 

padomes sēdes lēmumi, pieņemtie saistošie noteikumi, intervijas ar deputātiem, 

kā arī tagadējās Puzes pagasta pārvaldes ziņas un Ventspils novada domes 

lēmumi, pārvaldes iestāžu informācija par īstenotajiem un plānotajiem 

pasākumiem, kā arī intervijas ar pagasta iedzīvotājiem. 

      Puzes pagasta pārvaldē ir uzstādīti informācijas stendi, lielākās sabiedrības 

apgrozības vietās – pie Stendes upes, pie skolas un pie degvielas uzpildes 

stacijas „Virši A”. Uz stendiem tiek izvietota informācija par aktuāliem 

notikumiem pagasta kultūras un sporta dzīvē, ziņas no pagasta pārvaldes par 

tehniskiem darbiem, remontiem, kas varētu traucēt iedzīvotāju labklājību un 

citas ziņas, kā arī jebkuram interesentam ir iespēja uz stendiem izvietot 

vajadzīgo informāciju vai sludinājumus. 

      2009.gadā Puzes pagasta pārvaldē reģistrētai 2 jaundzimušie un 13 

miršanas gadījumi. Tas izskaidrojams ar ekonomisko situāciju – darbaspējīgie 

cilvēki ir izbraukuši strādāt uz pilsētām vai ārvalstīm un pagastā lielāko 

iedzīvotāju daļi sastāda pensijas vecuma cilvēki. 

     Ar 01.01.2009. uzsākta Puzes pagasta teritorijas plānojuma izstrāde. 

Plānojuma darba grupa 3 cilvēku sastāvā: Ginta Roderte, Sanita Rozenberga, 



114 

 

Guntis Cīrulis un metodiskā vadītāja Tatjana Laizāne. Saņemti 5500 Ls no 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas teritorijas plānojuma 

izstādei.  

    Liels darbs tika ieguldīts, lai sastādītu 2009. gada pašvaldības sabalansētu 

budžetu. Rezultātā tika izdarītas dažādas, uz finanšu līdzekļu ekonomiju vērstas  

izmaiņas,  pašvaldības saimnieciskajā darbā.  

     Sakārtoti pašvaldību ceļi, izzāģējot aizaugušās ceļmalas, likuma noteiktajā 

kārtībā. Desmit maznodrošinātos pagasta iedzīvotājus  SIA „MĀZERS R” 

apgādāja ar 5 m
3
 malkas. Pašvaldība piedalījās, aicinot ikvienu pagasta 

iedzīvotāju, 18. aprīļa talkā, sakopjot pagasta teritoriju.  

     Uzrunāta, nosūtot vēstuli, Latvijas Ebreju draudžu kopiena, sadarbībai, lai 

sakārtotu piemiņas vietu izsūtītajiem pagasta iedzīvotājiem un nogalinātajiem 

ebrejiem 2. Pasaules kara laikā. Saņemta pozitīva atbilde un 92,00 Ls 

līdzfinansējums.  

    Pēc iedzīvotāju ierosinājuma nomainīts vēsturiskās pagastmājas nosaukums 

no „Izpildkomiteja” uz „Pagastmāja”. 

   Reģistrēts īpašums „Puzes pamatskola” Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

Pabeigts darbs pie īpašumu „Pagastmāja”  un „Mežaparks” zemes uzmērīšanas. 

    Pabeigti darbi pie  mērķdotācijas 200 000 Ls izlietošanas:  

 siltināta Puzes pamatskolas sporta zāle, nomainot logus; 

 nomainīts jumts pašvaldības ēkai; 

 izremontētas telpas bērnu rotaļu un attīstības centrā „Rūķītis”. 

    Izstrādāti sekojoši projektu pieteikumi: 

 Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai projekts 

„Pužiņi aug laimīgi” ar mērķi izveidot sākumskolas vecuma bērniem piemērotu 

dienas centru, kurā lietderīgi un interesanti pavadīt no mācībām brīvo laiku. 

Projekts atbalstīts ar 4950 Ls un 550Ls no Ventspils rajona padomes.  

 ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības,  Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas 

rekonstrukcija”. 2009.gada nogalē Ventspils novada pašvaldības vadītājs 

parakstīja līgumu ar LAD Ziemeļkurzemes reģionālās pārvaldes vadītāju par 

projekta īstenošanas uzsākšanu 2010.gadā, pēc Puzes pagasta teritorijas 

plānojuma apstiprināšanas. 

 „Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre” LEADER+ programmā 

iesniegusi projekta pieteikumu „Atpūtas un izrīcību vieta”. Projekta mērķis ir 

izveidot atpūtas vietu ar nojumi pie daudzdzīvokļu mājām Blāzmas ciema 

centrā. 

Lai veicinātu iedzīvotāju nodarbinātību pašvaldība turpinājusi sadarbību ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru un iesaistījusies ES ESF projektā „Pasākumi 

noteiktām personu grupām”, kura rezultātā četri cilvēki – bezdarbnieki  strādāja 

pašvaldības struktūrvienībās.  Pašvaldība neatteica līdzdalību arī ES ESF 

projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”, kuru realizējot 

no 01.07.-30.11.2009. viens darba meklētājs apguva 863 stundas teorētiskas un 

praktiskas zināšanas projekta pieteikumu sagatavošanā.  
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Invalīdu biedrība „Labas pārmaiņas” turpinājusi darbu projektu pieteikumu 

sagatavošanā un realizēja ieceri „Trenažieru telpas izveide un iekārtošana”. 

Gada nogalē tika atklāta trenažieru telpa ar 5 trenažieriem. 

Pensionāru klubiņš „Vakarblāzma” pulcējusi vienkopus pagasta pensionārus uz 

dažādiem pasākumiem, izbraukumiem, ekskursijām. 

    „Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre” turpinājusi uzsākto darbu pie 

pagasta iedzīvotāju izglītošanas, organizējot angļu valodas apmācības kursus, 

rokdarbu dažādu tehniku apguvi,  lekcijas par Latvijas vēsturi u.c. Biedrībai 

aizsākusies draudzība ar Mālpils aktīvistiem, kuri Puzē ciemojās augusta 

mēnesī. 2010.gada pavasarī plānota atbildes vizīte. 

     Biedrības ieceres ir atrast finansētājus, lai realizētu projektu „Blāzmiņa”. 

Realizējot šo projektu būtu sakārtotas un aprīkotas telpas, kurās jaunās ģimenes 

ar mazuļiem līdz 2 gadu vecumam varētu satikties, atstāt bērnus pieskatīšanai 

uz neilgu laiku, kā arī aicināt speciālistus uz lekcijām par bērnu audzināšanu, 

kopšanu un citām jauno vecāku interesējošām tēmām. 

    Puzes pagastā noris aktīva kultūras dzīve. Kultūras namā un ārpus tā notiek 

daudz interesantu un saturīgu pasākumu: 

 Jaunā gada sagaidīšana; 

 Vokālo ansambļu „Mežaroze”, „Pa īstam” un folkloras kopas 

„Sītava” koncerti, kā arī līdzdalība rajonu deju un ansambļu skatēs 

 Deju grupas „Dzērvenīte” sadejošanās vakari; 

 Lieldienu pasākumi; 

 Līgo dienu un Jāņu dienu pasākumi; 

 Pagasta svētki; 

 Pensionāru vakars; 

 Mednieku kolektīvu vakars; 

 Represēto piemiņu pasākumi 

     Mūsu pagasta pašdarbnieki ar skanīgām balsīm un raitu dejas soli piedalījās 

Ventspils rajona pašdarbnieku Vasarsvētku koncertā Vārves pagastā 30. maijā. 

Folkloras kopa „Sītava” kuplināja arī festivāla „Baltica 2009” koncertus Rīgā 

un Dobelē. 

    Līdz ar bezmaksas interneta kvalitātes uzlabojumu, datoru skaitu 

palielināšanos un iedzīvotāju interesi par kultūras jaunumiem, palielinās 

bibliotēkas lietotāju skaits. Puzes pagasta pārvaldē darbojas arī sabiedriskais 

interneta pieejas punkts ar pieciem datoriem. Abās minētajās vietās gan 

bibliotekā, gan sabiedriskajā pieejas punktā lietotāji saņem profesionālu 

palīdzību datora lietošanas apguvē, informācijas iegūšanā interneta pieejamās 

datu bāzēs. Apmeklētājiem ir iespēja izmantot interneta veikalus, veikt 

maksājumus internetbankās.  

   Puzes pagasta bibliotekas aizvadītā 2009.gada statistika: 

 Kopējais lasītāju skaits – 302, tai skaitā 94 bērni un jaunieši 

vecumā līdz 18 gadiem; 

 Virtuālo apmeklējumu skaits – 6246, tai skaitā 3973 bērni un 

jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 
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    Bibliotekā organizēti daudz un dažādi pasākumi kā piemēram – literatūras 

izstādes, grāmatu prezentācijas, veco filmu skatīšanās par Puzes pagasta vēsturi 

un citi pasākumi. 

     Puzes pagasta bibliotekas 2009.gada jaunieguvumi ir 218, tai skaitā 192 

grāmatas, 17 seriālizdevumi, citi preses izdevumi. 

     2009.gada 25,jūnijā notika Puzes pagasta padomes deputātu pēdējā sēde. 

Pateicība par adrbu deputātiem: Inārai Bāliņai, Nellijais Silevičai, Dagnijai 

Bumbulei, Guntim Cīrulim, Sandim Šteinbergam, Jānim Bitem un Gintai 

Rodertei. 

     Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 

1.§) „Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi 

izveidota Ventspils novada pašvaldības iestāde – Puzes pagasta pārvalde. 

     2009.gada otrajā pusgadā turpinājām 2009.gada budžeta ietvaros iesāktos 

darbus, kā arī pildījām Ventspils novada pašvaldības lēmumus, kuri attiecās un 

Puzes pagasta pārvaldi. 
 

 

 

Puzes pagasta pārvaldes vadītājs                   V.Pudulis-Indāns 
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FINANŠU RĀDĪTĀJI 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

2009.gada Puzes pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumus raksturo šādi rādītāji:      Tabula Nr.1 

Rādītāji 2008.g 

2009.g Izpilde pret plānu 
Imaiņas 2009.g pret 

2008.g 2010.g 
plāns 

Izmaiņas 2010.g 
plānā pret 2009.g 

izpildi 

Plāns, Ls Izpilde, Ls % 
Summa, 

Ls 
% 

"+" vai "-", 
Ls 

% 
Summa, 

Ls 

 Kopā ieņēmumi 971948 727252 692793 95.26 -34459 140.29 -279155 362605 52.34 -330188 

Nodokļu ieņēmumi 336668 247494 230750 93.23 -16744 145.90 -105918 1400 0.61 -229350 

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 311913 221516 205248 92.66 -16268 151.97 -106665 0 0.00 -205248 

  Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 24587 25488 25280 99.18 -208 97.26 693 1400 5.54 -23880 

  
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm 168 490 222 45.31 -268 75.68 54   0.00 -222 

Nenodokļu ieņēmumi 18820 6826 6948 101.79 122 270.87 -11872 617 8.88 -6331 

  Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 49 108 105 97.22 -3 46.67 56 18 17.14 -87 

  Valsts (pašvaldību) nodevas 748 359 362 100.84 3 206.63 -386 99 27.35 -263 

  Naudas sodi un sankcijas 578 540 680 125.93 140 85.00 102 500 73.53 -180 

  Pārējie nenodokļu ieņēmumi 17445 5819 5801 99.69 -18 300.72 -11644 0 0.00 -5801 

Maksas pakalpojumi u.c.pašu ieņēmumi 67770 125426 112817 89.95 -12609 60.07 45047 85922 76.16 -26895 

  
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 
kancelejas pakalp. 115 75 86 114.67 11 133.72 -29 86 100.00 0 

  Ieņēmumi par nomu un īri 3841 2970 3046 102.56 76 126.10 -795 2970 97.50 -76 

  
Maksa par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs 0 27821 24942 89.65 -2879 0.00 24942 0 0.00 -24942 

  ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 46647 62410 54599 87.48 -7811 85.44 7952 54996 100.73 397 

  Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 15323 16850 14363 85.24 -2487 106.68 -960 10300 71.71 -4063 

  Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 1844 15300 15781 103.14 481 11.68 13937 17570 111.34 1789 

Transverti 548690 347506 342278 98.50 -5228 160.31 -206412 274666 80.25 -67612 

  Valsts budžeta mērķdotācijas 223188 38668 39067 101.03 399 571.30 -184121 0 0.00 -39067 

  Ieņēmumi no citām pašvaldībām 101134 93476 92287 98.73 -1189 109.59 -8847 59249 64.20 -33038 

  Ieņēmumi no rajonu padomēm 224368 215362 210924 97.94 -4438 106.37 -13444 215417 102.13 4493 
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Puzes pagasta pārvaldes budžeta lielāko ieņēmumu daļu veido ienākumi 

no iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ls 205248. salīdzinājumā ar 2008.gadu 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir samazinājies par Ls 16268. 
Lielu ienākuma daļu veido ienākumi no nekustamā īpašuma Ls 25502, kas 

ir par Ls  747 lielāks nekā 2008.gadā. 2009.gada nodokļi aprēķināti pēc 

jaunajām kadastrālajām vērtībām, nodokļa likme 1%. 2009.gada nodokļa 

apmērs nedrīkst pārsniegt pārsniegt 2008.gadā aprēķināto nodokli vairāk kā par 

25 %, šis ierobežojums netiek piemērots gadījumos, ja zemes vienībai, lielākai 

par 10 % no kopējās platības, 2008.gadā mainīts lietošanas mērķis. 

Ieņēmumu sadaļā „Nenodokļu ieņēmumi” Ls 6948 ietilpst: 

 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām (bāriņtiesās, lēmumu un 

izziņu izsniegšana kancelejā); 

 Ienākumi no soda naudām par kavējumiem maksājumos par nekustamā 

īpašuma nodokli par zemi un par ēkām un būvēm; 

 Ieņēmumi no sodiem un sankcijām iegūti no Puzes pagasta pārvaldes 

uzliktajiem administratīvajiem sodiem par administratīvā kodeksa un 

saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

Ieņēmumu sadaļā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” ietilpst: 

 Kopēšanas un faksa pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un telpu īri, 

vecāku maksa par bērnu ēdināšanu rotaļu centrā „Rūķītis” un Puzes 

pamatskolā; 

 Līdzekļi, kas saņemti savstarpējo norēķinu veidā – ieņēmumi no citu 

pašvaldību maksājumiem par Puzes pagasta pārvaldes izglītības iestādes 

sniegtajiem pakalpojumiem; 

 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpjumiem; 

 Pārējie neklasificētie ieņēmumi (finansējums vokālo ansambļu skatei un 

folkloras festivālam, ebreju piemiņas vietas sakopšanai u.c. ieņēmumi) 

Dotācijas un mērķdotācijas ieņēmumus transvertos sastāda: 

 Dotācija 1.klases skolnieku nodrošināšanai ar bezmaksas pusdienām; 

 Dotācijas projektu izpildei; 

 Dotācija teritoriālā plānojuma izveidei; 

 Dotācija interneta pakalpojumu nodrošināšanai pagasta bibliotēkā 

programmas „Trešais tēva dēls” ietvaros 

 Nodarbinātības pasākumu veicināšanas dotācija no Nodarbinātības 

valsts aģentūras – bezdarbnieku nodarbināšanai; 

 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un tautas mākslas kolektīvu 

vadītājai; 

 Asinējumi no pagastu pārvaldēm un Rajona padomes par bērnu 

uzturēšanos bērnu namā „Stikli”. 

 

     2010.gadā jau nekustamā īpašuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis tiek iekasēts Ventspils novada domes kontā.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

2009.gada Puzes pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumus raksturo šādi rādītāji: 

Tabula Nr.2 

 

Rādītāji 2008.g 

2009.g Izpilde pret plānu 
Imaiņas 2009.g 

pret 2008.g 2010.g 
plāns 

Izmaiņas 2010.g 
plānā pret 2009.g 

izpildi 

Plāns, 
Ls 

Izpilde, 
Ls 

% 
Summa, 

Ls 
% 

"+" vai 
"-", Ls 

% 
Summa, 

Ls 

Kopā izdevumi 904615 787497 732614 93.03 -54883 123.48 -172001 362812 49.52 -369802 

  Atlīdzība 381428 330684 325717 98.50 -4967 117.10 -55711 157487 48.35 -168230 

  Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 90196 80715 78992 97.87 -1723 114.18 -11204 38134 48.28 -40858 

  
Komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi 2400 1600 1600 100.00 0 150.00 -800 0 0.00 -1600 

  Pakalpojumu apmaksa 257985 217001 184289 84.93 -32712 139.99 -73696 84940 46.09 -99349 

  
Materiālu, energoresurs.,inventāra vērtība 
līdz 50 Ls par 1 vien.iegāde 109858 104539 95045 90.92 -9494 115.59 -14813 46505 48.93 -48540 

  Grāmatu un žurnālu iegāde 1685 1510 1423 94.24 -87 118.41 -262 700 49.19 -723 

  Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1780 307 307 100.00 0 579.80 -1473 0 0.00 -307 

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 9254 9200 4956 53.87 -4244 186.72 -4298 0 0.00 -4956 

  
Subsīdijas un dotācijas, uzturēšanas 
izdevumu transverti 34288 23480 21842 93.02 -1638 156.98 -12446 30896 141.45 9054 

  Izdevumi kapitālieguldījumiem 15741 18461 18443 99.90 -18 85.35 2702 4150 22.50 -14293 
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Analizējot 2009.gada budžeta izdevumus pēc iepriekš uzrādītās tabulas 

Nr2 datiem, lielākos izdevumus sastāda atlīdzība par darbu un valsts sociālās 

apdrošināšnasas obligātās iemaksas Ls 404709, jeb 55 % no kopējās izdevumu 

daļas. 2009.gadā izmantoti pakalpojumi par summu Ls 184289, jeb 25% un 

iepirkti materiāli, inventārs par summu Ls 95045, jeb 13%. Imaksāti sociālie 

pabalsti iedzīvotājiem un segtas transporta izdevumu kompensācijas 

skolniekiem par kopējo summu Ls 21842. 

2010.gadā izdevumus par savstarpējiem norēķiniem ar citiem pagastiem 

veic novads, kā arī Bērnu nams „Stikli” sāk darboties kā atsevišķa Ventspils 

novada domes struktūrvienība. 
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SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Puzes pagasta pārvaldes speciālā budžeta izdevumu izpilde 2009.gadā 

 

Tabula Nr.4 

Rādītāji 2008.g 

2009.g 
Izpilde 

pret 
plānu 

Izpilde 
pret 

2008.g. 
% 

2010.g 
plāns 

Izmaiņas 2010.g 
plānā pret 2009.g 

izpildi 

Plāns, 
Ls 

Izpilde, 
Ls 

% % 
Summa, 

Ls 

Kopā 
izdevumi 56959 49085 43537 88.70 130.83 23234 53.37 -20303 

Autoceļu 
(ielu) 
fonda 
līdzekļi 55822 48285 43043 61.75 230.16 1333 269.84 839 

Dabas 
resursu 
nodoklis 1137 800 494 89.14 129.69 21901 50.88 -21142 

 

 

Puzes pagasta pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2009.gadā 
 

Tabula Nr.5 

Rādītāji 2008.g 

2009.g 
Izpilde 

pret 
plānu 

Izpilde 
pret 

2008.g. 
% 

2010.g 
plāns 

Izmaiņas 2010.g 
plānā pret 2009.g 

izpildi 

Plāns, 
Ls 

Izpilde, 
Ls 

% % 
Summa, 

Ls 

Kopā 
ieņēmumi 58382 30609 24947 81.50 234.02 15061 60.37 -9886 

Autoceļu 
(ielu) fonda 
līdzekļi 57395 28759 22359 77.75 256.70 11781 52.69 -10578 

Dabas 
resursu 
nodoklis 928 1000 898 89.80 103.34 800 89.09 -98 

Nenodokļu 
ieņēmumi 59 50 37 74.00 159.46 46 124.32 9 

Pārējie 
ieņēmumi   800 1653 206.63 0.00 2434 147.25 781 

 

2009.gada autoceļu līdzekļi un pārējie ieņēmumi iztērēti Puzes pagasta 

teritoriju ceļu uzturēšanai. Ziemas periodā attīrīja ceļus no sniega segumiem. 

Pārējā periodā ceļi tika grēderēti, tika atjaunoti sāngrāvja nogruvumi. No 

autoceļu līdzekļiem tika atmaksāta ielu laternu patērētā elektroenerģija kā arī 

remontēta ceļu uzturēšanas tehnika. 

 Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek izlietoti nodoklim par dabas 

resursu ieguvi un vides piesārķošnu nomaksai. 
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PUZES PAGASTA PĀRVALDES AIZŅĒMUMI 

 

Tabula Nr.6 

 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 
Atmaksas 

termiņš 
Valūtas 

apzīmējums 
Aizņēmuma 

summa 

Parāds 
uz 

pārskata 
gada 

sākuma 

Izpilde 
2009.gadā 

Parāds uz 
2010.gadu 

Valsts kase 

Ventspils rajona puzes 
pagasta centralizētās 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

04.08.2003 04.01.2022 USD 82792 59897 2340 56896 

Valsts kase 
Puzes pamatskolas 
jumta rekontrukcija 

05.07.2000 31.07.2010 LVL 30000 4750 3000 1750 

Valsts kase 
Puzes centralizētās 
sistēmas rekonstrukcija 

24.09.2002 20.09.2012 LVL 35000 13400 3600 9800 

Valsts kase 
Puzes pagasta 
siltumtrases otrās kārtas 
rekonstrukcija 

01.06.2007 20.04.2027 LVL 70000 70000 0 70000 

    KOPĀ: 217792 148047 8940 138446 

 

 

           Puzes pagasta pārvaldei uz 2009.gada 1.janvāri parāds Valsts kasei sastādīja 217792 Ls. Pārskata gadā Puzes pagasta padome 

apmaksāja noteikto gada aizdevuma summu, kas satādīja 8940 Ls un nomaksāja saistītos procentu maksājumus no aizņemuma 

summām, kas sastādīja 4956 Ls (skat.tabulu Nr.2) Atlikums uz 2010.gada 1.janvāri sastāda 138446 Ls. No 2010.gada 1.janvāra visi 

Puzes pagasta pārvaldes aizņēmuma darījumi pārgāja Ventspils novada finanšu nodaļas pārziņā.
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PUZES PAGASTA PĀRVALDES PAMATLĪDZEKĻU SKAIDROJUMS 
 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 

samazinājusies par Ls 98509. 

Tabula Nr.7 

AKTĪVS 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 4 5 6 

2. Pamatlīdzekļi - kopā 

(070+080+090+100+110) 
959333 1057842 -98509 

1. Zeme, ēkas, būves 899311 994699 -95388 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 4756 5643 -887 

3. Pārējie pamatlīdzekļi  54029 57500 -3471 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecība 
                  

5. Bioloģiskie un pazemes aktīvi                   

6. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
1237 0 +1237 

7. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
                  

8. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 589643 483128 +106515 

 

    Bērnu namā „Stikli” iestādes funkciju nodrošināšanai, administratīviem 

nolūkiem uzskaitē atrodas 176 pamatlīdzekļi, pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi. 

Minētie pamatlīdzekļi iegādāti no 1995.līdz 2004.gadam. 

     Bērnu nama ēka reģistrēta Zemesgrāmatā, ēkas vērtība -40245,00 LVL, 

uzkrātais nolietojums uz 31.12.2009. – 20220,93 LVL, atlikusī vērtība – 

20024,07 LVL. 

    2009.gadā saņemti pamatlīdzekļi dāvinājumā par 575,00 LVL.  

    2009.gada martā norakstīta automašīna Crysler Town & Country  par 

11244,86 LVL , iegādāta automašīna Crysler Town & Country  par 8500,00 

LVL. 

Iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par Ls, 6131,46,  bibliotēkas grāmatas par Ls 

214,52 , norakstītas mācību grāmatas par Ls 125,59.  

2009.gadā aprēķināts nolietojums Ls 3939,36. Pamatlīdzekļu uzkrātais 

nolietojums uz 31.12.2009. Ls 37717,03 

      Puzes pagasta pārvaldē pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts atstājot 

minimālo vērtību 5Ls, kuru izslēdz no bilances – pamatlīdzekli norakstot, kad 

tas kļūst nederīgs tālākai lietošanai. 

Pārvaldes bilancē ir 18 dzīvokļu dzīvojamā māja „Sildegas”, kurā 9 dzīvokļi 

ir privatizēti un 9 ir pārvaldes īpašums. No valsts privatizācijas aģentūras 

pārņemti bez atlīdzības neprivatizēti dzīvokļi 16 un viena nedzīvojamā telpa, 

par summu 9419 Ls un no Zemkopības ministrijas bez atlīdzības pārņemtā 

neprivatizētā dzīvojamā māja „Kalniņi” ar saimniecības ēku par summu 1957 

Ls. 
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Bilancē vēl ir ieskaitītas ēkas: „Pagastmāja” (vecā izpildkomiteja) ar 

saimniecības ēku un malkas šķūni, kur izīrētas telpas veikalam un izīrēti 

dzīvokļi, garāža privāto garāzu kompleksā „Mežvijas”, ēka „Valde”, Puzes 

pamatskolas ēka kopā ar sporta zāles ēku, kurā atrodas kultūras nams un 

biblioteka, katlumājas ēka kopā ar malkasšķūni, Puzes vecā skola, kura izīrēta 

ar izpirkšanas tiesībām, angārs „Silgali” ar izpirkšanas tiesībām un estrāde 

”Mežaparsks”. 

Kā būves uzskaitītas ir ārējās kanalizācijas un ūdensvadu sistēma, dūmvadi 

pie katlu mājas, ūdens tornis, pagasta ceļi, kuru vērtība noteikta pēc SIA 

„Sorma” (licenze Nr.5155) 2005.gada vērtēšanas protokola. 

Zeme. Zemesgrāmatā reģistrēta un bilancē uzskaitīta zeme pašvaldībai 

piederošās mājas „Sildegas” uzturēšanai, kā arī no Zemkopības ministrijas bez 

atlīdzības pārņemtā nekustamā īpašuma „Kalniņi” zeme. 

Pašvaldības bilancē uzskaitīta zeme, kura uz pašvaldības vārda ierakstīta 

zemes grāmatā, lai bez atlīdzības nodotu kā domājamo daļu par pajām 

privatizētiem dzīvokļiem pēc visu vienošanās noslēgšanas ar dzīvokļa 

īpašniekiem. 2010.gadā šīs zemes tiks izslēgtas no bilances pēc aktu 

noslēģšanas par nodošanu māju apsaimniekotājiem. 

Māju īpašniekiem zeme zem pagasta ceļiem ir 60,56 ha platībā ar vērtību 

12000 Ls pēc VZD datiem. 

2009.gadā VZD ir uzmērījis pašvaldības lietojumā esošu zemi „Mežaparks” 

14, 1ha platībā, pārējā lietujumā esošā zeme ir 80,5 ha ar vērtību 17651 Ls. 

Par īpašumu reģistrēšanu Zemes grāmatā skatīties veidlapas 5 pielikumā 

„Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā”. 
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SAVĀS STRUKTŪRVIENĪBĀS 

Tabula Nr.8 

Struktūrvienības nosaukums 
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Puzes pagasta pārvalde 205248 25502 105 120 680     86   15615   1657 249013 55920 193093 

Biblioteka                     420   420 9746 -9326 

Kultūras nams                   350 530   880 21327 -20447 

Bāriņtiesa       242                 242 4571 -4329 

Lauku konsultants           1011             1011 1368 -357 

Feldšeru punkts                         0 2846 -2846 

Skola                   10256 103413 742 114411 168629 -54218 

Rotaļu centrs                   419     419 13545 -13126 

Sab.interneta pieejas punkts                   3434     3434 607 2827 

Projekti                     13735 91281 105016 108470 -3454 

Teritorijas plānojums                     5500   5500 16896 -11396 

Algotie pagaidu sab. darbi                     18539   18539 27361 -8822 

Sociālais dienests                     318   318 7544 -7226 

Pabalsti                         0 15175 -15175 

Transports             776           776 13431 -12655 

Vides aizsardzība                   70     70 7298 -7228 

Komunālā saimniecība             2270   54599       56869 64291 -7422 

Kredītu apmaksa                         0 8940 -8940 

Pārējās struktūrvienības                         0 5904 -5904 

Bērnu nams STIKLI           4790       24942 199823 3378 232933 187685 45248 

 

     Visi Tabulā Nr. 8 uzrādītie ieņēmumi tiek ieskaitīti Puzes pagasta pārvaldes kontā. Tabulā ieņēmumi ir sadalīti pa ieņēmumu 

veidiem un pa struktūrvienībām, kurām tie domāti. 
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Lielu daļu veido ieņēmumi skolai Ls 114411 , ko galvenokārt sastāda 

dotācija pedagogu darba algām, skolēnu maksa par pusdienām, dotācija 1.klases 

ēdināšanai kā arī ziedojumi Ziemassvētku paciņām. 

Nākamo ieņēmumu daļu veido ieņēmumi,  dotācijas projektiem Ls 

105016. 2009.gadā tika ieskaitītas Puzes pagasta pārvaldes kontā divas dotācijas 

projektiem „Pužiņi aug laimīgi”, kur tika izremontēta Puzes pamatskolas klase 

un iepirktas spēles un rotaļlietas mazāko klašu bērnu attīstībai un projektam 

„Darbīgais pužiņš”, kur tika izremontētas un iekārtotas telpas mājturības un 

amatmācības prasmes ieguvei, organizēti dažādas apmācības gan rokdarbu gan 

kulinārijas mākslā. 

Komunālās saimniecības ieņēmumus Ls 56869  sastāda iedzīvotāju maksa 

par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī telpu nome un īre. 

Ls 18539 ieņēmumi dotāciju veidā tiek ieskaitīti Puzes pagasta pārvaldes 

kontā no Valsts Nodarbinātības aģentūrs algotajiem pagaidu sabiedriskajiem 

darbiem – bezdabniekiem,kuri tiek nodarbināti Puzes pagasta pārvaldes 

struktūrvienībās. 

Vislielākos ieņēmumus Ls 249013 saņem Puzes pagasta pārvalde. 

Ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā 

īpašuma nodoklis kā arī valsts nodevas par dzīvesvietas deklarēšanu, procentu 

ieņēmumi no kontu atlikumiem un citi ieņēmumi. 

Tabulā Nr.8 pēdējā vertikālajā ailē ir parādīts naudas izteiksmē pārvaldes 

līdzdalība struktūrvienībās. Visi uzrādītie dati ar mīnusa zīmi tiek dotēti no Puzes 

pagasta pārvaldes līdzekļiem. 
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PAR PUZES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 2009.GADĀ 

 

 Puzes pagasta teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz 

Puzes pagasta padomes 30.12.2008. lēmumu Nr.14. 7.§. Plānojums izstrādāts, 

atbilstoši 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējas pašvaldības plānošanas 

noteikumi” un citai LR likumdošanai, kas skar teritorijas plānojuma izstrādi.      

Plānojuma izstrādāšanas darba grupa sabiedriskās apspriešanas ietvaros 

21.02.2009. noorganizēja tikšanos ar pagasta iedzīvotājiem. Uz sabiedrisko 

apspriešanu ieradās 19 interesenti. Tikšanās rezultātā tika noskaidrots iedzīvotāju 

viedoklis attiecībā uz teritorijas turpmāku attīstību un atbilstoši izstrādāts 

plānojuma teksta un karšu materiāls. 1. kārtas sabiedriskās apspriešanas laikā no 

iedzīvotājiem saņemti 2 priekšlikumi. Tie bija priekšlikumi pagasta teritorijas 

labiekārtošanai un attīstībai. Priekšlikumi tika iestrādāti Paskaidrojuma raksta 

sadaļā „Turpmākie teritorijas plānošanas (attīstības) posmi”. 

 18.04.2009. tika organizēta papildus tikšanās ar iedzīvotājiem, Lielās 

Vislatvijas talkas pasākuma ietvaros, kuru apmeklēja 48 interesenti, tai skaitā arī 

skolas vecuma bērni. Dalībniekiem tika izsniegtas aptaujas anketas ar uzdevumu: 

salikt prioritārā secībā, viņuprāt, steidzamāk veicamos pagasta teritorijas 

labiekārtošanas un infrastruktūras sakārtošanas darbus, no 25 plānotiem. Katrs 

dalībnieks aizpildīja anketu pēc saviem ieskatiem. Anketas papildus tika izplatītas 

pagasta iedzīvotājiem ar skolēnu starpniecību, tāpēc kopumā saņemtas 62 

aizpildītas anketas. 

 Laba sadarbība izveidojusies ar institūcijām, kuras izsniedza nosacījumus, 

priekšlikumus, ieteikumus un sniedza viņu rīcībā esošo informāciju, kura tika 

ņemta vērā izstrādājot teritorijas plānojumu.  

2009. gadā 28. maijā tika pabeigta plānojuma 1. redakcijas izstrāde. 

Atbilstoši 04.11.2004. MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” punktam 37.1. ar pagasta padomes lēmumu Nr.6.1§. tika 

apstiprināta plānojuma pirmā redakcija. 30.06.2009. tika organizēta tikšanās – 

sabiedriskā apspriešana - ar pagasta iedzīvotājiem un ieinteresētām personām. Uz 

otro sabiedrisko apspriešanu ieradās 6 cilvēki. 

Iedzīvotāju viedoklis par plānojumu bija pozitīvs. Iedzīvotāju priekšlikumi attiecas 

uz sava īpašuma apbūves iespējām un ciemu robežām. Iedzīvotājiem tika 

nodrošināta iespēja apskatīt savu īpašumu uz kartes un saņemt paskaidrojumus par 

plānoto izmantošanu un apbūves noteikumiem. 

    Plānojums tika nodots sabiedriskās apspriešanas otram posmam un 

saskaņošanai ar institūcijām.  

     Plānojuma izstrādei tika izsūtīti pieprasījumi un saņemtas atbildes no 

sekojošām institūcijām par nosacījumu, priekšlikumu un informācijas sniegšanu: 

 Ventspils reģionālā vides pārvalde; 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 

 Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”; 

 Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra”; 

 Valsts zemes dienests Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa; 

 Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”; 

 Akciju sabiedrība „Latvijas gāze” Liepājas iecirknis; 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils brigāde; 

 Ventspils rajona padome; 
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 Kurzemes plānošanas reģiona administrācija; 

 Lauku Atbalsta Dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde; 

 Valsts meža dienests Ventspils Virsmežniecība; 

 Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes 

mežsaimniecība; 

 Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TELE 2”; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LMT”; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Triatel”; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bite Latvija”; 

 Ugāles pagasta padome; 

 Popes pagasta padome; 

 Usmas pagasta padome; 

 Ances pagasta padome; 

 Valdgales pagasta padome; 

 Dundagas pagasta padome; 

 Puzes attīstības veicināšanas biedrība „Niedre”; 

 Invalīdu biedrība „Labas pārmaiņas”  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kurzemes Datorcentrs”; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Hansa Internets” 

    Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 19.09.2007. lēmumam Nr. 67-p. „Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Puzes pagasta 

teritorijas plānojumam tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūra, izstrādājot Puzes pagasta Vides pārskatu un iekļaujot to plānojumā, kā 

atsevišķu sadaļu. Vides pārskats tiks izstrādāts atbilstoši 23.03.2004. MK 

noteikumiem Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums", kā arī ņemot vērā konsultāciju ar Vides pārraudzības valsts biroju 

rezultātus. 

    Plānots, ka 2010.gada pirmajā pusgadā tiks apstiprināta Puzes pagasta teritorijas 

plānojuma gala redakcija. 
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Tārgales pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 
 

1. Gada publiskā pārskata mērķis ir informēt sabiedrību par pašvaldības iestādes 

darbības uzdevumiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanu 

iepriekšējā gadā. 

      Gada publiskais pārskats ir paredzēts ikvienam Tārgales pagasta iedzīvotājam un 

jebkuram citam interesentam. Tas iepazīstina ar Tārgales pagastu un ar izmaiņām tajā 

pēdējā gada laikā. Gada publiskais pārskats ir veidots tā, lai sniegtu daudzpusīgu 

informāciju par paveikto un par nākotnes iecerēm veicināt pagasta ekonomisko un 

sociālo attīstību. 

 

2. Tārgales pagasts 

     Tārgales pagasts atrodas Ventspils novada ZR daļā. Pārvaldes administratīvā ēka- 

atrodas valsts 2. šķiras autoceļa Ventspils- Piltene (P- 122) 10.km. 

Jūras robeža, kas ir unikāla dabas ainava- paralēli jūrai kilometriem garas kāpu grēdas 

jeb kangari mijas ar šaurām pārpurvotām ieplakām jeb vigām, ir vairāk kā 40 km gara. 

Šaurajā jūrmalas joslā izvietojušies senie lībiešu ciemi Lielirbe, Miķeļtornis, Lūžņas. 

Stalti paceļas Miķeļbāka un Ovīšu bāka. 

    Tārgales pagasts ir otrs lielākais Ventspils novada pagasts, tā platība- 36419 ha. 

Teritorijas lielāko daļu 23810 ha (65%) aizņem meži, lauksaimniecībā izmantojami 

7307 ha (20%). Tārgales pagastā ir īpaši aizsargājamās teritorijas: Ovīšu dabas 

liegums, Platenes purvs, Klāņu purvs, Ances purvi un meži. Pagasta centrā ir Tārgales 

parks- dendroloģiskie stādījumi- valsts nozīmes dabas piemineklis. 

Pagastā dzīvo ap 2 tūkstošiem pastāvīgie iedzīvotāji. 14 dārzkopības sabiedrībās 

reģistrēti 1350 zemes īpašnieki. Daudzi no tiem uzcēluši ne tikai vasarnīcas, bet arī 

dzīvojamās mājas, tāpēc veidojas blīvi apdzīvotas teritorijas. Iedzīvotāju skaits no agra 

pavasara līdz vēlam rudenim pagastā palielinās gandrīz par 3 tūkstošiem. 

 

3. Informācija par Tārgales pagasta pārvaldes izveidošanu  

    Tārgales pagasta pārvaldes reģistrācijas Nr.90000080503, juridiskā adrese- 

"Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621. 

    Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1.§) „Par 

novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota 

Ventspils novada pašvaldības iestāde – Tārgales pagasta pārvalde.   

 Pārvalde atrodas Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā. Tai ir sava 

bilance un norēķinu konti kredītiestādēs. Pārvalde rīkojas ar Ventspils novada domes 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības ikgadējā budžetā 

apstiprinātajam finansējumam. Pārvaldes darbu organizē un vada pārvaldes vadītājs, 

kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs 

Mārcis Laksbergs strādā uz darba līguma pamata. Darba līgumu ar pārvaldes vadītāju 

slēdz novada pašvaldības izpilddirektors. 

 Līdz Ventspils novada izveidošanai Tārgales pagastā lēmumus pieņēma 

sekojošie deputāti: 

Nr Vārds, Uzvārds Dzimis Pamatdarbs Amats Izglītība 
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1. Inta Alma Blumberga 1944. Tārgales pagasta padome priekšsēdētāja augstākā 

2. Dainis Blumbergs 1962. SIA “Kurekss” tirgzinis vid.spec. 

3. Dzidris Meiris 1963. 
Dz.Meira zemnieku 

saimniecība 
īpašnieks vid.spec. 

4. Velta Ģibiete 1945. Tārgales pamatskola direktore augstākā 

5. Voldis Reinis 1956 Tārgales pagasta padome 
komunālās saimniecības 

vadītājs 
vid.spec 

6. Solveiga Veikšra 1960. 

ID Veterinārie 

pakalpojumi, SIA 

“Tārgalīte” 

veterinārārste augstākā 

7. Viesturs Ameļins 1955 SIA “Tārgalīte” enerģētiķis augstākā 

 

     2009.gadā Ventspils rajona robežās tika izveidots Ventspils novads, kur iekļāva arī 

Tārgales pagastu, lai gan pagasta deputāti tam nepiekrita. 

    2009.gada 6.jūnijā Latvijas Republikā organizēja pašvaldību vēlēšanas saskaņā ar 

minēto teritorijas administratīvo reformu. Novada pašvaldībā ievēlēja 15 deputātus no 

partiju sarakstiem. Tārgalē balsoja sekojoši:  
  

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 538) 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes 

Negrozīto 

zīmju 

skaits 

Grozīto 

zīmju 

skaits 

Procenti 

(%) 

1  ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA 256 36 220 47,58 

2  "TAUTAS PARTIJA" 3 1 2 0,56 

3 
 "JAUNAIS LAIKS", "PILSONISKĀ 

SAVIENĪBA" 
164 35 129 30,48 

4  "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK 84 16 68 15,61 

5 

 "LATVIJAS 

SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ 

STRĀDNIEKU PARTIJA" 

17 5 12 3,16 

Summa:  524   

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu. 

No tārgalniekiem Ventspils novada domē ievēlēti: 

http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980201&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980202&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980203&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980203&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980204&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980205&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980205&iec=946
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pv09_rezultati.kand?nr=4980205&iec=946
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Vārds, uzvārds 

 
Dzimis Pamatdarbs Amats 

Nav 

nekādu 

atzīmju 

Atzīmes 

"+" 

Svītro- 

jumi 

Punkti 

(balsu 

skaits) 

GAIDIS BOŽE 1958 
SIA 

"Latta" 

Valdes 

priekšsēdētājs 
101 75 12 327 

VIESTURS 

AMEĻINS 
1954 

SIA 

"Tārgalīte" 
enerģētiķis 1311 199 256 2082 

 

* 3 iepriekšējo tabulu dati no informācijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 

www.cvk.lv . 

 

4.Tārgales pagasta pārvaldes struktūrvienības, biedrības, nodibinājumi, 

kapitālsabiedrības. 

    Pašvaldības funkciju, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā, realizēšanai 

pašvaldībai ir tiesības dibināt biedrības, nodibinājumus, kapitālsabiedrības, iegūt un 

atsavināt kapitāla daļas kapitālsabiedrībās, veidot struktūrvienības, tajā skaitā 

pašvaldības struktūrvienības ar juridiskās personas tiesībām un pašvaldības 

struktūrvienības bez juridiskas personas tiesībām, pašvaldības iestādes. 

    2009.gada 1.pusgadā Tārgales pagasta padomes padotībā bija iestāde ar juridiskas 

personas tiesībām- Tārgales pamatskola (reģistrācijas Nr.90002181006), un 

struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām: 

 Bāriņtiesa, 

 Dzimtsarakstu nodaļa. 

    Tārgales pagasta padomes pakļautībā bija struktūrvienības bez juridiskās personas 

tiesībām- Tārgales pagasta bibliotēka. 

    Pašvaldības izveidoto iestāžu tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti padomes 

apstiprinātos Nolikumos. 

   Pašvaldība bija dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 Biedrībā “Latvijas pašvaldību savienība”, 

 Latvijas izpilddirektoru asociācijā, 

 Pašvaldību sadarbības apvienībā “Ziemeļkurzeme”, 

 Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā. 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, padome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem bija izveidojusi šādas komisijas: 

 Vēlēšanu komisija, 

 Administratīvā komisija, 

 Iepirkumu komisija, 

 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, 

 Avārijas un ārkārtas situāciju komisija, 

 Autoceļu fonda padome. 

     2009.gada 2.pusgadā, izveidojoties Ventspils novada pašvaldībai, iedzīvotāju 

pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 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 

http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=21347435013
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=81196234998
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/cvk/pv2009.pasv2009.kandid?nr=81196234998
http://www.cvk.lv/


132 

 

pašvaldības budžetu. Novada dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

    Pārvaldes funkcija ir nodrošināt un pilnveidot kvalitatīvus un decentralizētus 

Ventspils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus Tārgales pagasta teritorijā. 

Pārvalde nodrošina citu pašvaldības funkciju izpildi, ja to tiesību aktu noteiktajā 

kārtībā uzdevusi dome. 

     Pārvalde sekmē Ventspils novada pašvaldības un Tārgales pagasta ekonomisko un 

sociālo attīstību. Apsaimnieko pārvaldes valdījumā nodoto Ventspils novada 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, savā īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo 

kustamo mantu. 

    Pārvalde nodrošina iestādei piešķirto budžeta līdzekļu administrēšanu, nodrošina 

ārējā finansējuma līdzfinansēto projektu sagatavošanu un administrēšanu. 
 

5. Budžeta informācija 

5.1. Pamatbudžeta ieņēmumi (Ls) 

N.p.k. Nosaukums 
2009.gads 2008.gads 

2009.g. 

Salīdzin.  

Ls % Ls % Ls 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 446 510 60 613 185 65 -166 675 

2 Nekustamā īpašuma nodokļi 65 181   9 68 694 7 -3 513 

3 Transferti 153 470 20 172 414 19 -18 944 

4 Maksas pakalpojumi 75 414 10 69 131 7 6 283 

5 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 10 363 1 14 478 2 -4 115 

 KOPĀ 750 938  100 937 902 100 -186 964 
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5.2. Pamatbudžeta izdevumi (Ls) 

N.p.k. Nosaukums 2009.gads 2008.gads 
2009.g. 

Salīdzin. 
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Ls % Ls % Ls 

1. Atlīdzība  448 657 61 520 538 54 -71 881 

2. Preces un pakalpojumi 164 547 23 319 679 33 -155 132 

3. Transferti 68 957 9 44 558 5 24 399 

4. Sociālie pabalsti 22 360 3 32 180 3 -9 820 

5. Pamatkapitāla veidošana 29 034 4 47 544 5 -18 510 

 kopā 733 555 100 964 499 100 -230 944 
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5.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (Ls) 

Rādītāji 2009.g. 2008.g. 2009.g. 

Salīdzin. 

Ls Ls Ls 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 24430 97072 -72642 

IEŅĒMUMI 54501 110273 -55772 

Privatizācijas fonds 0 4 -4 

Autoceļu fonds 32059 82193 -50134 

Dabas resursu nodoklis 19049 21801 -2752 

Pārējie 3393 6275 -2882 

IZDEVUMI 31469 182915 -151446 

Privatizācijai 81 4 77 

Ceļu uzturēšanai 23444 156189 132745 

Dabas resursu nodokļa izdevumi 5449 23213 -17764 

Pārējie izdevumi 2495 3509 -1014 

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 47462 24430 23032 
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5.4. Pārskats par prasībām (debitoriem) 2009.gadā 

(latos) 

Nosaukums Gada sākumā Gada beigās 2009.g.  

Salīdzin. 

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 18370 61308 42938 

Pārmaksātie nodokļi 2064 2372 308 

Prasības pret personālu 0 5 5 

Pārējās prasības 24694 0 -24694 

Kopā norēķini par prasībām 
45128 63685 

18557 

5.5. Pārskats par kreditoriem 2009.gadā (Ls) 

Nosaukums Gada sākumā Gada beigās  2009.g. 

Salīdzin. 

Norēķini par saņemtajiem avansiem, 

uzkrātās saistības 

29446 12069 -17377 

Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

8101 4095 -4006 

Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un 

personālu  

159 307 148 

Norēķini par parādiem  

personālam 

37 0 -37 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem no darba algas (izņemot 

nodokļus) 

60 0 -60 

Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli 2232 0 -2232 

Norēķini par valsts obligātajām sociālās 

apdrošināšanas iemaksām 

12158 0 -12158 

Norēķini par pārējiem nodokļiem un 

nodevām 

154 155 1 

Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem 2583 642 -1941 

Pavisam kreditori 54930 17268 -37662 
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5.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums (atlikusī vērtība Ls) 

N.p.k. Nosaukums Uz 

01.01.2009. 

Uz 

31.12.2009. 

Vērtības 

izmaiņas 

1. Dzīvojamās ēkas 118234 111489 -6745 

2. Nedzīvojamās ēkas 94572 87894 -6678 

3. Citas celtnes un būves, tilti, izbūves 96402 87765 -8637 

4. Transporta būves 749866 645917 -103949 

5. Zeme 129157 129157 0 

6. Pārējais nekustamais īpašums 1056 914 -142 

7. Mežaudzes 10387 10387 0 

 Kopā 1199674 1073523 126151 

 

6. Personāls 

    Bijušo vietējo pašvaldību pagastu padomes darbinieki ar 2009.gada 1.jūliju turpina 

darba tiesiskās attiecības attiecīgajā novada pagasta pārvaldē. Pārvaldes vadītājs ir 

darba devēja statusā attiecībā pret pārvaldes darbiniekiem.  

 

7. Komunikācija ar sabiedrību 

      Līdz 1.jūlijam pagasta iedzīvotāji, speciālisti attiecīgajā nozarē, bija iesaistīti 

Iepirkumu komisijas, Privatizācijas komisijas, Bāriņtiesas darbā. 

    Padomes sēdes bija atklātas, pirms tām iedzīvotāji varēja iepazīties ar dienas kārtību 

un lēmumu projektiem. Pašvaldība reizi mēnesī izdeva avīzi “Tārgales Vēstis”, kur 

tika publicēts pārskats par padomes pieņemtajiem lēmumiem, saistošie noteikumi, 

pasākumu plāns nākošajam mēnesim un cita aktuāla informācija. 

    Vasaras beigās tika rīkoti pagasta svētki, kur aktīvi piedalījās dažāda vecuma un 

interešu iedzīvotāji. 

    Iedzīvotāju ierosinājumus un sūdzības turpināja pieņemt sekretāre, šim nolūkam 

ierīkota arī ierosinājumu kastīte (izvietota administratīvās ēkas 1.stāvā). 
 

8. Pārvaldes un tās iestāžu dalība dažādos projektos: 

 

8.1. sporta kompleksa rekonstrukcija: 

     Ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 

laiksaimniecības pārvaldi 26.02.2009. noslēgts Līgums Nr.08-08-L32100-000214 par 

finansējuma piešķiršanu projekta „ Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamā 

īpašumā „Tārgales skola”, Tārgalē” īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma 321 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Atklātā konkursa rezultātā 

ar SIA „Riveta” noslēgts līgums par būvdarbiem, rekonstrukcija uzsākta. 

8.2. dalība nodarbinātības jautājumu risināšanā 
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8.2.1. Ar Nodarbinātības valsts aģentūru 30.06.2009. noslēdza līgumu Nr.34 „Par 

aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu darbi” īstenošanu” (jūlijā- oktobrī 

palīgdarbos nodarbināja 7 bezdarbniekus). 

8.2.2. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāles un pašvaldības 

2009.gada 15.septembra Līgumu Nr.2DPPN-0700-2009. „Par aktīvā nodarbinātības 

pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība” īstenošanu” no 01.10.2009. līdz 31.12.2009. Tārgales pagasta pārvaldē 

praktizēja un saņema stipendijas 2 bezdarbnieki. 

 

8.3. droša skola: 

Noslēdzies ES izglītības Socrates apakšprogrammas Comeniuss 1 finansētais projekts. 

Tārgales pamatskolas pārstāvji piedalījušies projekta rezultātu prezentācijā Polijā un 

Lietuvā. 

 

8.4. Tārgales pamatskolas informatizēšana 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 2009.gada 08. 

aprīlī sniedza atzinumu par lēmuma nosacījumu izpildi 2008.gadā sagatavotajam 

projekta pieteikumam „Tārgales pamatskolas informatizācija” (identifikācijas 

Nr.3DP/3.2.2.1.2./08/IPIA/IUMEPLS/002). Projekta lieta nodota Ventspils novada 

Izglītības pārvaldei līguma slēgšanai. 

 

8.5. pārmaiņu iespējas skolā 

„Sorosa fondā Latvija” divām vērtēšanas kārtām sagatavoti un iesniegti projekta 

„Tārgales pamatskola kā aktīvs, vietējas nozīmes, izglītības, kultūras un sporta centrs” 

pieteikums. Projektam finansējums netika piešķirts. 

 

8.6. jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana izglītībā- 

Valsts izglītības attīstības aģentūrā 11.06.2009. iesniegts projekta pieteikums „ 

Jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana Tārgalē un citās Ventspils rajona 

skolās”. Projektu vērtēšana beidzās 11.09.2009., bet rezultāti pārvaldē nav saņemti. 

 

9. Pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta līdzekļu un saņemto mērķdotāciju 

izlietošana 2009.gada ietvaros 

9.1. saņemto valsts mērķdotāciju izlietošana-  

2.3.1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.328 “ 

Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju 

pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus”, 

Tārgales pagasta bibliotēkā interneta abonēšanai izlietoti piešķirtie Ls 420.00. 

2.3.1.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.605 

„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības 

iestādes skolēnu ēdināšanai”, katram pirmklasniekam izmantoti Ls 0.80. 

2.3.1.3. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009.gada 31.marta rīkojumu Nr.210 „Par 

līdzekļu piešķiršanu”, Ventspils rajona Tārgales pagasta padomei piešķirti Ls 368. lai 

kompensētu izdevumus, kas radušies 2008.gadā, veicot mirušu cilvēku, kuru 

personības nav noskaidrotas, apbedīšanu. 

9.2. pamatbudžeta līdzekļu izlietošana 2009.gadā - turpināja organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus - apkuri Tārgales ciemā, ūdens apgādi un kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu Tārgales un Dokupes ciemos, sadzīves atkritumu 
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savākšanu Tārgales pagastā un apglabāšanu Pentuļu poligonā. PS Industriālo Būvnieku 

apvienība” veica kurināmā mehanisma piegādi centrālai katlu mājai „ Siltumi”, 

Tārgalē (līgumcena Ls 3136.75),  

9.3. speciālā budžeta līdzekļu izlietošana 

9.3.1. SIA „Rūķis Vigo” veica Miķeļtorņa kapsētas aizsargjoslas sakārtošanu un žoga 

ierīkošanu (līgumcenu Ls 3780.70), Ovīšu ciema kapsētas žoga remontu (līgumcena 

Ls 496.38), Akmeņdziru kapsētas žoga remontu (līgumcena Ls 226.44). 

9.3.2. 98.46 autoceļu ikdienas uzturēšanu veikusi SIA „ LATTA”. 

 

10. Tārgales pamatskola 

   Tārgales pamatskolā 2009./2010.mācību gadā mācās 166 izglītojamie, no kuriem 

152 izglītojamie ir Tārgales pagasta iedzīvotāji. Sadalījums pa vecuma un klašu 

grupām: 

pirmsskolas grupās -  47 izglītojamie; 

1.-4.klasē- 55  izglītojamie; 

5.-9.klasē- 64  izglītojamie. 

    Skolā strādā 18 skolotāji un 15 tehniskie darbinieki. Visu strādājošo pedagogu 

izglītība atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 

(03.10.2000.) „ Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 

profesionālajai kvalifikācijai”. 

    Tārgales pamatskola ir akreditēta un saviem skolēniem piedāvā 5 izglītības 

programmas: 

 Pamatizglītības programmu 1.-9.kl. ( programmas kods-21011111 ).  

 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmu 

(programmas kods-00011111 ).  

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma 6.,7.kl. 

(programmas kods-21011811 ).  

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības 

aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē 

(programmas kods-21015611 ).  

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (programmas 

kods-21015811 (A un B līmenis). 

   Ārpusstundu laikā skolēniem iespējams papildināt savas zināšanas apmeklējot 

interešu izglītības programmas: 

 Kultūrizglītības programmas (popgrupas, kori, rokdarbu pulciņu, dramatiskais 

pulciņš, stāstnieku pulciņš); 

 Sporta izglītības programma (Ventspils novada Bērnu un jaunatnes Sporta 

skolas  treniņu nodarbības vieglatlētikā Tārgales pamatskolas telpās); 

 2009./2010.mācību gadā atvērta Piltenes mūzikas skolas filiāle Tārgales 

pamatskolā, nodarbības notiek pūšamo instrumentu spēlē, vokālā mūzikā, 

taustiņinstrumentu  un stīgu instrumentu spēlē. 

Skola nodrošina arī logopēda pakalpojumus. 

     Skolēni ar labiem rezultātiem startē dažādās rajona un republikas mēroga mācību 

olimpiādēs, konkursos, pasākumos un sporta sacensībās. 

Tārgales pamatskolai ir mājas lapa internetā (adrese: www.targalesskola.lv). 
 

http://www.targalesskola.lv/
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11. Tārgales Dzimtsarakstu nodaļa 

    Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldību dzimtsarakstu 

nodaļām. Tiesības iepazīties ar civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem (izņemot 

ierakstus, kas saistīti ar adopciju) un pieprasīt reģistrāciju apliecinošus dokumentus ir 

personām, uz kurām tie attiecas, kā arī šo personu laulātajiem, tiešajiem augšupējiem 

un lejupējiem radiniekiem. Ar dzimšanas reģistra ierakstiem, kas saistīti ar adopciju, 

līdz adoptētā pilngadībai drīkst iepazīties tikai adoptētāji. Citām personām ir tiesības 

pieprasīt un saņemt civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus, ja tās 

pierāda savu tiesisko ieinteresētību. 
 

Reģistrācija Tārgales pagasta Dzimtsarakstu nodaļā 

Gads Jaundzimušie Laulības Mirušie 

2007. 13 5 17 

2008. 15 4 22 

2009. 6 1 13 

 

12. Tārgales pagasta Bāriņtiesa 

    Tārgales pagasta bāriņtiesā 2009 gadā pieņemti 19 lēmumi bērnu tiesību un interešu 

nodrošināšanai. Aizbildniecība nodrošināta 12 bērniem, ir 12 aizbildņi. 2 bērni 

ievietoti audžuģimenē, 1 bērns aprūpes iestādē. Bāriņtiesa sadarbojas ar sociālo 

dienestu, policiju, aizstāvot bērnu intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām. 

Ar 2007.gada 1.janvāri stājās spēkā jaunais Bāriņtiesu likums. Saskaņā ar to nodevās 

par bāriņtiesas pakalpojumiem ir izmaiņas. Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic 

šādas darbības: 

 apliecina darījumus, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji 

savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz 6000 latu; 

 apliecina līdzmantnieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai 

kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās 

daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā; 

 ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas teritorijās iedzīvotāju testamentus, 

pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas 

vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus 

(neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 

 apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot 

universālpilnvaras) un pieņem pilnvaras atsaukumus; 

 apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz 

dokumentiem; 

 apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijuas vai izrakstu pareizību, kurš attiecas 

uz konkrēto personu; 

 pēc līdzēju iesnieguma saņamšanas izsniedz paziņijumu par līguma grozīšanu 

vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības 

teritorijā; 

 apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no 

līdzējiem dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā; 

 sagatavo dokumentu projektus; 
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 Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam 

apliecinājumam. 

    2009.gadā bijusi 19 paraksta īstuma apliecināšana, 7 pilnvaru izsniegšana, 

sagatavoti 7 darījuma aktu projekti, sagatavoti un apliecināti 15 nostiprinājuma 

lūgumi, 18 kopijas. 

 

13. Sociālais dienests 

     Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, 

veicinot personu pašpalīdzības un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo 

personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimene. Sociālie pakalpojumi ietver sociālo 

aprūpi nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai 

funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo 

rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, 

atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. 

     Sociālās palīdzības mērķis sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 

trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības 

pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Likums 

definē sociālās palīdzības veidus pašvaldībās: Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

(GMI) līmeņa nodrošināšanai; Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; Citi pabalsti, ko 

reglamentā pašvaldības saistošie noteikumi.  
Sociālie pabalsti  2009. gadā: 

Nr. Pabalstu veids Ls 

2008. 2009. 

1. Skolēna ceļa izdevumi  7050 6586 

2. Skolēna ēdināšana  

trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem 

4212 6188 

3. Apbedīšanas pabalsti  900 600 

4. Bērnu dzimšanas pabalsts  1050 350 

5. Pabalsts represētajiem  990 0 

6. Dzīvokļa pabalsts ( arī malkas iegādei)  665 660 

7. Vientuļo pensionāru aprūpe  360 230 

8. Pabalsts medikamentu iegādei med. pakalpojumiem  250 120 

9. Pabalsts absolventiem uz izlaidumu  60 0 

10. Pabalsts skolu piederumu iegādei  jauno māc. gadu 

uzsākot  

190 0 

11. Ārkārtas situācijas pabalsts  362 0 

12. Pabalsts GMI  488 3963 

13. Dundagas pansijas apmaksa  3100 2502 

14. Ugāles soc. gultu apmaksa  2532 0 
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15. Stiklu bērnu nams  1467 1927 

16. Pabalsts audžuģimeni  2500 2400 

17. Pabalsts bāreņiem sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventēra iegādei  

175 350 

18. Vienreizējs pabalsts bāreņiem patstāvīgās dzīves 

uzsākšanai  

90 180 

19. Ikmēneša pabalsts bēreņiem sakarā ar dzīvojamās 

telpas īri 

630 180 

20. Ikmēneša pabalsts bēreņiem – mācību iestāžu 

audzēkņiem  

720 1080 

21. Pārējie pabalsti  5380 6438 

 KOPĀ  33171 93028 

 

14. Komunālā saimniecība 

14.1. Likumā “Par pašvaldībām”15.pants nosaka pašvaldību pastāvīgās funkcijas: 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, 

novadīšana, attīrīšana). Tārgales pagasta siltumapgādes un ūdensapgādes lielākais 

patērētājs ir dzīvojamais sektors. Tārgales ciemā katlumājai ir pieslēgtas 11 ēkas, tai 

skaitā 7 daudzdzīvokļu mājas, skola, pagasta administratīvā ēka, medpunkts, garāžas. 

2009.gadā izlietotais kurināmā daudzums 5955 m
3
(šķelda), saražota siltumenerģija 

3955.6 MWh. 

14.2. Ūdensapgāde nodrošināta divos ciemos - Tārgalē (2009.gadā ūdens patēriņš 

27252 m
3
) un Dokupē (2009.gadā ūdens patēriņš 5954 m

3
). Tārgales NAI ievadīti 

notekūdeņi 22025 m
3
 (kanalizācijas tīklam nav pieslēgtas ciema individuālās mājas). 

Dokupē attīra tikai “Zemdegu” notekūdeņus (1099 m
3
). Komunālā saimniecība sniedz 

pakalpojumu neattīrīto notekūdeņu aizvešanai uz attīrīšanas iekārtām ar traktorvilkmes 

cisternu. 

14.3. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par 

sadzīves atkritumu izvešanu no Tārgales pagasta teritorijas.  
 

15. Kultūra  

     Lai veicinātu unikālas Latvijas kultūras vērtības – lībiešu valodas saglabāšanu un 

nodrošinātu tās pārmantošanu, Tārgales pagastā darbojas folkloras kopas „Kāndla” un 

“Piški Kāndla”, kuru mērķis ir tradicionālās kultūras aktualizācija, līvu tradīciju 

iepazīšana un popularizēšana. Folkloras kopas darbība notiek Tārgales pagasta 

pārvaldē un Ventspils Livonijas ordeņa pilī. Abu folkloras kopu vadītāja ir Ilga 

Porniece. 

     2009. gadā folkloras kopa „Piški kāndla” dalībnieki piedalījās folkloras kopu 

Nacionālajā sarīkojumā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kontekstā. 

Folkloras kopa „Kāndla” un „Piški  Kāndla” piedalījās starptautiskajā folkloras 

festivālā „Baltica 2009”. 
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     Tārgales pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks” savu darbību uzsāka 

1998.gada novembrī. Ansambli vada Margita Kronberga, ansambļa koncertmeistare ir 

Ilga Porniece. Tārgales pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks” aktīvi 

darbojas un daudz piedalījās Tārgales pagasta rīkotajos kultūras pasākumos, Ventspils 

rajona svētkos, novada sarīkojumos, konkursos, skatēs un vieskoncertos.  

     Tārgales pagastā tiek rīkoti gadskārtu svētki: Lieldienas, Jāņu ielīgošana, 

Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Eglītes iedegšanas, Bluķa vakars u.c. svētki. 2009. gada 

jūlijā notika  Tārgales pagastsvētki, kuru ietvaros  tika godināti konkursa „Sakoptākā 

sēta 2009” uzvarētāji. 

 

16. Tārgales pagasta pārvaldes plānotie darbi 2010.gadā: 

 Pabeigt projektu “Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamā īpašumā 

“Tārgales skola”, Tārgalē”.  

 Turpināt sadarbību biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, kuras mērķis 

ir veicināt Ziemeļkurzemes reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, 

apvienojot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai, lai celtu sabiedrības labklājību, paaigstinātu katra iedzīvotāja 

dzīves kvalitāti un nodrošinātu reģiona konkurētspēju valstiskā mērogā. Tas 

veicinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitātes un sasniedzamības 

nodrošināšanu, sabiedrības labklājības celšanai un sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 

 Sekmēt NVO “Rānda” un citu iniciatīvas pagasta attīstībai (dalībai LEADER+ 

projektos). 

 Sadarbojoties ar vides speciālistiem, NVO, CSDD, turpināt reidus īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās un Baltijas jūras piekrastē, budžeta iespēju 

robežās. 

 Pārvaldes darbiniekiem, speciālistiem kopā ar pamatskolas skolēniem 

2010.gada 24. aprīlī piedalīties Lielajā sakopšanas talkā. 

 Sadarbībā ar Tārgales pamatskolu un Valts meža dienesta Ziemeļkurzemes 

virsmežniecības Ventspils mežniecību piedalīties 2010. gada Meža dienās.    

 Uzturēt pārvaldes apsimniekošanā nodotos pašvaldības autoceļus, atbilstoši 

piešķirtajam finansējumam un pašvaldības Autoceļu fonda izstrādātajam 

apsaimniekošanas plānam. 

 Uzturēt kārtībā pašvaldības ēkas. 

 Veicināt iedzīvotājiem bezmaksas interneta izmantošanu. 

 Turpināt darbu ar pašvaldības debitoriem - parādniekiem par īri, 

apsaimniekošanu, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, un 

nekustamā īpašuma nodokli. 
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Ugāles pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 
 

  Ventspils rajona Ugāles pagasta pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats 

sagatavots atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 72. panta prasībām. 

 

Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par: 

 2008. un 2009. gadā izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par 

saistību un garantiju apjomiem; 

 pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 

 pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām; 

 iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem 

teritorijas attīstības plāna īstenošanā, tai skaitā par: 

a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā 

teritorijā; 

b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

c) iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas 

attīstības programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un 

pilnveidošanā; 

 zvērināta revidenta atzinumu par pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko 

pārskatu; 

 padomes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu; 

 pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 

 veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai; 

 pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un 

viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā. 

    Pašvaldības gada publiskajam pārskatam pievienota informācija par pašvaldības 

iestāžu un administrācijas paveikto 2009. gadā. 
 

1.Vadības ziņojums 
 

Pēc administratīvo teritoriju reorganizācijas bijušās Ugāles pagasta pašvaldības 

institūcijas, finanses, mantu un tiesības ir pārņēmusi jaunizveidotā Ventspils novada 

dome. Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1.§) 

„Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota 

Ventspils novada pašvaldības iestāde – Ugāles pagasta pārvalde. Ugāles pagasta 

pārvaldes funkcijas ir nodrošināt un pilnveidot kvalitatīvus un decentralizētus 

Ventspils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus Ugāles pagasta teritorijā; sekmēt 

Ventspils novada pašvaldības un Ugāles pagasta ekonomisko un sociālo attīstību; 

apsaimniekot pārvaldes valdījumā nodoto Ventspils novada pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu; nodrošināt iestādei piešķirto budžeta līdzekļu administrēšanu. 

Ugāles pagasta pārvaldes darbību reglamentē LR likums „Par pašvaldībām” un 

Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldes nolikums.  

2009.gadā Ugāles pagasta pārvaldes pamatbudžeta naudas ieņēmumi kopā 

sastādīja Ls 908551,- no tiem pašu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) Ls 27529,-, 

nodokļu ieņēmumi Ls 476153,- un nenodokļu ieņēmumi  Ls 888,-,  
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Izdevumi kopā sastādīja Ls 999664,-, atmaksāti kredīti Ls 28250. 

Līdz 2009.gada 30.jūnijam Ugāles pagasta padomes darbs noritēja padomes, 

komiteju un komisiju sēdēs. Pašvaldības darbības nodrošināšanai pašvaldībā darbojās 

padome 9 deputātu sastāvā. Darbojās 3 pastāvīgās komitejas - finanšu, sociālo lietu un 

izglītības, kultūras un sporta komiteja. No pagasta padomes deputātiem un pagastā 

dzīvojošiem iedzīvotājiem izveidotās vēlēšanu, administratīvā, attīstības, revīzijas, 

dzīvokļu un iepirkumu komisijas. 2009.gada 1.pusgadā notikušas 7 padomes sēdes.  

Ar 2009. gada augusta mēnesi izveidots Ventspils novada Sociālais dienests un 

savu darbību izbeidzis Ugāles pagasta Sociālais dienests. 

2009.gada 27.augustā Ventspils novada dome, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 

2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.6) 

„Par Ventspils novada bāriņtiesas izveidošanu” ar 2009.gada 1.oktobri izveidot novada 

pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādi – Ventspils novada bāriņtiesu. Līdz ar 

to Ugāles pagasta bāriņtiesa tiek likvidēta.  

Ugāles pagastā 2009.gada beigās dzīvoja 2454 iedzīvotāji. 2009.gadā pagastā 

reģistrēti 24 miršanas reģistri un 13 dzimšanas reģistri. Ar 2009.gada 1.decembri 

izveidota Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa līdz ar to Ugāles pagasta 

dzimtsarakstu nodaļa izbeigusi savu darbību. 

Turpina iznākt pārvaldes informatīvais izdevums “Ugāles ziņas”. Informācija 

iedzīvotājiem tiek aktualizēta Ugāles pagasta pārvaldes interneta mājas lapā 

www.ugale.lv. 

Ugāles pagasta pārvaldes pakļautībā ir 2 struktūrvienības - bibliotēka un tautas 

nams.  

Ņemot vērā ekonomisko krīzi, 2009.gada budžets izdevumu daļā tika plānots tā 

lai nodrošinātu pagasta pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatvajadzības un 

pamatdarbību, bez būtisku remontdarbu veikšanas un pamatlīdzekļu iegādes. 

 

Valsts budžeta dotācijas pagasta infrastruktūras attīstībai Ls 200 000,- ietvaros: 

 pabeigta PII „Lācītis” 3.korpusa ēkas siltināšana; 

 pēc iepirkuma procedūras veikšanas noslēgts līgums ar SIA „Latvijas 

Būvnieks” un iesākti būvdarbi tautas namā „Gaisma” - jumta un fasādes 

rekonstrukcija; 

 tautas namā „Gaisma” ierīkota centrālās apkures sistēma; 

 izstrādāts tautas nama „Gaisma” iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukcijas 

projekts; 

 izstrādāts tautas nama „Gaisma” zibens aizsardzības projekts; 

 izstrādāts tautas nama „Gaisma” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, 

izziņošanas un apsardzes signalizācijas sistēmas projekts; 

 izstrādāts tautas nama „Gaisma” interjera projekts. 

 

2009.gadā Ugāles pagastā: 

 izbūvēts Mežniecības – Skolas ielu apgaismojuma tīkls; 

 labiekārtota pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” teritorija – ierīkoti jauni 

bruģakmens celiņi; 

 iesniegts un apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais 

projekts „Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem”. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas noslēgts līgums ar 

SIA „Pretpils” un sākti būvdarbi: 

http://www.ugale.lv/
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o skolas galvenajai fasādei piegulošā gājēju celiņa renovācija, lai 

nodrošinātu netraucētu piekļūšanu skolas ēkai no Skolas ielas un 

pārvietošanos skolas apkārtnē ārpusstundu laikā. Zem gājēju celiņa 

esošās kanalizācijas nomaiņa; 

o uzbrauktuves izbūve pie skolas galvenās ieejas, lai nodrošinātu iespējami 

ērtu iekļūšanu skolā un izkļūšanu no tās; 

o invalīdu tualetes ierīkošana; 

o paceļamās platformas ierīkošana nokļūšanai skolas 2.-4. stāvos un tur 

esošajās mācību telpās; 

o kosmētiskais remonts kāpņu telpās sakarā ar kāpņu rekonstrukciju, 

ierīkojot paceļamo platformu. 

 iespiesta un 2009.gada oktobrī atklāta ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu 

izdotā, Laimdotas Junkaras saliktā grāmata „Ugāles pagasta stāsti”; 

 veikta pamatlīdzekļu ikgadējā inventarizācija un novērtēšana; 

 ar 2009.gada 1.septembri mācību gadu iesākusi Ugāles Mūzikas un mākslas 

skola; 

 turpinās nekustamo īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā. 2009.gadā reģistrēti 

seši pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi; 

 iesniegts un apstiprināts Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam 4.ass 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta iesniegums „Tautas 

tērpu iegāde Ugāles jauniešu deju kolektīvam „Palēciens””. 

 

 

 

 

Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja                   H.Boitmane   
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2. Ugāles pagasta raksturojums 

 
Ugāles pagasts atrodas Kursas zemienes Ugāles līdzenumā un aizņem 292 km

2
 

lielu platību, kuru raksturo lēzeni viļņots reljefs. Pagasta lielāko daļu aizņem Ugāles 

pacēlums - sena Baltijas ledus ezera sala ar nelielām ielejām un kāpām. Augstākā vieta 

– Virpes kalns paceļas 60 metrus virs jūras līmeņa. 

Ugāles pagastā uz 2009. gada 01. janvāri ir 2521 iedzīvotāju. Iedzīvotāju 

blīvums ir 8,6 iedzīvotāji uz km
2
. Pagastā pavisam ir 9 apdzīvotas vietas, no tām 1 

lielciems, 2 mazciemi un 6 skrajciemi. Iedzīvotāju sadalījums pa apdzīvotām vietām ir 

sekojošs: 

Ugāle – 2197, jeb 87,2%  

Māteri – 99, jeb 3,9%  

Modes – 63, jeb 2,5% 

Dzirnavas – 44, jeb 1,8% 

Cirkale –29 jeb 1,2%  

Rāpati – 24, jeb 1% 

Dzirciems – 28, jeb 1,1% 

Ciesengure – 13, jeb 0,5% 

Ameļciems – 15, jeb 0,6% 

Uz 2009. gada 01. janvāri Ugāles pagastā iedzīvotāju nacionālajā sastāvā bija 

2072 jeb 82,2% latviešu, 277 jeb 10,1% krievu, 75 jeb 3% ukraiņu, 17 jeb 0,7% 

lietuviešu, 5 jeb 0,2% moldāvu un 75 jeb 3% citu tautību iedzīvotāju. Sievietes ir 

nedaudz vairāk kā vīriešu – 1291 sieviete un 1230 vīriešu. 

Lielāko pagasta teritorijas daļu - 20712 ha, jeb 70,87 % aizņem meži, kas ir 

nozīmīgākais dabas resurss pagastā. Ugāle ir visvairāk mežiem klātais pagasts 

Ventspils rajonā. Vairāk izplatītās koku sugas ir priedes (66 %), egles un bērzi. 
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3. Administratīvais raksturojums 

 
Ugāles pagasts atrodas Ventspils rajona dienvidaustrumu daļā. Pagasta 

teritorija robežojas ar Puzes, Popes, Usmas, Zlēku un Tārgales pagastiem, rietumos – 

ar Piltenes pilsētas lauku teritoriju un dienvidos pa Abavas upi ar Kuldīgas rajona 

Rumbas pagastu.  

Pagasta teritorijā ietilpst 9 apdzīvotas vietas – Ugāle, Cirkale, Dzirciems, 

Dzirnavas, Māteri, Modes, Rāpati, Ameļciems, Ciesengure. Lielākā apdzīvotā vieta un 

pagasta centrs – Ugāles lielciems atrodas 35 km attālumā no Ventspils, Rīgas – 

Ventspils šosejas malā un 150 km attālumā no Rīgas.  

Ugāles pagasta administratīvā teritorija ir pieredzējusi vairākas reformas. 

1935. gadā Ugāles pagasta platība bija 19060 ha. 1945. gadā vienlaikus ar Māteru un 

Vecbirznieku ciemu izveidoja arī Ugāles ciemu, 1949. gadā likvidējot līdz tam 

pastāvošo Ugāles pagastu. 1951. gadā Ugāles pagastam pievienoja Modes ciemu, 

1954.g. – Māteru ciemu. 1990. gadā atjaunoja Ugāles pagastu tā tagadējā platībā un 

robežās. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Ugāles pagastā tika iekļauta daļa 

bijušās Puzes, Piltenes un Zlēku pagasta teritorijas un, savukārt bijusī Ugāles pagasta 

austrumu daļa tika pievienota Usmas pagastam. 

 
4. Ugāles pagasta pārvaldes funkcijas 

 
Pēc administratīvo teritoriju reorganizācijas bijušās Ugāles pagasta pašvaldības 

institūcijas, finanses, mantu un tiesības ir pārņēmusi jaunizveidotā Ventspils novada 

dome. Ar 2009.gada 16.jūliju ir izveidotas divpadsmit Ventspils novada pašvaldības 

pārvaldes, tajā skaitā arī Ugāles pagasta pārvalde. Visi lēmumi tiek pieņemti Ventspils 

novada domē. Ugāles pagasta pārvaldes funkcijas ir nodrošināt un pilnveidot 

kvalitatīvus un decentralizētus Ventspils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus 

Ugāles pagasta teritorijā; sekmēt Ventspils novada pašvaldības un Ugāles pagasta 

ekonomisko un sociālo attīstību; apsaimniekot pārvaldes valdījumā nodoto Ventspils 

novada pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; nodrošināt iestādei piešķirto 

budžeta līdzekļu administrēšanu. 

Ugāles pagasta pārvaldes pakalpojumi iedzīvotājiem: 

 pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšana (par deklarēto 

dzīvesvietu, radniecību, lietošanā esošo zemi utt.); 

 informācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem 

sniegšana; 

 valsts noteikto nodevu maksājumu un maksājumu par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem iekasēšana (nekustamā īpašuma nodoklis, 

valsts nodevas, maksa par PII „Lācītis”, maksa par Ugāles Mūzikas un 

mākslas skolu); 

 pašvaldības sociālo pabalstu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā un Domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izmaksāšana; 

 iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu saņemšana; 

 civilstāvokļa aktu reģistrēšana (dzimšanu, laulības, miršanu, uzvārda 

maiņu); 
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 darījumu sastādīšana un apliecināšana (parakstu, pilnvaras, līgumus, 

nostiprinājuma lūgumus, testamentus utt.). 

 

 
5.Ugāles pašvaldības finanšu un saimnieciskā darbība 

 

Ugāles pagasta padomes budžeta līdzekļu izlietojums 

Aktīvi un pasīvi (latos) 
Nr.

p.k. 
 2008. gada 

sākumā 

2008.gada beigās 2009.gada beigas 

1. Aktīvi 3129009 3438182 3253625 

1.1. Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

2873461 3074965 3054150 

1.2. Apgrozāmie 

līdzekļi 

255548 363217 199475 

2. Pasīvi 3129009 3438182 3253625 

2.1. Pašu kapitāls 1803086 2145755 2014340 

2.2. Kreditori 1325923 129242 1239285 

 
Pamatbudžeta līdzekļu ieņēmumi  (latos) 

N.p.k. Nodokļu veidi 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

(plāns) 

1. Iedzīvotāju ienākuma  nodoklis 664828 432704 - 

2. Ienākuma nodoklis no 

transporta nomas 

--- --- - 

3. Nekustamā īpašuma nodoklis 42743 43449 1900 

3.1. t.sk. par zemi 37719 39225 - 

3.2. t.sk. par ēkām, būvēm 3864 3463 - 

3.3. t.sk.zemes nodokļa parādi 1160 761 1900 

4. Nenodokļu ieņēmumi 1034 888 - 

4.1.       t.sk. valsts nodeva 874 768 - 

4.2. t.sk. pašvaldības nodeva 160 120 - 

5. Sodi un sankcijas - - - 

6. Pārējie  nenodokļu ieņēmumi 58102 27529 19497 

6.1. t.sk. ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 

17793 16213 17640 

6.2. t.sk. pārējie ieņēmumi 40309 11316 1857 

7. Saņemtie maksājumi 611337 403981 588372 

7.1. t.sk. izglītības funkciju 

nodrošināšanai 

10479 20601 - 

7.2. t.sk. no lauksaimnieciskās 

darbības 

1011 2666 - 

7.3. Asignējumi no novada domes --- - 405450 

7.4. t.sk. izglītības funkciju 

nodrošināšanai 

326144 273093 138056 

7.5. t.sk. maksājumi no citiem 

budžetiem 

273703 107621 44866 

8. Pavisam  ieņēmumi 1378044 908551 609769 

10. Naudas līdzekļu atlikums gada 96270 207093 87728 
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sākumā 

 

 

 
Pamatbudžeta līdzekļu izdevumi (latos) 

Nr.p.k. Struktūrnodaļa 2008. gads 2009. gads 2010. gads 

(plāns) 

1. Izpildvara 183670 109880 93010 

2. Sabiedriskā kārtība 2470 417  

3. Pirmsskolas izglītības iestāde 255854 189093 122969 

4. Vidusskola 427457 370485 237512 

5. Mūzikas skola 70633 55990 35549 

6. Sociālais dienests 

 

85129 59496  

7. Bāriņtiesa 8488 8765  

9. Komunālā saimniecība 

 

51700 38906 35174 

10. Ielu apgaismojums 13307 5500  

11. Labiekārtošana 18895 7713 30805 

12. Bibliotēka 34301 25053 26114 

13.. Tautas nams 39844 93608 28657 

14. Kultūra, sports 4230 3450  

15. Jauniešu centrs 5907 3050  

16. Pašvaldības aizņēmumu 

procentu nomaksa 

27225 25715  

17. Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem 

   

18. Pārējie izdevumi    

19. Norēķini par citu pašvaldību 

izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

6104 2543  

20. Kopā izdevumi 1235214 999664 609790 

21. Pamatsummas atmaksa Valsts 

kasei 

34000 32250 5750 

 
Speciālā budžeta ieņēmumi (latos) 

Nr. 

p.k. 

Nodokļu veidi 2008. gads 2009. 
gads 

2010. gads 

(plāns) 

1. Dabas  resursu nodoklis 7056 2566  

  2. 

 Autoceļu  fonda līdzekļi  
43115 19335 17730 

2.1. citi pašu ieņēmumi 7052 2429 2300 

3. Kopā 57223 24330 20030 

4. Atlikums gada sākumā  6272 34342 10499 

5. Pavisam kopā 63495 58672 30529 
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Speciālā budžeta izdevumi (latos) 

Nr.p.k. 
 

2008. gads 2009. gads 2010. gads 

(plāns) 

 

1. 
Dabas resursu nodoklis 
Pakalpojumu apmaksa 

3164 3724  

2. Pārējie 2294 12979 2380 

3. 
Autoceļu fonda līdzekļi 

23695 31470 24000 

4. Atalgojumi 1190 1381 1200 

5. Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

248 295 290 

6. Pakalpojumu apmaksa 27365 36368 24590 

7. Materiālu, energoresursu, 

ūdens, inventāra iegāde 

- 129 300 

8. Pamatlīdzekļi 350 - - 

9. Kopā 29153 48173 26380 

10. Atlikums  gada  beigās 34342 10499 4149 

 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Nr. 

p.k. 
  

uz 31.12. 

2008. 

uz 31.12. 

2009. 

1 dzīvojamās ēkas 536370 533855 

2 nedzīvojamās ēkas 811519 865874 

3 ceļi 959823 959823 

4 zeme 127607 127607 

5 pārējās celtnes un būves 110432 110432 

  Kopā zeme, ēkas un būves 2545751 2597591 

 
6. Dzimtsarakstu nodaļa 

 
Ugāles pagasta Dzimtsarakstu nodaļā strādā nodaļas vadītāja Helēna Boitmane, 

uz līguma pamata muzikālo pavadījumu laulību reģistrācijas ceremonijās veic Rasma 

Petmane un Kaspars Petmanis, prozu lasa Diāna Mendrišora. 

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 

 Sastādīti 13 dzimšanas reģistri.  

 Sastādīts 1 dzimšanas reģistrs bez ziņām par tēvu.  

 Papildināti 7 dzimšanas reģistri sakarā ar paternitātes atzīšanu 

(noteikšanu).  

 Reģistrētas 9 laulības:  

o t. sk. 3 laulības noslēgtas baznīcā;  
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 7 laulības reģistros ir izdarīta atzīme par laulības šķiršanu.  

 Reģistrēti 24 miršanas gadījumi.  

 11 civilstāvokļa reģistru ierakstos ir izdarīti papildinājumi un 

labojumi.  

 Izdotas 13 atkārtotas apliecības.  

 Iekasēta valsts nodeva 58 Ls apmērā.  

 
7.Sociālais dienests 

 
  Ugāles pašvaldībā ir izveidots sociālais dienests, kurā strādā sociālā dienesta vadītājs 

un sociālais aprūpētājs, kā arī palīdz sociālo lietu komiteja. Ugāles sociālais dienests 

izveidoja „Aprūpi mājās”, kā arī sociālās palīdzības punktu, kur iedzīvotāji var saņemt 

dažādus apģērbus, apavus, sadzīves priekšmetus, veļas mazgāšanas automātiskās 

mašīnas pakalpojumus un dušas pakalpojums, kā arī ģimenes psihoterapeita 

konsultācijas. 2009.gadā izdevumi sociālā atbalsta pakalpojumiem un palīdzībai kopā 

sastāda Ls 52841,00 no kuriem sociālās palīdzības sniegšanai tika izlietoti līdzekļi Ls 

13233.- Ls, pašvaldības sociālā palīdzība Ls 18923.- , citi atbalsta pasākumi Ls 

10150.-, gada laikā pabalstu saņēmuši 624 personas, tai skaitā: 

 Apbedīšanas pabalsti – 1800,- Ls 

 Skolēnu ēdināšanai - 5061,- Ls, brīvpusdienas saņēmuši 40 bērni. 

 Dzīvokļu pabalsti - 3720,- Ls saņēmušas 397 personas 

 Pabalsti bāreņiem patstāvīgās dzīves uzsākšanai -3585.- Ls, saņēmuši 8 

bāreņi 

 Aprūpi mājās saņēmušas 10 personas 

 
8. PSIA „Ugāles nami” 

 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA, KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UN DZĪVOKĻU FONDA 

APSAIMNIEKOŠANA 

 
Pašvaldības SIA ,, Ugāles nami’’ nodarbojās ar pašvaldības nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanu: 

 Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana; 

 dzeramā ūdens piegāde patērētājiem; 

 notekūdeņu novadīšana; 

 ūdensvada tīklu apkalpošana un remonts; 

 kanalizācijas tīklu apkalpošana un remonts; 

 siltumenerģijas ražošana un piegāde; 

 transporta pakalpojumi (JUMZ, MTZ – 80); 

 galdnieks, elektriķa, santehniķa pakalpojumi; 

 metināšanas, virpošanas pakalpojumi; 

 asinizācijas pakalpojumi; 

 dienesta viesnīcas pakalpojumi; 

 pirts pakalpojumi. 
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Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana 2009. gadā 

 
 Dzīvojamo māju apsaimniekošanai tika izlietoti 16933,03LVL. Šajā gadā 

galvenokārt tika pievērsta uzmanība māju paneļu šuvju aizpildīšanai problemātiskās 

vietās, kā arī tika veikts Rūpnīcas ielas māju koridoru kosmētiskais remonts, māju 

iekšējo komunikāciju sakārtošana, tas ir, daļēji veikta ūdens stāvvada nomaiņa, 

kanalizāciju sistēmu renovācija, siltumsistēmas cauruļu siltināšana, māju pagrabos 

nosiltināti siltumtrases guļvadi, daļēji nosiltināti siltuma padeves stāvvadi, kā arī uz 

stāvvadiem nomainīti ventīļi, dzīvokļos uzstādīti atgaisotāji. 

Vēl jo projām lielas problēmas dzīvojamās mājās ir ar elektroinstalāciju un 

jaunajiem pieslēgumiem, uzņēmumam jāiegulda lieli finansiāli līdzekļi. 2009.gadā tika 

pieslēgta elektrība un uzstādīti elektības skaitītāji 9.dzīvokļos. Veikti jumtu remonti 

mājām, kā arī veikti lietus ūdeņu notekcauruļu remonti.  
 

 Rīgas šosejas 5 uzstādīta ieejas nojume;  

 Rūpnīcas iela 1; 2; 3; 4; 5; 8, „Salas”, Rīgas šoseja -11, „Ozoli” remontēti 

māju jumti; 

 Rūpnīcas iela 6 ; „Ozoli”  nobetonētas ieejas kāpnes; 

 Rūpnīcas iela 5; 2 kāpņu telpas, Rūpnīcas iela 3; 1un3 kāpņu telpas; 

Rūpnīcas iela 2; 1un3 kāpņu telpas 1 stāvu kosmētiskie remonti; 

 Rūpnīcas ielā 1; 2; 3; „Salas” problemātiskās vietās aizpildītas māju paneļu 

šuves; 

 Rūpnīcas 1; 2; 3; 4; 5; 6; atsevišķos stāvvados veikta dzeramā ūdens 

stāvvada nomaiņa; 

 Rūpnīcas iela 1; 2; 3; 4; 5; 6; „Salas” veikta siltuma padeves stāvvada 

nosiltināšana, arī ventīļu nomainīšana un atgaisotāju uzstādīšana; 

 Rūpnīcas iela 5-59; 2-46; 6-9; 6-55; 5-52; 1-28; 4-58; Krautuve-1; Rīgas 

šoseja 15 pieslēgta elektrība par summu 691,18Ls. 
 

Dzeramā ūdens padeve 2009. gadā 

 
Pašvaldība SIA ,, Ugāles nami’’ apsaimnieko centralizēto ūdensvadu, 7 

artēziskos urbumus, 4 ūdenstorņus. Pie centralizētā ūdensapgādes tīkla pieslēgti 1256 

iedzīvotāji, kopējais ūdensapgādes tīkla garums – 18602 m. 2005. gada 27. decembrī 

tika izsniegta licence par ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu un novadīšanu, uz 

laiku no 2006.01.01. līdz 2015.31.12. Ik gadu tiek saskaņota ūdenstorņu dezinfekcijas 

un monitoringa programmas. Katru ceturksni tiek testēti ūdens paraugi. 2009. gadā 

veikti remonta darbi „Centra ūdenstornim”, ūdenstornim „Arāji”, kā arī izskalots 

„Skolas iela” dziļurbums, remontēti dziļurbuma sūkņi,, Arāji’’, „Virpes kalns” 

urbumiem. Novērstas ūdenstrases avārijas Skolas -2 līdz mājām „Vidulejas”; no 

mājām „Teteri”līdz mājām „Sprīdīši”; no mājām „Kauguri” līdz „Srīdīši”, pie mājām 

„Virpes”, „Granīti”, Rīgas šoseja -12, kā arī renovēta ūdenstrase no „Virpes kalna” 

ūdenstorņa līdz „Virpes kalna” sūkņu mājai (50 m). Uzstādīti nožogojumi urbumiem 

„Kalnaskola”, „Arāji”. 

Ievilkta jauna dzeramā ūdens trase no mājām „Bārbeles”līdz mājām 

„Lieljaunzemes”un „Mazjaunzemes”(Rīgas adītājs urbums). 
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Kanalizācija 

 
Kanalizācijas tīklu garums – 7786 m. Šis tīkls ir būvēts ilgstošā laika periodā, 

sākot no 1976. gada. astoņdesmito gadu beigās tika izstrādāts projekts attīrīšanas 

iekārtu jaudas palielināšanai. 1996. gada novembrī ekspluatācijā nodota notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas 1. kārta, bet 2000. gada decembrī 2. kārta ar kopējo 

jaudu 459 – 500m³/dnn. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) apkalpo 2 operatori. 2009.gadā tika 

nomainīti logi NAI  pieņemšanas kamerai.  

 
Siltumenerģijas ražošana 

 

SIA ,,Ugāles nami’’ apsaimnieko ,,Arāju’’ katlu māju, kura padod 

siltumenerģiju 4 daudzdzīvokļu mājām. 2009. gadā katlu mājā tika uzstādīts papildus 

dūmvads, kura rezultātā, pēc 10.gadu dīkstāves, bija iespējams palaist darbā apkures 

katlu. Veikts čuguna katla remonts, kā arī novērsts siltumtrases plīsums starp mājām 

„Salas” un ”Īves”; nomainīta situma padeves caurule pašā katlumājā. Katlumājā 

uzstādīta skaņu signalizācija, nomainīti logi un ieejas durvis, veikts kosmētiskais 

remonts atpūtas telpā, nobalsināti griesti . 

 Par maklas iegādi noslēgts līgums ar A/S Latvijas meži’.  

 
Siltumenerģijas trases un siltummezglu apsaimniekošana Ugāles pašvaldībā  

(SIA Bioenergi) 

 

       Sākot ar 2005/2006.gada apkures sezonu P SIA „Ugāles nami” pārņēma 

siltumsaimniecību no Ugāles pagasta pārvaldes, kurā ietilpst ikdienas datu pārbaude 

katlumājā SIA „Bioenergi”, kontrole par siltumenerģijas piegādes ievērošanu pēc āra 

gaisa temperatūras, kontrolēt turpgaitas un atgaitas spiedienu siltumtrasē izejošo no 

katlumājas. Siltummezglu ieregulēšana, siltumenerģijas skaitītāja datu uzņemšana 

māju siltummezglos. Māju siltummezglu apkope. Siltumenerģijas skaitītāja pārbaude 

ik pēc 2 gadiem. 

     P SIA „Ugāles nami” apkalpo 14 daudzstāvu māju silummezglus, kā arī 

siltummezglus Ugāles pagasta pārvaldē, B/D „Lācītis”, Ugāles vidusskola, Sociālais 

centrs „Ūdri”, A/S Latvijas Pasts Ugāles filiāle. 

     2009.gadā nomainīta siltumtrase no veikala „Una” līdz Skolas iela 6, kā arī no 

Rūpnīcas iela 2 līdz Rīgas šosejai. 

 
9. Tautas nams „Gaisma” 

 

          Tautas nams kā kultūras norišu centrs pagastā darbojas no 1930.gada. Jau tajā 

laikā radās nepieciešamība pēc telpām, jo ugālnieki bijuši aktīvi kultūras dzīves 

organizētāji Kultūras norisēm pagastā ir sena vēsture.  

 Ik gadus tautas nams „Gaisma” organizē svētkus pagastā un piedalās kultūras 

aktivitātēs valstī, novadā un rajonā. Ugālē darbojas vienīgais jauktais koris un pūtēju 

orķestris novadā.  
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Pagasta kultūrvides veidošanas aktivitātes. 

 

Kultūras procesu veidošanā un kultūrvides kvalitātes veicināšanā Ugāles 

pagastā darbs tiek koordinēts, strādāts kopējam mērķim. Tautas nams sadarbībā ar 

citām Ugāles pagasta iestādēm organizē pasākumus un ņem dalību citu iestāžu 

organizētajās kultūras aktivitātēs. Tiek veidots kopējs kultūras aktivitāšu plāns 

mēnesim, kuru publicē pagasta avīzē „Ugāles Ziņas” un arī Ventspils rajona avīzē 

„Ventas Balss’’ 

 Saglabāti tautas mākslas kolektīvi un sniegts atbalsts to darbībai. Kultūras 

daudzveidība ir mūsu pagasta bagātība. 

 
Kultūras aktivitāte kā pagasta zīmols 

 

 Kultūras nama kolektīvi piedalās pasākumos savā un citos Ventspils rajona 

pagastos, republikas skatēs, konkursos un festivālos. Dziesmu svētkos no kolektīvu 

darbības sākuma piedalās jauktais koris un pūtēju orķestris „Ugāle”, deju kolektīvs 

„Spiekstiņi”. Ir sadarbība ar Ventspils pilsētas, Līgatnes, Olaines, Durbes, Spāres, 

Kuldīgas, Jelgavas un Cēsu rajona kultūras iestādēm un kolektīviem. Katru gadu 

organizējam draudzības koncertus Ugālē un sniedzam koncertus citās kultūras 

iestādēs, veidojam kopkoncertus.  

Mākslinieki, rokdarbnieki un amatnieki piedalījušies ar saviem izstrādājumiem 

Ventspils pilsētas svētkos, Pagastu dienās Brīvdabas muzejā. Populāri ir Egila Lapiņa 

darinātie grozi. Ugālnieki ar saviem darbiem pārstāvēti jaundibinātajā mājražotāju 

salonā Ventspilī. Svarīga ir publicitāte. Nozīmīgākie kultūras notikumi tiek atspoguļoti 

rajona avīzē „Ventas Balss” un izdevumā „Ugāles Ziņas”.    

 
Infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums 

 

Pašvaldība ieguldījusi līdzekļus tautas nama ēkas uzturēšanā un remontdarbu 

veikšanā 

Atremontēti un nopirkti mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim. Finansēta 

kolektīvu dalība reģiona un valsts mēroga pasākumos. Tiek finansēti arī 

pasākumi.Veikta tautas nama jumta seguma nomaiņa un ēkas fasādes remonts.Iegādāti 

tautas tērpi. 

 
Darbinieku profesionālā pilnveide 

 

      Kordiriģentu un vokālo ansambļu vadītāju tālākizglītības kursos un vokoloģijas 

nometnē zināšanas papildinājusi ansambļa „Post Scriptum” vadītāja Rasma Petmane. 

Profesionālās pilnveides izglītības kursos amatierteātru režisoriem mācījās dramatiskā 

kolektīva vadītāja Iveta Pete.  

     Jauktā kora diriģents Edgars Zingbergs mācās Ventspils Mūzikas koledžā. Kultūras 

darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā Jelgavas rajonā. Regulāri piedalās 

Ventspils rajona kultūras darbinieku semināros. 

 

 

 



154 

 

 

 
Tautas nama darbinieki –  

 

Nodarbinātības veids Vadītāji Speciālisti Pārējie t.sk. sievietes 

PAVISAM 1 6 2 4 

   Pamatdarbā 1  1  2 4  

   Blakusdarbā 0  5  0  0  

 

  

Darbinieku izglītības struktūra: 

 

Izglītība  Vadītāji Speciālisti Pārējie t.sk. sievietes 

PAVISAM  1 6 2 7 

Augstākā  1 3 0 3 

 Augstākā kultūras nozarē     3    2  

Augstākā citā nozarē  1  0  0  1  

Vidējā profesionālā  0 3 0 2 

Vidējā profesionālā kultūras nozarē   3 0  2  

 Vidējā profesionālā citā nozarē  0  0  0  0  

 Vispārējā vidējā  0  0 0  0  

Pamata izglītība  0  0  2  2  

 

 
Mākslinieciskie kolektīvi un interešu grupas 

 Pūtēju orķestris "Ugāle"  

 Deju kolektīvs "Spiekstīņi"  

 Ugāles jauktais koris  

 Diskogrupa  

 Dramatiskais kolektīvs  

 Līnijdeju kolektīvs  

 Vokāli instrumentālais ansamblis "Ugāles Ritmi"  

 Sieviešu vokālais ansamblis "Post Scriptum" 

 

BEZMAKSAS mākslinieciskie kolektīvi: 

 

Kolektīva žanrs 

Pieaugušo 

 kolektīvu -

 skaits 

Pieaugušo 

 kolektīvu -

 dalībnieki 

bērnu  

kolektīvu -

 skaits 

bērnu  

kolektīvu -

 dalībnieki 

PAVISAM 9 151 0 0 

 Kori 1 26 0 0 

Vīru      

 Sieviešu            

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=2232&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=2233&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=2230&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=9022&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=9018&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=9019&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=9020&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
https://is.kulturaskarte.lv/LDKK2/Objects/ObjectInfo.aspx?FmkWindowId=B4D42E04A424462B843646B4C4804700&Mode=View&ObjectId=2231&ReturnUrl=%2fLDKK2%2fObjects%2fObjectInfo.aspx%3fFmkWindowId%3dB4D42E04A424462B843646B4C4804700%26Mode%3dView%26ObjectId%3d3374%26PeriodId%3d21%26SectionId%3d18%26ReturnUrl%3d%257e%252fSearch%252fCulturalObjectUserSearch.aspx%253fFmkWindowId%253dB4D42E04A424462B843646B4C4804700
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Jauktie 1  26       

 Tautas deju kolektīvi 2 44 0 0 

 Bērnu / Jauniešu 1  26    

 Vidējā vecuma 1  18     

Senioru      

Pūtēju orķestri 1  35      

Lauku kapelas     

Tautas mūzikas orķestri     

Drāmas kolektīvi 1  19      

Folkloras grupas, klubi     

 Lietišķās mākslas kolektīvi     

   Tēlotājas mākslas kolektīvi     

Vokāli instrumentālie ansambļi 1  5    

 Deju orķestri     

Ritma deju grupas     

Koklētāju ansambļi     

Vokālie ansambļi 1 7 0 0 

Vīru     

Sieviešu 1  7    

 Jauktie     

 Citi mākslinieciskie kolektīvi 2  15        

 

 
Kolektīvi: 

Pūtēju orķestris „Ugāle”-diriģents Nils Andersons - darbojas no 1971.gada 

Kolektīvs atestācijas skatē sniegums tiek novērtēts ar 32,5  Kolektīvā tiek iesaistīti 

Ugāles Mūzikas skolas audzēkņi. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Diriģents 

strādā arī papildus ar jauniem dalībniekiem. Apkopo un dokumentē kolektīva darbību.  

 

Deju kolektīvs „Spiekstiņi” (vadītāja Lāsma Millere Izglītība – RPIVA (deju un 

ritmikas skolotāja), darbojas no 2003.gada 7.oktobra. Kolektīvs aktīvi koncertē. 

Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā.Skatē, kurā iegūti 38,5 punkti. Katru gadu 

veido sava kolektīva deju dienu “Lustīgdancis”, uz kuru aicina arī citu rajonu 

dejotājus. Iestudē dejas ārpus obligātā deju repertuāra un veido savas deju 

horeogrāfijas. 

 

Jauktais koris – diriģents Edgars Zingbergs – mācās Ventspils Mūzikas koledžā. 

Koris Ugālē darbojas no 1948 gada. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. 2009.gadā 

piesaistīti jauni dalībnieki. Kolektīvs piedalījies Ventspils pilsētas un rajona skatē 
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iegūstot 39,5 punktus. Divas reizes gadā organizē koru draudzības koncertus aicinot 

citu rajonu koru kolektīvus. 

 

Dramatiskais kolektīvs vadītāja Iveta Pete 

Darbojas no 2005.gada. Piedalījās Ventspils rajona teātra festivālā „Noņem masku” 

Popē. Ar iestudētajām izrādēm kolektīvs ne tikai piedalījies pasākumos pašu mājās 

(Līgo svētki, teātra festivāls, teātra dienas) viesojies arī Vārvē, Ancē, Puzē. 

  
Vokālais ansamblis „Post Scriptum’’ vadītāja Rasma Petmane. 

Sieviešu vokālais ansamblis “Post Scriptum” Rasmas Petmanes vadībā darbojas no 

1999.gada. No tā laika kolektīvs parādījis sevi kā perspektīvu, radošu kolektīvu, kurš 

piedaloties rajona, novada un republikas skatēs ieguvis godalgotas vietas. ”Post 

Scriptum” iestudē garīgās mūzikas programmas, latviešu orģinālmūziku un tautas 

dziesmu apdares. Sniedz koncertus arī baznīcās. Kolektīvs piedalījies Ventspils rajona 

vokālo ansamļu skatē kurā iegūti 44 punkti 

 

Līnijdeju kolektīvs 

Vadītāja Zenta Ķeizare. Darbojas 5 gadus. Dejo savam un citu priekam. Piedalās 

pagasta organizētajos pasākumos. Pieaicina kolektīvus no Pastendes, Spāres, Kuldīgas, 

Užavas, Popes. Koncertējuši citos un mūsu rajona pagastos – Popē, Puzē, Užavā. 

Kuplina svētku koncertus un uzstājas atpūtas vakaros.  

 

Diskogrupa 

Organizē pasākumus jauniešiem Veido diskotēkas un spēļu vakarus jauniešiem. 

Apskaņo Tautas nama un pasākumus citviet.  

 
Pasākumu skaits: 

Norišu skaits pavisam: 46  

Maksas norišu skaits pavisam: 4  

Bezmaksas norišu skaits pavisam: 42  

Norišu apmeklētāju skaits pavisam: 5017  

 Maksas norišu apmeklētāju skaits 

pavisam: 
381  

 Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits 

pavisam: 
4636  

Iestādes organizētās norises: 

 

Norišu saturs, formas 

Maksas -

 norišu skait

s 

Maksas norises 

- apmeklētāji 

Bezmaksas 

-

 norišu skait

s 

Bezmaksas norises 

- apmeklētāji 

Valsts / tradicionālie svētki 1  150  4  882 

Informatīva / izglītojoša nori

se 
0 0 5 163 

   Konference / seminārs     

   Lekcija     

   Informatīva sanāksme   1  108  
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   Cits izglītojošs pasākums   4  55  

Koncerts 0 0 11 1413 

   Amatieru koncerts   10  1303  

   Profesionāļu koncerts   1  110  

Izrāde 0 0 5 450 

   Amatieru izrāde   5  450  

   Profesionāļu izrāde     

Izstāde 0 0 2 180 

   Amatieru izstāde   2  180  

   Profesionāļu izstāde     

Izklaides sarīkojums 3  231  9  880  

Festivāls   1  180  

Literārs pasākums     

Konkurss, skate     

Reliģiskas konfesijas norise     

Kinoizrāde   1  150  
  

 
Tradicionālie pasākumi  

 Latvijas Valsts svētku pasākums 

 Pagasta egles iedegšana 

 Barikāžu atceres pasākums. 

 Deju festivāls „Lustīgdancis” 

 Piemiņas brīdis un atmiņu vakars represētiem. 

 Koru draudzības koncerti.  

 Lieldienu pasākumi Ugālē un Māteros. 

 Dziesmu konkurss ”Ugāles ziņģe” 

 Tautas mākslas kolektīvu sezonas noslēguma Koncerts. 

 Ugāles pagasta svētki. 

 Novada pagastu dienas Brīvdabas muzejā, veidojam savu stendu ar 

mākslinieku, amatnieku, rokdarbnieku,  maizes cepēju, ēdiena degustāciju u.c. 

un kolektīvu koncertu. 

 
Ienākumi  -  kopā:104027  

 

Ienākumu veidi Summa 

Valsts budžets 1837,00 Latvijas lats (LVL)  

Pašvaldību budžets 29139,00 Latvijas lats (LVL)  

VKKF piešķīrumi    

Ārvalstu fondu piešķīrumi    

Ieejas maksa 456,00 Latvijas lats (LVL)  

Citi maksas pakalpojumi    

Sponsorējumi, ziedojumi    

Pārējie ienākumi 72595,00 Latvijas lats (LVL)  
 

  

  



158 

 

Kārtējie izdevumi: 

 

 

KC Kārtējo izdevumu veidi Summa 

Bruto darba samaksa 21618,00 Latvijas lats (LVL)  

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas 4025,00 Latvijas lats (LVL)  

Tālākizglītība    

Autortiesību apmaksa 60,00 Latvijas lats (LVL)  

Komunālie maksājumi 458,00 Latvijas lats (LVL)  

Pārējie kārtējie izdevumi 77866,00 Latvijas lats (LVL) 
 

 
10. Ugāles pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

 

Ugāles pagasta bibliotēka ( dibināta 1948. gadā) ir Ugāles pašvaldības kultūras, 

informācijas un izglītības iestāde. Tā atrodas PII „Lācītis” telpās. Fonds izvietots divos 

stāvos. Pirmajā stāvā ir daiļliteratūras un nozaru literatūras fonds, datoru telpa 

pieaugušajiem ar 5 darba vietām. Otrajā stāvā ir bērnu nodaļa, zāle pasākumiem, 

datoru telpa bērniem ar četrām darba vietām + viena vieta blakus bibliotekāram 

individuālajām apmācībām un atsevišķa novadpētniecības istaba ar datora darba vietu 

apmeklētājiem.  

Bibliotēkas ilgtermiņa mērķis ir veicināt Ugāles iedzīvotāju, kā arī citu 

interesentu daudzveidīgu un ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu, sekmēt 

mūžizglītības iespējas, palīdzēt orientēties interneta meklēšanas rīkos 

www.letonika.lv,  ideju foruma bibliotēkā- www.e-bibliotēka.lv, www.filmas.lv , 

Kurzemes virtuālajā kopkatalogā- www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv u.c. datu 

bāzēs, e-pastā. Bibliotēkas uzdevums ir arī apzināt un saglabāt kultūras mantojumu 

Reģionālās reformas rezultātā ir mainījies rajona administratīvais nosaukums: 

Ventspils rajons ir pārdēvēts par Ventspils novadu ar administratīvo centru Ventspilī. 

Ugāles pagasta padome ir reorganizēta par Ugāles pagasta pārvaldi. Uz patreizējo brīdi 

Ugāles pagasta bibliotēka ir Ugāles pagasta pārvaldes pakļautībā. 

Bibliotēka ir akreditēta līdz 1913. gada 20. novembrim. 

 

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 

 

Kopš (8 gadus) Ugāles pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā, PII „Lācītis” 

telpās , ir notikusi regulāra bibliotekārā darba attīstība un pilnveide. Pirmos divus 

datorus Ugāles bibliotēka saņēma 2003. gadā. Uz 2010.gada 1.janvāri bibliotēkā ir 15 

datori (no tiem 4 darbiniekiem), kopētājs, 2 printeri, skeneris, multifunkcionālā 

iekārta. Grāmatu izsniegšana- saņemšana notiek automatizēti. Statistika tiek apkopota 

izmantojot IIS “ALISE” bibliotekāro programmu. 

Bibliotēkas lasītājiem ir iespēja izmantot bibliotēkas datorus un internetu. 2008. 

gadā Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības 

http://www.e-bibliotēka.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv/
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projekta ietvaros tika saņemti 6 datori, multifunkcionālā iekārta, tāpēc tika atvērta 

datoru zāle arī pirmajā stāvā pieaugušajiem. Vēl divi jaunie datori tika izvietoti bērnu 

nodaļas datoru zālē klāt jau trim tur esošajām darba vietām. 2009. gadā jaunas iekārtas 

nav iegādātas. Darbam nevar izmantot krāsaino tintes printeri un multifunkcionālo 

centru, jo netiek piešķirti līdzekļi tintes iegādei. Lai izdrukātu dokumentus , lasītājiem 

varam piedāvāt melnbalto lāzerprinteri.  

Šogad lasītāju skaits ir palielinājies. No 775 lietotājiem 2008. gadā uz 794 -

2009. gadā, tas ir par 19 lasītājiem vairāk. Par 6296 pieaudzis ir arī apmeklējumu 

skaits. Šo statistikas datu pozitīvā tendence ir pateicoties datorlietotāju skaita 

pieaugumam, kas no bibliotēkas lietotāju kopskaita ir 12%. Turpina samazināties 

grāmatu un periodisko izdevumu izsniegums. 2008. gadā tas samazinājās par 8628 

vienībām; 2009. gadā samazinājums ir mazāks 1204. Ja 2008. gadā par iemeslu varēja 

būt uzskaites kritēriju maiņa (kopš 2008. gada janvāra grāmatu saņemšana- 

izsniegšana notiek automatizēti un arī uzskaite un statistika tiek veikta elektroniski), 

tad 2009. gada negatīvās tendences iemesls noteikti ir nepietiekamie līdzekļi grāmatu 

un periodisko izdevumu iegādei.(Vairāk par to sadaļā Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas politika). 

Jau ilgus gadus katra mēneša trešā ceturtdiena bibliotēkā ir Jauno grāmatu 

diena. Šogad šīs dienas bibliotēkas lietotājiem nereti sagādāja vilšanos, jo jauno 

grāmatu nebija. 

 

 Lietotāji Apmeklējums Izsniegums 

 student

i 

pensio

n 

kopā 

2008 43 95 775 14801 24206 

2009 38 97 794 21097 23002 

+ -  - 5 +2 +19 +6296 -1204 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 18 

Apmeklētība 26,5 

Fonda apgrozība 1,6 

 

2009. gadā ir reģistrētas 302 uzziņas, uz visām tika sniegtas atbildes. Regulāri 

lasītāji ir pasūtījuši grāmatas SBA kārtā. Interesentiem bija iespēja lasīt grāmatas arī 

no 7 rotējošo izstāžu kopām. 2009. gadā tādējādi lasītājiem tika piedāvāti 334 

dokumenti. Tomēr rotējošo grāmatu kopas izmanto tikai šaurs lasītāju loks, jo izstāde 

bibliotēkā ir tikai vienu mēnesi. Lielo attālumu dēļ daudz lasītāju bibliotēku apmeklē 

retāk kā reizi mēnesī, tāpēc šīs izstādes pat neredz. No Ugāles pagasta bibliotēkas 

citām bibliotēkām tika izsniegtas 153 grāmatas. Vairākus dokumentus esam saņēmuši 

no LNB, arī presē publicētos rakstus kopiju veidā. Šis pakalpojuma veids ir ļoti ērts, jo 

bibliotēkas lietotājs var saņemt sev nepieciešamo grāmatu vai konkrētu rakstu no 

preses.  
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         Ugāles pagasta bibliotēka lasītājiem nedēļā ir atvērta 42 stundas, arī sestdienās. 

Trešdien un piektdien Ugālē ir tirgus dienas, kad uz centru sabrauc cilvēki arī no 

pagasta attālākajām vietām, tāpēc bibliotēka strādā no 9
00

. Darba laiks atbilst 

iedzīvotāju interesēm un to pagasta iedzīvotāji ir jau ievērojuši, tāpēc darba laiku 

mainīt nav plānots. Lai bibliotēku varētu atrast arī iebraucēji no citām vietām, pagasta 

teritorijā ir izvietotas norādes. Arī telpu noformējumā galvenais akcents ir likts uz 

fonda pārskatāmību. Pagasta padomē un bibliotēkā ir ierosinājumu un atsauksmju 

kastīte. Tā lasītājs anonīmi var izteikt savu patiku vai neapmierinātību ar bibliotēkas 

darbu, pie tam, izvēloties, kurai iestādei to darīt zināmu- vai pašai bibliotēkai, vai arī 

pagasta padomei. Žēl tikai, kas lasītāji šo iespēju neizmanto. Bet varbūt tas liecina par 

to, ka ar bibliotēkas darbu viss ir kārtībā. 

          Ugāles bibliotēkas lietotājiem krājumi, informācijas tehnoloģijas un 

informācijas pakalpojumi ir pieejami bez maksas. Ugāles pagasta bibliotēkas maksas 

pakalpojuma veidu un cenu noteikusi Ugāles pašvaldība noteikumos par „Ugāles 

pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumiem”. Tie ir: 

 kopiju izgatavošana no bibliotēkas fonda iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem: 

                      A4 lapa- Ls 0.05, A3 lapa- Ls 0.10 ; 

 iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no Latvijas 

Republikas un ārvalstu bibliotēkām: pasta izdevumi; 

 melnbalta dokumentu izdrukāšana ar printeri: Ls 0.05; 

 krāsaina dokumenta izdrukāšana ar printeri: Ls 0.20 

Līdz ar jauno tehnoloģiju ienākšanu un nepārtrauktu attīstību, liela darbalaika 

daļa tika atvēlēta lasītāju konsultēšanai un apmācībai darbā ar datoru. Gan grupas 

(vidusskolēni), gan individuālie interesenti tika konsultēti par dažādiem informācijas 

meklētājiem (www.letonika.lv, www.e-likumi.lv, www.lursoft.lv, periodika.lndb.lv ), 

ideju foruma bibliotēku ( www.e-bibliotēka.lv),  filmu skatīšanās iespējas www. 

filmas.lv, maksājumu veikšanu internetbankās (www.ib.swedbank.lv ,  www.online.lv) 

un www.latvenergo.lv, Kurzemes virtuālo kopkatalogu 

(www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv) u.c. datu bāzēm,  e-pasta atvēršanu un 

lietošanu.  

Informācija par bibliotēku ir ievietota Ventspils Galvenās bibliotēkas mājas 

lapā un Ugāles pagasta padomes mājas lapā, kurās regulāri tiek sniegta informācija par 

aktualitātēm bibliotēkā. Par pasākumiem bibliotēkā tiek informēts arī Ugāles 

vidusskolas mājas lapas administrators. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, krājumu komplektēšanai ir tērēti tikai 35% 

no 2008. gada komplektēšanai izlietotās summas, tas ir 1090 Ls, pie kam 550 Ls no šīs 

summas ir sponsoru ziedojumi. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 2009.gadā nav 

http://www.lursoft.lv/
http://periodika.lndb.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1265030468143&AppName=2
http://www.ib.swedbank.lv/
http://www.online.lv/
http://www.latvenergo.lv/
http://www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv/
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iegādāta neviena grāmata. Bibliotēkas krājums papildināts, pateicoties sponsoru 

ziedojumiem ar 72 izdevumiem par 471 Ls un ar 175 izdevumiem no VKKF.  

No bērnu lasīšanas veicināšanas projekta “Lasi un piedalies Bērnu žūrijā” 

bibliotēkas krājums papildinājās ar 8 eks. par 25 Ls.  

2009.gadā pavisam norakstīti 692 eks. izdevumi. Darbs pie bibliotēkas krājuma 

rediģēšanas turpinās, atlasot lasītāju nolietotos un informacionāli novecojušos 

eksemplārus. 

Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja preses izdevumus lasīt bibliotēkā, kā arī 

ņemt lasīšanai mājās. 2009.gada pirmajā pusgadā tika abonēti 30 nosaukuma preses 

izdevumi pieaugušo nodaļā un 7 nosaukumu prese izdevumus bērnu nodaļā. Otrajā 

pusgadā līdzekļu samazinājuma dēļ bija jāatsakās no 11 laikrakstiem.2009. gadā preses 

izdevumu abonēšanai izlietoti par 410 Ls mazāk nekā iepriekšējā gadā, tikai 619 Ls, 

pie tam 79Ls no tiem ir sponsoru līdzekļi.  

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

 

Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi 2009. gadā: 

 brīvpieejas grāmatu krājums  

 informācija par bibliotēkas krājumu atrodama Kurzemes virtuālajā kopkatalogā 

www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv 

 kartīšu katalogs (līdz 2006. gada 1. janvārim) 

 datoru un interneta izmantošana, bezvadu internets  

 datubāzes - www.letonika.lv, www.e-likumi.lv, www.lursoft.lv, 

periodika.lndb.lv, www.filmas.lv  

 37 nosaukumu preses izdevumi  

 tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes  

 katra mēneša trešā ceturtdiena – Jauno grāmatu diena  

 pagasta padomes izdevums „Ugāles Ziņas” un sēžu protokoli  

 literatūras un mākslas izstādes 

  tematiski pasākumi  

 SBA  

Līdz ar jauno tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā, savādāks ir kļuvis darbs ar 

lasītājiem. Apmeklētāji uz bibliotēku nāk ne tikai, lai apmainītu grāmatas, bet arī 

izmantotu bibliotēkā pieejamos datorus, lai rakstītu referātus, kursu darbus, e- 

vēstules; lai meklētu nepieciešamo informāciju interneta meklētājos, izmantotu 

internetbanku. Patīkami, ka arī mazo klašu skolēni projektu darbu gatavošanā izmanto 

datoru. 

Ne visiem apmeklētājiem ir pietiekamas prasmes šajos jautājumos. Lietotāji 

bibliotēkā var saņemt konsultācijas, kā darboties ar Interneta meklēšanas rīkiem, kā 

atvērt e-pastu, darboties tajā, kā meklēt informāciju bibliotēkas elektroniskajā 

katalogā. 2009. gadā ir sniegtas 424 šādas konsultācijas. Tas ir par 282 vairāk nekā 

iepriekšējā gadā. Pozitīvā tendence saistīta ne tikai ar lietotāju intereses pieaugumu, 

http://www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://periodika.lndb.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1265030468143&AppName=2
http://www.filmas.lv/
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bet arī ar bibliotekāru kompetences palielināšanos informācijas tehnoloģiju 

jautājumos. 2009. gadā tika novadītas 6 bibliotekārās stundas vidusskolas audzēkņiem. 

Bērnu nodaļā šādas bibliotekārās stundas notiek spontāni, kad pie datoriem sapulcējas 

līdzīga vecuma un interešu bērni. 

 

Novadpētniecības darbs 

2009.gadā, lai regulāri iepazīstinātu bibliotēkas apmeklētājus ar bibliotēkā 

esošiem materiāliem par mūsu pagastu, tika izlikts izstāžu cikls „Ugāles pagasts 

vēstures griežos”. Katru mēnesi tika izlikta iestāde par atsevišķu tēmu (skolas, 

baznīcas, organizācijas un iestādes u.c.), jo presē publicētie materiāli novadpētniecības 

fondā ir daudz. Pēdējā izstāde „Vārds Ugāle grāmatu lappusēs” apmeklētājus rosināja 

vēlreiz pārlasīt tās. 

Oktobra sākumā novadpētniecības plauktu papildināja mūsu novadpētnieces un 

mākslinieces Laimdotas Junkaras apkoptā grāmata „Ugāles Stāsti”, kuras izdošanu 

atbalstīja VKKF. Bibliotēkā notika plaši grāmatas atvēršanas svētki. 

Novadpētniecības materiālu mapes un grāmatas par Ugāli un novadniekiem tiek 

rediģētas un papildinātas.  

Lai lasītājs informāciju par novadu varētu viegli sameklēt, grāmatas ar 

novadpētniecības ziņām tiek speciāli marķētas un titullapā atzīmētas attiecīgās 

lappuses. Par to, ka lasītājiem šīs ziņas ir svarīgas, liecina tas, ka darbā iesaistās arī 

paši, norādot mūsu nepamanītos rakstus.  

Sakarā ar IIS „ALISE” moduļa maiņu ir pārtraukta novadpētniecības 

dokumentu ziņu ievadīšana Kurzemes virtuālajā kopkatalogā. Šis darbs tiks atsākts 

tūlīt pēc BIS „ALISE” novadpētniecības kursu apgūšanas. 

 

Projektu izstrāde 

 

2009. gadā bibliotēka piedalījās VKKF projektā: “Lasi un piedalies bērnu 

žūrijā”. Projektā tika iegūti 8 bērnu grāmatas par 25 Ls. 

Kopā ar novadpētnieci Laimdotu Junkari 2008. gadā tika uzsākts projekts 

grāmatas izdošanai par Ugāles vēsturi. Šī mērķa realizēšanai VKKF piešķīra 3500 Ls. 

Projekts noslēdzās šī gada oktobrī ar plašiem grāmatas atvēršanas svētkiem. Grāmata 

ir ļoti pieprasīta- 500 izdotie eksemplāri tika izpārdoti dažu nedēļu laikā. Laimdota 

Junkara, piesaistot privātos līdzekļus, izdeva grāmatas papildmetienu. 

2009.gadā bibliotēka iesniedza pieteikumu Rietumu Bankas labdarības fonda 

un “Lauku Avīzes” rīkotajā projektu konkursā “Sprīdis labākai dzīvei”- grāmatu 

iegādei bibliotēkas bērnu nodaļai. Diemžēl projekts atbalstu neguva. 

  Ierobežoto līdzekļu dēļ  Ugāles pagasta padome 2009. gadā nepiešķīra līdzekļus 

grāmatu iegādei. Tāpēc tika uzrunāti politiķi un sabiedrībā pazīstami cilvēki ar lūgumu 

dāvināt Ugāles bibliotēkai grāmatas. Atsaucās Ģirts Valdis Kristovskis, Vilnis Baltiņš, 

Māris Grīnblats (TB/LNNK), Augusts Brigmanis( ZZS). Kopumā bibliotēkai tika 

saziedoti 550 Ls grāmatu un preses iegādei. 
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Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Bibliotēka atrodas PII „Lācītis” ēkā un telpu stāvoklis ir labs, lasītājiem un 

darbiniekiem piemērots. Bibliotēkā ir uzstādītas ugunsdzēsības signalizācija un 

aizsardzības signalizācija. Atbilstošs ir arī mākslīgā apgaismojuma līmenis. Bibliotēkā 

fonds ir izvietots divos stāvos. Pirmajā stāvā ir daiļliteratūras un nozaru literatūras 

fonds, datoru telpa pieaugušajiem ar 5 darba vietām. Otrajā stāvā ir bērnu nodaļa, zāle 

pasākumiem, datoru telpa bērniem ar četrām darba vietām + viena vieta blakus 

bibliotekāram individuālajām apmācībām un atsevišķa novadpētniecības istaba ar 

datora darba vietu apmeklētājiem. Lasītājiem pieejams skeneris, kopētājs, melnbaltais 

printeris. Visas bibliotēkas mēbeles ir jaunas( ne vecākas par 5 gadiem) vai kapitāli 

atrestaurētas. 2009. gadā tika izflīzēta 1. stāva lodžija( 37,3 m
2
), kuru nākotnē varēs 

izmantot kā vasaras lasītavu. Bibliotēka ir pieejama lasītājiem ar īpašām vajadzībām. 

  

Bibliotēkas personāls 

 

Bibliotēkā strādā 4 darbinieki; bibliotēkas direktore, bērnu nodaļas vadītāja, divas 

bibliotekāres. Visām ir vidējā speciālā bibliotekārā izglītība. Darba stāžs no 20 līdz 30 

gadiem.  

2009. gadā Ugāles pagasta bibliotēkas darbinieces ir piedalījušās 9 Ventspils 

bibliotēkas rīkotajos semināros un 2 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajos 

semināros „Stāstu laiks bibliotēkā”    

Pavasarī bibliotēkas direktorei Ausmai Zvingulei bija iespēja piedalīties LNB un 

LBB rīkotajā bibliotekāru pieredzes braucienā uz Ēģipti. Šī brauciena galvenais mērķis 

bija iepazīties ar Aleksandrijas bibliotēku, kura tika atvērta 2002. gadā. Bibliotēka ir 

vienkārša, taču ļoti iespaidīga. Tajā atrodas lielākā arābu manuskriptu kolekcija, kas 

visa ir digitalizēta. Latvijas bibliotekāriem bija iespēja uzzināt par informācijas 

tehnoloģiju attīstību Ēģiptē, apkalpošanas kultūru, vērot bibliotekāros procesus, 

klausīties stāstījumos un visu to salīdzināt ar savām bibliotēkām. Bibliotēkā skolu 

vajadzībām bērni un jaunieši intensīvi izmanto audiovizuālos materiālus, klausās 

mūzikas diskus. Ekskursijas laikā bibliotekāriem bija iespēja iepazīties arī ar Ēģiptes 

kultūrvēsturi. 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēkas darbībai piešķirtais finansējums ir tikai 68.47% no iepriekšējā gada 

budžeta. Tas daļēji nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. Piešķirtie budžeta līdzekļi 

ļauj uzturēt bibliotēkas aprīkojumu, abonēt nepieciešamās datorprogrammas, pasūtīt 

presi.  

  Finansējums 2008 2009 Kopējā dinamika (+/-) 

Kopā 33671 23056 - 10615 

Pašvaldības budžets 28835 21898 - 6937 
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Maksas pakalpojumi 46 8 - 38 

Sponsorējumi, ziedojumi 0 550 + 550 
 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

 

2009. gads Latvijas vēsturē paliks kā krīzes, bezdarba un sociālās spriedzes gads. 

Bibliotēka ir iestāde, kura var daudz darīt, lai palīdzētu iedzīvotājiem pārdzīvot šo 

smago posmu. Lielu sava darbalaika daļu bibliotekāram ir jāvelta pārrunām ar 

lasītājiem, jāuzklausa viņu sāpes un problēmas, jāprot uzmundrināt. Sevišķi 

vientuļajiem cilvēkiem bibliotēka ir tā vieta, kur satikties un aprunāties. Nereti 

vienkopus sapulcējas domubiedru pulciņš, kas sāk risināt kādu sev svarīgu jautājumu. 

Tad bibliotekāram ir jāprot operatīvi atrast vajadzīgo informāciju gan datorā, gan 

grāmatās. Tā piemēram tikušas apspriestas efektīvas apkures sistēmas, pieredzes 

apmaiņa mājokļa remontā, lauksaimniecība saskaņā ar dabas ritmiem un tamlīdzīgi. 

Pirmsvēlēšanu laikā bibliotēkā apmeklētāji bieži diskutē par kandidātiem un partiju 

programmām. 

 2009. gadā bibliotēkā pavisam tika organizēti 18 tematiski pasākumi. 

2009.gadā bibliotēkā izliktas 60 literatūras izstādes par dažādām tēmām: 

 Pirms 90 gadiem. Cīņas par Latvijas Valsts pastāvēšanu 

 Līdumnieks no Zlēkām. Rakstniekam Herbertam Dorbem — 115  

 „Pretī jums es stiepju rokas”. Dzejniecei Austrai Skujiņai — 100  

 Ar dzīvi bija apmierināts. Aktierim Kārlim Sebrim būtu 95  

 Lieldienas. Materiālu izstāde, par gatavošanos svētkiem un Lieldienu 

svinēšanas tradīcijām 

 Pie kājām es jutu Asūnes tīrumu zemi, bet mana dvēsele drebot meklēja debesis 

 Rakstniekam, filozofam, parapsihologam Konstantīnam Raudivem- 100 

 „ Pasaule gaida no mums rīcību, gaida stingru vārdu ” Rakstniekam Jānim 

Klīdzējam — 95  

 Ceļaspieķis. Tūrisma maršruti pa Latvija 

 Sēņu prieki. Viss par sēņu lasīšanu un to pārstrādi 

 C vitamīni. Humoreskas, anekdotes un jocīgi stāsti 

 Vēsture romānos. Dažādu vēsturisko notikumu atspoguļojums daiļliteratūrā 

 Vēsturiskie ceļojumi. Tūram Heijerdālam- 95 

 Pirts lietas . Par pirts būvēšanu un pēršanās tradīcijām 

 
Bibliotēkas bērnu nodaļa 

 

Ugāles pagasta bibliotēkas bērnu nodaļa ir Ugāles pagasta kultūras, 

informācijas un izglītības iestāde. Tā atrodas bērnudārza „Lācītis” telpās. Bērnu nodaļā 

ir datortelpa ar četrām darba vietām, pasākumu zāle, neliels bērnu stūrītis ar paklāju, 

galdiņiem un krēsliņiem. Bibliotēkas mērķis ir veicināt Ugāles bērnu un jauniešu 

daudzveidīgu informacionālo apkalpošanu, nodrošinot brīvu plašas informācijas 
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pieejamību, sekmēt izglītības iespējas, kā arī kultūras mantojuma apzināšanu. 

Bibliotēkas galvenais uzdevums- nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, 

neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus. Sniegt lasītājiem nepieciešamās 

konsultācijas darbā ar datoru, palīdzēt orientēties interneta meklēšanas 

rīkos(www.letonika.lv, www.lursoft.lv,www.filmas.lv, www.e-bibliotēka.lv  ), 

Kurzemes virtuālajā katalogā (www.katalogs.biblioteka.ventspils.lv) u.c. datu bāzēs. 

 
Bibliotēkas izmantošana 

 

 Ugāles pagastā dzīvo 369 bērni vecumā līdz 18 gadiem.  

Rādītāji 2008 2009 Kopējā dinamika 

(+,-) 

Lietotāju skaits 210 298 -12 

Apmeklējums 7709 8197 +488 

Izsniegums 6588 6991 +403 

 

 Bērnu nodaļā strādā viens darbinieks. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 30 

lietotāju. Liela daļa no tiem ir datorlietotāju. Nedaudz samazinājies lietotāju skaits. Tas 

izskaidrojams ar to, ka samazinājies iedzīvotāju skaits pagastā. Vairākas ģimenes 

2009. gadā izbraukušas no valsts. Audzis gan apmeklējums, gan izsniegums. Tas 

saistīts ar jaunajām tehnoloģijām un iespēju sameklēt jaunāko informāciju interneta 

meklētājos. Daudz skolēnu internetu izmanto mācībām un dažādiem projektiem. Liela 

daļa bērnu un jauniešu datorus izmanto izklaidei. Ne visiem ir pietiekamas prasmes, 

tādēļ ik dienu nākas sniegt konsultācijas kā darboties ar interneta meklēšanas rīkiem. 

2009. gadā ir sniegtas vairāk kā simts konsultāciju. Šie rādītāji auguši arī tādēļ, ka 

mūsu bibliotēku apmeklē daudz bērnu no kaimiņu  pagastiem, jo no 2009. gada 

augusta tika likvidēta Usmas pamatskola. Šīs skolas audzēkņi tagad mācās Ugāles 

vidusskolā. Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar PII „Lācītis” un Ugāles mūzikas un 

mākslas skolu”. Mums ir izveidojusies, loti laba sadarbība, tiek rīkoti kopīgi pasākumi. 

2009. gadā esam piesaistījuši 17 bērnudārza audzēkņu. 

 2009. gadā sniegtas 143 uzziņas. Uzziņu meklēšanā izmantots gan fonds, gan 

mūsu veidotās mapes, gan internets.  

 Regulāri informāciju par mūsu bibliotēku ievietojam Ugāles pagasta mājas lapā. 

Par pasākumiem bibliotēkā sniedzam informāciju Ugāles pagasta avīzē un laikrakstā 

„Ventas balss”. 

Komplektēšana 

 

 Viens no galvenajiem bibliotēkas uzdevumiem ir piesaistīt jaunus bibliotēkas 

lietotājus, tādēļ regulāri jāpapildina tās fonds. 2009. gads atnāca ar finansiālo krīzi un 

tā izjūtama arī mūsu bibliotēkā. 2009. gadā bibliotēkas fonda ienākušas tikai 45 jaunas 

grāmatas tai skaitā 8 Bērnu žūrijas grāmatas kopsummā par Ls168.šīs grāmatas 

iegādātas par sponsoru līdzekļiem. Bērnu nodaļā ir pieejami 7 preses izdevumi par Ls 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv,www.filmas.lv/
http://www.e-bibliotēka.lv/
http://www.katalogs.biblioteka.ventspils.lv/
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70.  2009 gadā tika norakstītas 207 grāmatas ( dublikāti, nolietotās un lasītāju 

nozaudētās). 

Katalogi 

 

 Mūsu bibliotēkā joprojām ir pieejams alfabētiskais kartīšu katalogs, taču tas 

kopš 2006. Gada 1. janvāra netiek papildināts. Arī sistemātiskais kartīšu katalogs kopš 

2005. gada netiek papildināts. Mūsu bibliotēkas grāmatu fonds elektroniski meklējams 

Kurzemes kopkatalogā www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv . 

 

Projekti        

                                                                                                                                                                                                                                                    

 Projektā „Lasi un piedalies bērnu žūrijā” īpašu uzmanību pievēršam jaunu 

lasītāju iesaistīšanai. Pateicoties šim projektam bibliotēkas lietotājus saimei 

pievienojušies astoņi lietotāji. Jau otro gadu šajā projektā iesaistām bērnudārza 

sagatavošanas grupas audzēkņus. Reizi nedēļā kopīgi lasījām grāmatas, tad kopā ar 

audzinātāju bērni pildīja anketas. Bērnudārza bērni ir mūsu nākamie lasītāji. Mēs viņus 

no pirmajiem dzīves gadiem mēģinām pieradināt pie bibliotēkas un grāmatām. 

Vēlamies, lai viņi šeit justos droši un gaidīti. Bērnudārza skolotājas ik dienas iegriežas 

bibliotēkā, lai paņemtu pasaciņas labākam miedziņam. 

 
Bērnudārza audzēkņi „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā. 

 
Sadarbība ar citām iestādēm 

 

 Ugāles pagasta bibliotēkas bērnu nodaļai jau vairāku gadu garumā izveidojusies 

ļoti laba sadarbība ar skolu, PII „Lācītis”, Ugāles mūzikas un mākslas skolu. Bērnu 

dārza audzēkņi iesaistījās projektā „Lasi un piedalies bērnu žūrijā”. Mūzikas skolas 

audzēkņi bieži ar savu muzicēšanu papildinājuši mūsu bibliotēkas pasākumus. Ieguvēji 

ir gan bibliotēka, gan mūzikas skolas audzēkņi, jo pasākums ir skanīgāks un bērniem 

iespēja uzstāties. Mākslas pulciņa audzēkņu darbiņi tiek izlikti izstādes. 

http://www.katalogs.bibliotēka.ventspils.lv/
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 Īpašas attiecības mums ir izveidojušās ar Ugāles vidusskolu. Skolotāji vienmēr 

ir atsaukušies uz bibliotēkas aicinājumu apmeklēt kādu pasākumu. Ļoti laba sadarbība 

izveidojusies ar 1.-4. klašu skolotājām un skolas bibliotēku. Iepriekšējos gados bija 

izveidojusies laba sadarbība ar Ugāles Kultūras namu, taču šī sadarbība ne jau 

bibliotēkas dēļ izsīkusi. 

 
1. klase pasākumā „Iepazīsim burtu māju”. 

 
Bibliotēkas publicitāte 

 

  Bibliotēkas tēla veidošana, informācijas resursu popularizēšanas pasākumi 

(izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi). 

 

2009. gadā bibliotēkā izliktas13. literatūras izstādes par dažādām tēmām. 

Nozīmīgākās: 

 „Mūžs kā pasaka”- Margaritai Stārastei - 95 

 „Punktiņa un Antons, Emīls, divas Lotiņas...”- Ērikam Kestneram-110 

 „Tavam skaistumam”- kā pareizi lietot kosmētiku. 

 „Līvsalas zēns-Laimonis Vāczemnieks” 

 „Latviešu pasaku tēvs-Kārlis Skalbe” 

 „Mēs Latvijai” 

 „Ziemassvētku kamolīti ritinot” 

            2009. gada februārī savu veikumu rādīja Ugāles vidusskolas bērnu mākslas 

studijas „Iesākums” audzēkņi.  

2009. gads bijis ļoti smags finansiālajā ziņā. Vēl joprojām, kopš izveidots 

novads, esam nedroši par savu nākotni.  

 
11. Ugāles vidusskola 

 

Ugāles vidusskolā skolēnu apmācība notiek pēc četrām apmācības 

programmām: 

 Vispārējā pamatizglītības programma; 

 Vispārizglītojošās vidējās izglītības programma; 
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 Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klases) pedagoģiskās korekcijas 

programma; 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma.  

2008./2009. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 294 skolēni: 5 

sākumskolas, 8 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas 

un mācību procesu nodrošināja 32 pedagogi. Visiem ir augstākā izglītība, 7 ir 

pedagoģijas vai mācību priekšmetu zinātņu maģistri.  

Skolēnu skaita izmaiņas sākumklasēs ietekmē dzimstības samazināšanās 

Ugāles pagastā, vidusskolā noteicošais faktors ir skolēnu motivācija iegūt tālāko 

izglītību.  

Skolā mācās arī skolēni no blakus pagastiem. Skolēnu skaits pārsvarā tiek 

papildināts ar skolēniem no Usmas un Puzes pamatskolu beidzējiem, atsevišķi skolēni 

mācās no Zlēkām, Popes un Ventspils.  

Lai nodrošinātu savlaicīgu un Izglītības likumā obligāti noteikto 

pamatizglītības ieguvi skolā ir licencēta pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) 

pedagoģiskā korekcijas programma un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

programma. Programma ir paredzēta skolēniem ar vājāku sniegumu mācību 

priekšmetos, kam par iemeslu ir sociālas problēmas un fizioloģiska rakstura aizture.  

Vidusskolas 12.klasē skolēni 2008./2009. mācību gadā turpina apgūt 

vispārizglītojošo programmu izvēloties eksakto vai humanitāro virzienu. Šo iespēju 

nodrošina pašvaldības līdzdalība programmu finansēšanā. 

Aktuāla ir pedagogu tālākizglītība. Jau pāris gadus plānveidīgi turpinās 

pedagogu senāk gūtās izglītības atbilstības pastāvošo programmu prasībām 

izvērtējums. Nepieciešamības gadījumā pedagogi apmeklē valsts budžeta finansētos 

vai maksas kursus. Turpinājies pašvaldības atbalsts transporta izdevumu un atsevišķu 

maksas kursu izdevumu segšanā. Vairāki skolotāji ir ieguvuši otru augstāko izglītību. 

2008./2009.mācību gadā skolā darbu sāk sociālais pedagogs. 

2009.gadā  no darba Ugāles vidusskolā aizgājuši 5.skolotāji, bet darbā 

pieņemti 3 skolotāji. Notikusi arī direktoru maiņa. No 2009.gada 10.augusta par skolas 

direktori strādā Lāsma Millere.  

Problemātiska ir jauno pedagogu nodrošināšana ar pilnu darba slodzi, jo 

notiek klašu skaita samazinājums, līdz ar to samazinās arī stundu skaits. Pastāvošā 

valsts politika skolotāju atalgojuma noteikšanā arī ir faktors, kas attur jauniešus no 

skolotāja profesijas apguves un darba specialitātē pēc augstākās pedagoģiskās 

izglītības iegūšanas.  

Skola turpina īstenot plašu skolēnu interešu izglītības programmu klāstu. 

Skolā darbojās 2 kori (1.-4.klašu un 5. – 9. klašu kori) vairāki vokālie ansambļi,  sporta 

deju grupas, dramatiskais kolektīvs, mākslas pulciņi, kokapstrādes pulciņš, 

orientēšanās sporta pulciņš, vidusskolas skolēniem ekonomikā Junior Archivement 

(ASV) komandu datorspēle MESE, blokflautu ansamblis un citi interešu izglītības 

kolektīvi. Ar Ventspils rajona skolēnu nama finansējumu skolā darbojas sporta deju un 

skatuves runas pulciņš. 

Kā fakultatīvi apgūstamus priekšmetus skolēni var izvēlēties: 

Vēstures pamatus 5.klasei; 

Sociālās zinības 8.klasei; 

Mākslu 10. - 11.klasei; 

Tehnisko grafiku 11.-12.klasei; 

Ekonomiku 10.-12.klasei 
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Nozīmīgākie skolas attīstībai paredzētie ieguldījumi 2009.gadā bija 

līdzfinansējums ERAF projektam „Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamajiem ar kustību traucējumiem”. 

Problēmas: 

  Nepieciešams remonts skolas bijušā internāta ēkas korpusā un 

ugunsdzēsības signalizācijas 2.kārtas  ierīkošana.  

 
12. Mūzikas skola 

Darbības mērķi. 

   Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir 

Ventspils novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Skolas darbības mērķis ir veidot 

izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes 

mūzikas un mākslas  izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.  

   Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums 

un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums. 

 
Darbība – rezultāti, sasniegumi 

 

     Skolā 2008./09.mācību gadā strādāja 9 pedagogi, mācījās 62 audzēkņi – gan 

ugālnieki, gan arī bērni no kaimiņpagastiem – Puzes, Popes un Usmas. Skolā varēja 

apgūt klavierspēli, akordeona spēli, sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu spēli. 

2009.gada pavasarī skolu beidza 5 absolventi –  3 pianistes, 1 trompetists un 1 

flautists. 2009. gada rudenī skola tika reorganizēta par Ventspils novada Ugāles 

Mūzikas un mākslas skolu un izglītības programmu piedāvājumam pievienojās arī 

„Vizuāli plastiskā māksla”, tādējādi skola bija tiesīga īstenot pavisam 10 licencētas 

izglītības programmas. 

    Mācības 2009./10. mācību gadā uzsāka 64 bērni; 50 no tiem – mūzikas, 14 – 

mākslas programmā. 7 pedagogi strādāja mūzikas, viens – mākslas programmā. Skolai 

ir viens tehniskais darbinieks – apkopēja/dežurante. 

    Skolas darba būtiska sastāvdaļa ir kultūrizglītojoša darbība pagastā – koncerti skolā 

un bērnudārzā, koncertlekcijas, veltītas atsevišķu komponistu daiļradei utt.   

    2009. gada pirmajā pusē Skola ar koncertu viesojās PII „Lācītis” . 30.aprīlī 

piedalījāmies Latvijas mūzikas un mākslas skolu akcijā „Iestādi ideju!”.  31.oktobrī 

sniedzām skolas bijušo un esošo pedagogu koncertu. 11. novembrī mūzikas skolas 

audzēkņi  koncertējuši Ventspilī, reģiona mūzikas skolu festivālā „Muzicējam kopā”. 

Decembrī Skola sniedza tradicionālo I semestra atskaites koncertu. 

  Skolas audzēkņi pārskata gadā piedalījušies arī  daudzos pagasta organizētajos 

koncertos un pasākumos. 

    2009.gadā gūti šādi radošie sasniegumi: 

 Latvijas mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle audzēkņu  valsts konkursa II kārtā Ugālē 25.februārī 

piedalījās un saņēma Atzinības rakstus Ugāles Mūzikas skolas audzēkņi 

Mariss Gredzens un Pēteris Āboliņš ( ped. Karolīne Vancāne). 

Citos konkursos/festivālos  pārskata gadā Skolas audzēkņi diemžēl nevarēja piedalīties 

ierobežotā finansējuma dēļ. 

 

 



170 

 

 
Budžets, tā izlietojums 

 

    Skola finansējumu saņem no valsts un pašvaldības, vecāki piedalās ar 

līdzfinansējumu,  

  Vecāki par bērna mācībām mūzikas skolā līdz 2009.gada 1.jūnijam maksāja Ls 4,- 

mēnesī. Ja no ģimenes mācās vairāki bērni, tad par katru nākamo bērnu  maksa par 

mācībām mūzikas skolā bija Ls,- 2 mēnesī. 2009.gada rudenī līdzfinansējuma apjoms 

tika mainīts; ar 27.11.2009.stājās spēkā „Noteikumi par Ugāles MMS izglītojamo 

vecāku līdzfinansējumu”, kas nosaka maksu par mācībām mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes izglītības programmās Ls 8,- mēnesī. Atlaides par mācībām 

vairākiem bērniem no ģimenes tika saglabātas. 

   Budžeta līdzekļi izlietoti saskaņā ar pagastā iesniegto un apstiprināto mūzikas skolas 

2009.gada ieņēmumu un izdevumu tāmi. Tā kā finansējums bija ierobežots, 

pamatlīdzekļi iegādāti netika. Izdevumi bija plānoti  tikai iestādes uzturēšanai, 

saimniecības precēm, mācību dokumentācijai, biroja precēm u.tml. 

   
13. Pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis” 

 

 
  

Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” atrodas Ugāles pagasta centrā. Vienā 

ēkā ar „Lācīti” mīt Ugāles pagasta bibliotēka, Ugāles bērnu bibliotēka un Ugāles bērnu 

mūzikas, mākslas skola.  

Ar 2009. gada 1. septembrī iestādi apmeklēja 105 dažāda vecuma un tautību 

pirmsskolēni. Komplektētas 6 dažāda vecuma grupas: 

 
Grupa Bērnu skaits Skoltājas Skolotāju palīgi 

1,5- 3 gadīgo bērnu 

grupa 
17 

Sandra Leigute 

Baiba Kečko 
Maiga Kantiņa 

3- 4 gadīgo bērnu 

grupa 
22 

Evija Čače 

 Ilva Rūmniece 

 

Dace Venškevica 

4-5 gadīgo bērnu 21 Ingrīda Ziemiņa Ilona Indriksone 
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grupa Svetlana Gintere 

5-6 gadīgo bērnu 

grupa A 
14 

Veronika Tropiņa 

Rita Bugajenko 
Līga Nakurte 

5-6 gadīgo bērnu 

grupa B 
13 

Iveta Dansone 

Guna Ūrmane 
Inna Jermolajeva 

6- 7 gadīgo bērnu 

grupa 
18 

Daina Vispoļska 

Inga Rēdele 
Vija Kalmane 

 

5 -7 gadīgo bērnu grupās notiek obligātā sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai.   

Mācību procesu pirmsskolas izglītības iestādē organizē 16 pedagogi, tajā 

skaitā mūzikas skolotāja, logopēde, Montesori pedagogs, metodiķe un vadītāja. No 16 

pedagogiem augstākā izglītība ir 13 pedagogiem, no kuriem 2 ir maģistri, bet 3 studē 

pirmsskolas specialitātē. Pedagoģisko procesu organizēt palīdz 6 skolotāju palīdzes. 

Par bērnu labklājību rūpējas 8 tehniskie darbinieki.  

Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionalitāti tālākizglītības kursos. Šajā 

kalendārajā gadā dažādu institūciju rīkotos kursus apmeklējuši 2 pedagogi. Divi 

pedagogi beidza Latvijas Universitāti iegūstot bakalaura grādu izglītībā. Skolotāja 

Daina Vispoļska par radošu darbu pirmsskolas audzēkņu izglītošanā saņēma Ventspils 

novada domes pateicību. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” budžetu veido pašvaldības 

finansējums, vecāku maksas un valsts dotācijas 5 un 6 gadīgo bērnu obligātajai 

sagatavošanai pamatizglītības apgūšanai. 

Pirmsskolas izglītības darba saturu, mērķus un uzdevumus nosaka “Pirmsskolas 

izglītības programma”. 

Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku 

attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi 

mērķtiecīgi palīdzot bērnam sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

Pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir:  

 sekmēt bērna dažādu veidu kustību apguvi un fizisko spēju attīstību; 

 sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un 

gribas attīstību; 

 veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstīšanos, nodrošinot zināšanu 

un prasmju apguvi; 

 sekmēt bērna pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, 

apkārtējo vidi; 

 sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību. 

Lai sekmīgi apgūtu pirmsskolas izglītības programmu, katrai vecuma grupai ir 

noteikts rotaļnodarbību saraksts. Rotaļnodarbības tiek organizētas rīta cēlienā. Par 

pamatu rotaļnodarbību saturam kalpo nedēļas tēma. Divreiz gadā skolotājas izvērtē 

mācību programmas apguves rezltātus un kvalitāti. Uz iegūto rezultātu bāzes plāno 

turpmāko pedagoģisko procesu virzību. 

Papildus Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātajai programmai, varam 

piedāvāt bērniem individuālās nodarbības runas attīstīšanai, kuras vada logopēde Ilze 

Upeniece un nodarbības Montesori kabinetā, kuras vada Anda Aumale un Ilze Gulbe.  

Mācību procesa ietvaros tiek organizēti latviešu tautas tradīciju un gadskārtu 

svētki, kā arī netradicionāli svētki un pasākumi. Lielākā daļa svētku domāta bērnu 

priekam, labsajūtai un jaunas pieredzes un zināšanu apguvei. Pie tādiem svētkiem 
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pieder ~ konkursi, sporta aktivitātes, degustācijas, tematiskie rotaļu rīti un 

pēcpusdienas. 

Lielākā laika posmā apgūto prasmju un iemaņu prezentēšana plašākai 

auditorijai notiek ~ Miķeļos, Mārtiņos, Ziemassvētkos, Lieldienās un izlaidumā. 

 Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās Ventspils novada Izglītības 

pārvaldes organizētajos, pirmsskolai veltītajos pasākumos.  

 Paši esam organizējuši Ventspils novada bērnu izteiksmīgās runas konkursu 

veltītu dzejnieka H. Dorbes 115. dzimšanas dienai “Es un mani draudziņi”. Organizēti 

semināri- praktikumi par bērnu runas attīstību, matemātisko priekšstatu apguvi un 

vizuālās mākslas apguves metožu dažādošanu. 

 Piedalījāmies Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas 

rīkotajā bērnu zīmēšanas konkursā „Mana mīļa māmiņa”, un saņēmām 

Pateicības rakstu par aktīvu dalību šajā konkursā. 

 Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas 

ķirurģijas centra un latvijas Mutes veselības centra rīkotajā zīmējumu 

konkursā „Smaids” Kurzemes novada trīs uzvarētāju vidū ir „Zīļuku” 

grupas (skolotājas.R. Bugajenko, V. Tropiņa) audzēkne Beatrise 

Strausmene. 

 Mutes veselība veicināšanas programmas”Wrigley” ietvaros, sadarbībā 

ar RSU stomatoloģijas institūta Mutes veselība centru, zīmēšanas 

konkurss “Zobiņš un Draugi” novada posmā tika iegūtas 3 balvas- skolas 

somas( Kitija Ziemiņa, Elizabete Guilbe un Pauls Slanķis). 

 Zemkopības ministrijas un Latvijas kokrūpniecības federācijas rīkotajā 

konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” Dainas Vispoļskas un Ingas Rēdeles 

„Kukainīšu” grupas audzēkņi ieguva 3. vietu, savukārt Ilvas Rūmnieces 

un Evijas Čačes „Sprīdīša” grupas audzēkņi izpelnījās laureātu godu.  

„Sprīdīšu ” grupai par nopelniem kā balvu piešķīra ekskursiju. 

 Organizējām pedagogu radošo darbu izstādi „Iedvesma”, kurā bija 

skatāmi pedagogu pašdarinātie mācību materiāli un uzkate.  

 Divas skolotājas( Daina Vispoļska un Ilva Rūmniece) sāka dalību ESF 

projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, kuru pabeidza 2010. gadā. 

    Liels notikums bija Latvijas prezidenta Valda Zatlera un viņa kundzes Lilitas 

Zatleres viesošanās mūsu iestādē 2009. gada 17. februārī.  

   Arī turpmāk veidojot pirmsskolas izglītības iestādes tēla un darbības vīzijas, esam 

iecerējuši pilnveidot mācību un audzināšanas darba procesu, plānojam prezentēt savus 

sasniegumus, pārbaudīt savu varēšanu piedaloties dažādos konkursos, gūt jaunas idejas 

un pārņemt labāko pieredzi,  sadarbojoties ar sava novada un citu novadu pirmsskolas 

izglītības iestādēm.  

   Mēs ceram uz labu sadarbību ar Ventspils novada domi, izglītības un kultūras 

iestādēm.  
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Usmas pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 

 
    Šis ir Usmas pagasta padomes un pārvaldes  2009.gada kopējais publiskais pārskats, 

kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 72.pantu un 

likumu "Par budžetu un finansu vadību". 

    Usmas pagasta padomes darbība tiek atspoguļota  rajona laikrakstā "Ventas Balss". 

Gadījumos, kad Latvijas Republikas likumdošana prasa publicēt ziņas par konkrētām 

pašvaldības darbībām, tiek ievietoti sludinājumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un 

"Ventas Balss".  

     Šajā pārskatā atspoguļota Usmas pagasta padomes deputātu, amatpersonu un 

speciālistu darbība, komiteju un komisiju darbs līdz 2009. gada 1.jūlijam. Ar Ventspils 

novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1§) „Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota Ventspils 

novada pašvaldības iestāde – Usmas pagasta pārvalde. Apskatīta finansu līdzekļu 

plūsma, sniegts neliels ieskats Usmas pagasta dzīvē, kā arī uzsvērts svarīgākais, kas 

paveikts 2009.gadā Usmas pagastā. 

1.USMAS PAGASTA VISPĀRĒJAIS APRAKSTS 

    Usmas pagasts atrodas Latvijas ZR daļā, Ventspils rajona austrumu daļā. Pagasts 

robežojas ar Ventspils rajona Ugāles, Puzes un Zlēku pagastu, Talsu rajona Ģibuļu 

pagastu un Kuldīgas  rajona Rendas un Rumbas pagastiem.  

    Usmas  pagasta kopplatība ir 21950,9 ha, no kuras: meži aizņem – 59,7%, otru 

lielākā pagasta platība atrodas zem ūdeņiem – 15,5 %, trešā lielākā platība – 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes –8 %. 

Attālumi: no pagasta centra līdz rajona centram – Ventspilij - 50 km, līdz Rīgai – 145 

km. Tuvākā dzelzceļa stacija – Usma – 5 km. Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes 

autoceļš: Rīga – Ventspils un dzelzceļš:  Rīga-Ventspils . Pagasta teritorijā esošie 

valsts meži iekļaujas Ziemeļkurzemes virsmežniecības Ugāles mežniecībā.  
   2009.gada 1.janvārī iedzīvotāju skaits – 610, no tiem 115 virs darba spējas 

vecuma,28 invalīdi un 112 iedzīvotāji līdz darba spējas vecumam, iedzīvotāju blīvums 

uz km
2
 –3.52 .Reģistrētais bezdarba līmenis 2009.gada 1.janvārī – 8,50 %,  

    Lielākā apdzīvotā vieta ir Usma ar 280 iedzīvotājiem.  

    Pagastā tradicionāli attīstītākā nozare ir tūrisms. Lielākie uzņēmumi pagastā – SIA 

„Usmas kempings” , z/s Bērziņi” un z/s „Strazdiņi”. Visi šie uzņēmumi kopā 

nodrošina vairāk nekā 20 darbavietu. Otra lielākā nozare ir kokapstrāde, kur 

nodarbināti tiek ap 40 strādājošiem un lielākais uzņēmums ir SIA ,,Alegro”. 

    Pagasta teritorijā atrodas: pamatskola, feldšerpunkts,  pasta nodaļa, tautas nams, 

bibliotēka,  kā arī vairākas atpūtas vietas (telšu vietas), degvielas uzpildes stacija,  

vairāki veikali un kafejnīcas.  

     Dabas neskartība, Usmas ezers, zivju un putnu bagātība, smilšainā pludmale, ogu 

un sēņu meži, klusums un miers piesaista ceļotājus. Interesanti apskates objekti: 

luterāņu baznīca, Moricsalas ekspozīcijas zāle, Aļļu priede ,Stiklu purvi. Tālāka 

pagasta attīstība būs atkarīga no tā, cik saprātīgi un efektīvi tirgus ekonomikas 

apstākļos, tiks izmantoti vietējie dabas resursi, esošā ekonomiskā bāze, ģeogrāfisko 

apstākļu priekšrocības. 
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2.USMAS PAGASTA PADOMES SASTĀVS UN STRUKTŪRA 

     Usmas pagasta padome ir valsts pārraudzībā esoša iestāde, kura nodrošina likumā 

noteikto pašvaldību patstāvīgo un Valsts deleģēto funkciju izpildi Usmas pagasta 

teritorijā. 

Usmas pagasta padomes administrācijas darbinieki 2009. gadā 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats 

1. Gendrihs ŠĶESTERS Priekšsēdētājs 

2. Anita MEIERE Sekretāre 

3. Dace ĀBOLIŅA Grāmatvede 

4. Lia GRIEZE Kasiere 

  
Usmas pagasta padomes deputāti  

2005 – 2009 
Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats 

1. Gendrihs ŠĶESTERS Pagasta padomes priekšsēdētājs 

2. Ēriks UPĪTS Deputāts 

3. Dace JANSONE Deputāte 

4. Ilzīte SJATČIHINA Deputāte 

5. Andrejs ĶEIZARS Deputāts 

6. Andris VEIGULIS Deputāts 

7. Mārīte KĻAVIŅA Deputāte 

Usmas pagasta padomē, likumdošanā noteikto funkciju izpildei, darbojas divas 

pastāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja, priekšsēdētājs Gendrihs ŠĶESTERS. 

 Sociālā, izglītības un  kultūras jautājumu komiteja, priekšsēdētāja Dace 

JANSONE 

Atsevišķu pagasta padomes funkciju pildīšanai izveidotas un darbojas šādas komisijas: 

 Vēlēšanu komisija, 

 Privatizācijas komisija, 

 Administratīvā komisija, 

Usmas pagasta padomes pakļautībā ir šādas pašvaldības iestādes: 

 ―        Usmas pamatskola, 

 ―        Tautas nams, 

 ―        Usmas pagasta bāriņtiesa, 

 ―        Usmas bibliotēka. 

       Usmas pagasta komunālā saimniecība 

    Usmas pagasta padomes iestāžu koordināciju, padomes lēmumu izpildi un 

struktūrvienību darba organizāciju no 2009 gada februāra mēneša veica padomes 

priekšsēdētāja vietnieka vietas izpildītājs Ēriks Upīts.  
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     2009.gadā Usmas pagasta padomē un struktūrvienībās strādāja 40 darbinieki. 

Pagasta padomes administrācijā strādāja  4 darbinieki.  

3. PASTĀVĪGO KOMITEJU DARBS 

3.1. Komiteju sastāvs un uzdevumi 

Finanšu komiteja 

Priekšsēdētājs: Gendrihs ŠĶESTERS (atbilstoši likuma "Par pašvaldībām” 62.pantam 

padomes priekšsēdētājs vada finansu komitejas darbu). 

Locekļi:  

Ilzīte SJATČIHINA, 

Mārīte KĻAVIŅA, 

Andrejs ĶEIZARS 

Ēriks UPĪTS 

Sociālā, izglītības un  kultūras jautājumu komiteja 

Priekšsēdētāja: Dace JANSONE 

Locekļi: 

Andrejs ĶEIZARS, 

Andris VEIGULIS, 

  

Pagasta padomes izveidotās komitejas veica šādus pienākumus: 

 sagatavoja jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs, 

 sniedza atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, 

 izskatīja pagasta padomes un tās iestāžu budžeta projektus, 

 kontrolēja pašvaldības struktūrvienību un iestāžu izdevumus. 

 

3.2. Sociālā,  izglītības un  kultūras jautājumu komiteja 
   Komitejas sēdēs tika lemts par kultūras pasākumiem, pamatskolas skolēnu 

prēmēšanu, 2009.gada budžetu,  par pabalstu piešķiršanu u.c. aktivitātēm. Regulāri 

tika izskatīti jautājumi saistībā ar Usmas pamatskolu, kultūras un sporta dzīves 

aktualitātēm, kā arī iesniegumi par līdzekļu piešķiršanas iespējām kultūrai, sportam un 

izglītībai, protams, iepriekš izvērtējot līdzekļu piešķiršanas lietderību un iespējas. 

 

3.3.  Finanšu komiteja 
    2009.gadā finanšu komitejas sēdēs tika spriests par 2009gada budžeta projektu,tā 

grozījumiem un citi ar pagasta finansiālo darbību saistīti jautājumi Pagasta padomes 

budžets ik gadus tiek veidots un pieņemts saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. 

panta otrās daļas 2.punktu un 46 pantu, un likuma “Par pašvaldību  budžetiem” 

normām. 

 
4. INFORMĀCIJA PAR BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU 

4.1. Kopsavilkuma bilance 
N.p.k   Gada 

sākumā 

Gada beigās 

  

1. Aktīvi 1567255 1268323 

1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 1167774 1198737 

1.2. apgrozāmie līdzekļi 399481 69586 
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2. Pasīvi 1567255 1268323 

2.1. pašu kapitāls 1472387 1198157 

2.2. kreditori  94868 70166 

    

 

4.2. Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

N.p.k.   2007.gads 2008.gads 2009.gads 

izpilde izpilde Apstiprināts 

plāns 
izpilde 

1. Ieņēmumi kopā 301953 551979 293334 266331 

1.1. Dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem 

-  - - 

1.2. Dotācijas īpašiem 

mērķiem 

23257 58485 31611 31611 

1.3. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

24206 24855 28922 28247 

1.4. Ārvalstu finansu palīdzība - - - - 

2. Izdevumi kopā 290617 340304 522580 479352 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 263068 339096 369526 335515 

2.1.1. Atalgojums, d/d 

soc.nodoklis 

126465 321711 160140 172090 

2.1.2. Komandējumi 648 181 117 80 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 2485 5530 6977 6534 

2.1.4. Pārējie uzturēšanas 

izdevumi 

128758 36906 198084 153021 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem m-

kopā 

27549 1208 153054 143837 

2.2.3. Kredītu procentu nomaksa 4712 4208 4208 3790 

3. Nodarbinātība - - - - 

3.1. Faktiskais nodarbināto 

skaits 

45 45  45 

3.2. Vidējā darba alga 234 304  257 

4.3. Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums pēc valdības funkcijām, 

Klasif.kod

s 

Izdevumu nosaukums 2007.gad

s 

2008.gad

s 

2009.gads 

apstiprinā

ts plāns 

izpilde 

  Izdevumi kopā 290617 551979 522580 479352 

01.000 Izpildvaras un 

likumdošanas 

institūcija 

36624 22190 95885 95185 

02.000 Aizsardzība - - - - 

03.000 Sabiedriskās kārtība un 

drošība, tiesību 

aizsardzība 

2131 60 3017 2440 

09.000 Izglītība 155502 69682 230696 208227 
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07.000 Veselības aprūpe 2602 4374 5858 5814 

10.000 Sociālā nodrošināšana 8535 5523 8206 7519 

06.000 Dzīv. un komunālā 

saimn.,vides 

aizsardzība 

54362 82443 143764 127747 

08.000 Brīvais laiks, sports, 

kultūra un reliģija 

14770 12100 16170 14278 

04.000 Lauksaimn.,zvejniecīb

a ekonomiskā darbība 

16091 3275 18984 18142 

4.4. Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums 

N.p.k.   2007.gada 2008.gada 2009.gads 

izpilde izpilde apstiprināts 

plāns 

izpilde 

1. Ieņēmumi - kopā 46183 56492 28914 22080 

1.1. Īpašiem mērķiem iezīmēti 

ieņēmumi 

288 328 400 257 

1.2. Transporta ieņēmumi no 

rajona padomēm 
45484 55390 27754 21578 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
411 774 760 245 

1.3. Ārvalstu finansu palīdzība - - - - 

2. Izdevumi - kopā 2332 2231 173677 151725 

2.1. Uzturēšanas izdevumi – 

kopā 

2332  147406 126920 

2.1.1. Atalgojumi, d/d 

soc.nodoklis 

-    

2.1.2. Komandējumi - - - - 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas - - - - 

2.1.4 Pārējie uzturēšanas izd. 2332 2231 147406 126920 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

- - 26271 24805 

2.2.1. Kapitālās iegādes - - - - 

2.2.2. Kapitālais remonts - - - - 

3. Nodarbinātība         

3.1. Faktiski nodarbināto skaits     

3.2. Vidējā darba alga     
 

4.5. Pašvaldības nekustāmais īpašums (uz 2009.gada 31.decembri) 

Periods Summa – 

kopā 

Ēkas Zeme 

    

31.12.2007. 1061618 1051578 10040 

31.12.2008. 1526759 1264083 262676 

31.12.2009. 1068579 805903 262676 
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9. IZGLĪTĪBA 

Usmas  pagasta teritorijā atrodas: 
Usmas pamatskola 
    Usmas pamatskolā  2008/2009. mācību gadā mācījās 52 skolēni . Skolā strādā 12 

pedagogi. Usmas pamatskola ir nodrošināta ar kvalificētiem kadriem (pasniedzēju ar 

likumam atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju īpatsvars sastāda 92%). 

Pamatskolā nav problēmas ar jaunu – kvalificētu kadru piesaisti, jo  pašvaldība iespēju 

robežās jaunajiem speciālistiem cenšas nodrošināt iespēju mācīties un apgūt augstāko 

izglītību.  
     Lai skolu uzturētu atbilstoši visām izglītības un celtniecības normām, skolā regulāri 

tiek veikti plānveida celtniecības un remonta darbi, 2008. gadā  veikta skolas ēkas 

siltināšana. 
     Ar 2009. gada septembri pamatojoties uz Ventspils novada domes lēmumu Usmas 

pamatskola tika likvidēta.Lielākā daļa pagasta bērnu sāka mācīties Ugāles vidusskolā 

un daļa Talsu novada Spāres pamatskolā .Pagasta pārvalde pilnībā nodrošināja skolēnu 

pārvadāšanu.  

10. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE 

Pagasta teritorijā darbojas feldšerpunksts, kur divas reizes mēnesī pieņem 

ģimenes ārsti, pārējās darba dienās līdz gada beigām  strādāja feldšerpunkta vadītāja. 

Pagasta padome nodrošināja feldšerpunktu ar pirmās palīdzības sniegšanai 

nepieciešamajiem medikamentiem.Sociālajā aprūpē pagastā strādāja viens darbinieks 

uz pusslodzi..Tika sniegta palīdzība dokumentu noformēšanā nosūtīšanai uz 

sociālajām iestādēm. Konsultācijas par jebkuru jautājumu, kas saistās ar sociālā 

darbinieka kompetenci.Daļēji tika segti zobu protezēšanas izdevumi, kā arī slimnīcu 

pakalpojumi. Uz ziemassvētkiem tika sarūpētas paciņas bērniem. 

11. KULTŪRA 

 

Tautas nams (~80 vietas) celts 1990.gadā.  

    2009. gadā tautas namā strādāja divi algoti štata darbinieki  - kluba vadītāja un  

apkopēja. 2009. gadā Usmas Tautas namā un estrādē uzstājās vairāki populāri 

mākslinieki un grupas. Notika vairākas teātra izrādes,  tika atzīmēti Morica svētki, un 

citi svarīgi atceres datumi. 

 

Bibliotēka 

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

       Usmas pagasta apkalpojamā mikrorajonā uz 2009.gada 31.decembri bija 600 

iedzīvotāju ( 2008.g.- 619 ), tai skaitā 35 bērni vecumā līdz 6 gadiem, 99 bērni un 

jaunieši vecumā no 7 – 18 gadiem. Aptuveni 30 iedzīvotāji, kuri deklarējušies Usmas 

pagastā ,bet pastāvīgi šeit nedzīvo ( strādā ārvalstīs). No šā gada 1.septembra slēgta 

Usmas pamatskola. 2009. gadā pagasta bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 190 

pastāvīgie lietotāji, jeb 32% pagasta iedzīvotāju. Bibliotēkas pastāvīgie lietotāji bija: 

 Strādājošie –28% 

 Mācību iestāžu audzēkņi – 35% 



179 

 

 Nestrādājošie un pensionāri -37% 

      2009.gads iezīmēja lielas un būtiskas pārmaiņas Usmas bibliotēkas darbībā – 

27.janvārī atklāja bibliotēkas jaunās telpas – ērtākas, plašākas. Jaunajās telpās ir labāk 

pārskatāms fonds, ir zona lasīšanai uz vietas bibliotēkā, istaba bērniem, izstāžu un 

pasākumu telpa, atsevišķa telpa ar darba vietām datorlietotājiem. 

      Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāti sekojoši pakalpojumi: 

 Iespieddarbu krājums – 5552 vienības; 

 18 nosaukumu periodiskie izdevumi ( arī lasīšanai mājās ); 

 3 abonētās datu bāzes ( Letonika, NAIS un nozare. lv ); 

 5 datorizētas lietotāju darba vietas;  

 Interneta resursi; 

 Uzziņas un konsultācijas informācijas meklēšanā; 

 35 izstādes un 10 tematiski pasākumi; 

 Novadpētniecības datu izmantošana; 

 Bibliotēka 2009.gadā bijusi lietotājiem pieejama 218 dienas (atvērta 35 stundas 

nedēļā ). 

      Bibliotēkas izmantošanas dinamika 2008., 2009.g. 
 2008 2009 Kopējā 

dinamika 

Lietotāju skaits 197 190 -7 

Izsniegums 6552 6530 -22 

Apmeklējumu skaits 3128 3949 +821 

     Bibliotēkas apmeklējumu pieaugums skaidrojams ar to, ka sociālie apstākļi laukos 

veicina vairāk izmantot bibliotēkas bezmaksas pakalpojumus – internetu, 

iespieddarbus, dažādas kultūras izpausmes. Bibliotēka kalpojusi arī kā komunicēšanās 

vieta visu vecumu pagasta iedzīvotājiem. 
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika   

Fonda dinamika 2008. un 2009.g. 

 2008 2009 Dinamika 

Izslēgts Ienācis Kopā Izslēgts Ienācis Kopā  

Grāmatas 1365 264 5805 441 126 5480 -325 

Seriāli 14 20 76 31 13 58 -18 

KOPĀ 1379 285 5882 472 141 5552 -330 
 

 

      Usmas bibliotēka fonda komplektēšanai 2009.gadā izlietojusi 570 Ls no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, no tiem - 353 Ls grāmatu iegādei, 223 Ls - 

periodisko izdevumu pasūtīšanai. Pagasta pārvaldes finansu iespējas 2009. gadā bija 

ļoti ierobežotas. Dāvinājuma kārtā bibliotēka saņēmusi 38 grāmatas par 169 Ls. No 

VKKF saņemtas 8 grāmatas par 36 Ls (Lasīšanas veicināšanas apakšprogrammā 

„Bērnu Žūrija”- par 23,79 Ls ) 2009.gadā norakstīti 8,5% no kopējā krājuma, ienācis 

2,5% no kopējā krājuma. 

      Bibliotēka cenšas pildīt akreditācijas komisijas atzinumu – strādāt pie bibliotēkas 

krājuma atlases un pilnveides. 

      Lai labāk apkalpotu bibliotēkas lietotājus, 2009. gadā vairāk pielietota iespēja 
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izmantot grāmatu kopas no Ventspils galvenās bibliotēkas, arī kaimiņu pagasta – 

Ugāles bibliotēkas krājumiem. Gadā kopā saņemti no citām bibliotēkām 281 sējumi. 

Labu literatūru piedāvāja ceļojošās izstādes – „Eiropas literatūras mozaīka” un 

rotējošā fonda grāmatu kopu izstādes.2009, gadā Usmas bibliotēkā pabijušas 5 šādas 

izstādes. 
 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

     Pašreiz bibliotēkā darbojas valsts publisko bibliotēku attīstības projektu ietvaros 

saņemtie 6 datori,1 printeris, 1 multifunkcionālā iekārta (lietotājiem 5 datori).Bez 

tam bibliotēkā atrodas Usmas pagasta publiskā interneta pieejas punkts (PIPP), kurš 

atrodas pagasta bibliotēkas pārraudzībā.2009.gadā reģistrēti 2916 datorlietotāji. Šajā 

gadā organizēta grupa apmācībai pamatprasmēs darbam ar datoru (10 nodarbībās). 

Apmācībās piedalījās 10 interesenti. 

     Sniegta metodiska un praktiska palīdzība datorlietotājiem informācijas meklēšanā 

datubāzēs www.lvva-raduraksti.lv, LNB digitālajā bibliotēkā, u.c. 

Bibliotēkas lietotāji piedalījušies Letonikas rīkotajā konkursā „Meklē un atrodi 

letonika. lv”, aptaujā „Latvijas gada monēta 2008”. 

    Skolēniem notikusi iepazīšanās ar vietni www.zibo.lv un konkurss „No elektrības 

nebaidies – iemācies un draudzējies!”Lai iesaistītu skolēnus izglītojošām nodarbēm 

internetā, veidotas ātrās viktorīnas ”Atrodi pareizās atbildes” 
 

Sniegto uzziņu skaits 

2008 2009 Dinamika 

287 226 -61 
 

 

Novadpētniecības darbs 

   Papildinātas novadpētniecības materiālu mapes ar jauniem materiāliem. Ar 

bibliotēkas lietotāju un ciema iedzīvotāju atbalstu joprojām notiek senu fotogrāfiju 

vākšana un apzināšana. 

    Ļoti liela pagasta iedzīvotāju interese un aktivitātes par savu sakņu apzināšanu bija 

pasākumā sakarā ar ugālnieces un novadpētnieces Laimdotas Junkaras grāmatas 

„Ugāles pagasta stāsti” prezentāciju Usmas bibliotēkā. Veidojās labs kontakts starp 

grāmatas sastādītāju un auditoriju tālākai sadarbībai – vācot materiālus grāmatas 

turpinājumam. 

Bibliotēkā bijušas vairākas vietējo rokdarbnieku radošo darbu izstādes un fotoizstādes. 
 

Projektu izstrāde 

 

    2009.gadā piedalījās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu Žūrija”, 

papildinot bērnu grāmatu fondu ar 5 grāmatām. 
 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bērnu nodaļas darba rādītāju dinamika 

Rādītāji 2008 2009 Dinamika 

Lietotāju skaits 69 53 -16 

Izsniegums 1808 1578 -230 

Apmeklētība 1916 2115 +199 

 

http://www.lvva-raduraksti.lv/
http://www.zibo.lv/


181 

 

      Bērnu un jauniešu lasītāju skaita un izsnieguma skaita rādītāju samazināšanās 

skaidrojama ar Usmas skolas slēgšanu. Diemžēl daļai skolēnu, kuri nedzīvo pagasta 

centrā, nav iespējams apmeklēt pagasta bibliotēku. Pagasta bibliotēkā lasa 53.5% 

pagastā dzīvojošo bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Viens skolēns bibliotēku vidēji 

gadā apmeklējis 40 reizes un izlasījis 29 grāmatas un žurnālus. 

 Bērnu žūrijā 2009.gadā piedalījās 8 eksperti. Bērnu žūrijas darba noslēguma 

pasākums notiks sadarbībā ar Ugāles pagasta bibliotēkas ekspertiem un rakstnieku 

Viku. Gada sākumā bērnu žūrijas eksperti kolektīvi apmeklēja jauno latviešu spēlfilmu 

„Mazie laupītāji” kino „Rio” Ventspilī. 
 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 2009.g. 

Finansējums 2008 2009 Dinamika 

Kopā 22879 9343 -13536 

Pašvald. budžets 21979 8923 -13056* 

Fondu piešķīrumi 225 36 -189 

t.sk. Bērnu Žūrija 62 24 -38 

Dāvinājumi 209 169 -40 

 

*Jauno bibliotēkas telpu remontam 2008.gadā izlietots Ls 11576,00 

 

     Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums jūtami samazinājies. Tas liek meklēt jaunas 

iespējas un jaunas darba formas, lai neciestu bibliotēkas lietotāji. Pozitīvais bibliotēkas 

darbības nodrošināšanā ir: jaunas, plašas un siltas telpas, tehnoloģiju nodrošinājums.  
 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

 

       Sākot ar 2009.gada janvāri Usmas bibliotēka darbojās jaunajās telpās. Līdz ar to 

pavērās jaunas iespējas bibliotēkas apmeklētāju kvalitatīvākai apkalpošanai, literatūras 

un citu kultūras vērtību piedāvājumam. Bibliotēka pārliecinošāk pieteica sevi 

sabiedriskajā telpā.2009.gadā bibliotēkā organizēti 10 pasākumi, 35 izstādes. Ventspils 

bibliotēkas projekta „Rakstnieks lauku bibliotēkā” ietvaros Usmas bibliotēkā bija 

tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu, notika Laimdotas Junkaras sastādītās unikālās 

grāmatas „Ugāles pagasta stāsti” prezentācija. Abi šie vērienīgie pasākumi bija labi 

apmeklēti un guva pozitīvas atsauksmes. 

     Jaunums – pasākumi ar devīzi „Pēcpusdienas sarunas pie tējas tases”. Šādā brīvā 

gaisotnē notika tikšanās ar mācītāju ģimeni Harinu un Uģi Brūklenēm, kuri kalpo 

latviešu draudzē Īrijā. Sarunu tēma – par tautiešu dzīvi Īrijā, par darba un laimes 

meklējumiem. Pie saruna galda sēdējuši pagasta rokdarbnieces, datorapmācību 

dalībnieki, bibliotēkas ilggadējie apmeklētāji. 

    Visā pilnībā tika izmantota izstāžu telpa. Jaunās telpas atklāja ar simbolisku un 

neparastu izstādi – „Gaismas uznāciens”. Tā bija usmenieces Santas Kreisleres doņu 

pinumu-gaismas ķērmeņu (lustru, svečturu) izstāde. Madaras Kolātes fotoizstāde 

„Nianses”, Ilzes Spriņķes zīda apgleznojumi, pērlīšu darbu izstāde, gleznotājas 

Laimdotas Junkaras gleznu izstāde „Meži, meži…” Ugāles pagasta bibliotekāra un 

gleznotāja Indriķa Jēkabsona gleznu izstāde, u.c. 

     Literatūras izstāžu klāsts bijis visai daudzpusīgs – veltītas rakstnieku, mākslinieku 

jubilejām un atceres dienām: Kārlim Skalbem („Sirds un saules 
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dziesminieks”),Egonam Līvam („Viens mūžs ar jūru un zemi”), Kārlim Sebrim, Maijai 

Tabakai u.c. Bijušas tematiskas izstādes – „Latvijas alu noslēpumi”, „Pasaules 

rakstnieki – leģendas” (Mērdoka,  Hemingvejs),”Latvijas 2009.gada simboli”, izstādes 

veltītas svētkiem un atceres dienām. 

Ziņas par Usmas bibliotēku un informāciju par pasākumiem var izlasīt Ventspils 

bibliotēkas mājas lapā www.bibliotēka.ventspils.lv. Par lielākiem pasākumiem kas 

plānoti bibliotēkā, informācija tiek ievietota ari laikrakstā „Ventas balss”. 

      Arī 2009.gadā tika organizēta aptauja, kuras mērķis noskaidrot bibliotēkas lietotāju 

vērtējumu par bibliotēkas darbu – tas daudz neatšķīrās no iepriekšējā gadā veiktajām 

aptaujām. 
                 

12.TŪRISMS 

 

Usmas pagastā ir vērā ņemamas iespējas atpūtas un ilgspējīga tūrisma attīstībai, 

izmantojot Usmas ezeru un daudzveidīgos dabas resursus.Īpaši labvēlīgi apstākļi šim 

nolūkam ir Usmas, Tirukšu, Lakšu un Ilziķu  ezeru un Engures upes  piekrastes. 

Usmas ezera piekrasti izmanto peldvietu ierīkošanai, Engures upi atpūtas 

izbraucieniem ar laivām. 2009.gadā USMAS pagastā darbojās 7 viesu nami un 

vairākas telšu vietas. Viesu nami piedāvā SPA, konferenču zāles, saunas, pirtis, 

baseinus arī lielākas vai mazākas svinību telpas – viss ir atkarīgs no viesu nama 

īpašnieka vēlmēm pēc iespējas vairāk piesaistīt tūristus.Oficiāli ar pagasta lēmumu 

apstiprinātā peldvieta atrodas 1 km no ciema centra. Usmas pagastā iespējams attīstīt 

daudzveidīgu tūrisma un rekreācijas infrastruktūru – laivu stacijas un atpūtas bāzes, 

kempingus, veloceliņus, zirgu izjādes trases, pastaigu celiņus un takas, nodrošinot 

saudzīgu attieksmi pret šo teritoriju vērtībām un ievērojot vides aizsardzības 

noteikumus. Būtiska ir Moricsalas  dabas rezervāta atrašanās Usmas pagasta teritorijā.  

 
13. IEGULDĪJUMI PAGASTA INFRASTRUKTŪRĀ 

 

    2009. gadā pagasta padome un pārvalde lielus līdzekļus ieguldīja infrastruktūras 

sakārtošanā.No novadu apvienošanās mērķdotācijas tika izremontēta pagasta 

administratīvā ēka(ieguldīti 43181,00 Ls),veikta kanalizācijas tīklu nomaiņa 244 metru 

garumā(ieguldīti 25999,00 Ls),ūdenssaimniecībā ieguldīti 33445,00Ls (uzstādītas 

ūdens atdzelžošanas iekārtas,veikts torņa remonts, ūdenstorņa ēkas remonts,hidranta 

uzstādīšana), nopirts autobuss par 77500,50 Ls. Par ceļu fonda naudu veikts ceļu 

remonts 9,7 km garumā(ieguldīti 90382,00 Ls ), nopirkts traktors MTZ 92 ar greideri 

un piekabi (ieguldīti 21605,00Ls ),izveidots autobusu apgriešanās laukums ar pieturu 

un gulošo policistu(ieguldīti 13373,00Ls). 

     2010. gadā pagasta pārvalde plāno LAD projekta ietvaros izstrādāt tehnisko 

projektu tautas nama ,,Ausekļi” rekonstrukcijai, gājēju celiņu izbūvi Usmas ciema 

centrā. 

 

Usmas pagasta pārvaldes vadītāja v.i.     G.Šķesters 

 

http://www.bibliotēka.ventspils.lv/
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Užavas pagasta pārvaldes 

2009.gada publiskais pārskats 

 
ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

1.Pašvaldības nosaukums UŽAVAS PAGASTA PĀRVALDE, 

VENTSPILS NOVADS 

 

2.Pašvaldības juridiskā adrese „Avoti”, UŽAVAS PAGASTS , 

VENTSPILS NOVADS, LV- 3627 

 

3.Nodokļu maksātāju reģistrācijas   

   numurs 

LV 90000052459 

 

 

4.Finanšu gads 01.01.2009.-31.12.2009. 

 

5.Užavas pagasta padomes locekļi 7 deputāti (līdz 30.06.2009.) 

 

6.Užavas pagasta padomes 

priekšsēdētājs 

 

 

Aivars Mucenieks (no 18.03.2005.- 

30.06.2009.) 

Izpilddirektors  

(no 01.07.2009-15.07.2009)  

7.Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Erliha-Štranka (no 16.07.2009.) 

7.Vecākā grāmatvede Māra Ikše ( no 17.09.2001.) 

 

8.Zvērināta auditorfirma SIA „Auditorfirma Alianse” 

 

9.Mērvienība Lati 

 

10.Teritorijas lielums 126 km
2  

 

11.Iedzīvotāju skaits 623 (uz 01.01.2010.) 

 

12.Pastāvīgi strādājošo skaits 

pašvaldībā, tās iestādēs (arī skolotāji) 

45 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 
UŽAVAS PAGASTA RAKSTUROJUMS 

 

            Užavas pagasts atrodas Ventspils rajona rietumu daļā, Baltijas jūras krastā un 

robežojas ar Ventspils rajona Jūrkalnes, Ziru un Vārves pagastiem. Pagasta kopplatība 

ir 126 km
2
. 

            Užavas pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 12551,8 ha. 

            Pagasts atrodas 25 km attālumā no rajona centra – Ventspils pilsētas.         

Pagasta centrs atrodas pie republikas nozīmes Ventspils –Liepāja autoceļa.  

            Trešo daļu pagasta teritorijas klāj meži. Pagastā atrodas Natura 2000 teritorijas. 

Liegumam “Užava” ir izstrādāts un apstiprināts dabas aizsardzības plāns.  

            Pagasta teritorijā galvenie uzņēmējdarbības veidi ir graudkopība, lopkopība, 

alus ražošana, netradicionālā lauksaimniecība, dārzeņkopība, lauku tūrisms. 

            Teritorijā pārsvarā ir piejūras zemienes ainavas, kāpas - pie Užavas upes 

ietekas jūrā – jūras smilšu nogulumi. 

            Cauri Užavai tek Užavas upe. Tās garums 61 km. 

  Užavas teritorijā atrodas divi dabas liegumi: daļa no Sārnates purva lieguma, 

kurā atrodas neolīta laika apmetne; Užavas liegums - no Užavas upes ietekas jūrā līdz 

bākai. Šeit ir pelēkās kāpas ar ložņu kārklu biotops, kurā sastopami reti augi – ložņu 

kārkls, vilku kārkls, Pallasa sausserdis, suņu vijolīte, pļavas silpurene, Gmelina alise, 

zilganā kelērija, Jūras zilpodze u.c. 

            Pagasta teritorijā atrodas arī nacionālās nozīmes lauksaimniecības polderi. 

  Užavas pagastā 2009.gada beigās dzīvo 623 iedzīvotāji.  

            Užavas pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā bez centrālā ciema ir seši 

ciemi: Sārnates, Vendzavas, Silmalas, Lībciems, Kangrotciems, Dzirtniekciems.            

            Užavas pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – 

padomes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos 

noteikto funkciju, kā arī likumā “Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru 

kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot 

iedzīvotāju intereses.  

            Užavas pagasta padomi 2009.gada pirmajā pusgadā vadīja 2005.gada martā 

izveidotā padome septiņu deputātu sastāvā. Deputāti darbojās divās pastāvīgās 

komitejās – finansu komitejā un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.  

Pagasta padome ir izveidojusi sekojošas komisijas – vēlēšanu komisiju, 

inventarizācijas un iepirkumu komisijas, privatizācijas, inventarizācijas, izsoles, 

administratīvo, ekspertu un iepirkumu komisijas.  

   Užavas pagasta padomes darbs noritēja padomes, komiteju un komisiju sēdēs. 

2009.gada laikā notikušas 6 padomes sēdes, 1 finanšu  komiteju sēde. 

            Užavas pagasta teritoriālais plānojums apstiprināts 2005. gada 18. oktobrī. 

2006. gadā pēc RAPLM ieteikuma tika uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu iztrāde 

ar mērķi, koriģēt Baltijas jūras krasta aizsargjoslu. Užavas pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumi stājās spēkā 2007. gada 25.septembrī. 

             Grāmatvedība tiek organizēta saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un 

atbilstoši Valsts kases izdalītajiem normatīvajiem dokumentiem, LR Finansu 

ministrijas izdotajām instrukcijām. Užavas pagasta padomē tiek veikta centralizēta 

grāmatvedības uzskaite. 
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            Grāmatvedības uzskaite un kārtošana tiek veikta datorizēti licenzētā 

grāmatvedības programmā “UK Locis”.  

            Užavas pagasta attīstības vispārējais mērķis ir pagasta iedzīvotāju labklājība - 

veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli, telpiski līdzsvarota attīstība, 

kas virzīta uz daudzveidību, uz zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko 

darbību.  

              Pagasta attīstība balstās uz vērtībām, kas tiek atzītas par pamatu, uz kuru 

jābalstās darbībai, un kas maksimāli efektīvi jāveicina un jāizmanto. 

              Izvirzot mērķus, prioritātes un uzdevumus attīstības programma pamatojas uz 

pagasta nākotnes vīziju, ievēro un izmanto pagasta iedzīvotāju formulētās vajadzības, 

galvenos risināmos jautājumus, kā arī Latvijas Republikas dokumentos – valdības 

ziņojumos un politikas koncepcijās, nozaru attīstības koncepcijās, Latvijas reģionu un 

Ventspils novada attīstības dokumentos, kā arī Eiropas telpiskās attīstības perspektīvā 

– formulētus mērķus, cik tālu tie atbilst vai skar pagasta attīstības intereses. 

              Galvenos mērķus, ko pašvaldība izvirzījusi: Aktīva līdzdalība un ieinteresēta 

sabiedriskā kopdzīve, līdzsvarotas un pievilcīgas dzīves telpas attīstība, ērta 

pieejamība un pievilcīga uzturēšanās pagastā (piekrastes pakalpojumu mezgls -

transports, apmešanās, informācija), kā arī uzņēmumu un pašvaldības sadarbība 

izglītības, ražošanas un pakalpojumu sasaistē – attīstības “tīmekļu” veidošanās. 

Kvalitatīva un efektīva infrastruktūra, tūrisma infrastruktūras attīstība.  

       Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1§) „Par 

novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota 

Ventspils novada pašvaldības iestāde – Užavas pagasta pārvalde.   

      Otrajā pusgadā Užavas pagasta pārvalde darbojas kā izpildinstitūcija, veicot darbu 

pēc Ventspils novada pieņemtajiem lēmumiem.    

   2009.gadā vēl iznāk Užavas pagasta informatīvais izdevums “Užavas avīzīte”. 

Informācija iedzīvotājiem tiek aktualizēta Užavas pagasta pārvaldes interneta mājas 

lapā www.uzava.lv. un Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnd.lv.    

    Kopējais bezdarba līmenis pagastā pieaug. Gada beigās oficiāli reģistrēti 50  

bezdarbnieki, jeb 17  % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.  

   2008.gadā Užavas pagasta padomei tika piešķirta vienreizējā valsts budžeta dotācija 

novadu infrastruktūras attīstībai 200 000,- latu apmērā.  

 
Užavas pagasta pārvaldes darbinieku uzskaitījums uz 31.12.2010. 

Užavas pagasta pārvalde 

Pārvaldes vadītāja Laima Erliha-Štranka, tālr.: 28371752; e-pasts uzava@inbox.lv; 

mājas lapa www.uzava.lv 

Sekretāre Iveta Bergena, tālr.: 63630545; 26667220 

Vec. grāmatvede Māra Ikše, tār.: 63630572 

 

Užavas pamatskola 

Direktore Guntra Magonīte, tār.: 63630597; 26331028 

 

Užavas bibliotēka 

Vadītāja Dagnija Latiša, tālr.: 29366138 

 

Užavas pārvaldes sociālā aprūpe 

http://www.uzava.lv/
http://www.ventspilsnd.lv/
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Sociālā darbiniece Irisa Kozuba,tār.: 27830440 

Užavas pārvaldes bāriņtiesa 

Bāriņtiesas locekle Laima Erliha-Štranka, tālr. 28371752 
 

Pašvaldībā ir sekojošas struktūrvienības: 

Užavas pagasta pārvalde 4 darbinieki 

Izglītība – pamatskola 9 pedagogi; 8 tehniskie darbinieki 

Sociālā nodrošināšana 1 soc.palīdzības darbiniece; 1 mājas aprūpes 

darbiniece, 1 soc. aprūpētājs 

Bāriņtiesa 1 bāriņtiesas locekle 

Vides aizsardzība, atkritumu 

apsaimniekošana, dzīvokļu saimniecība 

un komunālie pakalpojumi 

1 vadītājs,  

1 remontstrādnieks, 

 vidēji gadā 5 pagaidu sabiedriskie darbinieki 

vai stipendiāti 

Bibliotēka 1 darbiniece 

Kultūra un sports 1 kultūras pasākumu organizatore, 3 pulciņu 

darbinieki 

Kurināmā un enerģētikas dienesti un 

pasākumi 

3 darbinieki 

Transports 1 darbinieks 

 
IZGLĪTĪBA 

 

            Izglītībai 2009.gadā tērēti Ls 146 467,- jeb 30.8% no kopējiem budžeta 

līdzekļiem, kur 64.2% izglītībai ir mērķdotācijas pedagogu darba algām, bet skolas 

uzturēšanas izmaksas sastādīja 35,8% no skolas budžeta 2009.gadā. 

 Užavas pamatskolā īsteno divas izglītības programmas: 

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmskolas izglītība; 

Pamatizglītības programma. 

            Pamatskolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi likumi un normatīvie akti, kā arī Užavas pamatskolas nolikums, kas saskaņots ar 

Ventspils novada domi. 

            Nepātraukti un mērķtiecīgi uzlabojot savu darbu, pilnveidojot materiāli 

tehnisko bāzi, skola sniedz skolēniem kvalitatīvu izglītību. Pamatskolā strādā 9 

skolotāji un 8 tehniskie darbinieki. 

           2009.gada 1.septembrī pamatizglītības programmā mācības uzsāka 96  skolēni, 

tika atklāts rotaļu centrs 3 – 6 gadīgiem bērniem, kuram 2009. gada novembrī,  

iesaistoties projektā, tika piesaistīti Sorosa fonda līdzekļi. Projekta ietvaros tika 

izremontētas un iekārtotas rotaļu centra telpas, iegādāts jauns inventārs un rotaļlietas, 

bērniem notiek papildus logopēdijas un angļu valodas nodarbības. 
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 Užavas pamatskolā mācās 35 skolēni no Ventspils pilsētas. Ventspils 

pašvaldība apmaksā izglītības izdevumus pēc MK noteikumiem noteiktām mācību 

maksām. 

  Pamatskolā izremontētas sporta ģērbtuves un dušu telpas. 

 Jau trešo gadu skolēni piedalās Valsts mājturības olimpiādē un iegūst labus 

rezultātus. 

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi : 

 basketbola; 

 floristikas; 

 dramatiskais pulciņš ; 

 meiteņu ansambļi. 

            Užavas pamatskola ir bagāta ar savām tradīcijām, tiek atzīmēti gadskārtu 

svētki, organizētas sporta dienas, aicināti skolas beidzēji uz absolventu vakaru, tiek 

svinēti valsts svētki. 

Skolai jau vairākus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Zviedrijas labdarības 

organizāciju GNOSJO HJALPER, kuras rezultātā tiek papildināta skolas materiāli 

tehniskā bāze, mācību līdzekļi, kā arī sniegta palīdzība  skolēnu ģimenēm. 

 
KULTŪRA 

           Kultūrai 2009.g. izlietoti Ls 138 757,-, t.i. 29,3% no kopējā budžeta. Ls 

125 317,- atvēlēti Užavas Tautas nama renovācijai ar krāšņu apkures maiņu uz zemes 

siltumu un zāles, saimniecisko telpu renovāciju. Tātad uzturēšanas izmaksas ir Ls 

13 440Ls, t.i. 2.8% no kopējā budžeta izdevumiem. 

            Užavas pagastā aizvadītajā sezonā ir darbojušies: 

 Sieviešu vokālais ansamblis „SAIVA” 

 Līnijdeju grupa „SĀNSOLIS” 

 Dramatiskais kolektīvs 

            Visi kolektīvi ir uzstājušies dažādos pagasta un ārpus pagasta pasākumos. 

            Visas sezonas garumā Tautas namā ir aktīvi norisinājušies zolītes turnīri. Divas 

sezonas Užavas Tautas namā darbojas pērļotājas, kuras darina dažādas rotas. 

            Skolas sporta zālē visu sezonu, divas reizes nedēļā, notika volejbola spēles, 

kurās piedalījās vidēji 15 sportisti. 

            Dramatiskais kolektīvs katru gadu piedalās Ventspils rajona un nu jau 

Ventspils novada dramatisko kolektīvu skatē „Noņem masku”.             

            Sieviešu vokālais ansamblis aktīvi piedalās pagasta koncertos un ārpus tā. 

Piedalās vokālo ansambļu skatēs. 

            Užavas pagasts piedalās Ventspils novada „Pagastu dienās” Brīvdabas muzejā 

Ventspilī. 

            Sezonas laikā kultūras darba organizatore piedalījās kultūras inspektores 

rīkotajos semināros, kuros iegūta informācija par aktualitātēm kultūras jautājumos, kā 

arī piedalījās izbraukuma semināros pie citu pagastu kultūras darbiniekiem, lai dalītos 

pieredzē par dažādu pasākumu organizēšanu. 
 

UŽAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA 

      Užavas pagasta bibliotēka tērējusi Ls 7851,-,  t.i. 1,7% no kopējā budžeta 2009. 

gadā. 
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Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

 

 Užavas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras iestāde, kas nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta 

iedzīvotājam un visiem interesentiem. Bibliotēka veicina pagasta sabiedrības izaugsmi 

un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas 

aprites vieta.  

            Bibliotēka piedāvā un sniedz dažādus pakalpojumus – grāmatas un prese, 

internets un datoru izmantošana, printēšana, kopēšana, uzziņas un konsultācijas, 

izstādes un pasākumi, SBA. Lai piesaistītu lasītājus, bibliotēka piedalās projektos – 

„Bērnu žūrija”, Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi.  

                2008. gada 20. novembrī bibliotēka ir akreditēta, un tai ir piešķirts vietējās 

nozīmes bibliotēkas statuss. 2009. gadā ir izpildīti visi akreditācijas komisijas 

ieteikumi, izņemot samazinātā finansējuma dēļ jautājums par uzbrauktuves izbūvi 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām netika izskatīts. Nepieciešamības gadījumā 

bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināti.   
 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

     Bibliotēka atrodas pagasta centrā, blakus pamatskolai. Apstākļi bibliotēkas 

lietotājiem labi, tā ir pieejama 35 stundas nedēļā. Darba laiks atbilst iedzīvotāju 

interesēm. 

     2009. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 161 lasītājs, no kuriem lielākā 

sociālās piederības grupa ir skolēni – 76. Visbiežāk bibliotēku apmeklē mācību iestāžu 

audzēkņi un studenti. 
Bibliotēkas izmantošanas dinamika 

 
2008 2009 

Kopējā 

dinamika 

Lietotāju skaits 148 161 +13 

Izsniegums 4241 4552 +311 

Apmeklējumu skaits 4917 4353 -564 

 

     Pagasta iedzīvotāji bibliotēku izmanto mācībām un pašizglītībai. Liels pieprasījums 

ir pēc periodiskajiem izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visi rādītāji ir 

auguši, izņemot apmeklējumu skaitu. Apmeklējums salīdzinājumā ar 2008. gadu 

samazinājies tādēļ, ka uzlikts laika limits datorlietotājiem - līdz 1 reizei dienā.  

      Ikviens apmeklētājs var atrast savām interesēm un vajadzībām atbilstošo. Ir 

brīvpieejas krājums, bezmaksas pieeja interneta resursiem un datubāzēm – Letonikai, 

Lursoft Laikrakstu bibliotēkai un NAIS. Tiek sniegtas bibliogrāfiskās uzziņas un 

konsultācijas, ir izmantojami starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi. Lai 

veicinātu bibliotēkas attīstību un papildinātu fondu, bibliotēka raksta projektus un 

piedalās ar literatūru un grāmatniecību saistītos pasākumos. 

     Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko resursu 

izmantošanā notiek gan ikdienas darbā, gan organizējot interesentu grupas. Pagājušajā 
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gadā pieaugušajiem notika individuālās apmācības un konsultācijas datorlietošanā. No 

pirmajām iemaņām pie datora, līdz interneta lietošanai tika apmācīti 6 lietotāji. 

Regulāri notiek arī individuālās apmācības bibliotēkas lietotājiem e-pakalpojumu 

izmantošanā. Skolēni bibliotekāro stundu laikā tiek iepazīstināti ar abonētajām datu 

bāzēm un to izmantošanu. Pēc bibliotekārajām stundām skolēni paši veido tematiskas 

izstādes un meklē informāciju datu bāzēs. Pa vecuma grupām skolēniem ir notikušas 

praktiskas nodarbības droša interneta lietošanā.  

Informāciju par bibliotēkas jaunieguvumiem, pasākumiem, dalību projektos  u. c. 

aktualitātēm var iegūt vietējā avīzītē „Užavas avīzīte” un pašvaldības mājas lapā 

www.uzava.lv.  
 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

     Užavas pagasta bibliotēkas finansētājs ir Užavas pašvaldība, nodrošinot bibliotēku 

ar līdzekļiem visu funkciju veikšanai, kas paredzēti Bibliotēku likumā.  

Uz 2010.gada 1.janvāri bibliotēkas krājums ir 4502 vienības. Aktīvi iesaistoties 

Ventspils Galvenās bibliotēkas vadītajā rekataloģizācijas procesā, ir panākts, ka 

informācija par bibliotēkas krājumu Kurzemes virtuālajā kopkatalogā ir iegūstama 

99% apmērā.  

2009. gadā krājums papildināts par 198 vienībām, bet norakstītas 512 vienības. 

Pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai 327 Ls, dāvinājumi par 

296 Ls un VKKF – 32 Ls.  
 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

      Bibliotēka lietotājiem sniedz uzziņas un konsultācijas. 2009. gadā sniegtas 157 

uzziņas un 282 SBA pakalpojumi. Uzziņu darbā bibliotēka izmanto uzziņu fondu, 

internetu, datu bāzes un publiskos elektroniskos katalogus. Ir izveidotas mapes par 

visdažādākajiem tematiem. Lai atvieglotu lasītājiem informācijas meklēšanu, ir 

izveidota mape ar vispieprasītāko interneta adrešu sarakstu. Bērni tika iepazīstināti ar 

www.zibo.lv un www.drossinternets.lv, pieaugušie lietotāji ar www.inbox.lv un 

www.e-latvenergo.lv.  
 

 

 

Novadpētniecības darbs 

http://www.uzava.lv/
http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv/
http://www.zibo.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.inbox.lv/
http://www.e-latvenergo.lv/
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   Bibliotēka aktīvi vāc novadpētniecības materiālus. Ir izveidotas dažādas tematiskās 

mapes, savāktas foto liecības un novadnieku atmiņu stāstījumi. No 1986.gada ir 

izveidota un regulāri tiek papildināta informatīvā mape „Užavas pagasta ļaudis 

periodikā”, kurā ir apkopoti raksti, kas saistīti ar Užavas pagastu. Tiek rīkotas izstādes 

un tikšanās ar novadniekiem.  
 

Projektu izstrāde 

      Jau septīto gadu Užavas pagasta bibliotēka piedalās un ir guvusi atbalstu VKKF 

Lasīšanas veicināšanas programmā – Bērnu žūrija.  

    Visa gada garumā notiek dažādas aktivitātes bērnu grupai, kuri iesaistās šajā 

projektā.  
 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Rādītāji 2008 2009 Kopējā 

dinamika(+/-) 

Lasītāju skaits 61 76 +15 

Apmeklējumu 

skaits 
3389 3039 -350 

Izsniegums 528 903 +375 

 

    Bērnu žūrija un ar to saistītie dažādie pasākumi ir kļuvuši par gaidītāko gada 

notikumu čaklākajiem lasītājiem. 2009. g. par Bērnu žūrijas ekspertiem kļuva 13 bērni.  

Pašiem mazākajiem un sākumskolas bērniem notiek pasaku pēcpusdienas „Palasi man 

pasaciņu”.  

 

Laba atsaucība bija Ziemeļvalstu nedēļas pasākumiem. 
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A. Lindgrēnas romāna „Brāļi Lauvassirds” 10. nodaļas lasījums 

 

 

un attēlojums zīmējumos 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 Bibliotēka atrodas pagasta centrā, blakus pamatskolai. Telpu kopējā platība ir 

62 m², no tiem lasītāju apkalpošanai - 62 m², krātuvju telpas nav. Pašvaldība pēdējos 

gados ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus bibliotēkas infrastruktūras attīstībā. Ēkas 

tehniskais stāvoklis un platība atbilst mūsdienu prasībām – ir pieslēgta signalizācija un 

bibliotēkas ēka atbilst ugunsdrošības noteikumiem. Ir izremontēts sanitārais mezgls, 

uzlabots apgaismojums un sakārtota apkures sistēma. 
 

  

 

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotēkas vadītāja. Darba stāžs ir 24 gadi. 

Profesionālā izglītība tiek papildināta dažādos kvalifikācijas celšanas kursos. 

Semināros un pieredzes apmaiņas braucienos gūtās atziņas un pozitīvā pieredze tiek 

integrēta bibliotēkas darbībā. Tiek izmantotas arī dažādu projektu piedāvātās iespējas 

un mācību semināri, ko organizē Ventspils bibliotēka. Pavisam 2009. gadā tika 

apmeklēti 8 Ventspils bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides kursi un 

semināri.  
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā  

Finansējums 2007 2008 2009 
Kopējā 

dinamika 

(+/-) 
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Kopā  6972 12 046 7890 - 

Pašvaldības budžets 6172 11 146 7470 - 

Fondu piešķīrumi 198 208 32 - 

t.sk. Bērnu Žūrija 84 62 32 - 

Jauno grāmatu iegāde 114 146 - - 

Maksas pakalpojumi - - - - 

Sponsorējumi, ziedojumi 138 123 296 + 

 

    Pašvaldības finansiālais atbalsts nodrošina, lai bibliotēka varētu veikt savu galveno 

uzdevumu apkalpot lietotājus un nodrošināt tos ar literatūru un nepieciešamo 

informāciju. 
 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Bibliotēkā regulāri tiek veidotas tematiskas, izglītojošas un informatīvas 

izstādes.  

Pasākums 
Skaits 

Apmeklējums, izsniegums 
2007 2008 2009 

Izstādes 28 22 36 2007 2008 2009 

Pasākumi 8 5 14 200 295 623 

 

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE 

            Sociālai aizsardzībai iztērēti 2009.g. Ls 11271,-, t.i. 2.4% no kopējā 

pamatbudžeta. 

            Sociālais darbs tika organizēts atbilstoši Labklājības Ministrijas prasībām, lai 

palīdzētu cilvēkiem attīstīt viņu spējas personīgo un sociālo problēmu risināšanā, 

mazinātu nabadzību un attīstītu sociālos pakalpojumus, veicinātu cilvēku labklājības 

paaugstināšanos. 

            Gada laikā izmaksāti dažādi sociālie pabalsti, transporta pakalpojumi, pabalsti 

medikamentu iegādei un slimnīcu atmaksai, pensionāru sveikšanai jubilejās, 

Ziemassvētku pabalsts un bērniem Ziemassvētku paciņas. Izmaksāti apbedīšanas 

pabalsti. 

             Cilvēki saņem sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās. Gada laikā apsekoti 

pagasta iedzīvotāji, iegūta informācija par situāciju pagastā. Sadarbībā ar bāriņtiesu, 

kopīgi apsekotas un kontrolētas riska ģimenes.  
             

BĀRIŅTIESAS DARBĪBA 

            Bāriņtiesas darbība, t.sk. ar grāmatveža – kasieres pienākumiem 2009.gadā 

iztērējusi LVL  5642,-, t.i. 1,2% no kopējā budžeta. 
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         Bāriņtiesā, pirmajā pusgadā, līdz novadu izveidei, strādā bāriņtiesas 

priekšsēdētāja ar augstāko pedagoģisko izglītību un bāriņtiesas locekļi ar augstāko 

pedagoģisko – diviem, vidējā profesionālā medicīniskā izglītība –vienam. 

            Pēc novadu izveides bāriņtiesas darbu pārņem Ventspils novads. Užavas 

pārvaldē darbojas bāriņtiesas loceklis (viens cilvēks). 

         Užavas pagasta bāriņtiesa 2009.gadā notariālo darbību reģistrā veikusi 34 

(trīsdesmit četrus) ierakstus, par summu – LVL 190,- . 
 

VIDES AIZSARDZĪBA/KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

           Vides aizsardzības izdevumi 2009.gadā sastāda Ls 42 300,- vai 8.9 % no 

kopējiem budžeta izdevumiem.  

 Ar Ventspils NVA ir noslēgts līgums par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos 

pagaidu sabiedriskajos darbos. Kopējais bezdarba līmenis pagastā pieaug. Gada beigās 

oficiāli reģistrēti 50  bezdarbnieki, jeb 17  % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 

 Noslēgts līgums ar Ventspils labiekārtošanas kombinātu par sauso sadzīves 

atkritumu savākšanu.  

            Pagastā tiek veikta teritorijas labiekārtošana un ievērota sanitārā tīrība, iesaistot 

bezdarbniekus labiekārtošanā.  

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2009.GADA BUDŽETA IZPILDI 

Užavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi, Ls 

Ieņēmumu veids Izpilde Plāns 2010. 

gads  2008.gads 2009.gads 

Ienākuma nodoklis/ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 
280122 157452 - 

Īpašuma nodokļi 16805 20531 1000 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 3283 807  

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
664 302  

Naudas sodi un sankcijas 836 609  

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 19087 593  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 34791 35789 37664 

Valsts budžeta transferti 211986 10721 8850 

Pašvaldību budžetu transferti 105146 122804 216208 

Kopā ieņēmumi 672720 349608 263722 

 

               Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu 2009.gada ieņēmumi ir samazinājušies par   

48% vai par 323112 Ls. 

                Ieņēmumu samazinājums sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

samazinājums par 122670 Ls vai 44%. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma par 

2476 Ls vai 75%, jo tajā ietipst nopelnītie procentu ieņēmumi no Valsts kases par 

termiņnoguldījumu un kredītiestādēs. Būtisks samazinājums ir arī pārējos nenodokļu 

ieņēmumos par 18494 Ls vai 97%, jo 2008.gadā tika atgūts pievienotās vērtības 

nodoklis par veikto projektu ūdenssaimniecībā Užavas pagastā. Valsts budžeta 
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transferti ir mazāki par 201265 Ls vai 95%, jo 2008.gadā saņemta dotācija par novadu 

infrastruktūras attīstību un 2009.gadā samazinājušies piešķirtie līdzekļi no Valsts 

nodarbinātības aģentūras. 

Palielinājušies naudas līdzekļi ir par īpašuma nodokļiem 3726 Ls vai 22% un 

pašvaldību budžetu transferti par 17658 Ls vai 17%.  
 

Užavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi  

 
Užavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi, Ls 

Ieņēmumu veids Izpilde 
Plāns 2010. 

gads  2008.gads 2009.gads 

Vispārējie valdības dienesti 118002 74610 36126 

t.sk. transferti 53994 30467 - 

Sabiedriskā kārtība un drošības  9362 5642 788 

Ekonomiskā darbība 58334 47153 9312 

Vides aizsardzība 137001 42300 33095 

Atpūta, kultūra un reliģija 41591 146608 33415 

Izglītība 195242 146467 150050 

Sociālā aizsardzība 16462 11271 7293 

Kopā izdevumi 575994 474051 270079 

 

             2009. gadā izdevumi sastādīja Ls 474 051,-. Salīdzinot iepriekšējo 2008. gadu 

izdevumi samazinājušies visām funkcionālajām kategorijām - izpildvarai par Ls 

43 392,- (37%), sabiedriskā kārtība un drošība par Ls 3720,- (39%), ekonomiskā 

darbība par Ls 11181,- (19%), vides aizsardzība par  Ls 94701,-(69%),  izglītība par Ls 

48 775,- (25%), sociālā aizsardzība par Ls 5191,- (31%).  Kopumā izdevumi 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājušies par Ls 101 943,- (18%) 

 Palielinājums tikai bijis atpūtai, kultūrai un reliģijai par Ls 105 017,- ,jo 2009. gadā 

pabeigta renovācija Užavas Tautas namam. 
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 Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, Ls 

Pamatbudžeta izdevumi 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

Uzturēšanas izdevumi 482403 348574 257816 

Atalgojumi  217492 181860 134866 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
51461 40494 35545 

Komandējumi un dienesta braucieni 542 47 200 

Pakalpojumu apmaksa 82896 41985 49136 

Krājumi, materiāli, energoresursi  un 

inventārs 
45409 36048 29262 

Grāmatu un žurnālu iegāde 1734 476 1421 

Nodokļa maksājumi 531 318 1386 

Uzturēšanas izdevumu transferti 54649 30737 - 

Procentu izdevumi 19244 10563  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8445 6046 6000 

Kapitālie izdevumi 93591 125477 12263 

Izdevumi kopā 575994 474051 270079 

 

          Uzturēšanas izdevumi pārskata gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 

samazinājušies par Ls 133 829,- vai 28%, kas izskaidrojams ar visu izdevumu 

samazinājumu pa pozīcijām. 
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Užavas pagasta pārvaldes specbudžeta ieņēmumi, Ls 

Ieņēmumu veids Izpilde Plāns 2010. 

gads  2008.gads 2009.gads 

Nenodokļu ieņēmumi 3 - - 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4189 2307 1500 

Pašvaldību budžetu transferti 63595 24774 198992 

Kopā ieņēmumi 67787 27081 200492 

 

         2009. gadā specbudžeta līdzekļi samazinājušies par Ls 40 706,- vai 60%. 

Autoceļa dotācijas un mērķdotācijas samazinājušās par Ls 38 821,- vai 61%. Tas 

izskaidrojams ar ekonomiskām pārmaiņām valstī un novada izveidi otrajā pusgadā. 
 

Užavas pagasta pārvaldes specbudžeta izdevumi, Ls 

Ieņēmumu veids Izpilde 
Plāns 2010. 

gads  2008.gads 2009.gads 

Vispārējie valdības dienesti 1070 1719 1050 

t.sk. transferti 1031 1716 1050 

Ekonomiskā darbība/autoceļa fonds 30524 44866 199810 

Vides aizsardzība 4008 5135 450 

Izglītība 21  - 

Kopā izdevumi 35623 51720 201310 

 

             2009. gadā izdevumi sastādīja Ls 51 720,-. Salīdzinot iepriekšējo 2008. gadu 

izdevumi palielinājušies par 45.1%, jo 2009.gada jūnija mēnesī tika pabeigta 

pašvaldības autoceļa Nr. 39 „Līvānu māju ceļš” brauktuves rekonstrukcija” un ceļa 

pagarinājuma asfaltēšana par Ls 28 988,-. Kapitāliem izdevumiem pārskata periodā 

izlietoti Ls 32 063,- vai 71,5 % no autoceļa fonda līdzekļiem. 
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Speciālā budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, Ls 

Speciālā budžeta izdevumi 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

Uzturēšanas izdevumi 21583 19657 14780 

Atalgojumi  640 1534 1450 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
154 324 350 

Pakalpojumu apmaksa 12858 9617 8960 

Krājumi, materiāli, energoresursi  un 

inventārs 
6900 6466 2970 

Uzturēšanas izdevumu transferti 1031 1716 1050 

Kapitālie izdevumi 14040 32063 186530 

Izdevumi kopā 35623 51720 201310 

 

          Uzturēšanas izdevumi pārskata gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 

samazinājušies par Ls 1926,- vai 9 %. 
 

  

 

Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai 

            Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, 2009. gadā turpina 

iznākt pārvaldes avīze „UŽAVAS AVĪZĪTE”. Izveidota Užavas mājas lapa 

www.uzava.lv un Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnd.lv  interneta tīklā, 

kurā regulāri  ziņo  par padomes un to iestāžu notikumiem un aktualitātēm. 
 

PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI 

 No 2003. gadā 21. novembrī saņemto ilgtermiņa kredītu Nr.P-227/2003 par LVL16 

000,- (sešpadsmit tūkstoši lati) ar procentu likmi 5,6% gadā pagasta padomes ēkas 

siltināšanai, logu apmaiņai padomes ēkai, apkures ierīkošanai. Kredīta termiņš līdz 

2013. gada 20. novembrim. 2009. gadā tika atmaksāts LVL 1 600,- (viens tūkstotis 

seši simti lati). Atlikušais parāds ir LVL6 800,- (Seši tūkstoši astoņi lati). 

http://www.uzava.lv/
http://www.ventspilsnd.lv/
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            2003. gadā saņemtais Nr.P-229/2003 kredīts par LVL 4 000,- (četri tūkstoši 

lati), kas jāatmaksā līdz 2013. g. novembrim ar procentu likmi  

5,6% gadā- 2009. gadā atmaksāts pēc grafika LVL 400,- (četri simti lati), atlikusī 

neatmaksātā summa ir LVL 1 700 ( viens tūkstotis septiņi simti lati). 

            2004. gadā saņemtais kredīts Nr.P-64/2004 par LVL 21 140,- (divdesmit viens  

tūkstotis viens simts četrdesmit lati), kas jāatmaksā līdz 2018. gada 20.oktobrim ar 

procentu likmi 5,38 % gadā. Aizdevuma mērķis daudzdzīvokļu mājas „Buras”jumta 

remonts, inventāra iegāde sēžu un semināru telpas sakārtošanai, bibliotēkas, tautas 

nama,pagasta padomes, skolas telpu un skolas katlu mājas elektrības sakārtošanai. 

Aizdevums sākts maksāt 2005. gada marta mēnesī. 2009. gadā atmaksāts LVL 1 508,-

(Viens tūkstotis pieci simti astoņi lati). Neatmaksātā summa ir LVL 13 600,-  

( trīspadsmit tūkstoši seši simti lati).          

            2007. gada 4. aprīlī tika parakstīts līgums P-59/2007 par aizņēmuma summu 

LVL 306 564 (trīs simti seši tūkstoši pieci simti sešdesmit četri lati) ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Užavas pagasta Užavas ciemā” īstenošanai ar 5.228 % 

gadā. Aizdevumu sāks atmaksāt ar 2010. gada 20. martu. Kredīta termiņš beidzas 

2037. gada 20.janvārī.  
Aizņēmumu saraksts 

Pārskata periods: gads 2009. 

( LVL ) 

 

       
 Darījumi (+;-) 

Aizņēm

uma 

atlikum

s LVL  

Nr. 
Aizdevēj

s 
Aizņēmuma 

mērķis 

Līguma 

parakst
īšanas 

datums 

Aizņēmu

ma 
atmaksas 

termiņš 

% 
likme 

Aizņ

ēmu
ma 

oriģi

nālā 
valūt

a 

Aizņēmu

ma līguma 
summa 

(LVL) 

Pārskata 

gada 

sākumā 

Aizņēmu

ma 
atmaksātā 

summa 

Pārskata 

perioda 

beigās 

1. 
Valsts 

kase 

Pagasta padomes 
ēkas siltināšana, 

logu apmaiņa un 

apkures ierīkošana 

21.11.2

003 

20.11.201

3 
5.6 LVL 16 000 11 600 -1600 10 000 

2. 
Valsts 

kase 

Kravas 
automašīnas 

iegāde 

21.11.2

003 

20.11.200

3 
5.6 LVL 4 000 2900 -400 2500 

3. 
Valsts 

kase 

Daudzdzīvojamās 

mājas “Buras” 
jumta  remonts, 

inventāra iegāde, 

telpu remonts, 
skolas katlu mājas 

elektrības 

sakārtošana 

10.05.2

004 

20.10.201

8 
5.38 LVL 21140 18124 -1508 16616 
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4. 
Valsts 

kase 

ERAF 
proj.”Užavas 

pagasta Užavas 

ciema 

ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

attīstības”, 
īstenošanai  

saskaņā ar 

Pašvaldību 
aizņēmumkontrole

s un 

pārraudzpadomes 
2007.g. 7.marta 

protokolizrakst.Nr

.4 

04.04. 

2007. 

20.01. 

2037. 
5.228 LVL 183109 0 0 183109 

 Kopā:      224249 208717 -3508 205209 

 
7 

Pašvaldības pamatlīdzekļu novērtējums 2009. gadā,Ls 
Posteņa 

nosaukums 
Sākotnējā vērtība Atlikusī vērtība 

 Uz 01.01.2009. Uz 31.12.2009. Uz 01.01.2009. Uz 31.12.2009. 

Nemateriālie 

ieguldījumi 
13107 13107 11091 9858 

t.sk. 

datorprogrammas 
734 734 10 10 

Pamatlīdzekļi 

kopā 
1932165 2164598 1532284 1632100 

Zeme, ēkas, 

būves 
1840368 2071627 1469437 1573153 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

mašīnas 

11478 10009 6037 3901 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 
80319 82962 56810 55046 

               Zeme, ēkas un būves pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu 

kopsumma palielinājusies par Ls 231 259,-, jo transporta būvēs pabeigta autoceļa 

Nr.39 „Līvānu māju ceļš” brauktuves rekonstrukcija par Ls 28 988,-, uzņemti bilancē 

7 zemes gabali (ierakstīts zemesgrāmatā) par Ls 40 124,-, nedzīvojamās ēkas 

(ierakstīts zemesgrāmatā) par Ls 14 480,- un pabeigti renovācijas darbi Užavas Tautas 

namā „Atpūtas” par Ls 147 667,- . 

              Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu kopsumma samazinājusies par Ls 1469,-. 

              Pārējie pamatlīdzekļi pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu 

kopsumma palielinājusies par Ls 2643,- 

 

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI 2010.GADĀ 

   Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas 2007.-

2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros tiks 

realizēti divi projekti: 
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 Pašvaldības autoceļa Nr. 28 „Lejiņas-Jūrmala” seguma, posmā no 0,26 km        

līdz 1,26 km, rekonstrukcija, 

 Pašvaldības autoceļa Lejiņas-Jūrmala otrā posma rekonstrukcija Užavas   

pagastā.   

 Užavas pamatskolā 2010.gadā tiek realizēts Sorosa fonda projekts, kas 

nodrošina no 3-6 gadu vecu bērnu apmācību.  
 

 

 

 

Užavas pagasta pārvaldes vadītāja                                       Laima Erliha-Štranka 
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Vārves pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 

 
        Ventspils rajona  Vārves pagasta publiskais pārskats ir sastādīts ar mērķi sniegt 

lakonisku, viegli uztveramu informāciju par pašvaldības  darbību, prioritātēm un 

finanšu līdzekļu piesaisti un izlietojumu . Pārskatā tiek ietverti dati par iepriekšējā 

gada un pārskata gada finanšu darbību, kā arī atspoguļotas nā kamā gada perspektīvas.  

       Vārves pagasts atrodas Ventspils rajona administratīvajā teritorijā. Pagasta kopējā 

platība ir 12544.2 ha.  Pagasta teritoriju šķērso divi 1. šķiras valsts autoceļi : Ventspils 

– Kuldīga un Ventspils – Grobiņa.  

Vārves pagastā ir iekļauti trīs ciemati – Vārve, Zūras, Ventava, kas izvietoti gar Ventas 

krastu 26.5 km garumā , kā arī sāk attīstīties  līdz šim mazāk apdzīvotie ciemi – 

Pasiekste, Cirpstene un Leči.. Šāda ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ nepieciešamas 

vairākas iestādes, kur iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus.  

   Uz 2009. gada 31. decembri  pašvaldības teritorijā  deklarēti 2119  iedzīvotāji. 

     Vārves pagasta pārvalde līdz  teritoriālās reformas īstenošanas brīdim 30.06.2009. 

darbojās kā patstāvīga pašvaldība, kur saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām ” 

iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošināja ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – padome, kas 

pieņēma lēmumus, noteica institucionālo struktūru, veidoja un apstiprināja budžetu. Ar 

Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1§) „Par 

novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi izveidota 

Ventspils novada pašvaldības iestāde – Vārves pagasta pārvalde.Vārves pagasta 

pārvaldes pārraudzībā darbojas sekojošas struktūrvienības :  

 komunālā saimniecība;  

 Vārves bibliotēka;,  

 Zūru bibliotēka;  

 Bērnu rotaļu un attīstības centrs „Tīne”;  

 Jauniešu attīstības centrs „Ligzda”  

 iestādes  

 Zūru pamatskola;  

 PII „Zīļuks”.  

    Pārvaldes funkcija ir nodrošināt un pilnveidot kvalitatīvus un decentralizētus 

Ventspils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus Vārves pagasta teritorijā, sekmēt 

pagasta ekonomisko un sociālo attīstību, apsaimniekot pārvaldes valdījumā nodoto 

kustāmo un nekustāmo mantu, nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu administrēšanu.   

    Vārves pagasta pārvaldei 2009.gads finansiāli bija ļoti smags , jo ievērojami tika 

samazināta ieņēmumu daļa par iedzīvotāju ienākuma nodokli, vienlaicīgi stājoties 

spēkā jaunajiem MK noteikumiem Nr.855 par „Kārtību , kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”.  Veidojot 2009. gada budžetu savstarpējiem norēķiniem  šāds 

izdevumu pieaugums nebija plānots, tādēļ , lai nodrošinātu  visu pārvaldes funkciju 

nodrošināšanu un savstarpējo norēķinu nomaksu  , vajadzēja ievērojami samazināt  

budžeta izdevumu daļu .  Tika pieņemti lēmumi par štatu samazināšanu, darba algu 

pazemināšanu, bezalgas atvaļinājuma izmantošanu,  pienākumu pārdali darbiniekiem, 

kā arī daudzu saimniecisko izdevumu samazināšanu. Rezultātā mazinājās darba 
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kvalitāte, jo darbiniekiem jau tā saspringtajā situācijā bija jāapgūst jaunas darba 

iemaņas, lai izpildītu  arī atbrīvoto  darbinieku veiktos pienākumus .   

    Vārves pagastā darbojas Zūru pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”. 

Pēc blakus esošā Ziru pagasta pamatskolas slēgšanas  daļa šī pagasta bērnu uzsāka 

mācības Zūru pamatskolā palielinot skolēnu skaitu skolā. Ņemot vērā apstākli , ka 

blakus esošajos pagastos nedarbojas  arī pirmskolas izglītības iestādes , šo pagastu 

bērni iespēju robežās tiek uzņemtu Vārves pagasta PII „Zīļuks”. Lai  pēc iespējas 

vairāk bērnu varētu apmeklēt bērnudārzu , 5 un 6 gadīgo apmācībai tika pielāgotas 

telpas pamatskolas ēkā.  

     Pašvaldībā darbojas trīs bibliotēkas, tai skaitā viena atrodas pamatskolā un 

nodrošina skolas iekšējās vajadzības. Bibliotēkas kalpo ne tikai kā grāmatu apmaiņas 

punkti, bet daļēji arī kā nelieli kultūras centri, jo tur tiek rīkotas dažādas darbu 

izstādes, tikšanās, viktorīnas, koncerti. Pagastā darbojas divi bērnu un jauniešu centri, 

sieviešu ansamblis , folkloras kopa „Vēlava” , kuru uzturēšanu nodrošina pašvaldība. 

Tā kā  pašvaldībai nav sava kultūras nama, ir grūti koncentrēt un koordinēt kultūras , 

sporta un brīvā laika organizēšanas darbu.  

     2009.gadā Vārves pagasts saņēma apstiprinājumu projektiem ELFLA līdzekļu 

piesaistei pasākumam Nr 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai  un iedzīvotājiem”  

kuru ietvaros tika veikta Zūru sporta angāra vienkāršotā rekonstrukcija  un Vārves 

ciema ceļu melnā seguma rekonstrukcija. Par līdzfinansējumu projektam  „Zūru sporta 

angāra vienkāršotā rekonstrukcija” tika izmantoti līdzekļi no novadu apvienošanās 

mērķdotācijas, bet projekta „Vārves ciema ceļu melnā seguma rekonstrukcija” 

līdzfinansējums tika nodrošināts no pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem. 

Piedalīšanas šajos projektos bija laba iespēja piesaistīt līdzekļus , lai pilnībā netiktu 

pārtraukta pagasta saimnieciskās darbības attīstība finanšu trūkuma dēļ.  Līdzekļi , kuri 

tiks atgūti  pēc projekta realizācijas tiks izlieti vadoties no novada domes lēmumiem.  

    Vārves pagasts piedalījās projektu konkursā , kurš tika finansēts no Nīderlandes 

KNHM fonda. Konkursā uzvarēja 5 projekti , kuru realizācijai tika apgūti 3500LVL.  

     2009. gadā tika saņemts  Vides ministrijas apstiprinājums tehniski ekonomiskajiem 

pamatojumiem ūdenssaimniecības  attīstībai , iesniegti un apstiprināti ERAF projekti  

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves un Ventavas ciemos” par kopējo 

projektu summu 916550,36LVL.  

Ierobežoto finanšu resursu dēļ Vārves pagasta pārvaldes un pakļauto struktūrvienību 

un iestāžu  plānotā darbība tika realizēta tikai daļēji.  

    2010. gada Vārves pagasta pārvaldes budžets un darbība tiek plānoti saskaņā ar 

Ventspils novada domes mērķiem stratēģiju un norādījumiem. Kā lielākos plānotos 

darbus varētu minēt    atlikušās  novada apvienošanās  mērķdotācijas galīgo 

izlietojumu , kuru plānots izmatot kā līdzfinansējums sabiedriskās ēkas „Rozītes” 

rekonstrukcijas 2.kārtai un Zūru sporta angāra ārsienu siltināšanai. Plānots  uzsākt  

ERAF līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves un 

Ventavas ciemos” realizāciju. 

 

 

 

 

Vārves pagasta pārvaldes vadītāja:     A. Brālīte 
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Ziru pagasta pārvaldes  

2009.gada publiskais pārskats 

 
Ziru pašvaldības vadības ziņojums 

 

ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

1. Nosaukums un adrese  -  Ziru pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000080786 

“Saulgrieži” Ziru pagasts Ventspils rajons LV-3624 

2. Finanšu gads  - 01.01-31.12 2009.  

3. Juridiskā forma -  Pašvaldība līdz 2009.gada 16.jūlijam.  Ar Ventspils 

novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3.; 1§) „Par 

novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu” tikusi 

izveidota Ventspils novada pašvaldības iestāde – Ziru pagasta pārvalde. 

4. Darbības veids -  Valsts varas realizācija Ziru pagastā  

5. Pagasta padomes struktūra - Padomē darbojās 7 deputāti. Pagasta 

padomē strādā 7 darbinieki, Ziru pamatskolā mācās 57 skolēni, strādā 12 

pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. Komunālā saimniecībās strādā 2 

darbinieki. Bibliotēkā strāda -1 bibliotekāre Tautas namā -1 tautas nama 

vadītāja 

6. Revidents - Auditorfirma-Alianse SIA  

ZIŅAS PAR ZIRU PAGASTU  

     Ziru pagasts kā administratīva vienība tagadējās robežās pastāv jau ilgāku laiku. 

Pagasts atrodas Ventspils dienvidaustrumu daļā. No Ventspils pilsētas līdz pagasta 

centram ir 29 kilometri. Pagasta tālākais punkts atrodas 20 kilometrus no pagasta 

centra. Pagasts robežojas ar Jūrkalnes, Užavas, Vārves, Zlēku un Piltenes 

pašvaldībām. Pagasta dienvidu daļā ir robežas ar Alsungas un Ēdoles pagastu. Ziru 

pagasta teritorija ir 15380 ha liela, kas sastāda 6.2% no Ventspils rajona teritorijas. 

Pagasta lielāko daļu teritorijas aizņem meži –57.3% un lauksaimniecības izmantojamā 

zeme ir 37.5% no visas teritorijas. Pēc iedzīvotāju skaitu Ziru pagasts ir viens no 

mazākajiem un līdz ar to iedzīvotāju blīvums ir mazs. Iedzīvotāju skaits uz 2009.gada 

1.janvāri ir 572. Pagasta iedzīvotājiem daļēji darba vietas nodrošina pagasta padome, 

Ziru pamatskola, Tērandes mežniecība, individuālais uzņēmums “Kalniņš” un 

zemnieku saimniecības. Gados jaunākie Ziru pagasta iedzīvotāji darbu atraduši 

Ventspils pilsētā.  

PAGASTA PADOMES VADĪBA, JURIDISKAIS STATUSS UN PĀRVALDES 

STRUKTŪRA. 

      Ziru pagasta padomes vadību veido septiņi ievēlēti deputāti. Padome savu darbu 

organizē ievērojot LR likumus, MK noteikumus un izejot no LR likuma “Par 

pašvaldībām” izstrādātā nolikuma vietējā pašvaldībā. Padomes darbu no 2005.gada 

16.marta vada Dzidra Ceriņa. Ziru pagasta padome ir juridiska persona, tai ir savs 

zīmogs un konti bankās. Pagasta padomes funkciju realizēšanai un tās darbības 

nodrošināšanai ir izveidotas divas pastāvīgās komitejas. Finanšu komiteja – ko vada 

padomes priekšsēdētāja Dzidra Ceriņa ,kurā darbojas četri deputāti un sēdēs tiek 

izskatīti jautājumi par budžetu, to grozījumi un naudas līdzekļu piešķiršanu dažādiem 

pasākumiem. un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja – ko vada Anita 

Pāvelsone, kurā tiek risināti jautājumi par sociālajiem pabalstiem. Pagasta padomes 
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darbības organizēšanai ir izveidotas arī komisijas. Pagasta padomes darbība balstās un 

darbojās pēc apstiprinātiem pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumiem un 

izdevumiem. Ar 2009.gada 16.jūliju izveidoja Ventspils novada pašvaldību Ziru 

pagasta pārvaldi. Tās vadītāja ir Dzidra Ceriņa.  

 

VESELĪBA APRŪPE UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA. 

      Medicīniskos pakalpojumus Ziru pagasta iedzīvotāji saņem pagasta feldšerpunktā, 

kuru sertificēja pašvaldība 2007.gada septembrī. Katru dienu pieņem feldšere un reizi 

nedēļā iedzīvotājus pieņem ģimenes ārste no Alsungas. Pašvaldība sedz visas 

izmaksas, kas nepieciešamas feldšerpunkta uzturēšanai, kā arī pirmās nepieciešamības 

medikamentus. Sociālā darbinieka pienākumus veic pagasta padomes sekretāre. 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteja kopā ar pagasta sociālo darbinieku 

izstrādā nolikumu sociālai palīdzībai kādos gadījumos un apmēros tiek piešķirti 

pabalsti , kā arī tiek apsekotas ģimenes, kurās ir alkohola lietošana un nesaskaņas 

vecāku starpā ,kur ir nepilngadīgi bērni. Sociālie pabalsti tika izsniegti trūcīgajiem 

iedzīvotājiem, ka arī ēdināšanas pabalsti ģimenēm ar bērniem. Pašvaldība sniedz 

materiālu atbalstu privātpersonai, kura veic aprūpētāja pienākumus. Pagasta 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un pensionāriem tiek nodrošināts bezmaksas 

pašvaldības transports nokļūšanai uz slimnīcu Ventspilī , gan Liepājā, kā arī regulāri 

katru trešdienu iedzīvotājus no pagasta attālākās dzīves vietas tiek vesti uz pagasta 

centru, medpunktu un tuvākajiem veikaliem, kur varētu iegādāties pārtikas preces. 

Sabiedriskais transports kursē tikai līdz pagasta centram. Ar bezmaksas transportu tiek 

nodrošināta skolēnu nokļūšana uz skolu un atpakaļ uz mājām. Ar 2009.gada 

1.decembri izveidoja novadā vienotu sociālo dienestu, kurā darbojās pagasta sociālais 

darbinieks, un sociālie pabalsti tiek apstiprināti sociālā dienesta sēdēs.  

 

KULTŪRA 

      Ziru pagastā nav atsevišķa kultūras nama ēka, bet kultūras pasākumiem ir 

izmantojama zāle, kura atrodas pagasta padomes ēkā. Pagasta kultūras dzīvi vada un 

organizē kultūras nama vadītāja un pulciņu vadītāji. Pie kultūras nama darbojas 

sieviešu ansamblis un amatieru teātra studija. Pulciņu vadītāji tiek algoti no pagasta 

budžeta līdzekļiem. Katru gadu amatieru teātris piedalās rajonā rīkotajā skatē „ Noņem 

masku”. Pagastā tiek organizēti pagasta svētki ar koncertu un dažādām atrakcijām. 

Mūsu pašdarbnieki piedalījās rajona organizētājā pasākumā “ Vasarsvētku koncerts”. 

Pagastā darbojas bibliotēka, kuru vada bibliotekāre Linda Jermuša no 

2008.gada1jūniju. Bibliotekas krājumu uz 2009.gada 1.decembri veido 6342 vienības. 

Katru gadu vidēji tas palielinās par apmēram 210 eksemplāriem. Pamats tam ir pagasta 

piešķirtie līdzekļi un dāvinājumi no dažādiem avotiem, galvenokārt no Ventspils 

bibliotēkas. Informāciju par Ziru bibliotēkas krājumu 99.5% apmērā var iegūt 

Kurzemes virtuālajā kopkatalogā. Bibliotēka aktīvi iesaistījās Valsts publisko 

bibliotēku attīstības projekta “ Trešais Tēva dēls” ietvaros notikušajos tālmācības 

kursos jūnija sākumā, kā arī apmeklēja individuālās apmācības pie Ventspils 

bibliotēkas speciālistiem informācijas meklēšanā bibliotēku elektroniskajās un 

abonētajās datu bāzēs. Bibliotēka ir pieejama datu bāze Letonika, kā arī 

www.filmas.lv. Iedzīvotājiem ir iespēja saņem publiskā interneta pakalpojumus, ka arī 

apmācības” pirmie soļi internetā” un e-pasta izveide. Ziru pagasta bibliotēkai ir 

piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība tika izsniegta uz 

pieciem gadiem. 2009.gada notikuši pasākumi – Miķeļdiena, Lieldienas, Ziemassvētku 
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radošā darbnīcaun dažādu darbu izstādes. No 2002.gada bibliotēka iesaistījusies 

‘Bērnu Žūrijas” projektā un visus šos gadus tika atbalstīta. Šogad projektā aktīvi 

piedalījās 10skolēni un aktīvākie lasītāji ir 3.-4.klases skolēni. Sākoties vasarai ‘Bērnu 

Žūrijas grāmatiņas ienāca Ziru pagasta bibliotēkā, un 23 oktobrī notika pirmā tikšanās 

ar “ Bērnu žūrijas “ ekspertiem., pārrunāja jau izlasīto, spēlējām spēles un minējām 

mīklas. Noslēguma pasākumā labākie dalībnieki saņēma balvas. 2009.gada septembrī 

tika uzsākta Ziru pašvaldības ēkas rekonstrukcija, kurā atrodas, tautas nams , 

bibliotēka un publiskais internets, kā ari izveidosim bērnu rotaļu istabu. Lai uzsāktu šo 

telpu remontu mēs iesniedzam pieteikumu Lauku Atbalsta dienestam uz ELFLA 

pasākumu „ pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Piedalījamies konkursa 

„ Darīsim kopā” , kur izstrādājam trīs projektus, kur sponsori ir Nīderlandes pārstāvji. 

Ar šo projekta palīdzību izgatavojam parkā soliņus, nopirkām rotaļlietas bērnu istabas 

iekārtošanai un iekārtojam bērnu rotaļa laukumu. 

 

 IZGLĪTĪBA 

     Ziru pagastā atrodas Ziru pamatskola, kurā ir deviņas klases. Skolas vecais korpuss 

ir celts 1867.gadā , bet sešdesmito gadu vidū tika uzbūvēts jaunais korpuss, kurā 

notiek mācības pašlaik. Skolēnu skaits ir strauji samazinājies , 2008/2009 m. g. skolā 

mācījās 37 pagasta bērni un 20 skolēni no citām pašvaldībām. Skolēnus uz skolu un no 

tās atpakaļ mājās tiek aizvesti ar pagasta autobusu. Skolas vajadzībām tika iegādāts 

autobuss, bērnu pārvadāšanai. Reizi mācību pusgadā labākiem skolēniem tiek 

organizēta ekskursija, ko finansē pašvaldība.  

Ar 2009.gada 6. augustu tika likvidēta Ziru pamatskola. Pagasta skolēni tiek 

nodrošināti ar transportu aizvešanai un atvešanai no skolas. Bērni mācas gan Užavas, 

gan Zūru pamatskolās. Pagastā bērnudārzs nav, kuri vēlas apmeklēt bērnu dārzu , tas ir 

iespējams Vārves pagastā.  

 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA  

      Pagasta dzīvojamo fondu un komunālo saimniecību apkalpo pašvaldības 

darbinieki. Pagasta centra iedzīvotāji tiek apgādāti ar centralizētu ūdens padevi no 

artēziskā urbuma. Ūdenstornis, ūdens trase un kanalizācijas izbūve veikta 

sešdesmitajos gados un pašlaik ir samērā sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc bieži notiek 

avārijas, kas tiek likvidētas pašu spēkiem.. Arī dzelzs saturs ūdenī ir augsts, jo 

atdzelžošanas iekārtu nav. 2009.gadā tika uzstādītas “ Ūdens atdzelžošanas iekārtas 

Ziru ciema ‘Centrs” ūdenstornim , kur 50% no izmaksām sedza Latvijas vides 

aizsardzības fonds. 2009.gada tika veikta arī ūdenstorņa pārkrāsošana, līdz ar to 

uzlabojās dzeramā ūdens kvalitāte Centralizēta siltumapgāde pagastā nav. Pagasta 

padomes ēkā, Ziru pamatskolā un daudzdzīvokļu mājās ir malkas apkure. Pie 

pagastam piederošām ēkām un iestādēm ir novietoti atkritumu konteineri, kurus 

regulāri izved Ventspils BPU “Labiekārtošanas kombināts” ar kuru ir noslēgts līgums. 

Pagastā notiek administratīvās teritorijas labiekārtošana. Regulāra zāles appļaušana 

vasarā. Pagasta teritorijā atrodas septiņas kapsētas. To apkopšanai tiek organizētas 

talkas, bet zāles appļaušanu veic pagasta strādnieki. Ziru pagasta padomes 

priekšsēdētāja: Dz. Ceriņa  

      Pārskata gadā pašvaldība uzstādīja atdzelžošanas iekārtu ūdenstornim „Centrs”, kā 

veica torņa pārkrāsošanu un  ēkas „Saulgrieži” rekonstrukciju, kur izmantoja  novada 

apvienošanās investīcijas. Lai veiktu projektu tika iesniegts  projekta iesniegumu LAD 

Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-
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2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” , lai 

sakārtotu tautas nama , bibliotēkas un publiskā interneta telpas. 

Tekošā gadā no šiem līdzekļiem tiks ierīkota attīrīšanas iekārtas un trīs daudzdzīvokļu 

mājam nomainīts jumta segums, logi un ārdurvis. 
 

Pamatbudžets 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2007-2009.gadam 

Klasifikā

cijas kods 
Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2007.g. 

Budžeta 

izpilde 

2008.g. 

Plānots 

2009.g.  

A B 1 

     I.  IEŅĒMUMI KOPĀ 229 506 477086 2248935 
 

  Nodokļu ieņēmumi 127 355 134660 162179 
 

  1.0.0.0.  IENĀKUMA NODOKĻI 96 569 108747 130530 
 

  1.1.0.0.  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 96 569 108747 130530 
 

  1.1.1.0.   Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 96 569 108747 130530 
 

  1.1.1.1. 

  Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no 

Valsts kases sadales konta 
1 385 1517 X 

 

  1.1.1.2. 

  Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata 

gada ieņēmumiem 
95 184 107230 X 

 

  4.0.0.0.   ĪPAŠUMA NODOKĻI 30 786 25913 31649 
 

  4.1.0.0.   Nekustamā īpašuma nodoklis 30 786 25913 31649 
 

  4.1.1.0.   Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 28 406 25006 30335 
 

  4.1.1.1. 

  Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
27 456 23395 30335 

 

  4.1.1.2. 

  Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 
950 1611 0 

 

  4.1.2.0.   Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 2 380 907 1314 
 

  4.1.2.1. 

  Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
1 119 770 1314 

 

  4.1.2.2. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 

iepriekšējo gadu parādi 
1 261 137 0 

 

  Nenodokļu ieņēmumi 589 4978 6270 
 

  8.0.0.0. 

  IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 
196 54 0 

 

  Procentu ieņēmumi (8400+8500+8600) 196 54 0 
 

  8.6.0.0. 

 Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu 

atlikumiem 
196 54 0 

 

  8.6.2.0.   Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 196 54 0 
 

  8.6.2.2. 

  Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 

kredītiestādēs 

196 54 0 
 

  9.0.0.0. 

  VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 
190 162 0 

 

  9.4.0.0.   Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 190 162 0 
 

  9.4.2.0. 

  Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 
185 162 0 

 

  9.4.5.0. 

  Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 

grozīšanu un papildināšanu 
5 0 0 

 

  10.0.0.0.   NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 86 221 150 
 

  10.1.0.0.  Naudas sodi 86 221 150 
 

  10.1.4.0.  Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 86 221 150 
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  Pārējie nenodokļu ieņēmumi 117 4532 6120 
 

  12.0.0.0.   PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 0 4532 6120 
 

  12.3.0.0.   Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 4532 6120 
 

  12.3.9.0.   Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 4532 6120 
 

  12.3.9.9. 

  Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā 
0 4532 6120 

 

  13.0.0.0. 

  IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 

ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

117 9 0 
 

  13.4.0.0. 

 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 
117 9 0 

 

  

 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
16 507 20333 12900 

 

  21.3.0.0. 

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  
11 355 16259 12900 

 

  21.3.7.0. 

  Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
0 0 0 

 

  21.3.7.9. 

  Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
0 0 0 

 

  21.3.8.0.   Ieņēmumi par nomu un īri 7 241 11279 12800 
 

  21.3.8.4.   Ieņēmumi par zemes nomu 0 2659 5000 
 

  21.3.8.9.   Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 7 241 8368 7500 
 

  21.3.9.0. 

 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 

pakalpojumiem 
4 114 4980 X 

 

  21.3.9.2.   Ieņēmumi  no pacientu iemaksām 154 104 100 
 

  21.3.9.9.   Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 3 960 4758 0 
 

  21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

5 152 4074 1320 
 

  21.4.9.0. 

  Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un 

pašu ieņēmumi 
5 152 0 1320 

 

  21.4.9.1.   Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 0 0 0 
 

  21.4.9.9.   Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 5 152 4074 1320 
 

  Transferti (18000+19000) 85 055 317115 66247 
 

  18.0.0.0.   VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 15 045 223392 0 
 

  18.6.0.0. 

  Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību 

pamatbudžetā no valsts budžeta 
15 045 223392 X 

 

  18.6.1.0.   Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 368 213531 X 
 

  18.6.1.9.   Pārējās dotācijas 368 13531 X 
 

  18.6.2.0.   Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām 800 4900 0 
 

  18.6.2.3. 

  Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo 

pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 
0 0 0 

 

  18.6.2.9.   Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 800 4900 X 
 

  18.6.9.0. 

  Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu 

transferti pašvaldībām 
13 877 1715 X 

 

  19.0.0.0.   PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 70 010 93723 66247 
 

  19.2.0.0.   Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2 014 3335 1800 
 

  19.2.1.0.   Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 2 014 3335 1800 
 

  19.3.0.0.   Ieņēmumi no rajona padomēm 67 996 90388 64447 
 

19.3.1.0. 

  Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes no 

valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales 
67 746 90388 64447 

 

  19.3.1.1. 

  Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju 

un mērķdotāciju sadales 
67 746 90388 64447 

 

  19.3.2.0.   Pārējie maksājumi no rajona padomēm 250 0 0 
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  19.3.2.9. 

 Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona 

padomju līdzekļiem 
250 0 0 

 

  
    

 

                                          Ziru pagasta pamatbudžeta izdevumi 

                                                              2007.-2009.g.  

 

kods  Izdevumu veidi 2007.g. 2008.g 2009.g. 

                            Kopā                                                                                  216238       293442             

257337 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 43 480 48776 64261 

 

01.100 

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā 

darbība, ārlietas  
34 708 41711 47910 

01.700 

Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) 

parāda darījumi  
1 264 1192 3466 

01.800 

Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes 

dažādiem līmeņiem  7 508 5873 12885 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 943 2383 1027 

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes  943 2383 1027 

04.000 Ekonomiskā darbība  15 627 29103 39413 

04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība  15 627 29103 39413 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  25 247 14288 21425 

06.200 Teritoriju attīstība  25 247 14288 21425 

07.000 Veselība 5 437 6797 7415 

07.200 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un 

pakalpojumi  
5 437 6797 7415 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 12 496 18049 11437 

08.200 Kultūra  12 496 18049 11437 

09.000 Izglītība 108 654 168192 103404 

09.200 

Vispārējā un profesionālā izglītība  (ISCED-97  2. 

un 3. līmenis)  
108 654 168192 103404 

09.210 

Vispārējā izglītība.Pamatizglītība (ISCED-97 1.,2. 

un 3.līmenis) 108 654 168192 103404 

10.000 Sociālā aizsardzība 4 354 5854 5854 

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 4 354 5854 5854 

 
                                                  Pārskats par debitoru parādiem 

                                                           2007-2009.gadam 

 

 2007.gads 2008.gads 2009.gads 

2300- debitori 12863 12890 12863 

2310-pircēju 

pasūtītāju parādi 

12614 12882 8667 

2340-prasības par 

nodokļiem 

0 0 3947 

2360 – uzkrātie 

ieņēmumi 

48 0 48 

2380- prasības pret 

personālu 

201 8 201 
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Pārskats par kreditoru saistībām 

2009.g. 

 

   

(latos) 

Konta 

Nr. 
Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 

Kopā  

Pārskata 

p

e

r

i

o

d

a

  

sākumā 

A B 11 12 

5000 KREDITORI 61414 93174 

5100 Ilgtermiņa saistības  48861 48861 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi  48861 48861 

5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 45362 45362 

5119 Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi 3499 3499 

5200-

5900 
Īstermiņa saistības 12553 44313 

5210 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 
0 8292 

5212 Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 0 7420 

5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem  
1042 1850 

5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1042 1626 

5420 Uzkrātās saistības  10659 16372 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus)  
0 9026 

5610 Norēķini par darba samaksu 0 8992 

5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 0 8992 

5620 
Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas 

(izņemot nodokļus) 
0 34 

5629 Citi ieturējumi 0 34 

5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi  67 8599 

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 2636 

5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 5859 

5729 Pārējie nodokļi 0 104 

5810 Pārējās īstermiņa saistības  0 0 

5811 Citas saistības pret personālu 0 0 

5910 Nākamo periodu ieņēmumi  785 136 

5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi 0 36 
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Zlēku pagasta pārvaldes 

2009.gada publiskais pārskats 

PRIEKŠVĀRDS 

 

Publiskais pārskats atspoguļo Zlēku pagasta padomes un pārvaldes darbību 

2009.gadā, sniedz informāciju par: 

 divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai 

skaitā par saistību apjomiem; 

 nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 

 iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem 

pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanā; 

 pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 

 pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par iestādes darbību; 

 cita informācija. 

Pārskata mērķis ir sniegt īsu, viegli uztveramu informāciju par galvenajiem darba 

virzieniem, par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu. 

 Iestādes budžets izlietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – 

izglītībai, sociālajai nodrošināšanai, komunālo pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai. 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

Zlēku pagasta padome reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā 1996.gada 4.aprīlī 

Rīgā ar kodu 90000080471. Ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(protokols Nr.3.; 1§) „Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu 

izveidošanu” tikusi izveidota Ventspils novada pašvaldības iestāde – Zlēku pagasta 

pārvalde.Juridiskā adrese: “Pūcītes”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617. 

Zlēku pagasta teritorija aizņem – 10715.5 ha. 
 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

IEDZĪVOTĀJU SKAITS PAŠVALDĪBĀ:        
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Pirmajā pusgadā pagasta pašpārvaldi nodrošina pagasta padome – septiņi deputāti: 

 Daiga Cekule, 

 Zigunds Dālderis, 

 Ritvars Leincens, 

 Elita Pūliņa – Cine, 

 Marina Sīle, 

 Dainis Veidemanis, 

 Valters Veidemanis. 

Padomes priekšsēdētāja Daiga Cekule, vietnieks Dainis Veidemanis. 

Otrajā pusgadā Ventspils novada dome ieceļ pārvaldes vadītāju Daigu Cekuli. 

Pagasta padomes un pārvaldes darbu nodrošina – grāmatvede, komunālās daļas vadītājs, 

sekretāre – lietvede, sociālais darbinieks. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai darbojas: 

 Zlēku pamatskola, 

 Zlēku bibliotēka, 

 Zlēku kultūras nams.    

 
IEDZĪVOTĀJU SKAITS PAŠVALDĪBĀ: 

 

2007.gadā – 593; 

2008.gadā – 590; 

2009.gadā – 573. 

 

2007.gadā miruši – 7, dzimuši – 8. 

2008.gadā miruši – 3, dzimuši – 5. 

2009.gadā miris – 1, dzimuši 3. 
             

PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS FINANŠU REZULTĀTI. 
 

 Pašvaldības budžeta mērķis noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms 

nepieciešams likumā noteikto funkciju veikšanai, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu 

racionālu izlietošanu. Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā 

budžeta. 

2009.gada budžets tika sastādīts no apakšas, katra iestāde, struktūrvienība 

iesniedza savu vēlamo budžetu, kas tika skatīts padomes deputātu patstāvīgajās 

komitejās, piedaloties iestāžu, struktūrvienību vadītājiem. 
 

ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDES PAMATBUDŽETS  

 
klasifikā-cijas 

kods 

Rādītāji 2008. izpilde 2009. g. izpilde 

 Ieņēmumi 518490 518490 

    

 Nodokļu ieņēmumi 113657 81813 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 98738 66310 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 14949 15508 
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 Nenodokļu ieņēmumi 3265 2608 

8.0.0.0. Procentu ieņēmumi 87 41 

9.0.0.0. Pašvaldību nodevas un valsts 

nodevas 

131 183 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 381 484 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi  2666 1890 

21.3.0.0 Saņemtie maksājumi un citi 

pašu ieņēmumi 

14179 35576 

 Transferti   

18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 276811 54735 

19.0.0.0 Pašvaldību budžeta transferti 110508 89037 

    

 Kopā izdevumi 330938 367416 

01.000 Vispārējie vadības dienesti 41857 40974 

03.000 Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

1601 1264 

04.000 Izglītība 180029 131414 

05.000 Veselības aprūpe 1832 731 

06.000 Sociālā apdrošināšana un 

sociālā nodrošināšana 

12600 10499 

07.000 Vides aizsardzība, dzīvokļu 

saimniecība un komunālie 

pakalpojumi 

29536 32473 

08.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 

un reliģija 

39765 127492 

10.000 Lauksaimniecība 5601 2409 

13.000 Pārējā ekonomiskā darbība 

un dienesti 

8795 6923 

14.180 Pašvaldību parādu procentu 

nomaksa 

529 908 

14.320 Norēķini ar pašvaldību 

budžetiem 

8793 12329 

 Ieņēmumu pārsniegums vai 

deficīts 

187552 -103642 

 Finansēšana -187552 103642 

 Aizņēmumi -1600 -3108 

 Budžeta līdzekļu atlikums 

gada sākumā 

22955 208906 

 Budžeta līdzekļu atlikums 

gada beigās 

208906 102156 

       

ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDES SPECIĀLAIS BUDŽETS 

 

Pagasta speciālo budžetu veido ieņēmumi no privatizācijas fonda līdzekļiem, 

dabas resursa nodokļa iemaksām un no novada domes ieskaitītiem līdzekļiem pagasta 

autoceļu uzturēšanai. 

Speciālais budžets tiek apstiprināts vienlaicīgi ar pamatbudžetu. 
 
Kods Rādītāji 2008. g. izpilde 2009. g. izpilde 

 Kopā ieņēmumi t.sk. 29640 11901 

 Privatizācijas fonda līdzekļi 2  

 Dabas resursu nodoklis 165 151 

 Autoceļu fonda līdzekļi 29419 11461 

 Pārējie speciālā budžeta 

līdzekļi 

54 289 

 Kopā izdevumi t.sk. 38375 16431 

 Privatizācijas fonds - - 

 Dabas resursu nodoklis 228 233 
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 Autoceļu fonda līdzekļi 38128 16194 

 Pārējie speciālā budžeta 

līdzekļi 

19 4 

 Ieņēmumu pārsniegums vai 

deficīts 

-8735 -4530 

 Finansēšana 8735 4530 

 Budžeta līdzekļu izmaiņas 8735 4530 

 Naudas līdzekļu atlikums 

gada sākumā 

18251 9516 

 Naudas līdzekļu atlikums 

gada beigās 

9516 4986 

 Izdevumi pēc 

ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem t.sk. 

38375 16431 

1100 Atalgojumi   

1200 VSA obligātās iemaksas   

2200 Pakalpojumu apmaksa 35657 14574 

2300 Materiālu, energoresursu, 

ūdens un inventāra iegāde 

2273 1857 

5000 Kapitālie izdevumi 445  

 

Zlēku pagasta pašvaldības aizņēmuma saraksts 

 

 

Aizdevējs 

 

Aizņē

muma mērķis 

 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

 

Aizņēmu

ma atmaksas 

termiņš 

 

Aizņē

muma 

līguma 

summa 

 

Aizņēmu

ma atlikums uz 

01.01.10 

Valsts kase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides 

investīciju fonds 

Zlēku 

pamatskolas 

sporta zāles 

remontam un 

pagasta 

pašvaldības 

telpu 

remontam un 

apkures 

sistēmas 

pārveidošanai

. 

 

Dzera

mā ūdens 

kvalitātes 

uzlabošana 

Zlēku ciemā 

un Zlēku 

pamatskolā 

21.11.2003

. 
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20.11.20
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6708 

 

Informācija par Zlēku pagasta pašvaldības nekustamo 

īpašumu uz 31.12.2009. 

 

Rādītāji Ls 

Dzīvojamās ēkas 80832 

Nedzīvojamās ēkas 47785 

Citas celtnes un būves 10115 
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Ceļi 342582 

Zeme 120122 

Pavisam kopā 601436 

 
 

ZLĒKU PAMATSKOLA 

 

     2008.gadā akreditēta izglītības iestāde (akreditācijas lapa 09.05.2008. Nr.1783) - 

nākošās akreditācijas termiņš 2014. gada 23.aprīlis. 

      Zlēku pamatskolā 2009. gadā mācījās 72 izglītojamais, no tiem 12 apguva 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 000 11111, 

8 apmeklēja rotaļu grupu un 52 apguva pamatizglītības programmu 210 11111.  

   Skolā bija 5 klašu komplekti, tajā skaitā apvienotās 1./2.; 3./4.; 5./7. un 6./8. klase. 

Izmantojot skolas iekšējās rezerves, iespēju robežās, šajās klasēs mācības bija 

organizētas atsevišķi. 

   2009. gada 1.septembrī no 3 sešgadīgajiem bērniem mācības 1. klasē uzsāka visi, kā 

arī 1 izglītojamais pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmuma 1.klasē mācījās 

atkārtoti. 

   Arī citās klasēs vērojama skolēnu kustība: gada laikā no skolas izstājušies 3 skolēni, 

iestājušies- 3 skolēni, 2 skolēni mācības turpina Stiklu speciālajā internātpamatskolā. 

   No visiem Ventspils novada teritorijā deklarētajiem skolēniem 96% ir Zlēku pagasta 

iedzīvotāji, kā arī no visiem skolēniem, kuri mācās skolā, 96% ir novada iedzīvotāji. 

4%

96% Ventspils novads

Ventspils pilsēta 

 
    Skolā strādāja 14 pedagogi, izglītības programmu apguve tika nodrošināta pilnā 

apjomā. 13 skolotājiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā  izglītība, 1 skolotājs 

sekmīgi turpina studijas. Pieciem skolotājiem ir maģistra grāds, 1 pedagogs studē 

maģistratūrā. Iegūti nepieciešamie sertifikāti otro priekšmetu mācīšanai. Viena 

skolotāja ieguvusi  otro specialitāti- angļu valodas skolotājas kvalifikāciju. Visi 

skolotāji apmeklējuši nepieciešamos tālākizglītības kursus. Skolas sekmīgu darbību 

nodrošināja 5 tehniskie darbinieki.Pie skolas darbojās pašvaldības finansētais internāts. 

Skolas darba galvenie mērķi un uzdevumi 2008./09. mācību gadā bija izvirzīti visās 

septiņās skolas darba pamatjomās: 

 Mācību saturs- izglītības programmas izpildes plānošana un metodiskā 

atbalsta uzlabošana, palielinot īstenojamo mācību programmu skaitu. 

 Mācīšana un mācīšanās- izglītojamo mācīšanās motivācijas un prasmju 

rosinošu mācību metožu pielietojums, akcentējot kreatīvās darbības 

lomu. 

 Izglītojamo sasniegumi- izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas 

uzskaites sistēmas attīstīšana. 

 Atbalsts skolēniem- darbs ar izglītojamiem ar zemu mācību motivāciju 

un rezultātiem. Karjeras izglītības pilnveide. 
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 Skolas vide- izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras pilnveides 

veicināšana. Skolas mācību un koplietošanas telpu renovācijas 

turpināšana. 

 Resursi- skolas mācību procesa materiāli tehniskās bāzes pilnveide un 

modernizācija. 

 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana- skolas 

darbību reglamentējošo dokumentu atjaunošana atbilstoši MK 

noteikumu prasībām un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Īstenojot izvirzītos uzdevumus, skola strādāja sekojošos virzienos: 

 nodrošinot skolu ar kvalitatīviem pedagoģiskiem kadriem- savas jomas 

speciālistiem, nodrošināt izglītības iespējas katram skolēnam, atbilstoši viņa 

vēlmēm, spējām un vecāku pasūtījumam; 

 skolas un ģimenes sadarbībā īpašu uzmanību veltīt karjeras izglītībai, 

nodrošinot socializāciju reālajā vidē, mācību motivācijas attīstību. 

 īstenojot pilnveidoto skolēnu atbalstu sistēmu, strādājot papildus ar skolēniem, 

kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības un skolēniem, kuri ir īpaši 

talantīgi, uzlabot skolēnu mācību sasniegumus; 

 plānveidīgi pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, ieviešot mācību procesā 

mūsdienīgas tehnoloģijas; 

 veicot skolas obligātās dokumentācijas sakārtošanu atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem., 

 iesaistoties projektos, radīti priekšnoteikumi skolas informatizācijas pilnveides 

iespējai un bibliotēkas nodrošināšanai  ar datoriem, 

 skolā darbojas publiskais interneta pieejas punkts, kurš tika ierīkots ar ERAF 

līdzfinansējumu 

      Skolā darbu turpināja trīs metodiskā darba komisijas: 

 valodu komisija,  

 dabaszinības, matemātikas, eksakto  un sociālo zinību komisija,  

 mākslas un humanitāro priekšmetu komisija. 

      Sadarbībai starp skolu un izglītojamo vecākiem tika pievērsta īpaša uzmanība: 

ikmēneša sekmju izraksti, regulāri ieraksti skolēnu dienasgrāmatās, individuālas 

tikšanās, klašu vecāku sapulces, regulāra informācija Zlēku pagasta avīzē „Zlēku 

ziņas”, mācību gada laikā tika izdots viens skolas informatīvās avīzītes vecākiem 

„Skolas vēstis” numurs. Pirmoreiz skolā tika ieviestas vienotas Zlēku pamatskolas 

skolēnu dienasgrāmatas. Kopā ar vecākiem tika svinēti Ziemassvētki, vecāki tika 

uzaicināti piedalīties visos svinīgajos skolas ārpusstundu pasākumos. 

    2009.gadā tika licencēta pamatizglītības pirmā posma pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programma 1101811.   

2009./10.m.g. 1.semestra mācību rezultāti salīdzinājumā ar 2008./09. mācību gada 

rezultātiem ir nedaudz pazeminājušies, kas varētu būt izskaidrojams ar stundu 

kavējumiem atsevišķiem skolēniem, kā arī zemo mācību motivāciju, pazeminoties jau 

tā sliktajam materiālajam stāvoklim ievērojamā daļā ģimeņu.  
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77%

0%

74%

6%

23% 20%

optimāls pietiekams nepietiekams

2008./09.m.g. 2009./10.m.g.1.sem.

 
     Izmaiņas notikušas arī skolas vidējās atzīmes lielumā, kura pēdējos piecos gados 

līdz 2009. gadam vērojama nemainīga tendence- atzīmes paaugstināšanās, bet 

2009.gadā tā ir samazinājusies par 0,1.  

5,5 5,6 5,8 6,1 6,2 6,1

skolas vidējā atzīme

2003./04. m.g. 2004./05. m.g. 2005./06.m.g. 2006./07.m.g.

2007./08.m.g. 2008./09.m.g.
 

     Izvērtējot skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, jāsecina, ka vidējais 

apguves koeficients 9. klases skolēniem pazeminājies visos priekšmetos: latviešu 

valodas eksāmenā par 0,03, sasniedzot 0,63; matemātikā par 0,49, sasniedzot 0,24; 

vēsturē par 0,4, sasniedzot 0,4. Veikta detalizēta analīze un klases skolnieku sekmības 

dinamika pamatizglītības programmas apguvē ( 2 skolēni bijuši trešgadnieki, 3- bijuši 

otrgadnieki, 6 skolēniem vairākkārt bijuši pagarinātie mācību gadi). 6.klasē, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, gan matemātikā, gan latviešu valodā apguves 

koeficients ir palielinājies par 0,07 latviešu valodā un 0,01 matemātikā. Kombinētajā 

valsts ieskaitē 3. klasē apguves koeficients samazinājies par 0,04 latviešu valodā, par 

0,16 matemātikā un par 0,06 dabaszinībās. 

      2009. gadā skolēni piedalījās Ventspils rajonā organizētajās mācību priekšmeta 

olimpiādēs, labākais sasniegums bija Ditai Umbraškai, kura piedalījās arī valsts 

mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Rīgā. Atzinība Sandrai Nīmantei par dalību 

krievu valodas olimpiādē.  

      Skolā tika organizētas olimpiādes, mācību pēcpusdienas- vērojama pozitīva gan 

kvantitatīva, gan kvalitatīva izaugsme:  

 matemātikas olimpiāde 3.-6. klašu skolēniem ( sk. G.M.Lāce,); 

 vēstures pēcpusdiena 7.-9. klašu skolēniem (sk.L.Rāfelde); 

 Eiropas valodu nedēļa (A.I.Fabriciusa, D.Briža, S.Lāce); 

 bioloģijas pēcpusdiena (sk.Z.Cīrule, R.Ēcis); 

 ģeogrāfijas pēcpusdiena (sk.A.Valova). 
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Skolēni labprāt piedalījās dažādos sporta pasākumos gan skolā, gan novada 

mērogā, izcīnot godalgotas vietas. Labākie sasniegumi 2009. gadā bija krosa 

sacensībās     

Skolēnu sasniegumus mācībās ar atzinības rakstiem un balvām atzīmēja katra 

semestra nobeiguma svinīgajā pasākumā, arī par ārpusstundu labākajiem 

sasniegumiem skolēni tika apbalvoti ar diplomiem un balvām. 

   Zlēku pamatskola arī 2009. mācību gadā turpināja strādāt kā Junior Achievement- 

Latvija dalībskola. 

   Skolā 2009.gada 1.pusgadā darbojās 5 interešu izglītības pulciņi: 

 vizuālās mākslas pulciņi 1.-5. un 5.-9. klašu skolēniem, 

 sporta spēļu pulciņi 1.-4. un 5.-9. klašu skolēniem, 

 rūķu darbnīca. 

Uz skolas bāzes darbojās Ventspils novada Skolēnu nama vides un teātra pulciņi. 

   2009.gada 2.pusgadā līdz semestra beigām ar pašvaldības atbalstu darbojās 5 

interešu izglītības pulciņi: vizuālās mākslas pulciņš 7.-9. klašu skolēniem, sporta spēļu 

pulciņš 8.-9. klašu skolēniem, atbalsta klubs 4.-8.klašu skolēniem, ekonomikas pulciņš 

Mācīsimies saimniekot! 7.-8.klašu skolēniem, dabas draugu kopa 5.-6.klašu skolēniem. 

Uz skolas bāzes darbojās Ventspils novada Skolēnu nama prātnieku, novadpētniecības 

un rokdarbu pulciņi. 

   1.-4. klašu skolēniem bija nodrošināta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas 

nodarbības. 

   Skolēnu veselības aprūpi nodrošina dakteres L.Vīgriezes privātprakses feldšere 

M.Sīle. Sadarbība pamatojas uz „Kārtības noteikumiem, kādā nodrošināma Zlēku 

pamatskolas skolēnu profilaktiskā apskate un pirmās palīdzības sniegšana”. 

Paaugstināta riska zonās (sporta zālē, mājturības kabinetos, ķīmijas- fizikas kabinetā, 

direktores kabinetā, ēdnīcā un internātā) atrodas medicīniskās aptieciņas, kurās 

medikamentu iegādi nodrošina pašvaldības iedalītie budžeta līdzekļi. 

  Skolas budžets 2009. gadā bija Ls 56303,-, kas 2009.gada vasarā tika samazināts 

par Ls 3111,-. 49% no tā sastāda atlīdzība par darbu. Par pagasta iedalītajiem 

pamatbudžeta līdzekļiem tika nodrošināta skolas darbība: tehniskā personāla 

atalgojums, internāta pedagogu atalgojums, skolas datorlaboranta atalgojums, 

pakalpojumu apmaksa, inventāra iegāde, izdevumi apkurei, apgaismojumam un 

enerģētiskiem materiāliem, kārtējā remonta apmaksa. Mācību grāmatu iegādei tika 

izlietoti Ls 281,- , ka arī no valsts mērķdotācijām Ls 167,-. Skolēni pilnībā tika 

nodrošināti ar nepieciešamajām mācību grāmatām. Skolas darba nodrošināšanai no 

pašvaldības iedalītajiem līdzekļiem latviešu valodas kabinetā tika veikts kvalitatīvs 

remonts,  krievu valodas, informātikas un  vēstures kabinetiem tika iegādāti skolēnu 

soli un krēsli, tāfeles latviešu valodas un vēstures kabinetos, kopētājs, ledusskapis, kā 

arī papildināts sporta inventārs. Gads tika noslēgts ar Ls 6481,- lielu ekonomiju. 

    Īpaša vērība tika pievērsta skolas telpu estētiskā noformējuma pilnveidei: atjaunoti 

stendi, regulāri notika skolēnu radošo darbu izstādes 1. stāva izstāžu zālītē.  

   Skolai iedalītie  finansu resursi ir pietiekami skolas ēku uzturēšanai, skolas darbības 

nodrošināšanai, taču attīstībai un kapitālajiem remontiem tos vēlams palielināt. 

       
BIBLIOTĒKA 

 

     2009. gadā bibliotēkas vajadzībām no pašvaldības budžeta izlietoti 9976 Ls. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 60 Ls. 
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Dotācijas no valsts budžeta – 420 Ls. 

     Bibliotēka akreditēta 2008. gadā kā vietējas nozīmes bibliotēka, kas darbojas 

saskaņā ar Bibliotēkas nolikumu. 
 

                           Bibliotēkas rādītāji    

 2008 2009 Salīdz. 

Lasītāju skaits 165 167 + 

Apmeklētāju skaits 4206 5748 + 

Izsniegums 3457 3709 + 

Starpbibliotēku 

abonements 

172 234 + 

Krājums 6638 6246 - 

 

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā: 

 krājumu ar 6246 izdevumiem 

 pieeju Kurzemes elektroniskajam kopkatalogam 

 12 preses izdevumus 

 datubāzes - www.letonika.lv, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), 

LETA Arhīvs, Nozare.lv, periodika.lv, filmas.lv 

 lasītavas pakalpojumus 

 5 datorus ar interneta pieslēgumu 

 bezvadu internetu 

 printēšanas un kopēšanas maksas pakalpojumus 

 SBA pakalpojumus 

 novada domes sēžu protokolus 

 pagasta avīzīti 

 literatūras un citas izstādes 

 tikšanos ar rakstniekiem un citus interesantus pasākumus 

 Dāmu klubiņa aktivitātes 

Bibliotēkas darbs regulāri atspoguļots pagasta izdevumā „Zlēku Ziņas”, arī 

laikrakstā „Ventas balss” un mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv. Ziņas par 

bibliotēku var atrast arī www.zlekas.lv.  

Aizvadītajā gadā bibliotēka piedalījās LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un 

politisko pētījumu institūta pētījumā pēc v/a KIS pasūtījuma „Par informācijas 

plūsmām kopienās un dažādu informācijas avotu uzticamību iedzīvotāju skatījumā”. 

Tika aptaujāti 22 dažāda vecuma un sociālo slāņu respondenti.  

Zlēku bibliotēka 2009.gadā izstrādājusi un iesniegusi VKKF divus projektus:  

 Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”. Projekts atbalstīts, 

taču daļa grāmatu bija jāiegādājas par bibliotēkas līdzekļiem.  

 „Sarunas par teātri un dzīvi” tika iesniegts teātra nozarē, bet netika 

atbalstīts 

 

Lielākie pasākumi 2009. gadā: 

     Literatūras izstāde „Herberts Dorbe – līdumnieks no Zlēkām” un  Literāri muzikāla 

pēcpusdiena, veltīta rakstnieka H. Dorbes 115. dzimšanas dienai ( kopā ar muzeju 

„Senču putekļi” un Ventspils mūzikas skolu). 

Tematiskā izstāde „Tikai rozes”, kurā apskatāmi ap simts eksponātu. 

Zlēcinieces Olgas Dorbes naivisma žanra gleznu izstāde. 

http://www.letonika.lv/
http://home.nais.lv/?m_id=3&i_id=1&pub_id=1
http://www.leta.lv/lat/arhivs/
http://www.nozare.lv/
http://periodika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.biblioteka.ventspils.lv/
http://www.zlekas.lv/
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Projekta „Rakstnieks lauku bibliotēkā” ietvaros tikšanās ar rakstnieci Dzintru 

Žuravsku. 

Vakars Ziemassvētku noskaņās „Ar Kristu sirdī”. 

     2009.gadā notikuši vairāki novadpētniecības pasākumi. Aprīlī Zlēkās notika 

Viduskursas un Ziemeļkurzemes novadu folkloras kopu sarīkojums „Es uzkāpu 

kalniņā meža balsis klausīties”. Pasākumā piedalījās 150 skolēnu no Kuldīgas un 

Ventspils rajoniem. Zlēku bibliotekāres uzdevums bija vadīt Zlēkās pierakstīto mīklu 

un vietvārdu konkursu. Pasākums atspoguļots laikrakstos „Kurzemnieks” un „Ventas 

Balss”. 

     Bērnu žūrijas dalībniekiem rīkoti divi pasākumi. Oktobrī notikušajā pēcpusdienā 

tie, kuri bija izlasījuši grāmatas, aizpildīja elektroniskās anketas, zīmējumā attēloja 

interesantāko grāmatu, piedalījās spēlēs un rotaļās. Decembrī pēcpusdiena saucās 

„Dažādie deguni”; tas bija gadumijas pasākums ar karnevāla elementiem. 

     Reizi mēnesī bibliotēkā notiek Dāmu klubiņa nodarbības. Klubiņa dalībnieces, 

kopā ar citiem teātra cienītājiem apmeklējušas 12 izrādes un koncertus, devušās 

ekskursijā pa Liepājas rajonu. 
      

KULTŪRAS NAMS 

 

     Kultūras funkciju nodrošināšanai izlietoti 117516 LVL, tai skaitā 293 LVL 

piešķirts no valsts budžeta kā mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju 

atalgojumam.  

 Zlēku kultūras nama darbu vada Līga Ķemlere. 

Kultūras namā darbojas šādi pulciņi:  

 sieviešu vokālais ansamblis, 

 skolēnu dramatiskais kolektīvs, 

 folkloras kopa „Sildruvīte”, 

 pieaugušo dramatiskais kolektīvs, 

 breika grupa , 

 novadpētniecības pulciņš. 

PASĀKUMI: 

 1.Pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars „Lai ar gaišu sveces liesmu sākas jauns 

un  

laimīgs gads „. 

 2.Atpūtas vakars pensionāriem. 

 3.Lieldienu pasākums „Ar saulīti rotājos”. 

 4.Kurzemes folkloras kopu festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”. 

 5.Ventspils rajona dramatisko kolektīvu festivāls „Noņem masku”. 

 6.Piedalīšanās Ventspils rajona vokālo ansambļu skatē. 

 7.Zlēku pašdarbības kolektīvu koncerts „Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme”. 

 8.Līgo vakars Zlēku parkā „ Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā”. 

 9.Dīķa svētki. 

 10.Piedalīšanās Ventspils novada dienā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. 

 11.Latvijas Republikas gadadienai veltīts vakars. 

 12.Mārtiņdienu pasākums Zlēku pamatskolā. 

 13.Zlēku traģēdijas atceres pasākums: tikšanās ar Zlēku jaunsargiem un 

Ventspils robežapsardzes darbiniekiem, lāpu gājiens un piemiņas brīdis Zlēku 

traģēdijas kapos. 
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 14.Pagasta egles iedegšana. 

 15.Eglīte pašiem mazākajiem. 

 16.Atpūtas vakari jauniešiem (diskotēkas). 

     Laba sadarbība ar Zlēku pamatskolu. Tradicionālajā Lieldienu pasākumā katru 

gadu piedalās kāds pašdarbības kolektīvs no kāda cita pagasta vai pilsētas. 2009.gadā 

Zlēkās viesojās Ventspils dejotāji. Kultūras nama remonta laikā pulciņu nodarbības 

notika gan skolā, gan bibliotēkā, gan pašvaldības telpās. 
 

 KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

 

Komunālā saimniecība apsaimnieko 5 daudzdzīvokļu mājas, kultūras namu, 

bibliotēku, Zlēku pamatskolu, Zlēku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (BIO-50) 

un pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas septiku, artēziskos urbumus „Zlēku ciems” un 

„Zlēku pamatskola”, pašvaldības autoceļus, Zlēku muižas parku, Karātavkalnu un 3 

lielākās kapsētas. 

 Pašvaldības komunālajā daļā strādā : vadītājs, 2 atslēdznieki un 2 – 3 pagaidu 

sabiedrisko darbu strādnieki – teritorijas labiekārtošanas darbos. Pārvlde iesaistījusies 

arī Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kuras ietvaros pārvalde nodarbina 

7 strādniekus. 

 Pagasta padome pārskata gadā reģistrēja Zemesgrāmatā pašvaldībai lietošanā 

nodotos īpašumus: 

 Karātavkalns – 12.3 ha; 

 Izgāztuve – 3.02 ha. 

2010.gadā plānots reģistrēt Centra kapsētu, Ragavu kapsētu un Dzirnavu dīķi. 

 2009.gadā dzīvokļi nav privatizēti. Īres maksa bija 0.11 LVL/m
2
 dzīvokļiem ar 

ērtībām un 0.06 LVL/m
2
 bez ērtībām, komunālie pakalpojumi mēnesī par ūdeni 1.00 

LVL no personas, par kanalizāciju 1.50 LVL no personas un par sadzīves atkritumiem 

0.75 LVL no personas. 

 Pašvaldības autoceļu garums ir 30.46 km, kas reģistrēti ceļu reģistrā. Ceļu 

uzturēšanai izlietoti 16194 LVL, kas izlietoti sniega tīrīšanai, melnā seguma labošanai, 

grāvju un ceļa malu kopšanai, ceļa seguma kopšanai, veikta autoceļa ar reģistra Nr.8 

(uz Ķauvām) rekonstrukcija (9469.55 LVL). 

 2009.gadā nomainīts jumta segums daudzdzīvokļu mājai „Mālkalni” – 8207.25 

LVL, par 7753.68 LVL remontēja un atjaunoja jumta segumu daudzdzīvokļu mājai 

„Avoti”. 

Par valsts piešķirto dotācijas naudu 4956.00 LVL izstrādāja kultūras nama renovācijas 

tehnisko projektu, par 10662.27 LVL kultūras namu pieslēdz Zlēku ciema kopējai 

kanalizācijas un ūdensvada sistēmai, veica rekonstrukciju notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu sūkņu stacijā, septembrī uzsāka būvdarbus kultūras namā.  

 Komunālās saimniecības vajadzībām 2009.gadā iztērēti 32473 LVL. 

 2009.gadā uzsāka LAD projekta „Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija Zlēkās” realizāciju, noslēdza līgumu par tehniskā projekta izstrādi par 

summu 2952.40 LVL. 

 2010.gadā plānots realizēt LAD projektu „Zlēku pamatskolas zāles un 

palīgtelpu rekonstrukcija Zlēkās” par summu līdz 140000 LVL, par valsts piešķirto 
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dotācijas naudu nomainīs jumta segumu daudzdzīvokļu mājai „Liepas” un veiks 

bibliotēkas, pārvlades ēkas „Pūcītes” ārsienu siltināšanu. 
 

SOCIĀLĀ APRŪPE 

 

Pašvaldības sociālos pabalstus izsniedz atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumam” un pašvaldības sociālās palīdzības nolikumam. 

Līdz 2009.gada 1.jūlijam par sociālo pabalstu piešķiršanu, ko neparedz nolikums lēma 

pagasta padome, bet pēc 2009.gada 1.jūlija par sociālo pabalstu piešķiršanu lēma 

Ventspils novada sociālo lietu komisija.  

2009.gada budžetā sociālās palīdzības pasākumiem tika izlietoti 9430 Ls. 

 

 

 

2009.gada sociālos pabalstus ir saņēmuši 

 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušām 

personām – 442 Ls gadā; 

 apbedīšanas pabalsti – 500 Ls; 

 dzīvokļa pabalsti – 370 Ls; 

 medicīnas pakalpojumu atmaksa – 502 Ls; 

 transporta izdevumu segšana – 518 Ls; 

 vienreizējie pabalsti un pabalsti citiem mērķiem – 1868 Ls; 

 brīvpusdienas – 373 Ls; 

 GMI pabalsti – 988 Ls. 

2009.gadā konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam – 93 personām. 

DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ 

 

Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai. 

Lai iedzīvotājus informētu par pašvaldības darbu, pašvaldība turpina izdot 

informatīvu izdevumu “Zlēku ziņas”.  

Ja tiek veikts iepirkums – cenu aptaujas paziņojumus ievieto gan informatīvajā 

izdevumā „Zlēku ziņas”, gan mājas lapā www.zlekas.lv. 

Informāciju par pašvaldībā notiekošo var iegūt Zlēku pagasta padomes mājas 

lapā www.zlekas.lv, kā arī Ventspils rajona mājas lapā www.ventspilsrp.lv. 

 

 

 

 

 

Pārvaldes vadītāja                  D.Cekule 

   

http://www.zlekas.lv/
http://www.ventspilsrp.lv/


 

 

 

 


