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1. Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

   2018. gadā Ventspils novada dome savos lēmumos turpināja 

virzību uz novada ekonomiskās attīstības sekmēšanu, dzīves 

vides uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma 

veicināšanu. 

   Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētais 

budžets tika apstiprināts 2018. gada 18. janvārī. Pamatbudžeta 

ieņēmumi tika plānoti 14 milj. eiro apmērā, bet izdevumi 

22,8 milj. eiro, savukārt speciālā budžeta ieņēmumi sākotnēji 

plānoti 0,6 milj. eiro, bet izdevumi 1 milj. eiro apmērā. 

Sākotnēji apstiprinātie 2018. gada summārie ieņēmumi un 

izdevumi ir līdzīgi 2017. gada budžetam. 

   Kopējais ieņēmumu pieaugums pret 2017. gadu ir 0,2 

milj. eiro. Lai gan valstī 2018. gadā bija vērojams atalgojuma 

pieaugums, ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir 

nedaudz samazinājušies, kas, visticamāk, skaidrojams ar 2017. gadā nodokļu reformas ietvaros veiktajām 

izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā. Savukārt kopējie izdevumi 2018. gadā, lai arī nav 

sasnieguši plānotos, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pieauguši par 3 milj. eiro. Tas nodrošināts, izmantojot 

saņemtos aizņēmumus un no Eiropas Savienības fondiem piesaistītos līzekļus kapitālajiem 

ieguldījumiem infrastruktūrā. 

 

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

attīstībai novirzīti 8,1 milj. eiro (38,1% no visiem pamatbudžeta izdevumiem). Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai pārskata gadā novirzīti 5 milj. eiro (23,4% no visiem pamatbudžeta izdevumiem), 

savukārt pārvaldes dienestu uzturēšanai  novirzīti 13,8% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. 

   Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (t.sk. bērnunama “Stikli” darbības nodrošināšanai) un sociālo 

pabalstu izmaksām 2018. gadā pašvaldība ir izlietojusi 1,2 milj. eiro jeb 5,8%  no visiem konsolidētā 

pamatbudžeta izdevumiem. Ventspils novada dome arī turpmāk izvērtēs un atbalstīs iedzīvotāju un 

uzņēmēju iniciatīvas, kā arī saglabās esošo sociālo atbalstu. 

   Pašvaldības kopējais naudas līdzekļu atlikums 2018. gada beigās sastāda 2 milj. eiro, nodrošinot stabilu 

spēju segt īstermiņa saistības. 

   Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētājs SIA “VNK Serviss” (iepriekšējais nosaukums SIA ”Ugāles 

nami”). Uzņēmums nodarbojas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, pašvaldībai un 

juridiskajām personām, kā arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. 2018. gada laikā pašvaldība 

deleģēja “VNK Serviss” daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un komunālo pakalpojumu sniegšanu 

Puzes un Užavas pagastā, daļēji Vārves pagastā. 2019. gadā plānots nodot komunālo saimniecību arī 

Usmas, Ziru un Popes pagastā. 

   No nepabeigtās būvniecības objektiem gada beigās lielākie ir: Zūru pamatskolas energoefektivitātes 

paaugstināšana, Ances muižas remonts, Popes estrādes skatītāju zonas pārbūve un gada beigās uzsāktā 

Ugāles vidusskolas sporta manēžas būvniecība. 

   2018. gads ir  raksturīgs  ar lielo investīciju apjomu pašvaldības infrastruktūrā. Ekspluatācijā nodoti 

objekti par 8,3 milj. eiro, kas finansēti no aizņēmumiem Valsts kasē, piesaistot Eiropas Savienības fondu 

līdzekļus ar valsts un pašvaldības līdzfinansējumu. 

   Gada laikā ekspluatācijā nodoti vairāki transporta infrastruktūras objekti: 15 rekonstruēti vai remontēti 

autoceļu posmi par kopējo summu 2,9 milj. eiro, lielākie darbi veikti Vārves, Tārgales, Usmas, Puzes, 

Ziru, Ugāles un Zlēku pagastā. Pašvaldības ielu un ceļu apgaismojuma izbūve par summu 271 tūkst. eiro 

veikta Tārgales, Popes, Ugāles, Zlēku un Ances pagastā. 

   Pabeigti darbi teritoriju labiekārtošanā par 1,4 milj. eiro, tajā skaitā Ugālē rekonstruēts tirgus laukums 

ar ēkām par summu 437 tūkst. eiro un izbūvētas ietves par 140 tūkst. eiro, Tārgalē labiekārtots pagalms 

un Lībiešu sētas teritorija par 406 tūkst. eiro, Užavā uzbūvēts gājēju tilts par 240 tūkst. eiro, Piltenē 

labiekārtots iekšpagalms par 158 tūkst. eiro. 
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   Tārgales pagastā nodota ekspluatācijā jauna pirmskolas izglītības iestādes ēka par summu 794 tūkst. 

eiro un pabeigta jumta nomaiņa Popes muižas ēkai, kurā atrodas pamatskola, par summu 205 tūkst. eiro. 

Kā sporta infrastruktūras objekts Piltenē uzbūvēts stadions par 1,2 milj. eiro. Ar nolūku atbrīvot īrētās 

telpas pašvaldības administrācijas vajadzībām 2018.gadā iegādāta biroju ēka Ventspilī. 

  

Finanšu vadība 

   Pašvaldība 2018. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta 

izdevumu pārraudzības politiku, tādā veidā nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto 

pašvaldības funkciju realizēšanai. Tika nodrošināta pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas 

caurskatāmība. 

   Pašvaldības lielākais finanšu līdzekļu apjoms ir izvietots Valsts kasē, bet mazākā daļa līdzekļu atrodas 

komercbankās. Kredīti ir saņemti no Valsts kases ar dažādiem atmaksas termiņiem, kas izmantoti 

veiktajām investīcijām. Atbilstoši gada pārskatam kredītu kopējā summa ir 17,2 milj. eiro, tai skaitā 

ilgtermiņa daļa ir 15,9 milj. eiro, bet īstermiņa daļa – 1,3 milj. eiro. Komunālās infrastruktūras attīstībai  

pašvaldība ir izsniegusi galvojumus kapitālsabiedrībai “VNK Serviss” 3,8 milj. eiro apmērā. 2018. gadā 

izsniegti galvojumi Užavas centralizētās siltumapgādes sistēmas atjaunošanai un Ventavas katlumājas 

rekonstrukcijai 1,8 milj. eiro apmērā. 

   Pašvaldība ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. Absolūtās likviditātes rādītājs (naudas 

līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir 0,6, kas liecina par spēju nokārtot maksājumus. Pašvaldībai nav 

kavētu saistību. Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu 

finansēšanai, tai skaitā, piesaistot dažādu fondu līdzfinansējumu, iesāktā finanšu politika tiks turpināta, 

tikai mazākā apjomā. 

 

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

   2018. gada jūlijā Talsu novada Valdgales pagasta kūdras purvā izcēlās ugunsgrēks, kas izvērtās plašā 

meža ugunsgrēkā un virzījās uz Ventspils novada Stiklu ciema pusi, apdraudot Ventspils novada 

pašvaldības teritorijā esošās mežaudzes, ēkas un būves, tai skaitā dzīvojamās mājas, Stiklu 

intenātspamatskolu un bērnunamu “Stikli”. Ciema iedzīvotāji tika evakuēti, kamēr glābšanas dienestiem 

kopā ar vietējo iedzīvotāju atbalstu izdevās ugunsgrēku likvidēt. Pašvaldībai būtiski zaudējumi netika 

nodarīti.  

   Iedzīvotāju skaita samazinājums: iedzīvotāju skaits Ventspils novadā  no 2009. gada ir samazinājies 

par 14%, kas ir negatīvā dabiskā pieauguma un migrācijas rezultāts. Migrācija vistiešāk saistīta ar darba 

vietu pieejamību, ko uzņēmēji nevar piedāvāt atbilstošā daudzumā. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, 

finansiāli arvien grūtāk kļūst uzturēt pašvaldības infrastruktūru: ceļus, skolas, pirmskolas izglītības 

iestādes, kultūras iestādes.  

   Kredītprocentu pieaugums: Ventspils novada pašvaldībai ir būtisks saņemto kredītu apjoms, un 

pašreiz no Valsts kases ņemto kredītlīdzekļu kreditēšanas likme ir vienāda ar nulli. Pie pašreizējā kredītu 

apjoma kredītprocentu likmes palielinājuma katrs procents dod izdevumu palielinājumu par 

172 tūkst. eiro gadā. Ņemot vērā ECB Padomes prognozes un lēmumus, visticamāk, ka 2019. gadā 

Valsts kases izsniegto aizdevumu kreditēšana likme nemainīsies, bet ilgākā laika posmā šis apstāklis 

jāņem vērā. 

   2019. gada aprīļa sanāksmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēma, ka galveno 

refinansēšanas operāciju procentu likme netiks mainīta. Padome paredz, ka galvenās ECB procentu 

likmes saglabāsies tagadējā līmenī vismaz līdz 2019. gada beigām un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas 

būs nepieciešams, lai vidējā termiņā nodrošinātu ilgtspējīgu inflācijas atgriešanos līmenī, kas zemāks par 

2%, bet tuvu tam. 

   Pašvaldību teritoriālā reforma: Latvijas Republikas Saeima šā gada 21. marta sēdē nolēmusi turpināt 

1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un uzdevusi Ministru kabinetam līdz 2019. gada 1. decembrim 

iesniegt likumprojektu, kas paredz līdz 2021. gadam samazināt pašvaldību skaitu. VARAM prezentētā 

administratīvi teritoriālā iedalījuma karte paredz apvienot Ventspils novadu un Ventspils pilsētu.  

                                                                                                  

                                                                                               Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
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2. Novada pašvaldības raksturojums 
 

2.1. Pašvaldības teritorija 
 
     Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, 

Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas 

jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada 

krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km 

garumā.  

   Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm ietekmē 

uzņēmējdarbības virzienus pagastos. Piekrastes 

pagastos (Jūrkalnē, Užavā, Vārvē un Tārgalē) 

uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un 

zvejniecību. Par vienu no populārākajām atpūtas vietām 

ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts. 

 

   Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais novads 

Latvijā. Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances 

pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes 

pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles 

pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta 

un pagasts. Kopējā novada platība ir 2457,56 km2.  

Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas un Talsu novadu.  

2.2. Iedzīvotāji  
    Ventspils novadā apdzīvojuma struktūra ir veidojusies ģeogrāfisko faktoru – lielo mežu masīvu, purvu, 

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

ceļu un dzelzceļa tīkla ietekmē.  

   01.01.2019 Ventspils novadā bija reģistrēti 11 760 iedzīvotāju, kas ir par 1,2% mazāk nekā  

2018. gada sākumā. Kaut arī pēdējo trīs gadu laikā iedzīvotāju skaita samazinājuma tempam ir tendence 

samazināties, joprojām ir vērojama iedzīvotāju skaita sarukšana. Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku 

ilgākā termiņā, jāsecina, ka attiecībā pret 2009. gadu iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies 

par 14,8%, ko izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Vidējais iedzīvotāju skaita 

samazinājuma temps pēdējos trīs gados ir 2,8%.  

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

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

nozīmīgs iedzīvotāju skaita stabilizācijas un pieauguma faktors. Iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar 2018. 

gadu ir pieaudzis Jūrkalnes un Usmas pagastā – attiecīgi par 4,4% un 1,9%. Viszemākie sarukuma 

rādītāji ir vērojami Tārgales pagastā, kur iedzīvotāju skaits gada laikā ir samazinājies par 1,4%, bet 

visstraujākais sarukums ir bijis Puzes pagastā 8,1%.  

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

teritorijā – 4,6 cilvēki/km2. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (13,1 cilv./km2), visretāk – Ances 

pagasts (1,6 cilv./km2). Arī šeit būtiska loma ir attālumam līdz Ventspils pilsētai.  

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

dzīvojošo ir latvieši.  

   Iedzīvotāju galvenās vecumu grupas 01.01.2019 ir šādas: darbspējas vecuma cilvēki sastāda 62% 

(skaits samazinājies par 0,5% salīdzinājumā ar 2017. gadu), līdz darbspējas vecumam – 15,9% 

(nemainīgs salīdzinājumā ar 2017. gadu), virs darbspējas vecuma – 22,1% iedzīvotāju, kas ir par 0,5% 

vairāk nekā iepriekšējā gadā. Salīdzinot iedzīvotāju galvenās vecuma grupas Kurzemes reģionā ar 

tuvākajām pašvaldībām, Ventspils novada radītāji ir kopumā atbilstoši reģionam. Arī turpmāk īpaša 

uzmanība jāpievērš jauniešu nodarbinātībai un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.  
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   Pirmsskolas vecuma bērnu skaits Ventspils novadā 01.01.2019 ir 788, kas ir par 0,6 % vairāk nekā 

2018. gada sākumā. Skolas vecuma bērnu skaits (7–18 g.v.) ir 1436, kas ir par 2,6% mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, 

ģimenēm ar bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.  

 

   Saskaņā ar CSP datiem un NVA sniegto informāciju bezdarba līmenis novadā 01.01.2019. ir 5,4%, kas 

ir par 0,3% mazāk nekā pērn. Lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 

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

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

sociālās problēmas, zemā kvalifikācija, veselības problēmas. Jaunieši bezdarbnieki (t.sk. personas pēc 

bērnu kopšanas atvaļinājuma) nav gatavi atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. 

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

 

Iedzīvotāji  

 

 

Ances pag. – 621 

Jūrkalnes pag. – 400 

Piltene – 905 

Piltenes pag. – 517 

Popes pag. – 998 

Puzes pag. – 829 

Tārgales pag. – 1797 

Ugāles pag. – 2028 

Usmas pag. – 547 

Užavas pag. – 520 

Vārves pag. – 1638 

Ziru pag. – 475 

Zlēku pag. – 485 
  

 

 

Ventspils novadā deklarēto iedzīvotāju dzimšanas/miršanas statistika 
 

 
 

10585

557 181 122 102 58 19 23 18 20 11 64

Iedzīvotāju nacionālais satāvs

2016 2017 2018

101 105
112

187

217
206

dzimuši miruši

Meitenes
(dzim.)

Zēni (dzim.) Sievietes
(mir.)

Vīrieši (mir.)

49 52

91
96

55
50

118

99

52
60

111

95

2016 2017 2018
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2.3. Ekonomika  
 

   Turpinās darbs pie mazo uzņēmumu un lauksaimnieku atbalsta – sadarbībā ar tādām organizācijām kā 

Valsts ieņēmumu dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Lauku 

atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" 

un citām iestādēm, periodiski tiek rīkoti informatīvi semināri par uzņēmējiem svarīgiem jautājumiem 

visdažādākajās nozarēs – lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā ražošanā, mežsaimniecībā, 

zivsaimniecībā un lauku attīstības jomās. Būtiska loma ir būt par sadarbības tiltu starp dažādiem lauku 

sektorus pārstāvošiem uzņēmējiem, organizācijām, izglītības un pētniecības iestādēm un iedzīvotājiem.  

   Notiek individuālas konsultācijas ar uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt uzņēmējdarbību novadā, piemēram, 

Užavā tika atrasta un piedāvāta vieta vēja ģeneratoru turbīnu ražotnei, ko vēlas attīstīt itāļu investors. 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante ir LIAA "Ventspils biznesa inkubatora" konsultatīvās padomes 

locekle un virza novada jaundibinātos uzņēmumus uz inkubāciju un pirmsinkubāciju.  

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

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

konsultāciju un izglītības centru” tika organizēta apmācības programma jauniešiem Valsts lauku tīkla 

pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados 

jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās. Tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 

18 līdz 40 gadiem neatkarīgi no izglītības un darba pieredzes, kuri vēlas mācīties un uzsākt vai attīstīt 

savu ideju laukos. Kvalitatīvu pasniedzēju vadībā jaunieši tiks apmācīti apzināt ideju, analizēt to, 

izstrādāt biznesa plānu. Pēc sertifikāta saņemšanas jauniešiem ir iespēja piedalīties konkursā “Laukiem 

būt” cīnīties par naudas balvu savas biznesa idejas realizācijai. Katru gadu šīs mācības sekmīgi beidz un 

sertifikātu saņem vismaz 10 jaunieši. 

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

pakalpojumus un uzņēmējdarbību jau piekto gadu notiek pašvaldības organizēts līdzfinansējuma 

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

saņem pašvaldības līdzfinansējumu savas uzņēmējdarbības attīstībai. Katru gadu pieaug konkursa 

dalībnieku skaits. 

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

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

spēkiem realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus.  

Tiek nodrošināta Ventspils novada mājražotāju produkcijas klātbūtne starptautiskās pārtikas izstādēs 

“Riga Food 2018” un “Internationale Gruene Woche 2018”. 
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3. Ventspils novada dome 

3.1. Novada domes vadība un  

juridiskais statuss 
 

   Ventspils novadā pašpārvaldi un pašvaldības 

iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlētā 

Ventspils novada dome, kas pieņem lēmumus, 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj 

par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Ventspils novada dome  savu 

darbu organizē, ievērojot Latvijas Republikas 

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

dokumentus. 

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

teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils 

novadā ir 12 pagasti un viena pilsēta. 

   Pēc pašvaldību vēlēšanām 2017. gadā atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam Ventspils novada domē ir 15 deputāti: 8 deputāti pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību: Aivars 

Mucenieks, Ilva Cērpa, Andris Jaunsleinis, Guntis Mačtams, Artis Fetlers, Aigars Matisons, Aigars 

Azis, Artis Kuģenieks; 3 deputāti pārstāv politisko apvienību “Vienotība”: Māris Dadzis, Dace Vašuka, 

Ints Apsītis; 4 deputāti  pārstāv apvienību “Tēvzemei un brīvībai/LNNK”: Gaidis Bože, Andis Zariņš, 

Andris Vārpiņš, Aivars Čaklis. 

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

 par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku; 

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

jautājumos – deputātu Gunti Mačtamu; 

 par novada domes priekšsēdētāja vietnieku investīciju un attīstības jautājumos – deputātu Māri 

Dadzi. 

      

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

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

noteikto funkciju, likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

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

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

juridiskās personas tiesības. 

 

   Ventspils novada pašvaldība 2018. gadā savu darbu ir virzījusi atbilstoši Latvijas Republikas likumam 

“Par pašvaldībām” un Ventspils novada pašvaldības Nolikumam – organizējusi novada pašvaldības 

autonomo funkciju un nodrošinājusi deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 

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

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

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

sēdes), kurās pieņemti 358 protokollēmumi un apstiprināti 15 saistošie  noteikumi. 

     Ventspils novadam un katram pagastam ir savs ģerbonis, novada pašvaldības juridiskā adrese ir 

Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601. 
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3.2. Novada pašvaldības pārvaldes struktūra 
 

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

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

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

Guntis Mačtams; 

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

Māris Dadzis; 

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

komitejas priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. 

      

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

kompetenci, sagatavojušas un iesniegušas novada domē izskatīšanai lēmumu projektus; izskatījušas 

domes un pašvaldības iestāžu budžetu projektus.      

 

Pašvaldības funkciju veikšanai darbu turpina šādas novada domes izveidotās komisijas:   

o Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija; 

o Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija; 

o Tehniskā komisija; 

o Sporta komisija; 

o Projektu, investīciju un būvniecības komisija; 

o Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija; 

o Iepirkuma komisija; 

o Licencēšanas komisija; 

o Vēlēšanu komisija; 

o Apbalvošanas komisija; 

o Dzīvokļu komisija; 

o Administratīvā komisija; 

o Administratīvo aktu strīdu komisija;  

o Izglītības komisija;  

o Bērnu un jaunatnes lietu komisija; 

o Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija; 

o Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

o Medību koordinācijas komisija; 

o Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

o Debitoru parādu izvērtēšanas komisija; 

o Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija; 

o Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupa; 

o Civilās aizsardzības komisija; 

o Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupa. 

 

   Novada pašvaldības pārvaldes institūciju veido novada pašvaldības administrācija – tajā ietilpstošie 

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

kapitālsabiedrības atbilstoši pašvaldībai nodotajai kompetencei.  

   Novada pašvaldībā darbojas iestādes: 

o Ventspils novada pašvaldības administrācija; 

o Sociālais dienests; 

o Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

o Stiklu internātpamatskola. 

   Ar Ventspils novada domes 2018. gada 27. novembra ārkārtas sēdes lēmumu likvidēta Ventspils 

novada pašvaldības iestāde – bērnunams “Stikli”. 
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  Ventspils  novada  pašvaldības  administrācija  ir  Ventspils  novada  domes  izveidota  pašvaldības 

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

apkalpošanu, tā sastāv no šādām vienībām: 

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

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

o Izglītības pārvalde.
 

   Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās 

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

struktūrvienībām: 
 

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

 

o Ugāles pagasta pārvalde; 

o Usmas pagasta pārvalde; 

o Užavas pagasta pārvalde; 

o Vārves pagasta pārvalde; 

o Ziru pagasta pārvalde; 
o Zlēku pagasta pārvalde.

 

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

2 vidusskolas, 6 pamatskolas, 6 pirmsskolas izglītības iestādes.  

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

bibliotēkas, 1 mūzikas skola, 1 mūzikas un mākslas skola. Novada pašvaldībā ir  3 jauniešu centri. 
 

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

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

   Novada pašvaldības administrācija nodrošina pašvaldības domes un tās izveidoto komiteju 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Citas pašvaldības institūcijas nodrošina pašvaldības 

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

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

attiecīgās nodaļas kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā. 

   Novada pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbu vada pašvaldības izpilddirektors 

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

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

darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām; organizē budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī 

saimnieciskā gada un gada publiskā pārskata sagatavošanu, atbild par pārraudzībā esošo pašvaldības 

iestāžu un pakļautībā esošo centrālās administrācijas nodaļu darbu pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā, kā arī veic arī citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.  

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

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

iecelts izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons. Viņš koordinē sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu novada administratīvajā teritorijā un organizē skolēnu pārvadājumus novada 

administratīvajā teritorijā, plāno, organizē un kontrolē pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un iznomāšanu, plāno, organizē un kontrolē pašvaldības ceļu 

uzturēšanas, teritorijas labiekārtošanas darbus un sanitārās tīrības pasākumus, izstrādā priekšlikumus 

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

novada pašvaldības administrācijas, novada pašvaldības pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu 

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

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

 

   Tika uzturētas un aktualizētas 336 darbinieku personas lietas. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

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

personāla lietvedības jautājumos.   

   2018. gadā saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu Ventspils novada pašvaldības administrācijā tika 

nodarbināti 82 darbinieki.  

Administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām: 

Vecuma grupa Sievietes Vīrieši 

20–29 gadi 1 1 

30–39 gadi 7 4 

40–49 gadi 14 1 

50–59 gadi 19 13 

60–69 gadi 16 5 

70 gadi un vairāk – 1 

Kopā: 57 25 

 

   No visiem novada pašvaldības administrācijā strādājošiem 69,5 % ir sievietes, 30,5 % vīrieši un 

darbinieku vidējais vecums ir 52,05 gadi. Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo šādi rādītāji: 

augstākā izglītība – 80,5 % (t.sk. 10 maģistra grādi), profesionālā vidējā izglītība – 12,2 %, vispārējā 

vidējā izglītība – 7,3 % pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem.  

     Apkopojot informāciju par pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 2018. gadā, 

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

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

struktūrvienību vadītāji, gan arī mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un 24,4 % pašvaldības 

administrācijas darbinieku. 
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4. Finansiālā un saimnieciskā darbība 

 

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

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

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

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

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

ekonomisko līdzsvaru. 

   Ventspils novada pašvaldības budžets sastāv no: 

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

dienests, Stiklu internātpamatskola un Ventspils novada bērnu nams „Stikli” (2018. gada  

28. decembrī iestāde likvidēta)); 

2. Ventspils novada pašvaldības speciālā budžeta; 

3. Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 

 

4.1. Pašvaldības pamatbudžeta izpilde un gada plāns 

 
   Pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 16,4 milj. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 21,1 milj. eiro. 
 

Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde 

 

Rādītāja nosaukums 

Izpilde, eiro Plāns 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 16 161 158 16 445 576 15 679 619 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 7 656 555 7 666 874 7 319 086 

1.1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 6 316 484 6 298 726 6 070 086 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 340 071 1 368 148 1 249 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 313 010 319 832 583 670 

1.2.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva 21 513 23 280 22 900 

1.2.2. Naudas sodi un sankcijas 10 448 5 023 6 000 

1.2.3. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 55 164 14 575 4 770 

1.2.4. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
225 885 276 954 550 000 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 321 852 1 298 303 1 079 495 

1.4. Transferti 6 869 741 7 160 567 6 697 368 

1.4.1. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
448 2 291 0 

1.4.2. Valsts budžeta transferti 6 402 813 6 592 003 6 413 868 

1.4.3. Pašvaldību budžeta transferti 466 480 566 273 283 500 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām) 
18 245 258 21 144 361 19 365 121 

2.1. Atalgojums * 6 406 552 6 522 403 5 888 483* 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
1 500 680 1 608 238 1 516 755 

2.3. 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
34 081 28 323 51 174 
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2.4. Pakalpojumi 2 539 270 2 932 365 3 056 715 

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

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 317 113 1 387 838 1 532 651 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 13 130 12 472 12 949 

2.7. 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
62 640 89 672 95 613 

2.8. 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes  administratīvie 

izdevumi 

28 247 27 622 25 569 

2.9. Procentu izdevumi 1 452 836 500 

2.10. 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 
74 017 288 883 334 353 

2.11. Sociālie pabalsti 617 792 717 007 778 405 

2.12. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 536 072 561 311 573 690 

2.13. Pamatkapitāla veidošana 5 114 212 6 967 391 5 498 264 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām) 
18 245 258 21 144 361 19 365 121 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 429 787 2 917 448 2 885 809 

3.3. Ekonomiskā darbība 1 350 834 2 654 816 3 574 290 

3.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 505 648 4 956 918 2 703 733 

3.6 Atpūta, kultūra un reliģija 1 035 303 1 326 524 1 098 927 

3.7 Izglītība 9 776 591 8 066 104 8 007 545 

3.8 Sociālā aizsardzība 1 147 095 1 222 551 1 094 817 

*Valsts mērķdotācija 2019. gadā piešķirta un gada budžetā plānota 8 mēnešiem 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2018. gadā ieņēmumi palielinājušies par 1,76 % jeb 0,28 milj. eiro, 

galvenokārt no valsts budžeta saņemto transfertu un nodokļu ieņēmumu pieauguma rezultātā. 

 

2018. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde, % 
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Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi sastāv no  

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

nekustamā īpašuma nodokļa (1,4 milj. eiro);  

 transfertiem 43 % jeb 7,2 milj. eiro – mērķdotācijas izglītībai, ES finansējumi projektu 

īstenošanai, ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēniem, kuri mācās Ventspils novada 

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

izlīdzināšanas fonda un citi transferti;  

 pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un citu pašu ieņēmumi 8 % jeb 1,3 milj. eiro 

– maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par īri un nomu, ieņēmumi par komunālajiem 

pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem; 

 nenodokļu ieņēmumi 2 % jeb 320 tūkst. eiro – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, 

ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi. 

 

Pamatbudžeta 2018. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu, milj. eiro 

 
   Salīdzinot ar 2017. gadu kopējie ieņēmumi no valsts un pašvaldību transfertiem palielinājušies par 3 % 

jeb 189 tūkst. eiro. Ieņēmumi no pašvaldības izlīdzināšanas fonda un dotācijām bērnu namam 

palielinājušies par 9 % jeb 183 tūkst. eiro, bet saņemtie transferti no Eiropas savienības līdzfinansētiem 

projektiem ir samazinājušies par 1% jeb 15 tūkst. eiro. 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 

 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā sastādīja 21,1 milj. eiro. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo sadalījumu. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējos izdevumus, kas sastāda 

21,1 milj. eiro veido: atalgojums 31 % jeb 6,5 milj. eiro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 8 % jeb 1,6 milj. eiro; pamatkapitāla veidošana (nemateriālie ieguldījumi un 

pamatlīdzekļi) 33 % jeb 7 milj. eiro; izdevumi par pakalpojumiem 14 % jeb 2,9 milj. eiro; materiālu un 

inventāra iegāde  6% jeb 1,4 milj. eiro; sociālie pabalsti 3 %  jeb 717 tūkst. eiro; pašvaldību uzturēšanas 

izdevumi 3 % jeb 561 tūkst. eiro un citi izdevumi 2 % jeb 448 tūkst. eiro. 
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra, % 

 
 

    

Pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu, milj. eiro 

 

 
   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā izdevumi ir palielinājušies par 16 % jeb 2,9 milj. eiro.   

   Lielākais izdevumu pieaugums 36 % jeb 1,85 milj. eiro, salīdzinot 2018. gadu pret 2017. gadu, ir 

pamatkapitāla veidošanai. To pamatā veido vērienīgi ieguldījumi labiekārtošanā (Lībiešu zvejnieku sētas 

izveide Tārgalē un Pulcēšanās vietas izveide Ugāles ciemā). 

   No pārējiem izdevumiem būtiskākais ir subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, kas palielinājušās par 190 % jeb 215 tūkst. eiro, un skaidrojams ar dotācijām SIA 

“VNK Serviss”. 

   Palielinājušies ir izdevumi pakalpojumiem par 15 % jeb 393 tūkst. eiro, kas saistīts ar 

apsaimniekošanas maksām par pašvaldībai piederošiem neizīrētajiem dzīvokļiem  SIA “VNK Serviss” 

apsaimniekotajās mājās un remontu Piltenes vidusskolā. 

   Par 43 % jeb 27 tūkst. eiro pieauguši budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi, kas 

skaidrojams ar nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā  un nekustamo īpašumu (Kuldīgas ielā 3, 

Ventspilī)  īpašuma iegādes izdevumiem (nodokļiem un nodevām). 

   Par 16%, jeb 99 tūkst. eiro, ir palielinājušies izdevumi sociālajiem pabalstiem, bet par 5 % jeb 71 tūkst 

eiro, pieauguši izdevumi par krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra izdevumi un 

par 2 % jeb 116 tūkst. eiro, ir pieauguši izdevumi atalgojumam, kas saistīts galvenokārt ar pedagogu 

atalgojuma palielinājumu.  

Atalgojums 
31%

Darba devēja valsts 
sociālās 

apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, 

pabalsti un 
kompensācijas

8%

Pakalpojumi
14%

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs

6%

Sociālie pabalsti
3%

Pašvaldību 
uzturēšanas izdevumu 

transferti
3%

Pamatkapitāla 
veidošana

33%

Pārējie izdevumi
2%

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0
6,4

1,5
2,5

1,3 0,6 0,5

5,1

0,2

6,5

1,6

2,9
1,4

0,7 0,6

7,0

0,4 2017. gads, milj. EUR

2018. gads, milj. EUR



Ventspils novada pašvaldības 2018. gada Publiskais pārskats Lappuse 16 

 

   Pamatbudžeta izdevumu struktūra (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 

 
 

   Funkcionālo kategoriju sadalījumā, lielākais finansējums (38 % jeb 8,1 milj. eiro no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem) ir novirzīts izglītības funkciju nodrošināšanai. 

   Lielu daļu no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 23 % jeb 4,96 milj. eiro aizņem teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā kategorija, 14 % jeb 2,9 milj. eiro aizņem vispārējo valdības 

dienestu funkcionālā kategorija, bet ekonomiskā darbība sastāda 13 % jeb 2,7 milj. eiro. Mazāku 

izdevuma daļu 6 % jeb 1,2 milj. eiro veido sociālā aizsardzība, un 6 % jeb 1,3 milj. eiro veido atpūtas, 

kultūras un reliģijas funkcionālā kategorija. 

 

   Pamatbudžeta 2018.  gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām), milj. eiro 
 

 
 

   Lielāko pieaugumu atbilstoši funkcionālo kategoriju sadalījumam sastāda teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana, kur pieaugums ir 98 % jeb 2,5 milj. eiro, kā arī ekonomiskā darbība kur pieaugums ir 

97 % jeb 1,3 milj. eiro. 
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4.2. Pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izpilde un gada plāns 
 

   Pašvaldības 2018. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie ieņēmumi ir 697 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 766 tūkst. eiro. 

   Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā speciālā budžeta izpilde 

 

 
 Rādītāja nosaukums 

Izpilde, eiro Plāns 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 637 420 696 981 674 470 

1.1. Nodokļu ieņēmumi (Dabas resursu nodoklis) 120 417 160 514 140 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 29 890 35 197 33 200 

1.2.1. Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas 1 598 2 058 1 200 

1.3.1. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 28292 33139 32000 

1.4. Valsts budžeta transferti 487 113 501 270 501270 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām) 
573 049 765 555 982 773 

2.1. Atalgojums  10 771 5 993 9 174 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
3 452 1 427 2 211 

2.3. Pakalpojumi 366 643 438 586 822 261 

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

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
38 314 44 252 66 053 

2.5 Subsīdijas un dotācijas   6 404   

2.6 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 21 470 95 775 43 500 

2.7 Pamatkapitāla veidošana 132 399 173 118 39 574 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām) 
573 049 765 555 982 773 

3.1. Ekonomiskā darbība 503 657 615 065 750 437 

3.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 69 392 150 490 232 336 

 

 

  Speciālā budžeta ieņēmumi 

    

   Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra norāda lielāko ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

   Procentuāli lielāko 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu daļu sastāda Valsts budžeta transferti 

(Valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai) 72 % jeb 501 tūkst. eiro. Dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi sastāda 23 % jeb 161 tūkst. eiro. Savukārt nenodokļu ieņēmumi ir 5 % jeb 

35 tūkst. eiro, ko sastāda ieņēmumi no zivsaimniecības jeb ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 

nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences, makšķerēšanas kartes). 
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   Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, % 

Speciālā budžeta 2018. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu, tūkst. eiro 
 

 
   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 9 %, jeb 60 tūkst. eiro, sasniedzot 697 tūkst. eiro.  

   Palielinājums izskaidrojams ar dabas resursu nodokļa pieaugumu par 33 % jeb 40 tūkst. eiro, 

ieņēmumu no valsts budžeta saņemto transfertu autoceļu un ielu uzturēšanai pieaugumu par 3 % jeb  14 

tūkst. eiro un pārējo nenodokļu ieņēmumu (ieņēmumi no zivsaimniecības) pieaugumu par 18 % jeb  5,3 

tūkst. eiro. 

 

 

  Speciālā budžeta izdevumi 

 

   Speciālā budžeta izdevumu struktūra norāda lielāko izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret 

kopējiem izdevumiem. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie izdevumi 766 tūkst. eiro 

sastāv no: pakalpojumiem (t.sk. ceļu uzturēšana) 57 % jeb 439 tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanas 

izdevumiem 23 % jeb 173 tūkst. eiro, uzturēšanas izdevumu transfertiem 12% jeb 96 tūkst. eiro, 

krājumu, materiālu un inventāra iegāde 6 % jeb 44 tūkst. eiro un 2 % citi izdevumi. 
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Speciālā budžeta izdevumu struktūra, % 

 

      Speciālā budžeta 2018. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu, tūkst. eiro 

 
   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 2018. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 34 %, jeb 193 tūkst. eiro, sasniedzot 766 tūkst. eiro. 

   Lielākais izdevumu palielinājums, salīdzinot 2018. gadu ar 2017. gadu, ir uzturēšanas izdevumu 

transfertiem (t.sk. ceļu uzturēšana) 246% jeb 74 tūkst. eiro, pakalpojumiem 20 % jeb 72 tūkst. un 

pamatkapitāla veidošanas izdevumiem 11 % jeb 41 tūkst. eiro. Savukārt samazinājušies atlīdzības 

izdevumi par 48 % jeb 6,8 tūkst.  eiro. Kā arī 1 % jeb 6.4 tūkst. eiro no kopējiem izdevumiem veido 

subsīdijas un dotācijas.  

 

   Speciālā budžeta izdevumi (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

     
   Funkcionālo kategoriju sadalījumā lielāko finansējumu daļu 80 % jeb 615 tūkst. eiro sastāda 

ekonomiskās darbības funkcionālā kategorija, bet mazāko 20 % jeb 151 tūkst. eiro aizņem teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā kategorija. 
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4.3. Pašvaldības konsolidētā ziedojuma budžeta izpilde un gada plāns 

 
   Pašvaldības 2018. gada konsolidētā ziedojuma budžeta kopējie ieņēmumi ir 7 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 8 tūkst. eiro. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izpilde 

 

Rādītāja nosaukums 

Izpilde, eiro 

2017. gads 2018. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 10 145 7 305 

1.1. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām 8 345 4 205 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 1800 3100 

  IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) 11 039 8 023 

2.1. Atalgojums  600 0 

2.2. Pakalpojumi 7 992 4 091 

2.3. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 
2 179 3 619 

2.4. Pamatkapitāla veidošana 268 313 

  IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 11 039 8 023 

3.2. Atpūta, kultūra un reliģija 9 977 4 542 

3.3. Izglītība 1 062 3 481 

   

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumi 2018. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 28 % jeb 2,8 tūkst. eiro. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumi 2018. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 27 % jeb 3 tūkst. eiro.  

   2018. gada izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem, jo naudas līdzekļu atlikums uz 2018. gada sākumu ir 

2,3 tūkst. eiro.  

   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra norāda ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

  

   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra, % 

 
 

   2018. gada ziedojumu budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām 

58 % jeb 4,2 tūkst. eiro un ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 42 % jeb 

3,1 tūkst. eiro. 
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   Ziedojuma budžeta 2018.  gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu, tūkst. eiro 

 
   Ziedojuma budžeta ieņēmumi no juridiskām personām, salīdzinot ar 2017. gadu, ir samazinājušies par 

50 % jeb 4,1 tūkst. eiro, bet ieņēmumi no fiziskām personām palielinājušies par 72 % jeb 1,3 tūkst. eiro. 

   Ziedojuma budžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

   Ziedojumu samazināšanās ir likumsakarīga, jo likumdošana ziedotājiem nosaka ierobežojumus 

darījumos ar pašvaldībām. 

 

   Ziedojuma budžeta izdevumu struktūra, % 

 
   2018. gada ziedojuma budžeta lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi par pakalpojumiem 51 %, jeb 

4 tūkst. eiro, bet krājumu, materiālu un inventāra iegāde 45 % jeb 3,6 tūkst. eiro, savukārt pamatkapitāla 

veidošana 4 % jeb 313 eiro. 

 

   Ziedojuma budžeta 2018. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2017. gadu, tūkst. eiro 

 
   Sakarā ar 2018. gada ziedojuma budžeta ieņēmumu samazinājumu arī izdevumi, salīdzinot ar 

2017. gadu, ir samazinājušies. 

   2017. gadā ir izdevumi par atalgojumu 600 eiro, bet 2018. gadā šādu izdevumu nav. 

   Samazinājušies ir izdevumi par pakalpojumiem par 49% jeb 3,9 tūkst. eiro, bet palielinājušies krājumu, 

materiālu un inventāra iegādes izdevumi par 66% jeb 1,4 tūkst. eiro. 
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Ziedojuma budžeta izdevumi (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 
Lielākā daļa ziedojumu 90 %, jeb 9,9 tūkst. EUR tiek izmantoti saskaņā ar ziedotāja 

norādījumiem. No visiem 2018.gada ziedojumu budžeta izdevumiem 57% jeb 4,5 tūkst. EUR ir kultūras 

pasākumu nodrošināšanai (galvenokārt pagastu svētku organizēšanai), bet 43 % jeb 3,5 tūkst. EUR ir 

izglītībai.  

 

4.4. Pašvaldības saistību un garantiju apjomi 
 

    Pārskatā par pašvaldības saistību un garantiju apjomu 2018. gadā uzrādītais kopējais aizņēmumu 

atlikums sākumā ir 13 milj. eiro, bet atlikums perioda beigās ir 17 milj. eiro. Visi aizņēmumi ir ņemti LR 

Valsts kasē un pašreizējā aizņēmuma procentu likme ir 0 %. 

 

Aizņēmuma mērķis 

Aizņēmuma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā, EUR 

Pārskata 

perioda 

beigās, EUR 

Izmaiņas, 

EUR 

Izglītības un kultūras ēku 

uzturēšana 
8 382 350 4 712 418 3 377 838 -1 334 580 

Ceļu un ielu sakārtošana 5 024 595 1 828 530 1 696 292 -132 238 

Labiekārtošana 3 551 928 805 656 2 724 437 1 918 781 

Sporta laukumi, stadioni 2 046 574 1 845 011 1 889 014 44 003 

Sociālie pakalpojumi 38 071 11 352 0 -11 352 

Ūdenssaimniecība un kanalizācija 6 634 746 2 987 076 194 010 -2 793 066 

Siltumapgāde 754 506 254 693 292 998 38 305 

Nekustamā īpašuma iegāde 320 000 0 320 000 320 000 

Transporta iegāde 1 727 236 671 303 367 546 -303 757 

Nekustamā īpašuma iegāde 320 000 0 320 000 320 000 

Investīciju projektu īstenošana 

(saistību pārjaunojums) 
6 632 415 0 6 290 328 6 290 328 

Kopā 35 432 421 13 116 039 17 472 463 4 356 424 

 

   Būtiskākais palielinājums 1,9 milj. eiro apmērā ir labiekārtošanā, kur nozīmīgākais 2018. gada 

aizņēmums ir projektam “Lībiešu zvejnieku sēta”, bet būtiskākais samazinājums par 2,8 milj. eiro ir 

ūdenssaimniecības un kanalizācijas aizņēmumiem. 

   Investīciju projektu īstenošana  ir 54 aizņēmumu līgumu apvienojums Valsts kasē par periodu no  

2006.–2014. gadam. 

   Sakarā ar 2018. gadā veiktajām būtiskajām investīcijām novada infrastruktūrā saņemti jauni 

aizņēmumi Valsts kasē, līdz ar to pašvaldības aizņēmumu atlikums palielinājies par 33 % jeb 

4.3  milj. eiro. 

 

Atpūta, kultūra un 
reliģija

57%

Izglītība
43%
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   Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 2018. gadā, eiro 

 

N.p.k. Mērķis 
Aizņēmuma 

līguma summa 

1 
Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana 

pašvaldības īpašumā "Ances muiža" 160 530 

2 
Lībiešu zvejnieku sēta  

1 271 355 

3 
Pašvaldības autoceļa pārbūve Puzes pagastā, Ventspils novadā 

301 452 

4 
Pašvaldības autoceļa T-3 "Laimiņas - Kamārce" pārbūve Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā 197 119 

5 
Pašvaldības autoceļa Uz-30 "Alekši - Silkrogs" pārbūve Užavas pagastā, Ventspils 

novadā 
72 128 

6 
Pašvaldības autoceļa Va-7 "Pasiekstes ceļš" pārbūve Vārves pagastā 

140 830 

7 
Pašvaldības autoceļu pārbūve Ziru pagastā Ventspils novadā 

177 399 

8 
Projekts - Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā 

322 842 

9 
Projekts Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi  

193 180 

10 
Projekts "Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve 

377 977 

11 
Pulcēšanas vietas izveide Ugāles ciemā  

410 893 

12 
Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Kamārces ceļam, Tārgales ciemā un Popes 

ciema centra ceļiem 95 785 

13 

Elektroapgaismojuma tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagasta Stiklu ciemā 

un proj. Elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūve Stiklu ciemā 

TP5445 -Stiklu abonentu tīkli izbūve 
68 541 

14 
Gājēju ietves "Arāju dziļurbums-Tirgus" pārbūve Ugāles ciemā 

133 641 

15 
Investīciju projektu īstenošana ( saistību pārjaunojums)  

6 632 415 

16 
Maija ielas Nr. 14 iekšpagalma labiekārtošana Piltenē, Ventspils novadā 

114 712 

17 
Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 3, Ventspilī iegāde (kadastra numurs 2700 004 

1401) 320 000 

18 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde 

128 841 

19 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde 

75 020 

20 
Piltenes vidusskolas telpu kosmētiskais remonts 

183 709 

21 
Projekts " Popes muižas apbūve muižas pārvaldnieka mājas telpu un palīgēkas 

ugunsgrēka seku likvidēšana un konservācija"  22 597 

22 
Projekts "Ugāles vidusskolas sporta zāles-manēžas pārbūve Ugāles pagastā" 

289 826 

23 
Usmas katlu mājas AUSEKLĪŠI šķeldas kurināmā apkures katla uzstādīšana    

176 781 

24 
Zūru pamatskolas telpu kosmētiskais remonts       

33 184 

KOPĀ 11 900 757 
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4.5. Pārskats par debitoriem un kreditoriem  
 

   Pārskats par debitoriem, eiro 

 

N.p.k. Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

31.12.2018. 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

01.01.2018. 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 586 993 623 763 -36 770 

2 2.Citas prasības  36 000 229 +35 771 

3 3. Prasības par nodokļiem 313 812 316 844 -3032 

4 4. Uzkrātie ieņēmumi 44 846 51 118 -6272 

5 5. Pārmaksātie nodokļi 33 570 32 670 +900 

6 6. Prasības pret personālu 1287 4450 -3163 

7 
7. Pārējās prasības (šaubīgie 

debitori) 
326 566 320 316 +6250 

8 8. Uzkrājumi nedrošām prasībām  (-) -471 159 -497 336 +26 177 

Debitori – kopā (neto vērtība) 871 915 852 054 +19 861 

 

   Debitori 2018. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 19 tūkst. eiro. 

   Pircēju un pasūtītāju parādi samazinājušies par 6 % jeb 37 tūkst. eiro, kuri pārsvarā ir komunālo 

pakalpojumu un zemes nomas maksājumi.  

   Prasības par nodokļiem – nekustamā īpašuma nodokļi samazinājušies par 1 % jeb 3 tūkst. eiro. 

Izmaiņas ir prasībā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuru par 2018. gadu saņem nākamajā budžeta 

gadā.  

 

   Uzkrātie ieņēmumi nekustamā īpašuma nodoklim, kas aprēķināti par neapstrādātajām lauksaimniecības 

zemēm par 2018. gadu un kuriem maksājuma termiņš ir 2019. gads, samazinājušies par 12 % jeb 

6.2 tūkst. eiro. 

   Pārmaksātie nodokļi uz 2018. gada 31. decembri sastāda – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 30 tūkst. eiro 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 tūkst. eiro.  

 

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

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

salīdzināšanas akti. 

 

   Pārskats par kreditoriem, eiro 
 

  

N.p.k. Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

31.12.2018. 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

01.01.2018. 

Izmaiņas 

 (+,-) 

1 1. Ilgtermiņa saistības 15 854 919 12 070 082 3 784 837 

2 1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 15 854 919 12 040 576 3 814 343 

3 
1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi un saņemtie avansi 
0 29 506 -29 506 

4 2. Īstermiņa saistības 3 348 810 3 352 058 -3 248 
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5 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
1 297 544 1 075 463 222 081 

6 
2.2. Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
448 178 335 256 112 922 

7 2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 453 036 402 865 50 171 

8 
2.6. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot  nodokļus) 
3 315 5 919 -2 604 

9 
2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
78 551 32 854 45 697 

10 2.8.Pārējās īstermiņa saistības 2 947 3 757 -810 

11 2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 1 065 239 1 495 944 -430 705 

Kreditori – kopā 19 203 729 15 422 140 3 781 589 

 

   Kreditori, salīdzinot 2018. gadu pret 2017. gadu, ir palielinājušies par 25 % jeb 3,8 milj. eiro. 

   Būtiskākais ir ilgtermiņa kredītsaistības valsts kasē, kas palielinājušās par 32 % jeb 3,7 milj. eiro.  

     

   Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājušās par 34 % jeb 113 tūkst. eiro, 

bet par 29 % jeb 431 tūkst. eiro ir samazinājušies nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi, kas 

saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. 

 

   Galvojumi un būtiskās izmaiņas pārskata periodā 

   Pašvaldība galvojumus izsniegusi SIA “VNK Serviss”, kas uz 2018. gada sākumu sastāda 2 milj. eiro, 

bet uz gada beigām 3,8 milj. eiro. Galvojumu palielinājums uz 2018. gada beigām ir 1,8 milj. eiro. Tas 

skaidrojams ar diviem jauniem galvojumiem 2018. gadā – siltumapgādes sistēmas izbūve Užavas 

pagastā par galvojuma summu 1 243 628 eiro un Ventavas katlumājas rekonstrukcija Vārves pagastā par 

summu 608 613 eiro. 

SIA “VNK Serviss” izsniegtie galvojumi, eiro 

Mērķis 
Pārskata  

perioda sākumā 

Pārskata 

perioda beigās 

Izmaiņas 

(+, / ) 

Puzes katlumājas rekonstrukcija Puzes pagastā 
451 720 436 008 

-15 712 

Siltumapgādes sistēmas izbūve Užavas pagastā 0 1 240 810 1 240 810 

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība - 

jauna siltumavota būvniecība 973 321 955 510 
-17 811 

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība - 

siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve 140 179 132 321 
-7 858 

Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona 

pašvaldībās - Ugāle 274 950 254 950 
-20 000 

Ūdenssaimniecības attīstība Ugālē - II kārta 
168 657 161 298 

-7 359 

Ventavas katlumājas rekonstrukcija Vārves pagastā 
0 608 243 

608 243 

Kopā 2 008 827 3 789 140 1 780 313 
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4.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma struktūra un novērtējums 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, eiro 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās, EUR 

Pārskata perioda 

sākumā, EUR 

Izmaiņas (+/-), 

EUR 

1 Dzīvojamās ēkas 670 772 877 247 -206 475 

2 Nedzīvojamās ēkas 8447635 7394191 1 053 444 

3 Transporta būves 8 327 079 5 242 654 3 084 425 

3.1. Ceļi 6652118 4303539 2 348 579 

3.2. Ielas 951 749 893 954 57 795 

3.3. Tilti 723 212 45 161 678 051 

4 Zeme  5 767 441 5 877 981 -110 540 

4.1. Zeme zem ēkām un būvēm 2498417 2585907 -87 490 

4.2. kultivētā zeme 2548260 2574458 -26 198 

4.3. atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 60513 59615 898 

4.4. pārējā zeme (meža zeme, kapu teritorijas) 660251 658001 2 250 

5 Inženierbūves 5669938 7452423 -1 782 485 

6 Pārējais nekustamais īpašums 3456534 1435789 2 020 745 

Zeme, ēkas un būves kopā 32 339 399 28 280 285 4 059 114 

   Kopumā zemju, ēku un būvju kopsumma 2018. gada beigās salīdzinājumā ar gada sākumu ir 

palielinājusies par 14 % jeb 4 milj. eiro. Palielinājums skaidrojams ar to, ka 2018. gadā veiktas 

pašvaldību ceļu rekonstrukcijas par 2,87 milj. eiro. 

   2018. gadā Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda ir ierakstīti 272 nekustamie īpašumi 

(t.sk. 184 dzīvokļi). 

Ventspils novada pašvaldības īpašumā un piekritībā esošās zemes sadalījums pa lietošanas 

veidiem saskaņā ar VZD datiem uz 01.01.2019. 

 

Nekustamie īpašumi, kuri ierakstīti Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda  

2018. gadā 

N.p. 

k. 

Kadastra Nr. Nosaukums Nodalījuma Nr. Platība 

ha 

Reģ. datums Ēku  

 

 UGĀLE      

1. 9870 002 0111 Paņķu kapi 1000 0057 4577  0.0811 11.01.2018.  

2. 9870 004 0210 Krustkalni  1000 0057 4540  0.4064 11.01.2018.  

3. 9870 006 0153 Kristiņu kapi 1000 0057 4486 0.3927 11.01.2018.  

4. 9870 004 0201 Mazkalmes 1000 0057 4673 0.0667 15.01.2018.  

5. 9870 001 0092 Cirkales kapi 1000 0057 4687 1.000 17.01.2018.  

6. 9870 004 0224 Irbītes 1000 0057 4625 0.5648 15.01.2018.  

7. 9870 007 0115 Veckušķu kapi 1000 0057 4753 0.4675 19.01.2018.  

8. 9870 003 0058 Timotiņi 1000 0057 4771  7.52 19.01.2018.  

9. 9870 004 0195 Ābeļlauks 1000 0057 4766 1.0086 19.01.2018.  

10. 9870 004 0200 Stāvlaukums 1000 0057 4639 0.0652 23.01.2018.  

11. 9870 900 0299 Skolas iela 6-12 417-12 56.7 01.02.2018. * 

Zemes 

vienību 

skaits 

 Rezerves zemes fondā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, ha 

Kopplatība, ha 

 

lauksaimniecībā 

izmantojamā 

zeme 

mežs krūmājs purvs 

ūdens 

objektu 

zeme 

zeme zem ēkām 

un pagalmiem 

zeme 

zem 

ceļiem 

pārējās  

zemes 

176 174,6 11,7 8,6 16,5 - 18,2 2,2 6,1 111,3 
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12. 9870 900 0300 Rūpnīcas iela 8-31 427-31 56.3 08.02.2018. * 

13. 9870 004 0137 Cekuli 1000 0057 5185 11.0216 08.02.2018.  

14. 9870 003 0074 Ābeļnieki 1000 0057 5763 3.21 23.02.2018.  

15. 9870 900 0163 Rūpnīcas iela 6-25 422-25 42.3 23.02.2018. * 

16. 9870 900 0301 Skolas iela 5-9 1000 0047 2540-9 60.8 15.05.2018. * 

17. 9870 900 0302 Rūpnīcas iela 1-7 90-7 39.4 16.05.2018. * 

18. 9870 900 0303 Skolas iela 5-13 1000 0047 2540 13 59.8 21.05.2018. * 

19. 9870 900 0316 "Salas"- 5 1000 0000 3957 5 35.7 23.05.2018. * 

20. 9870 900 0317 "Īves" - 12 1000 0000 3956 12 75.4 23.05.2018. * 

21 9870 900 0324 "Salas" - 16 1000 0000 3957 16 72.1 19.07.2018. * 

22. 9870 900 0323 Skolas iela 5-14 1000 0047 2540 14 75.5 19.07.2018. * 

23. 9870 900 0322 Skolas iela 5-4 1000 0047 2540 4 59.9 19.07.2018. * 

24. 9870 900 0328 Skolas iela 6-14 417-14 56.8 27.07.2018. * 

25. 9870 900 0327 Rūpnīcas iela 8-44 427-44 55.8 30.07.2018. * 

26. 9870 900 0325 "Salas"- 21 1000 0000 3957 21 72.5 27.07.2018. * 

27. 9870 900 0326 Skolas iela 3-17 419-17 51.6 30.07.2018. * 

28. 9870 900 0331 Rīgas šoseja 7-6 432-6 46.1 10.10.2018. * 

29. 9870 900 0333 Rūpnīcas iela 4-2 425-2 36.3 16.10.2018. * 

30. 9870 900 0330 Rūpnīcas iela 5-47 423-47 35.7 16.10.2018. * 

31. 9870 900 0335 Rūpnīcas iela 3-46 426-46 59.7 16.10.2018. * 

32. 9870 900 0334 Rūpnīcas iela 4-47 425-47 35.6 18.10.2018. * 

33. 9870 900 0332 Rūpnīcas iela 4-48 425-48 36.1 18.10.2018. * 

34. 9870 900 0329 Rūpnīcas iela 5-48 423-48 36.2 01.10.2018. * 

35. 9870 900 0337 "Jaunbirznieki"- 2 1000 0000 3907 2 51.6 13.11.2018. * 

36. 9870 900 0336 Rūpnīcas iela 8-28 427-28 55.9 16.11.2018. * 

37. 9870 900 0339 Rūpnīcas iela 1-6 90-6 61.7 22.11.2018. * 

38. 9870 900 0338 Rīgas šoseja 5-4 430-4 26.9 23.11.2018. * 

39. 9870 008 0035 Puzuri 1000 0058 4141 0.63 30.11.2018.  

40. 9870 900 0341 Rīgas šoseja 14-5 439-5 42.4 27.12.2018. * 

41. 9870 900 0342 Rīgas šoseja 10-3 435-3 42.4 27.12.2018. * 

       

 TĀRGALE      

1. 9866 900 0219 "Celtnieki 2" - 8 666-8 68.0 24.01.2018. * 

2. 9866 900 0220 "Skaistkalni" - 21 752-21 38.7 08.02.2018. * 

3. 9866 900 0221 "Apiņi" - 4 753-4 80.5 08.02.2018. * 

4. 9866 900 0222 "Celtnieki 2"- 24 666-24 69.2 13.02.2018. * 

5. 9866 900 0224 "Celtnieki 2"- 12 666-12 69.7 16.03.2018. * 

6. 9866 001 0089 Lašu placis 1000 0057 6208 0.1326 0803.2018.  

7. 9866 007 0101 Akmeņdziru kapi 1000 0057 5936 0.9082 01.03.2018.  

8. 9866 008 0055 Akmeņdziru placis 1000 0057 5772 0.0426 22.02.2018.  

9. 9866 004 0096 Lielirbes kapi 1000 0057 5886 0.791 26.02.2018.  

10. 9866 024 0133 Puntu kapi 1000 0057 6715 0.3 27.03.2018.  

11. 9866 900 0231 "Skaistkalni"- 24 752-24 36.8 29.05.2018. * 

12. 9866 900 0234 "Dziesmas" - 6 662-6 70.9 25.04.2018. * 

13. 9866 900 0225 "Dziesmas"- 3 662-3 72.3 16.05.2018. * 

14. 9866 900 0223 "Celtnieki 2" - 35 666-35 53.3 17.05.2018. * 

15. 9866 900 0232 "Celtnieki 1" - 18 661-18 73.0 23.05.2018. * 

16. 9866 900 0235 "Zelmeņi"- 1 665-1 76.5 23.05.2018. * 

17. 9866 900 0236 "Zelmeņi"- 9 665-9 61.4 21.05.2018. * 

18. 9866 900 0233 "Skaistkalni"- 32 752-32 36.8 23.05.2018. * 
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19. 9866 900 0244 "Celtnieki 2"- 36 666-36 54.2 25.07.2018. * 

20. 9866 900 0237 "Skaistkalni"- 9 752-9 39.1 23.07.2018. * 

21. 9866 900 0240 "Zelmeņi"-10 665-10 76.2 31.07.2018. * 

22. 9866 900 0242 "Celtnieki 2"- 317 666-17 33.4 27.07.2018. * 

23. 9866 900 0239 "Skaistkalni"- 1 752 – 1 37.4 01.08.2018. * 

24. 9866 900 0245 "Celtnieki 2"- 23 666-23 33.3 31.07.2018. * 

25. 9866 900 0241 "Zelmeņi" - 11 665-11 61.4 03.08.2018 * 

26. 9866 900 0248 "Celtnieki 2"- 45 666-45 45.3 11.10.2018. * 

27. 9866 900 0243 "Celtnieki 2"-39 666-39 66.3 02.08.2018. * 

28. 9866 900 0249 "Zelmeņi"- 3 665-3 73.2 15.10.2018. * 

29. 9866 900 0246 "Skaistkalni"- 13 752-13 38.7 12.10.2018. * 

30. 9866 900 0247 "Celtnieki 2"- 21 666-21 70.7 11.10.2018. * 

31. 9866 017 0052 Birutas 1000 0058 3460 0.9291 06.11.2018.  

32. 9866 900 0252 "Apiņi'- 7 753-7 71.5 13.11.2018. * 

33. 9866 900 0255 "Dziesmas"- 1 662-1 52.9 13.11.2018. * 

34. 9866 900 0250 "Celtnieki 2"-28 666-28 46.2 12.11.2018. * 

35. 9866 900 0253 "Skaistkalni"- 34 752-34 39.6 21.11.2018. * 

36. 9866 900 0251 "Celtnieki 2"- 9 666-9 85.5 22.11.2018. * 

37. 9866 900 0254 "Skaistkalni"- 29 752-29 38.7 22.11.2018. * 

       

 ANCE      

1.  9844 005 0010 Rēdnieki 1000 0057 4699 3.7865 17.01.2018.  

2. 9844 008 0181 Vēsmas 1000 0057 6539 1.69 23.03.2018.  

3. 9844 007 0197 Vītoli 1000 0024 3980 0.2085 13.05.2018.  

4. 9844 900 0047 "Dālderi" – 5 246-5 34.6 16.05.2018. * 

5. 9844 900 0049 "Dālderi" – 10 246-10 70.9 19.07.2018. * 

6. 9844 007 0222 Trase 1000 0058 0903 0.7092 16.08.2018.  

7. 9844 007 0213 Tīreļi 1000 0058 1116 5.2 22.08.2018.  

8. 98440070176 Ziedi 1000 0058 0987 2.5263 20.08.2018.  

9. 9844 007 0216 Amaranti 1000 0058 0918 6.8041 15.08.2018.  

10. 9844 007 0131 Ainas 1000 0058 1565 1.2389 06.09.2018.  

11. 9844 007 0275 Jāņkalni 1000 0058 0903 0.2079 31.08.2018.  

12. 9844 007 0292 Varavīksnes 1000 0058 3427 0.5326 06.11.2018.  

13. 9844 007 0294 Dzīles 1000 0058 3430 1.1961 06.11.2018.  

14. 9844 007 0293 Lauciņi 1000 0058 3429 0.4806 06.11.2018.  

15. 9844 007 0295 Dūmeņi 1000 0058 3431 0.2726 06.11.2018.  

16. 9844 007 0296 Ceļš A-25 1000 0058 3433 0.0449 06.11.2018.  

17. 9844 007 0297 Ceļš A-26 1000 0058 3435 0.0449 06.11.2018.  

18. 9844 007 0165 Internāts 1000 0008 6175 4.9 06.11.2018.  

19. 9844 009 0065 Ostupe 1000 0058 4503 10.41 11.12.2018.  

       

 VĀRVE      

1. 9884 900 0262 "Zūras 3"- 6 351-6 46.7 23.01.2018. * 

2. 9884 007 0181 Pujenes 1000 0057 5143 0.1820 01.02.2018.  

3. 9844 014 0409 Liepu iela 24 1000 0057 5315 0.0858 07.02.2018.  

4. 9884 900 0266 Ventas iela 11-2 377-2 42.7 31.05.2018. * 

5. 9884 900 0268 Ventas iela 10-11 374-11 72.6 24.05.2018. * 

6. 9884 900 0269 Ventas iela 7-11 376-11 34.1 28.05.2018. * 

7. 9884 900 0270 "Zūras 5" – 6 349-6 72.3 25.05.2018. * 

8. 9884 900 0275 Skolas iela 5-2 412-2 54.3 18.07.2018. * 
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9. 9884 900 0276 "Zūras 4"- 7 347-7 58.3 19.07.2018. * 

10. 9884 900 0274  Ventas iela 7-9 376-9 51.9 18.07.2018. * 

11. 9884 900 0280 Ventas iela 10-12 374-12 61.7 27.07.2018. * 

12. 9884 900 0281 Ventas iela 7-12 376-12 51.9 30.07.2018. * 

13. 9884 900 0284 "Zūras 5" – 9 349-9 55.5 27.09.2018. * 

14. 9884 900 0286 "Zūras 4"- 10 347-10 70.8 28.09.2018. * 

15. 9884 900 0285 Skolas iela 7-11 1000 0000 5385 11 46.3 02.10.2018. * 

16. 9884 900 0287 Ventas iela 8-2 375-2 74.8 03.10.2018. * 

17. 9884 900 0282 "Zūras 9"- 1 440-1 57.0 03.10.2018. * 

18. 9884 900 0283 "Zūras 1"- 10 353-10 48.2 04.10.2018. * 

19. 9884 002 0018 Priedulāji 1000 0058 2582 1.07 09.10.2018.  

20. 9884 003 0123 Mazpūņas 1000 0058 2994 1.9 22.10.2018.  

21. 9884 014 0389 Liepu iela 2A 1000 0058 3062 0.156 25.10.2018.  

22. 9884 0030025 Ropmaļi 1000 0058 3238 7.7 31.10.2018.  

23.  9884 013 0192 Zālāji 1000 0058 3546 0.1057 08.11.2018.  

24. 9884 013 0195 Zūras 5A 1000 0058 3506 0.2135 07.11.2018.  

25. 9884 013 0196 Zūras 4D 1000 0058 3505 0.1959 07.11.2018.  

26. 9884 013 0194 Zūras 2B 1000 0058 3553 0.1452 07.11.2018.  

27. 9884 013 0193 Zūras 2A 1000 0058 3527 0.2722 07.11.2018.  

28. 9884 010 0524 Leči 24 1000 0058 2886 0.0763 22.10.2018.  

29. 9884 014 0430 Liepu iela 2C 1000 0058 3182 0.1602 02.11.2018.  

30. 9884 900 0288 "Zūras 4"- 12 347-12 70.8 14.11.2018. * 

31. 9884 900 0289 "Zūras 5" - 22 349-22 71.7 14.11.2018. * 

32. 9884 900 0290 "Zūras 1"- 9 353-9 58.6 14.11.2018. * 

33. 9884 013 0190 Mežeņi 1000 0058 3919 0.2768 21.11.2018.  

34. 9884 013 0148 Mežrozes 1000 0058 3902 1.1966 21.11.2018.  

35. 9884 014 0256 Tīrumi 1000 0058 4039 10.9196 27.11.2018.  

36. 9884 014 0204 Ganības 1000 0058 4097 2.1454 28.11.2018.  

37. 9884 015 0063 Jaunoiči 1000 0058 4124 3.05 03.12.2018.  

38. 9884 014 0425 Veģu lauki 1000 0058 4268 1.5481 04.12.2018.  

39. 9884 014 0202 Liepu iela 12 1000 0058 4283 0.1061 04.12.2018  

40. 9884 014 0123 Ošarāji 1000 0058 4366 5.02 10.12.2018  

41. 9884 014 0436 Kvieši 1000 0058 4490 1.59 11.12.2018.  

42. 9884 014 0437 Rāceņi 1000 0058 4730 1.46 14.12.2018.  

43. 9884 014 0196 Graudi 1000 0058 4563 1.1. 17.12.2018.  

44. 9884 900 0293 "Dzeņi" - 5 439-5 44.4 28.12.2018. * 

45. 9884 014 0222 Atpūtas 1000 0058 4851 2.01 27.12.2018.  

46. 9884 900 0291 "Zūras 3" - 3 351-3 46.0 28.12.2018. * 

       

 USMA      

1. 9874 900 0043 "Dimanti"- 6 1000 0050 0624 6 68.6 30.01.2018. * 

2. 9874 900 0044 "Briljanti"- 18 1000 0050 1399 18 55.3 08.02.2018. * 

3. 9874 900 0045 "Rubīni" – 7 1000 0050 0625-7 67.6 16.03.2018. * 

4. 9874 900 0047 "Rubīni" – 12 1000 0050 0625 12 52.6 20.07.2018. * 

5. 9874 900 0048 "Briljanti"- 20 1000 0050 1399 20 92.5 27.07.2018. * 

6. 9874 005 0021 Brunči 1000 0058 3021 3.66 24.10.2018.  

7. 9874 007 0050 Sinepu kapi 1000 0058 4280 0.3944 01.12.2018.  

8. 9874 001 0075 Ķīķu kapi 1000 0058 4493 0.61 11.12.2018.  

9. 9874 002 0045 Priedīšu kapi 1000 0058 4337 0.3478 06.12.2018.  

10. 9874 010 0081 Variku kapi 1000 0058 4876 0.58 27.12.2018.  
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11. 9874 007 0052 Vasnieku māja 1000 0058 4962 0.17 20.12.2018.  

       

 ZIRAS      

1. 9890 900 0029 "Tērces" – 19 161-19  50.8 18.05.2018. * 

2. 9890 900 0033 "Arāji" – 7 1000 0052 8366 7  71.9 22.06.2018. * 

3. 9890 900 0034 "Strazdiņi" – 1 1000 0001 8583 1 56.1 23.07.2018. * 

4. 9890 900 0035 "Arāji"- 5 1000 0052 8366 5 72.6 03.08.2018 * 

5. 9890 900 0032 "Akmentiņi"- 12 1000 0052 7674 12 70.6 01.10.2018. * 

6. 9890 900 0030 "Akmentiņi" – 11 1000 0052 7674 11 34.8 02.10.2018. * 

7. 9890 900 0031 "Akmentiņi"- 9 1000 0052 7674 9 70.6 02.10.2018. * 

8. 9890 001 0405 Ziru kapi 1000 0058 2577 2.12 11.10.2018.  

9. 9890 001 0386 Laipas 1000 0057 5546 18.32 05.11.2018.  

10. 9890 001 0192 Lapsiņas 1000 0058 3396 4.7 05.11.2018.  

11. 9890 001 0361 Ausekļi 1000 0058 3733 0.60 15.11.2018.  

12. 9890 900 0037 "Akmentiņi"- 14 1000 0052 7674 14 34.8 16.11.2018. * 

13. 9890 900 0036 "Arāji"- 6 1000 0052 8366 6 55.7 16.11.2018. * 

14. 9890 001 0131 Upītes 1000 0058 3990 5.46 23.11.2018.  

15. 9890 001 0333 Grāviņi 1000 0058 3923 4.5 23.11.2018.  

16. 9890 001 0362 Saulītes 1000 0058 4034 0.3611 27.11.2018.  

17. 9890 001 0141 Ceļtekas 1000 0058 4153 11.75 28.11.2018  

18. 9890 001 0337 Būciņas 1000 0058 4850 6.83 19.12.2018.  

       

 UŽAVA      

1. 9878 003 0454 Tiltiņi 1000 0057 5007 0.0799 31.01.2018.  

2. 9878 900 0039 "Krastmalas" – 6 275-6 52.1 29.05.2018. * 

3. 9878 900 0036 "Bangas"- 11 246-11 58.2 08.05.2018. * 

4. 9878 900 0035 "Krāces" – 13 247-13 71.4 17.05.2018. * 

5. 9878 900 0040 "Bangas"- 16 246-16 57.5 18.05.2018. * 

6. 9878 900 0037 "Bangas"- 4 246-4 73.2 17.05.2018. * 

7. 9878 900 0038 "Krastmalas" – 2 275-2 34.8 24.05.2018. * 

8. 9878 900 0042 "Buras"- 1 250-1 60.5 19.07.2018. * 

9. 9878 900 0041 "Buras"- 11 250-11 60.6 19.07.2018. * 

10. 9878 900 0045 "Krastmalas" – 10 275-10 71.4 25.07.2018. * 

11. 9878 900 0044 "Krastmalas" – 3 275-3 52.3 23.07.2018. * 

12. 9878 900 0043 "Selgas "- 3 248-3 46.9 21.09.2018. * 

13. 9878 900 0046 "Bangas"- 8 246-8 72.9 04.10.2018. * 

14. 9878 900 0047 "Mežrozītes"- 8 249-8 38.3 20.11.2018. * 

15. 9878 001 0084 Kangrotu kapsēta 1000 0058 5013 0.6695 28.12.2018.  

16. 9878 004 0149 Dzirtniekciema kaps. 1000 0058 5002 0.34 27.12.2018.  

       

 PILTENE      

1. 9813 900 0109 Peldu iela 9-24 299-24 78.3 30.01.2018. * 

2. 9813 900 0121 Lielā iela 4A 229-12 77.1 12.03.2018. * 

3. 9813 900 0119 Maija iela 12-2 342-2 47.9 25.04.2018. * 

4. 9813 900 0125 Maija iela 14-17 340-17 73.3 18.05.2018. * 

5. 9813 900 0120 Maija iela 2-19 209-19 46.9 17.05.2018. * 

6. 9813 900 0124 Peldu iela 9-8 299-8 70.8 18.05.2018. * 

7. 9813 900 0128 Lielā iela 25-7 297-7 41.8 18.05.2018. * 

8. 9813 900 0126 Peldu iela 9-5 299-5 77.2 21.05.2018. * 

9. 9813 900 0127 Peldu iela 9-15 299-15 55.1 21.05.2018. * 
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10. 9813 900 0123 Maija iela 5-8 261-8 34.8 22.05.2018. * 

11. 9813 900 0122 Maija iela 2-15 209-15 58.8 23.05.2018. * 

12. 9813 900 0130 Maija iela 14A-2 341-2 34.8 22.06.2018. * 

13. 9813 900 0134 Maija iela 7-13 263-13 75.9 16.07.2018. * 

14. 9813 900 0131 Maija iela 14A-9 341-9 50.7 16.07.2018. * 

15. 9813 900 0129 Maija iela 14A-1 341-1 70.8 17.07.2018. * 

16. 9813 900 0135 Peldu iela 9-18 299-18 70.9 18.07.2018. * 

17. 9813 900 0143 Maija iela 10-2 343-2 47.1 02.08.2018. * 

18. 9813 900 0132 Rožu iela 4-6 296-6 45.9 31.07.2018. * 

19. 9813 900 0133 Maija iela 7-16 263-16 61.8 01.08.2018. * 

20. 9813 900 0144 Maija iela 10-7 343-7 43.5 01.08.2018. * 

21. 9813 900 0140 Lielā iela 6-17 228-17 49.4 01.08.2018. * 

22. 9813 900 0141 Lielā iela 25-8 297-8 42.1 01.08.2018. * 

23. 9813 900 0138 Lielā iela 4A-7 229-7 60.9 03.08.2018 * 

24. 9813 900 0136 Maija iela 2-17 209-17 29.0 02.08.2018 * 

25. 9813 900 0139 Lielā iela 4A-15 229-15 61.1 06.08.2018. * 

26. 9813 900 0142 Maija iela 14A-10 341-10 70.5 06.08.2018 * 

27. 9813 900 0137 Maija iela 14A-15 341-15 52.9 07.08.2018. * 

28. 9813 900 0147 Maija iela 2-7 209-7 47.9 21.09.2018. * 

29. 9813 900 0145 Peldu iela 9-21 299-21 55.9 25.09.2018. * 

30. 9813 900 0148 Maija iela 14-12 340-12 74.0 28.09.2018. * 

31. 9813 005 0307 Rožu iela 6 360 0.2629 27.09.2018.  

32. 9813 900 0146 Maija iela 7-5 263-5 91.2 25.09.2018. * 

33. 9813 900 0149 Maija iela 14-18 340-18 57.9 01.10.2018. * 

34. 9813 900 0151 Lielā iela 6-9 228-9 54.0 01.10.2018. * 

35. 9813 900 0150 Maija iela 5-7 261-7 72.5 28.09.2018. * 

36. 9813 900 0152 Lielā iela 6-7 228-7 68.0 01.10.2018. * 

37. 9813 900 0154 Lauku iela 2-8 262-8 42.3 11.10.2018. * 

38. 9813 900 0153 Maija iela 14A-25 341-25 68.8 12.10.2018. * 

39. 9813 900 0156 Maija iela 12-3 342-3 44.2 13.11.2018. * 

40. 9813 900 0160 Maija iela 5-16 261-16 71.6 15.11.2018. * 

41. 9813 900 0155 Maija iela 5-18 261-18 53.2 14.11.2018. * 

42. 9813 900 0158 Maija iela 5-9 261-9 52.3 14.11.2018. * 

43. 9813 900 0157 Maija iela 14A-14 341-14 34.1 14.11.2018. * 

44. 9813 900 0161 Peldu iela 9-10 299-10 70.4 26.11.2018. * 

45. 9813 900 0159 Lielā iela 25-11 297-11 78.1 26.11.2018. * 

       

1. 9833 009 0035 Kresītes 1000 0058 1545 4.52 06.09.2018.  

2. 9833 002 0115 Dēdes 1000 0058 2220 1.85 28.09.2018.  

       

 POPE      

1. 9856 004 0082 Ābeļdārzs 1000 0065 5328 6.6208 16.03.2017.  

       

 PUZE      

1. 9860 900 0135 "Klusumi" - 1 315-1  33.0 30.01.2018. * 

2. 9860 900 0136 "Klusumi"- 2 315-2 29.7 30.01.2018. * 

3. 9860 007 0077 Sinepju kapi 1000 0057 4476 0.267 27.03.2018 * 

4. 9860 900 0137 "Sildegas" - 12 269-12 61.2 16.05.2018. * 

5. 9860 900 0138 "Ceļtekas" - 2 320-2 47.9 07.06.2018. * 

6. 9860 900 0139 "Avoti"- 17 279-17 90.2 17.07.2018. * 
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7. 9860 900 0140 "Sildegas"- 18 269-18 58.6 02.08.2018. * 

8. 9860 900 0142 "Klusumi"- 5 315-5 16.6 28.09.2018. * 

9. 9860 013 0040 Barona kapi 1000 0058 2648 0.3924 11.10.2018.  

10. 9860 900 0141 "Sildegas"- 3 269-3 60.2 28.09.2018. * 

11. 9860 001 0410 Rudevicu kapi 1000 0058 2561 0.6922 09.10.2018.  

12. 9860 900 0143 "Klusumi"- 6 315-6 13.0 08.10.2018. * 

13. 9860 011 0018 Kapi Stiklos 1000 0058 2644 0.1970 24.10.2018.  

14. 9860 900 0144 "Krasti"- 9 330-9 75.1 12.11.2018. * 

15. 9860 011 0065 Ezerlīči 1000 0058 4270 0.2094 05.12.2018.  

16. 9860 011 0063 Spēki 1000 0058 4279  0.394 04.12.2018.  

       

 JŪRKALNE      

1. 9850 900 0006 "Šalkas"-  6 1000 00147811 6 70.1 25.01.2018. * 

2. 9850 002 0315 Pienenes 1000 0057 4981 0.6822 30.01.2018.  

3. 9850 900 0007 "Šalkas"-  7 1000 00147811 7 68.7 30.07.2018. * 

4. 9850 900 0008 "Šalkas"-  8 1000 00147811 8 35.0 31.07.2018. * 

5. 9850 900 0014 "Šalkas"-  14 1000 00147811 14 35.1 01.08.2018. * 

       

 ZLĒKAS      

1. 9894 900 0018 "Liepas"- 2 1000 00178273 2 54.9 08.02.2018. * 

2. 9894 900 0019 "Mālkalni"-9 92-9 52.6 12.03.2018. * 

3. 9894 900 0025 "Mālkalni"-12 92-12 70.8 22.05.2018. * 

4. 9894 900 0026 "Liepas"- 4 1000 00178273 4 56.1 23.05.2018. * 

5. 9894 900 0027 "Liepas"- 5 1000 00178273 5 84.3 21.05.2018. * 

6. 9894 900 0029 "Dzintari"- 2 90-2 71.7 22.06.2018. * 

7. 9894 900 0032 "Avoti"- 2 91-2 68.4 25.09.2018. * 

8. 9894 900 0031 "Avoti"- 7 91-7 50.6 25.09.2018. * 

9. 9894 900 0030 "Avoti"- 1 91-1 90.9 25.09.2018. * 

10. 9894 900 0036 "Liepas"-7 1000 0017 8273 7 85.0 09.11.2018. * 

11. 9894 900 0034 "Mālkalni"-5 92-5 35.3 09.11.2018. * 

12. 9894 900 0035 "Liepas''- 3 1000 0017 8273 3 76.4 12.11.2018. * 

13. 9894 900 0033 "Liepas''- 6 1000 0017 8273 6 77.2 26.11.2018. * 

14. 9894 900 0037 "Purenes"- 17 93-17 55.9 26.11.2018. * 

15. 9894 900 0028 "Dzintari"- 1 90-1 57.6 07.12.2018. * 

       

272 Kopā t.sk. 184 dzīvokļi     

 

4.7. Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās  
   Ventspils novada pašvaldībai pieder kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” kapitāldaļas 100% apmērā.  

   Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, eiro 

SIA “VNK Serviss” Summa Izmaiņas  (+,-) 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2018.  1 081 585  

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2018.  881 546 200 039 

   Kapitālsabiedrība SIA “VNK serviss” 2018. gadu beidza ar peļņu 90 tūkst. eiro apmērā.    

   Kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” pašu kapitāls 2018. gada 31. decembrī ir 1 milj. eiro.    

   Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai pašvaldība 2018. gadā ieguldījusi 110  tūkst. eiro.  

   Zvērinātu revidentu atzinums par kapitālsabiedrības 2018. gada pārskatu ir pozitīvs.    

Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem nav izvērtēta, 

budžetā ieplāno izdevumus tekošajam budžeta gadam pamatkapitāla palielināšanai. 
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 
2017. gadā  

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

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

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

radot vienotu apbūves telpisko struktūru.  

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

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

prasībām un atļautajai izmantošanai un sniegtas izziņas un atzinumi. 

 

2018. gadā 

   2018. gada nogalē pieņemts domes  lēmums par Ventspils novada attīstības programmu 2020.–2026. 

gadam izstrādes uzsākšanu no 2019. gada, nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu 

īstenošanai.  

Galvenie uzdevumi, prioritātes un pasākumi  

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

prioritātes:  

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

IP1: Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība.  

2018. gadā: 

1) pašvaldība piedalās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" 10 pagastu 

pārvaldēs radot 21 darba vietu; 

2) projektā “Sveiks un vesels Ventspils novadā” īstenotas šādas aktivitātes: peldēšanas nodarbības 

bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, slidošanas nodarbības bērniem, jauniešiem, lekcijas par garīgo 

veselību pieaugušajiem, par veselīgu uzturu bērniem, jauniešiem pirmsskolas vecuma bērniem. 

3) izbūvēta pastaigu taka ~ 300m garumā pie Usmas ezera Elkraga; 

4) izbūvēts gājēju  tilts pār Užavas upi Užavas pagastā. 

2019. gadā: 

1) plānots uzsākt ERAF projekta  “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveidei Ugāles pagastā” īstenošanu, lai izveidotu 8 grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem (pamats Kurzemes Deinstitucionalizācijas plāns); 

2) veikt būvprojekta izstrādi “Zūru pamatskolas aktu zāles jaunbūve”; 

3) izbūvēt gājēju un velosipēdu celiņu Tārgales pagastā – ERAF (Eiropas reģionālās attīstības 

fonds) finansējums ar mērķi nodrošināt sabiedrību ar infrastruktūru veselīgam dzīvesveidam.   

 

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

IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība.  

2018. gadā: 

1) veikti darbi Popes pagasta brīvdabas estrādes skatītāju zonas pārbūvē (projekta īstenošana 

uzsākta 2018. gadā – finansējums ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)); 

2) veikti atjaunošanas darbi Ances pagasta “Ances muižā” (projekta īstenošana uzsākta  

2018. gadā – ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai finansējums)); 

3) uzsākta multifunkcionāla vides objekta izbūve “Burinieku gadsimts” Miķeļtornī – Latvijas- 

Igaunijas pārrobežu programma; 

4) pabeigti darbi, īstenojot  Zūru pamatskolas ēkas siltināšanas projektu  “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā”  ar ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds), 

valsts un pašvaldības finansējumu; 

5) veikta jūras piekrastes sakopšana projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana”, uzstādot atkritumu urnas, regulāri vācot atkritumus; 
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2019. gadā plānots: 

1) veikt Ventas krasta labiekārtojuma darbus Vārves pagasta Vārves ciemā, atjaunojot 

piebraucamos ceļus, auto stāvlaukumu, izbūvējot laivu nolaišanas vietu, ūdens ņemšanas vietu VUGD 

vajadzībām, atpūtas zonu un veicot citus darbus (projekts apstiprināts EJZF – Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds līdzfinansējumam 2018. gadā); 

2) veikt degradētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, Ugāles pagastā 

demontāžu  ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas finansējumu; 

3) uzstādīt videonovērošanas kameras Piltenē (2 kameras), Ugālē (2 kameras), Vārves pagastā (4 

kameras) – ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) finansējums; 

4) izbūvēt zivju ceļu Jūrkalnes pagastā Rīvas upē pie koka tiltiņa makšķerēšanas tūrisma attīstībai 

ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) finansējums; 

5) pilnveidot Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūru, izbūvējot brīvdabas estrādi “Vējturu 

nams” – ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) finansējums; 

6) izbūvēt tiltu pār Irbes upi Tārgales pagastā tūrisma plūsmas nodrošināšanai – ERAF (Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds) finansējums; 

7) izbūvēt nobrauktuvi Jaunciemā Tārgales pagastā, lai nodrošinātu glābšanas dienesta transporta 

piekļuvi jūrai – Latvijas–Igaunijas pārrobežu programma. 

 

SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai.  

IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība.  

2018. gadā: 

1) organizēts projektu konkurss “Solis 2018” ar mērķi finansiāli atbalstīt Ventspils novada 

uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistīti ar jaunu darba vietu radīšanu, radot 

inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, veicināt esošās saimnieciskās 

darbības attīstību un dažādošanu; 

2) organizēts projektu konkurss “Mēs savā novadā – 2018” ar mērķi finansiāli atbalstīt Ventspils 

novadam nozīmīgu iniciatīvu ar plašu sabiedrības iesaisti dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, kas 

saistīti ar vides labiekārtošanas, infrastruktūras attīstību un novada tēla veidošanas aktivitātēm; 

3) īstenots projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils 

novada Vārves pagastā”, veicot  ceļu Va-1 “Dārzniecības ceļš” (~1,2 km) un Va-8 “Liezdes ceļš” (~0,84 

km) pārbūves darbus (asfalta segums), ar mērķi palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgās infrastruktūras pārbūvei Vārves pagastā atbilstoši Ventspils novada  

pašvaldības Attīstības programmas investīciju plānam; 

4) īstenots projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils 

novada Popes pagastā”, autoceļam Po-40 Meždārzi –187 m garumā nomainīts segums ar  asfaltu, ierīkota 

caurteka un 5 apgaismojuma stabi, autoceļā Po-23 Kalnmeža ceļš – izbūvēts apgaismojums ar 6 

apgaismes stabiem; 

5) sakārtota infrastruktūra  Ugāles pagastā nekustamajā īpašumā “Tirgus”. 

2019. gadā plānots:  

1) organizēt projektu konkursu “Solis 2019; 

2) pārbūvēt grants ceļus Vārves pagastā – Va-10 “Zīles ceļš” un Va-15 “Sušķu ceļš”; 

3) pārbūvēt grants ceļu Užavas pagastā – Uz-16 “Rukši–Lielais tilts”; 

4) pārbūvēt grants ceļu Tārgales pagastā  – T-1 “Krievlauki–Ezernieki”. 

 

Pašvaldība līdzdarbojusies: 
         biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, 

         biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, biedrībā “Latvijas Piļu un muižu asociācija”, 

         “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā”. 
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N. 

p. 

k. 

Projekta nosaukums 

Īstenošanas laiks  

Īstenošanas 

vieta 

Fonds, 

atbildīgā 

institūcija 

Budžets 

Projekta 

statuss no  līdz kopā, eiro 

tai skaitā: 

publiskais 

finansējums 

pašvaldības 

finansējums 

1. 

Video novērošanas kameru uzstādīšana, 

veicinot drošības pasākumus Latvijā un 

Lietuvā. VideoGuard 

01.06.2018. 30.11.2019. 

Piltene, 

Ugāles un 

Vārves 

pagasti 

ERAF,  

Latvija-

Lietuva, 

VARAM 

24000 21600 2400 
Projekts tiek 

īstenots 

Projekta gaitā uzstādīs 8 videonovērošanas kameras: 2 Piltenē – Lielās un Dzintaru ielas krustojumā, un brīvdabas estrādes teritorijā, 4 Vārves pagasta Ventavas 

ciemā – 2 pie pagasta pārvaldes ēkas, 2 Ugāles ciemā pie ēkām “Mežrūpnieki” un “Pagastmāja”. Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju nodaļu tiek veikta tehniskās 

specifikācijas izstrāde, lai varētu izsludināt iepirkumu. Uzstādīšanas darbi plānoti 2019. gada pavasarī. 

2. 
Ventas krasta labiekārtojums Vārves 

ciemā, Vārves pagastā 
28.12.2017. 20.11.2019. 

Vārves 

pagasts 
EJZF, LAD 194 365,09 72 918,91 121 446,18 

Projekts tiek 

īstenots 

Ventas krasta labiekārtošanai Vārves ciema pludmales zonā 2018. gadā izstrādāts būvprojekts. Veikta būvdarbu iepirkuma procedūra, noslēgts būvdarbu līgums ar 

SIA “Marbella RN Group”. Plānots veikt piebraucamā ceļa 30 m garumā līdz Ventai ierīkošanu, ko varēs izmantot arī VUGD tehnika ar atbilstošu infrastruktūru 

ūdens ņemšanas vietai, laivu piestātnes ar pontona laipu izbūvi un krasta joslas attīrīšanu aptuveni 80 metru garā joslā, esošo piebraucamo ceļu atjaunošanu un 

pārbūvi ar kopējo garumu 220 m, automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu, atpūtas zonas labiekārtošanu, t.sk. pludmales volejbola laukuma, skatu laukuma, 

pārģērbšanās kabīņu, tualešu u.c. ierīkošanu un uzstādīšanu. Tiks veikti arī demontāžas darbi, likvidējot grodu aku no vecās sūkņu stacijas, 2 neizmantojamas 

inženierbūves, kā arī pussagruvušo laipu upes krastā.  Kopējā labiekārtojuma platība ir 2,2 ha. Darbus plāno veikt 2019. gadā. 

3. 
Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu 

zvejnieku sēta)  
20.09.2016. 28.12.2018. 

Tārgales 

pagasts 
EJZF, LAD 1 372 610,8 360 000 1 012 610,8 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums     

Projekta ietvaros veikti Tārgales pagasta Tārgales ciema centra labiekārtošanas darbi: izveidota Lībiešu sēta ar “dzīvojamo māju”, kūti, simbolisku zivju kūpinātavu 

un tīklu žāvētavu, aku, pulcēšanās laukumu ar ugunskura vietu un kāpu. Nodrošināta piekļuve jaunajam objektam, pārbūvēts apgaismojums, gājēju celiņi, 

brauktuvju segums un autostāvvietas, pazemes komunikācijas, sētas tiešā tuvumā esošais sadzīves atkritumu šķirošanas un savākšanas laukums u.t.t. Veikta 

teritorijas seguma izbūve brauktuvēm, auto stāvvietā, kā arī gājēju ietvēm. Izvietoti soli un atkritumu konteineri. Asfaltbetona stāvlaukums izbūvēts 3412,3 m2 

platībā, piebraucamajā ceļā betona bruģakmens ieklāts 5039,1 m2 platībā, lietus ūdens kanalizācijas sistēma pie dzīvojamās mājas “Dziesmas” izveidota ar 

cauruļvadiem 1305 m garumā, ciemā uzstādītas 72 laternas. 

4. 
Makšķerēšanas tūrisma attīstība. 

RETROUT 
01.09.2017. 30.09.2020. 

Jūrkalnes 

pagasts 

ERAF, 

Centrālā 

Baltija, 

VARAM 

143 000 121 550 21 450 
Projekts tiek 

īstenots 

Pēc ilgstošām sarunām, kas iekavēja projekta uzsākšanu, panākta zemes īpašnieka piekrišana zivju ceļa izbūvei Rīvas upē pie bijušās papes fabrikas izveidotā 

aizsprosta. Notikušas vairākas tikšanās ar Kurzemes plānošanas reģionu un BIOR, piesaistot zivju ceļu būvniecības speciālistus. Projektēšanas darbus koordinē 

Kurzemes plānošanas reģions. Būvdarbus plāno pabeigt līdz 2020. gada vasarai. 

5.  Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi 26.06.2017. 09.08.2018. 
Užavas 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
240 147,45 45 000 195 147,45 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 
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publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros Užavas ciemā izbūvēts gājēju tiltiņš pār Užavas upi. Tā kā būvniecības vietā 20. gs. 50-tajos gados bija tilts, kas bija pilnībā sabrucis un nebija 

pārbūvējams, upē tika veikta upes gultnes tīrīšana un atbrīvošana no vecajiem pāļiem. 

6. 

Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana 

un kultūras mantojuma saglabāšana 

pašvaldības īpašumā “Ances muiža”  

26.06.2017. 09.08.2019. 
Ances 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
199 342,32 45 000 154 342,32 

Projekts tiek 

īstenots 

Būvdarbi Ances muižā lielākoties ir pabeigti, taču objekts nav nodots ekspluatācijā, pamatojoties uz nepieciešamību veikt dažādus labojumus būvdarbu kvalitātes 

nodrošināšanai. Plānots, ka projekts tiks pabeigts 2019. gada vasarā. 

7. 
Popes pagasta brīvdabas estrādes 

pārbūve  
26.06.2017. 09.08.2019. 

Popes 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
393 541,32 45 000 348 541,32 

Projekts tiek 

īstenots 

Būvprojekta izstrādāšanai, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai Popes brīvdabas estrādes skatītāju zonā noslēgts līgums ar SIA “Ventbetons V” par līguma 

summu 376 595,27 eiro ar PVN, bet būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai ar SIA “SNB projekti” par līguma summu 10 381,80 eiro ar PVN. Būvdarbi uzsākti 

2018. gadā, tos plāno pabeigt līdz 2019. gada vasarai. 

8. Dabas tūrisms visiem. UniGreen 01.05.2017. 30.09.2019. 
Usmas 

pagasts 

ERAF, 

Latvija-

Lietuva, 

VARAM 

52 756,1 29 255,74 23 500,36 
Projekts tiek 

īstenots 

Ventspils novada Usmas pagastā pie Usmas ezera no priežu dēļiem izbūvēta 300 metru gara dabas taka. Tā ir īpaši pielāgota personām ar kustību traucējumiem, 

senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem. Ir sagatavots audio materiāls latviešu un angļu valodā, kuru var noklausīties, izmantojot QR koda uzlīmes, kas 

izvietotas uz informatīvā stenda. 2019. gada pavasarī uz takas uzstādīs apmeklētāju skaitītāju. 

9. 
Mācību stunda  

21 gadsimtā,  Ugāles vidusskolai  
01.07.2018. 30.06.2020. 

Ugāles 

pagasts 

ESF, 

Erasmus+ 
14 939 14 939 0 

Projekts tiek 

īstenots 

. 

Projekta ietvaros visa projekta ieviešanas gaitā notiek pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumi un kvalifikācijas celšanas kursi. Finansējums projektam tiek saņemts 

avansā. 

10. 
Mūsu mantojums, mūsu bagātība. 

Ugāles vidusskola 
01.09.2018. 30.08.2020. 

Ugāles 

pagasts 

ESF, 

Erasmus+ 
28 960 28 960 0 

Projekts tiek 

īstenots 

Projekta ietvaros visa projekta ieviešanas gaitā notiek pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņas pasākumi. Finansējums projektam tiek saņemts avansā. 

11. 
Communication is the key, Tārgales 

pamatskola 
01.09.2017. 30.08.2019. 

Tārgales 

pagasts 

ESF, 

Erasmus+ 
19 540 19 540 0 

Projekts tiek 

īstenots 

Projekta ietvaros visa projekta ieviešanas gaitā notiek pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņas pasākumi. Finansējums projektam tiek saņemts avansā. 

12. 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs 

27.03.2017. 30.12.2020. 

Ventspils 

novada 

izglītības 

iestādes 

ESF un 

valsts 

budžeta 

līdzekļiem 

32 640 32 640 0 
Projekts tiek 

īstenots 

Projekta mērķauditorija – Ventspils novada izglītības iestādes (pamatskolas un vidusskolas). Uz katru mācību gadu tiek aprēķināts un piešķirts finansējums pēc 

izglītojamo skaita izmēģinājumskolās. Pieņemts pedagogs karjeras konsultants, kas katru gadu sastāda karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un organizē tajā 

iekļauto pasākumu īstenošanu. 
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13. 

Pašvaldības autoceļa Va-7 "Pasiekstes 

ceļš" pārbūve Vārves pagastā, Ventspils 

novadā 

11.09.2017. 28.12.2018. 
Vārves 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
180 755,12 156 658,15 24 096,97 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļa pārbūve 2,126 km posmā. Nomainīta grants segas konstrukcija, ceļa pieslēguma vietā nomainīts asfalta segums 25 m 

garumā, tīrītas esošās grāvju teknes un padziļināta gultne, nodrošinot ūdens noteci, uzstādītas jaunas caurtekas un ceļazīmes. 

14. 
Pašvaldības autoceļu pārbūve Popes 

pagastā, Ventspils novadā 
10.07.2017. 31.10.2018. 

Popes 

pagasts 

ELFLA, 

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

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta divu pašvaldības autoceļu Po-04 “Jaunvalki” un Po-18 “Krojvalks–Mazbānītis” pārbūve 1,88 km posmā. Nomainīta grants segas 

konstrukcija, ceļa pieslēguma vietā nomainīts asfalta segums 25m garumā. Tīrītas esošās grāvju teknes un padziļināta gultne, nodrošinot ūdens noteci, uzstādītas 

caurtekas un ceļazīmes. 

15. 

Pašvaldības autoceļa Ug-56 “Ēnas–

Sedliņi” pārbūve Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā 

10.07.2017. 31.10.2018. 
Ugāles 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
186 103,83 167 493,45 18 610,38 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļa pārbūve 2,07 km posmā. Nomainīta grants segas konstrukcija, tīrītas esošās grāvju teknes un padziļināta gultne, 

nodrošinot ūdens noteci, tīrītas esošās un uzstādītas jaunas caurtekas un ceļazīmes. 

16. 
Pašvaldības autoceļu pārbūve Zlēku 

pagastā, Ventspils novadā 
10.07.2017. 28.12.2018. 

Zlēku 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
27 2571,87 163 799,86 108 772,01 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta divu pašvaldības autoceļu Zl-32 “Ēčkalni” un Zl-02 “Ventmala” pārbūve 2,5km posmā. Nomainīta grants segas konstrukcija, tīrītas esošās 

grāvju teknes un padziļināta gultne, izrakti notekgrāvji, tīrītas esošās caurtekas, kā arī uzstādītas jaunas caurtekas un ceļazīmes. 

17. 

Pašvaldības autoceļa  

Us-01 “Stacija–Stikli” pārbūve Usmas 

pagastā, Ventspils novadā 

10.07.2017. 31.10.2018. 
Usmas 

pagasts 

ELFLA, 

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

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļa pārbūve 3,38 km posmā. Nomainīta grants segas konstrukcija, tīrītas esošās grāvju teknes un padziļināta gultne, 

nodrošinot ūdens noteci, nomainītas esošās un uzstādītas jaunas caurtekas, uzstādītas jaunas ceļazīmes. 

18. 

Pašvaldības autoceļa T-3 “Laimiņas-

Kamārce” pārbūve Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā 

11.09.2017. 10.12.2018. 
Tārgales 

pagasts 

ELFLA, 

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

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 
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finansējums 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļa pārbūve 2,381 km posmā. Nomainīta grants segas konstrukcija, tīrītas esošās grāvju teknes un padziļināta gultne, 

nodrošinot ūdens noteci, tīrītas esošās un uzstādītas jaunas caurtekas un ceļazīmes, atjaunotas margas tiltam pār Packules upi, kā arī atjaunota dzelzsbetona tilta 

redzamā daļa. 

19. 

Pašvaldības autoceļaUz-30 “Alekši–

Silkrogs” pārbūve Užavas pagastā, 

Ventspils novadā 

11.09.2017. 28.12.2018. 
Užavas 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
93 717,08 78 829,67 14 887,41 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta pašvaldības autoceļa pārbūve 0,907 km posmā. Nomainīta grants segas konstrukcija, ceļa pieslēguma vietā nomainīts asfalta segums 25 m 

garumā, tīrītas esošās grāvju teknes un padziļināta gultne, nodrošinot ūdens noteci, uzstādītas jaunas caurtekas un ceļazīmes 

20. 
Pašvaldības autoceļu pārbūve Puzes 

pagastā, Ventspils novadā 
11.09.2017. 10.12.2018. 

Puzes 

pagasts 

ELFLA, 

LAD 
369 374,29 291 694,88 77 679,41 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta divu pašvaldības autoceļu Pu-01 “Lodnieki–Ūzdari” un Pu-02 “Ķeņģu tilts” posmu pārbūve 2,23 km garumā. Nomainīta grants segas 

konstrukcija, tīrītas esošās grāvju teknes, rakti jauni grāvji un ievalki, tīrītas esošās un uzstādītas jaunas caurtekas, uzstādītas jaunas ceļazīmes, atjaunotas margas 

Ķeņģu tiltam, kā arī atjaunota dzelzsbetona tilta redzamā daļa. 

21. 
Pašvaldības autoceļu pārbūve Ziru 

pagastā, Ventspils novadā 
11.09.2017. 28.12.2018. Ziru pagasts 

ELFLA, 

LAD 
222 805,01 186 565,76 36 239,25 

Projekts 

pabeigts, 

saņemts 

publiskais 

finansējums 

Projekta ietvaros veikta divu pašvaldības autoceļu Zi-04 “Saulītes-Sises ciems” un Zi-03 "Vētras-Mazpūsļi-Blende" posmu pārbūve 1,887 km garumā. Nomainīta 

grants segas konstrukcija, ceļa pieslēguma vietā nomainīts asfalta segums 25 m garumā, tīrītas esošās grāvju teknes un nostiprinātas nogāzes ar salmu biopaklāju, 

tīrītas esošās caurtekas un uzstādītas jaunas, uzstādītas jaunas ceļazīmes 

22. 
Safe coast and sea in Latvia and estonia 

SAFE SEA. Droša jūra 
01.05.2017. 30.06.2019. 

Tārgales 

pagasts 

ERAF, 

Latvija - 

Igaunija 

35 258,47 27 000,00 8 258,47 
Projekts tiek 

īstenots 

Pārrobežu projekta ietvaros tiek veikta autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā. Pārbūves gaitā veikta grants segas konstrukcijas 

izbūve, saliekamo dzelzsbetona plātņu izbūve, izbūvēts minerālmateriālu pamats zem betona pamata, uzstādītas ceļazīmes un papildzīmes. 

23. 

 Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 

dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma 

attīstība. SAM 5.5.1  

17.01.2018. 16.05.2021. 

Tārgales, 

Jūrkalnes 

pagasts 

ERAF, valsts 

budžeta 

dotācija 

687 766,23 387 722,43 300 043,8 
Projekts tiek 

īstenots 

Sadarbības projekta ietvaros paredzēts veikt ieguldījumus sekojošos investīciju objektos: 1. “Ventiņu–lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve”, noslēgts līgums 

ar SIA “VENTA 1” par līguma summu 69 124,64 eiro ar PVN, bet būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai ar SIA “PBT” par līguma summu 3 872,00 eiro ar PVN. 

2. “Gājēju tilta pāri Irbes upei pārbūve”, tiek gatavota iepirkuma dokumentācija apvienotā iepirkuma veikšanai (projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība), 
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paralēli tiks veikta cenu aptauja būvuzruadzības pakalpojumu sniegšanai. 3. “Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide un pilnveidošana”, tiks slēgts 

līgums ar SIA “BŪVFIRMA INBUV” par līguma summu  

360 433,44 eiro ar PVN, bet būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai ar SIA “PBT” par līguma summu 10 890,00 eiro ar PVN, autoruzraudzību veiks noslēgtā 

līguma ietvaros SIA “BM-projekts” par summu 968,00 eiro ar PVN. Ventspils novada pašvaldības aktivitātes plānots pabeigt līdz 30.06.2020. 

24. 
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana 
15.05.2018. 31.09.2018. 

Tārgales, 

Jūrkalnes, 

Užavas un 

Vārves 

pagasts 

LVAF 

(Latvijas 

vides 

aizsardzības 

fonds) 

24 271,95 24 271,95 0 
Projekts 

pabeigts 

Tika izvietoti trīs 7 m3 atkritumu konteineri un 72 koka atkritumu konteineri (tilpums 150l) Ventspils novada pašvaldības piekrastes teritorijā, uzlabojot vides 

kvalitāti. Tika nodrošināta regulāra atkritumu savākšana Ventspils novada pašvaldības piekrastes teritorijā, ko veica Tārgales pag. – 2 strādnieki un Jūrkalnes, 

Vārves, Užavas pag. – katrā pa 1. Tika iegādāts darba apģērbs, inventārs. 

25. 
Life in clean environment – a better 

future! 
01.05.2018. 30.04.2020. 

Ugāles 

pagasts 

ERAF, 

Latvija - 

Lietuva 

180 570,69 153 485,09 27 085,6 
Projekts tiek 

īstenots 

Izsludināts iepirkums uz Ugāles pagasta Rūpnīcas –7 (5-stāvu mājas) demontāžu un teritorijas labiekārtošanu. Noslēgts līgums ar SIA “SATA ALIANSE” par 

demontāžas veikšanu. Darbi tiks uzsākti 2019. g. 1. ceturksnī. 

26. 
SVEIKS UN VESELS VENTSPILS 

NOVADĀ! 
01.06.2017. 31.12.2019. Viss novads ESF 149837 49 328,2 100 508,8 

Projekts tiek 

īstenots 

Notiek dažādas veselību vecinošas aktivitātes: peldētprasmes nodarbības skolēniem, slidošanas nodarbības, lekcijas par veselīgu uzturu, dzīvesveidu skolēniem, 

pieaugušajiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, vingrošanas nodarbības 15 vietās novadā, veselības dienas vasarā, bērnu jauniešu nometnes. 2018. gadā 

apgūti 49 328,20 eiro. 

27. 

SAM 4.2.2. Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils novada Zūru 

pamatskolā 

2018 2018 

Vārves 

pagasts 

Zūru ciems 

ERAF 542 500,33 294 110,19 248 390,14 
Projekts 

pabeigts 

Zūru pamatskolas ēka nosiltināta, nomainīts jumta segums, siltināti bēniņi, uzstādīts saules kolektors siltā ūdens sagatavošanai sporta zāles garderobēs, labiekārtota 

teritorija. 

28. 

SAM  3.3.1. Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Ventspils novada Popes pagastā 

2017 2018 
Popes 

pagasts 
ERAF 122 223,49 103 994,09 18 229,40 

Projekts 

pabeigts 

Popes pagastā noasfaltēts ceļš Po-40 Meždārzi – 0,187km un uzstādīti  5 apgaismojumi un Po-23 Kalnmeža ceļš - 6 apgaismojumi. 

29. 
SAM 8.3.2.Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai 
2017 2020 

Ugāles vsk., 

Puzes, 

Tārgales 

pamatskolas 

ESF 69 738,78 26 511,8 0 
Projekts 

procesā 

Pedagogu atalgojums par papildus darbu skolēnu izglītošanai, kā arī ekskursiju, mācību vizīšu organizēšanai 
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30. 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Ventspils novada Vārves  pagastā  

2017 2018 
Vārves 

pagasts 
ERAF 637 212 426 909 210 303 

Projekts 

pabeigts, 

objekts 

nodots 

ekspluatācijā 

Pašvaldības autoceļš Va-1 “Dārzniecības ceļš” un Va-8 “Liezdes ceļš” Vārves pagastā pārbūvēts ar asfalta segumu – 2km. 

31. 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi Puzes ezeram 
2018 2018 Puzes ezers 

LAD Zivju 

fonds 
2 135,92 1 917 218,92 

Projekts 

pabeigts 

Izstrādāti Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi 

32. 

Zivju resursu aizsardzība, kontrole un 

uzraudzība Ventspils novada publiskajās 

ūdenstilpēs  

2018 2018 
Usmas 

ezers 

LAD Zivju 

fonds 
19 960,35 15 968,28 3 992,07 

Projekts 

pabeigts 

Kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai Usmas ezerā un citos pašvaldībā esošajos publiskajos ūdeņos iegādāts drons, kvadracikls, binokļi – 2 gab., go-pro 

kameras – 4 gab., lukturis, prožektors, uzkarināmais laivas motors. 

33. 
Zivju resursu pavairošana Ventspils 

novada Usmas ezerā-2018 
2018 2018 

Usmas 

ezers 

LAD Zivju 

fonds 
11 951,02 10 000 1 951,02 

Projekts 

pabeigts 

Usmas ezerā ielaisti 40479 (sv. no 5–20 gr.) līdaku mazuļi. 

34. 

Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu 

aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai 

Ventspils novada publiskajās 

ūdenstilpēs . 

2018 2018 
Usmas 

ezers 

LAD Zivju 

fonds 
2 730 2 180 550 

Projekts 

pabeigts 

Kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai Usmas ezerā un citos pašvaldībā esošajos publiskajos ūdeņos iegādāts piekaramais laivas dzinējs ar akumulatoru. 

35. 

Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un 

popularizēšana kā tūrisma galamērķis - 

UNESCO tūrisms" 

01.03.18. 29.02.2020 

Tārgales un 

Jūrkalnes 

pagasti 

ERAF, 

Igaunija-

Lietuva, 

VARAM 

104 828 89 103,80 15 724,20 
Projekts tiek 

īstenots 

Projekta ietvaros notiek suitu un lībiešu kultūrtelpā esošo tūrisma uzņēmēju apmācības Latvijā un Igaunijā, tiks uzstādīts vides objekts "Burinieku gadsimts" 

Miķeļtornī un 2 interaktīvie stendi – Jūrkalnē un Miķeļtornī. 

KOPĀ     7371778,81 4138225,07 3190326,76   
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6. Pašvaldības darbības rezultāti 
 

 

6.1. Ieguldījumi un sasniegumi izglītībā 
 

   Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde īsteno valsts un pašvaldības izglītības politiku 

Ventspils novada domes deleģētās kompetences ietvaros.  

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 14 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 

speciālās izglītības iestāde un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes:  

 6  izglītības iestādes sniedz tikai pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 

 6  izglītības iestādes sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, 

 2 sniedz vidējās izglītības pakalpojumus,  

 1 sniedz speciālās izglītības pakalpojumus, 

3 sniedz profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus. 

Profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus sniedz Bērnu un jaunatnes sporta skola, Ugāles Mūzikas 

un mākslas skola, Piltenes Mūzikas skola. 

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

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

Pirmsskolas izglītība 

2018.gadā Ventspils novadā pirmsskolas izglītību nodrošināja 6 pašvaldības pirmsskolas 

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

 2018. g. pirmsskolas izglītības programmu apguvi uzsāka 472 bērni vecumā no 1,5–6 gadiem, tajā 

skaitā 182 piecgadīgie un sešgadīgie bērni. 

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

30. 

 2018. gadā visi novada bērni nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Tārgales 

pamatskolā tika uzstādīta moduļu tipa celtne pirmsskolas vecuma bērniem. 

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Ventspils novada izglītības iestādēs 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2018. gadā kopā 472 audzēkņi    2017. gadā 442 audzēkņi 

   Pirmsskolas izglītības mērķis – aktīvs, patstāvīgs bērns, kurš apzinās sevi, darbojas ieinteresēti un 

mērķtiecīgi, mācās kontrolēt savas emocijas un uzvedību, ievērot personiskās drošības noteikumus. 

   2018. g. pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās ir pirmsskolas grupas, strādāja pie metodiskās 

tēmas “Domāšanas prasmju attīstīšana pirmsskolas izglītības iestādē”, tēmas noslēgumā – pirmsskolas 

pedagogu konference “Domāšanas prasmju apguve pirmsskolas vecuma bērniem”. Pirmsskolas 

pedagogiem tika organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi “Profesionālās kompetences 

pilnveide pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem”, “Latviešu valodas un mācību satura integrēta apguve 

pirmsskolā”, “Pirmsskolas skolotāja palīga darbs bērncentrētā grupā”. 

 

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

bērnu mākslas svētki “Krāsainā, raibā pasaule”, pašvaldība nodrošina finansējumu pirmsskolas interešu 

izglītības programmām. 
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   ESF projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā” gaitā ar mērķi sekmēt veselīgu un sportisku 

dzīvesveidu brīvā dabā notika pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Muzeja diena – sveiks un vesels!” 

   2018. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 76 pedagogi, to skaits – 2017. gada līmenī. 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

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

pakalpojumu daudzveidību, pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas 

procesu, tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus. 

 

   2018. gadā Ventspils novadā mācās 874 skolēni, t.sk. pamatizglītības programmas apgūst 820, 

vispārējās vidējās izglītības programmas – 54 skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. izglītojamo 

skaits samazinājies par 27, samazinājums skaidrojams ar mazāku skolēnu skaitu 1. klasē Ugāles 

vidusskolā. 

   2018. gadā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenoja 8 izglītības 

iestādes, speciālo izglītību –1 internātpamatskola.  

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

Nr. Izglītības iestāde Izglītojamo skaits 

01.09.2017. 

Izglītojamo skaits 

01.09.2018. 

Skolēnu skaita 

izmaiņas, salīdzinot 

ar 2017. g. 

1. Ugāles vidusskola 220 197 -23 

2. Piltenes vidusskola 138 134 -4 

3. Ances pamatskola 61 58 -3 

4. Puzes pamatskola 65 66 +1 

5. Popes pamatskola 67 64 -3 

6. Tārgales pamatskola 135 130 -5 

7. Zūru pamatskola 145 144 -1 

8. Užavas pamatskola 70 81 +11 

 Kopā 901 874 -27 

11. Stiklu internātpamatskola 69 57 -12 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pamatizglītības posmā Ventspils novada izglītības iestādēs pārsvarā tiek īstenotas pamatizglītības 

programmas, darbs tiek turpināts arī jau iepriekš licencētajās un akreditētajās izglītības programmās. 

Visas vispārizglītojošās skolas piedāvā izglītības programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām 

(iekļaujošā izglītība), sākumskolas (1.–6. kl.) skolēniem pēcpusdienās ir iespējams apmeklēt mācību un 

radošā darba grupu nodarbības.  
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Audzēkņu skaits izglītības programmās Stiklu internātpamatskolā 

   Novada Stiklu internātpamatskolā piedāvā izglītību  izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem, papildus programmās “Koka izstrādājumu izgatavošana” un 

“Ēdināšanas pakalpojumi” iegūstot profesionālo kvalifikāciju – galdnieka palīgs un pavāra palīgs. 

   Galdnieka palīgs – 9, pavāra palīgs – 15, ar garīgās attīstības traucējumiem – 15, ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem – 18. 

        2018. gads                   2017. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skolas atbalsta personāls nodrošina audzēkņiem vispārējās attīstības pilnveidošanu individuālajās un 

grupu nodarbībās ārstnieciskajā vingrošanā, logopēdijā, mākslas terapijā, kanisterapijā, fitoterapijā. Plašs 

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

runas māksla, rokdarbi, ritma dejas. 
 

   Skolēni ar labiem panākumiem piedalījās muzikāli radošās pašizpausmes festivālā “Saules stariņi”, 

izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa – 2018”, speciālo skolu deju festivālā “Sadancis”, kultūras 

projektā “Puzes karavīrs laikmetu griežos”, konkursā “Saturieties, meitenes un zēni!”, sporta pasākumos 

novadā, republikā un ārzemēs – “Kurzemes Boče kauss – 2018”. 

Izglītojamo tālākās izglītības izvēle pēc vispārējās vidējās izglītības programmu apguves 

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

izglītības programmu apguves. 2018. gadā 12. klasi beidza 24 izglītojamie: 16 – Ugāles vidusskolā, 8 – 

Piltenes vidusskolā. 

   Absolventu turpmākās gaitas: augstskolās – 54 %, koledžās – 25 %, nemācās, strādā – 21 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības 2018. gada Publiskais pārskats Lappuse 44 

 

 

12. klases absolventu centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents 2017./2018. m. g.:  

valstī – 51,01 %; novadā- 51,19 %. 

 

Mācību priekšmets VAK valstī vidēji Ugāles v-sk. Piltenes v-sk. 

Angļu valoda 61,9 % 68,86 % 58,98 % 

Krievu valoda 70,3 % 65,51 % - 

Latviešu valoda 52,6 % 59,13 % 53,62 % 

Matemātika 34,6 % 32,3 % 31,48 % 

Latvijas un pasaules vēsture 40,0 % 46,0 % - 

Fizika 39,8 % 45,33 % - 

 

2017./2018. m.g. Ugāles vidusskolas 12. klases absolventi vairākos centralizētajos eksāmenos uzrādīja 

rezultātus, kas atbilst un ir augstāki par valsts vidējiem rādītājiem. 

Izglītojamo tālākās izglītības izvēle pēc pamatizglītības programmas apguves 

2018. gadā “Apliecību par pamatizglītību” saņēma 100 izglītojamie, t.sk. 2 internātpamatskolas skolēni. 

Izglītību turpina: vidusskolās – 42 %, koledžās – 47 %, arodskolās – 7 %, strādā, nemācās – 4 %. 

                      2018. gads            2017. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzināšanas darbs, interešu izglītība 

   Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 

personību sabiedrībā, veicināt skolēnu izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātināt kultūrvēsturisko 

pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij, gatavoties Latvijas valsts simtgadei – šie bija 

2018. gada uzdevumi. 

   Interešu izglītības programmas īstenotas novada vispārizglītojošajās skolās un internātpamatskolā, 

ievērojot piedāvājuma kvalitāti un atbilstību skolēnu interesēm. Programmas vadīja 51 pedagogs, 

darbojās 5 pamatprogrammas ar 6 apakšprogrammām un kopējo dalībnieku skaitu – 576, no tiem: 

o kultūrizglītības programmās – 40%; 

o vizuālās, lietišķās mākslas programmās – 14%; 

o sporta programmās – 17%; 

o novadpētniecības, vides izglītības programmās – 10%; 

o teātra mākslas programmās – 2,5%; 

o pārējās (apakšprogrammās) –16,5%. 
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  2018. gads                 2017. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dalība skolas un sava pagasta pasākumos. 

   Labākie sasniegumi valsts, Kurzemes reģiona un starptautiskajos konkursos: 

 Starptautiskajā bērnu mākslas un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis” – divas 1. vietas, divas  

2. vietas, četras 3. vietas; 

 XVII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” – viena atzinība; 

 Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā – viena 2. vieta, viena 3. vieta; 

 Kurzemes novadu skolēnu skatuves runas konkursā – viens I pakāpes diploms, viens II pakāpes 

diploms; 

 Valsts XXI stāstnieku konkursā – viena 2. vieta; 

 "Junior Achievement Latvija" “Biznesa Simulācijas spēles "TITAN" reģionālajā čempionātā” – 

viena 1. vieta. 

    

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

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

darbnīcu nodarbības ar devīzi “Atklāj sevi!”. Nodarbību organizēšanai novada pašvaldības piešķirtais 

finansējums – 8 000 eiro; dalībnieku skaits tajās – 235. 

 

Bērnu tiesību aizsardzība 

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

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

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

darbinieks, visās novada vispārizglītojošajās skolās ir nodrošināti šo speciālistu pakalpojumi.  

 

   2018. gadā darbu turpināja novada pedagoģiski medicīniskā komisija, sēdēs izskatīti 18 vecāku 

iesniegumi par bērnu intelektuālo spēju un mācīšanās grūtību iemeslu izvērtēšanu, izsniegti atzinumi par 

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

iegūt izglītību iespējami tuvu  bērnu dzīves vietai. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem licencētas visās novada vispārizglītojošajās skolās. Izglītojamo skaits, kuriem 

nepieciešams atbalsts gan ikdienas mācību darbā, gan valsts pārbaudes darbos, ar katru gadu palielinās. 

 

   Skolēnu vecākiem, skolas padomes pārstāvjiem organizēta konference “Vecāku klātbūtne”  

psihoterapeites A. Poišas vadībā. 
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Mācību priekšmetu olimpiādes, sasniegumi 

   2018. gadā skolēniem bija iespēja piedalīties novada, starpnovadu (Ventspils pilsēta un novads), 

Kurzemes reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs – kopskaitā 19. Olimpiāžu dalībnieku 

skaits – 228. 

   Iegūtie rezultāti: 

Valsts olimpiādēs  

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) – viena 2. vieta, divas 3.vietas,viena atzinība. 

Kurzemes reģiona olimpiādēs  

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem) – viena 2. vieta, viena atzinība; 

Vizuālā māksla – viena 2. vieta; 

Zinātniski pētnieciskie darbi – viena atzinība. 

Starpnovadu olimpiādēs 

Bioloģija (9.–12. kl.) – viena 2. vieta, viena 3. vieta, viena atzinība; 

Angļu valoda 7. kl. – viena atzinība; 

Angļu valoda (10.–12. kl.) – viena 1. vieta; 

Vēsture 9. kl. viena 3. vieta; 
Ķīmija (10.–12. kl.) – viena atzinība; 

Ķīmija 9. kl. – viena 1. vieta; 

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) – viena 1. vieta,viena 2. vieta; 

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem) – viena 1. vieta, viena 2. vieta; 

Ekonomika (10.–12. kl.) – viena 1. vieta; 

ģeogrāfija (10.–12. kl.) – viena 2. vieta, viena atzinība. 

 

 

 

Mācību olimpiāžu dalībnieku sveikšana Ugāles vidusskolā 
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Pedagoģisko darbinieku kvalifikācija un tālākizglītības iespējas, dalība projektos 

   2018. gadā novada vispārizglītojošās skolās strādāja 168 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, to 

skaits salīdzinājumā ar 2017. gadu ir samazinājies par 10 sakarā ar to, ka mazāks ir skolotāju skaits, kuri 

strādā ar nepilnu pedagoģisko slodzi. 

   Skolās galvenais nosacījums augstu mācību rezultātu sasniegšanai ir laba mācīšanas un mācīšanās 

organizēšana. Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem vispārējā izglītībā 2018. gadā bija jau uzsāktā ESF 

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas turpināšana, iecerētā izglītības reforma ir par 

satura pārskatīšanu vienotā sistēmā no bērna pirmsskolas vecuma (1,5 gadiem) līdz vispārējās vidējās 

izglītības beigām. Kompetenču jeb lietpratības būtība visās izglītības pakāpēs – zināšanas nav pašmērķis, 

bet kopā ar prasmēm nepieciešamais nosacījums, lai varētu attīstīt un veidot cilvēkus, kuri būtu spējīgi un 

griboši darboties.  Projekta ieviešanas atslēga ir skolotājs, izglītības saturs un skolas vide. Notiek 

izglītojošs darbs ar skolu un pirmsskolu vadības komandām, tomēr jārod veids, kā sadarboties ar visiem 

skolotājiem, iedodot tiem pamatu ar sakārtotu saturu, lai viņiem nav jānodarbojas ar pašdarbību, meklējot 

izpratni, kuras tēmas un kuros mācību priekšmetos jāsavieno iespējamā rezultāta sasniegšanai. 

 

   Turpināsies dalība ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura 

galvenais uzdevums ir nodrošināt  karjeras informāciju, karjeras izglītību un konsultācijas, izstrādāt 

karjeras izglītības programmu, to integrēt izglītības iestāžu mācību audzināšanas darba plānā. Projekta 

dalībskolas – Ugāles, Piltenes vidusskola, Tārgales, Zūru pamatskola, bet tajā neiesaistīto skolu 7.–9. 

klašu skolēni ir atsevišķu šī projekta aktivitāšu dalībnieki. Ugāles vidusskolā, Puzes un Tārgales 

pamatskolā turpinājās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana, 

tā galvenais uzdevums – ieraudzīt katru skolēnu, izprast viņa individuālās vajadzības un sniegt atbalstu. 

Ugāles vidusskola un Tārgales pamatskola turpinās darbību "Erasmus+" programmas starpskolu 

stratēģiskās partnerības projektā “Communication Is the Key” un "Erasmus" pogrammas skolu apmaiņas 

partnerības projektā “Our Heritage, Our Health”. ESF projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā”, 

īstenojot veselību veicinošas aktivitātes, visu novada vispārizglītojošo skolu skolēniem organizētas 

peldēšanas un slidošanas apmācības.  

 

   Visas novada skolas ir Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas “Latvijas Skolas soma” dalībnieces, tā 

rada iespēju pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

 

    Izglītības pārvalde sadarbībā ar dažādām tālākizglītības iestādēm un profesionāliem lektoriem 

organizēja kursus seminārus, praktikumu nodarbības:  

Izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem:  

 “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”, 

 “Pārmaiņas izglītībā – izaicinājums katrai skolai”, 

 “Mācīšanās rezultāts skolēnam – kompetence/lietpratība: ko tas nozīmē skolotājam”, 

 “Mācību stundu vērošana un atgriezeniskā saite skolotāju profesionālajai pilnveidei”, 

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

 

Latviešu valodas un literatūras skolotājiem:   

 “Leksikoloģijas, stilistikas un valodas aktualitātes mūsdienu skatījumā”.   

Dažādu specialitāšu pedagogiem:  

 “Mūsdienīga mācību stunda, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā”, 

“Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā”, 

 “Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes”. 

Sociālās un pilsoniskās jomas (vēsture, sociālās zinības, ekonomika) skolotājiem seminārs praktikums: 

 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

Novada pedagogu ideju un pieredzes diena: 

 “Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga”. 
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Mācību materiālās bāzes un izglītības vides attīstība 

   Viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Ventspils novadam ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu 

daudzveidības un pieejamības nodrošināšana, darba vides uzlabošana. 

 

   2018. gadā izglītībai no novada kopējā budžeta piešķirts finansējums  –  8 762 208 eiro jeb 36%. 

Pašvaldība pilnībā nodrošināja skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, tas kopumā izmaksāja 352 593 

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

brīvpusdienas 8.–12. klašu skolēniem, piešķirot finansējumu 289 006 eiro, t.sk. mērķdotācijas 83 719 

eiro. 

   Lai uzlabotu izglītības iestāžu infrastruktūru, novada pašvaldība piešķīrusi 831 809 eiro. 

   Nozīmīgākie rekonstrukcijas darbi pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 2018. gadā: 

 

Nr. Veiktie darbi Izmaksas 

eiro 
Izglītības iestāde 

1. Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Ventspils novada Zūru pamatskolā”.  

Telpu kosmētiskais remonts. 

542 500  

 

33 611  

Zūru pamatskolā 

2. Telpu kosmētiskais remonts 151 825  Piltenes vidusskolā 

3. Telpu kosmētiskais remonts 

Rotaļlaukuma elementu uzstādīšana 

22 463  

9 066  
Vārves PII “Zīļuks” 

4. Telpu kosmētiskais remonts un jumta seguma 

nomaiņa mājturības kabinetam 

30 278  
Ugāles vidusskola 

5. Telpu kosmētiskais remonts 6 008  Ances pamatskola 

6. Rotaļlaukuma elementu uzstādīšana 14 201 Puzes pamatskola 

7. Rotaļlaukuma elementu uzstādīšana 4 014  Popes PII “Zemenīte” 

8. Rotaļlaukuma elementu uzstādīšana 7 843  Zlēku PII “Rūķītis” 

 

Turpmāk veicamais 

 vadības kapacitātes un atbildības stiprināšana, īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais 

ir skolēns un kompetentas skolotāju komandas veidošana; 

 skolotāja lomas maiņa, radoša pieeja darbam, izmantojot produktīvu mācīšanas un mācīšanās pieeju 

mācību stundās. Efektīvas stundas plānošana, vadīšana, analīze. Skolēnu pieredzē uz kompetencēm 

balstīta jēgpilna mācīšanas – mācīšanās procesa organizēšana; 

 vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, 

patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos. Skolēnu iesaiste projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, 

gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; 

 pirmsskolas izglītības vadlīniju īstenošanas uzsākšana, uzsverot caurviju prasmju apguvi un bērna 

lielāku iesaisti mācību procesā; 

 veikt inventarizāciju katrā izglītības iestādē  mācību vides uzlabošanai un budžeta līdzekļu 

racionālai plānošanai; 

 plānot budžeta līdzekļus mūsdienīgai informācijas tehnoloģiju bāzes paplašināšanai ar mērķi 

sagatavoties pārejai uz digitālo mācību materiālu izmantošanu; 

 atbalstīt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, organizējot kursus, seminārus 

praktikumus, piesaistot ESF projektu un pašvaldības finansējumu; 

 nodrošināt apmācības mācību priekšmetu jomu koordinatoriem metodiskā darba pilnveidei; 

 turpināt rotaļlaukumu labiekārtošanu pirmsskolas izglītības āra nodarbību organizēšanai. 
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6.2. Ieguldījumi un sasniegumi kultūrā 
 

   2018. gadā Ventspils novadā darbojās 10 kultūras un tautas nami: Piltenes kultūras nams,  Ances 

kultūras nams, Puzes kultūras nams, Zlēku kultūras nams, Popes kultūras nams, Užavas tautas nams, 

Usmas tautas nams, Jūrkalnes tautas nams, Ziru tautas nams, Ugāles tautas nams. Vārves pagastā 

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

bāzi izmantojot renovēto Tārgales pamatskolas zāli. Vārves pagastā darbojas kultūras un sporta centrs 

“Zūras”. 2018. gadā uzsākts darbs pie kultūras nama vajadzībām izmantojamas ēkas skiču projekta 

izstrādes pie Zūru pamatskolas. Vasaras sezonā kultūras pasākumi tiek organizēti deviņu pagastu 

brīvdabas estrādēs. 

   Kultūras un tautas namos strādā 13 darbinieki. 4 darbiniekiem ir augstākā profesionālā izglītība, 2 

darbiniekiem vidējā profesionālā izglītība, 7 darbiniekiem ir ar kultūru nesaistīta izglītība ar dažādu darba 

pieredzi. 6 kultūras un tautas namu vadītāji apmeklējuši profesionālo iemaņu paaugstināšanas kursus. 

2018. gadā  novada kultūras darbinieku balvu “Kultūras laiks” saņēma Užavas tautas nama vadītāja, 

Užavas bibliotēkas vadītāja  un Ugāles  Mūzikas un mākslas  skolas pedagoģe. 

 

   Ventspils novadā turpina darboties divas novadpētniecības ekspozīcijas – Piltenē un Zūrās, kur 

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

tūristiem un ekskursantiem. Zūru novadpētniecības ekspozīcijā iekārtota izstāde par pirmo cukura fabriku 

Latvijā. Jūrkalnē darbojas “Vētru muzejs”. Ekspozīcijas un “Vētru muzejs“ rīko Muzeju nakts 

pasākumus. 

   Novadā 2018. gada sezonā darbojās dažādi 48 amatiermākslas kolektīvi (bērnu un pieaugušo) ar 605 

dalībniekiem un 8 dažādu interešu kopas, kas apvienoja 120 interesentu. Ventspils novada pašvaldība 

finansē visu 48 dažādo kolektīvu vadītājus, kuri darbu veic profesionāli un kvalitatīvi. Amatierkolektīvu 

vadītāju darbs gada beigās tiek izvērtēts Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta komitejā, piešķirot 

apbalvojumus par radošu, kvalitatīvu darbu. Valsts mērķdotāciju saņēma 15 amatiermākslas kolektīvu 

vadītāji.  

 

Budžeta rādītāji kultūras nozarē 2018. gadā 

   Izdevumi 2018. gadā 1 326 524 eiro apmērā, t.sk. lielākie ieguldījumi: 

 676 557 eiro kultūras un tautas namu darbības nodrošināša lielākienai, t.sk. 8 271 eiro 

valsts mērķdotācija pulciņu vadītāju atalgojuma izmaksām un 13 495 eiro Dziesmu un deju svētku 

un "Baltica" pasākumu nodrošināšanai; 

 276 676 eiro bibliotēku darbības nodrošināšanai; 

 24 122 eiro trīs pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju darbības nodrošināšanai; 

 299 781 eiro sabiedrisko un jauniešu centru, sporta kompleksu darbības nodrošināšanai. 

 

   Kultūras nozares 2018. gada izdevumu sadalījums pa izdevumu mērķiem: 

 929 920 eiro kultūras nozares struktūrvienību uzturēšanai; 

 157 312 eiro kultūras pasākumu organizēšanai; 

 239 292 eiro ēku, telpu remonti un kapitālie ieguldījumi (t.sk. kāpņu telpas un divu 

kabinetu remonts Ugāles bibliotēkā, sanitārā mezgla kosmētiskais remonts Piltenes kultūras namā, 

Ances muižas ēkas atjaunošana). 

 

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

izvērtē kolektīva veikumu, dod ieteikumus, norādes turpmākam darbam. Kora un deju skates tiek 

organizētas sadarbībā ar Ventspils pilsētas Kultūras centru. 

   2018. gada svarīgākais notikums bija  XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. No 

Ventspils novada svētkos piedalījās 193 dalībnieki no 12 kolektīviem. Novadā notika Starptautiskā 

folkloras festivāla “Balica 2018” Kurzemes reģiona noslēguma koncerts Jūrkalnes Ugunspļavā, kurā 

piedalījās 1200 dalībnieku un skatītāju. 
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Amatierkolektīvu 2018. gada rezultāti skatēs. 

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvi: Ance – 44,3 p.; “Spiekstiņi” – 37 p.; “Vāruve” – 36,4 p.;  

“Usma” – 31,1 p. 

Senioru deju kolektīvs: Ance – 37,1 p. 

Pūtēju orķestris: “Ugāle” – 39,2p. 

Jauktais koris: “Eglaine” – 35,67 p. 

Folkloras kopas: “Kāndla” – I grupa; “Sītava” – I grupa; “Urdava” – I grupa; “Pilltīn” – II grupa. 

Etnogrāfiskais ansamblis: “Maģie suiti” – I grupa. 

Sieviešu vokālie ansambļi: “Saiva” – 38,6 p.; “Mežaroze” – 43 p.; “Rūta” – 41 p.; “Ziedu laiks”41,6 p. 

Vokālie ansambļi: “Dzimtais krasts” – 42 p.; “Zumm” – 46 p.; trio “Pa īstam” – 41,3 p. (piedalās 

Kurzemes reģiona skatē). 

Amatierteātri: Piltene – 38 p.; Zlēkas – 46 p. (piedalās Kurzemes reģiona skatē); Užava – 37 p.;  

Pope – 45 p. (piedalās Kurzemes reģiona skatē); Ugāle – 40 p.; Puze – 31 p.; Užava – 36 p.;  

Usma – 30 p.; Vārve – 31 p.; Ziras – 38 p.; Tārgale – 44 p.;  Ance – 39 p. 

 

  Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2018. gadā tika veidots, sekojot tradīcijām, pēctecībai 

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

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

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

piederīgiem Ventspils novadam. 

 

   Īpašs pasākumu komplekss tika veltīts Latvijas 100-gadei – izglītojoši, ierosinoši, patriotiski, vēstījoši 

par piederību savam novadam, Latvijas valstij. Visos pagastos notika Baltā galdauta svētki, kas saliedē 

cilvēkus, dod piederības sajūtu, vienotību, lepnumu par savu pagastu, novadu, dzimteni. 

 

2018. gada nozīmīgākie pasākumi, norises 

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

programmu;  

 novada Saulgriežu svētki Jūrkalnē (pasākums, kurā piedalās novada cilvēki un kurš piesaista 

auditoriju no visas Latvijas) Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” Kurzemes reģiona 

noslēguma pasākums, sagaidot Latvijas 100-gadi;   

 Pagastu diena Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā (apmeklējums 4000 cilvēku); 

 Vasarsvētku lielkoncerts Usmas pagastā; 

 amatierteātru festivāls “Bez maskām” (Užavā); 

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

 novada Vasarsvētku lielkoncerts Usmas pagastā (piedalās pagastu amatierkolektīvi); 

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

laiks” pasniegšana Piltenē; 

 Latvijas valsts 100. gadadienas pasākums Tārgalē; 

 tika organizēti īpaši pasākumi atsevišķai mērķauditorijai – senioriem (katrā pagastā pasākumi, 

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

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

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

atjaunošanas; 

 kultūras darbinieku izbraukuma semināri pagastos (Piltene, Ugāle, Puze, Jūrkalne); 

 kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpils novadu; 

 atbalstīti 15 novada kultūras projekti  par kopējo summu 7 000 eiro. 
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Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums  
    

   Latvijas 100-gades gads Ventspils novada bibliotēkās bijis gan veiksmīgs, gan sagādājis vilšanos. 

Veiksmes saistās ar aktivitātēm, kuru organizēšanā ieguldītais darbs un pārvarētā rutīna nesusi bibliotēku 

apmeklētāju atsaucību un popularitāti. Šajā lasīšanai nepārtrauktas uzmanības novēršanas laikā vilšanos 

nesusi bibliotekārā darba galveno rādītāju samazināšanās – reģistrēto lasītāju skaits samazinājies par 5%, 

izsniegums par 6%, apmeklējumu skaits par 8%. 

2018. gada prioritātes: 

 nodrošināt plašas informācijas pieejamību; 

 uzlabot bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību; 

 apkopot un popularizēt vietējās nozīmes kultūras un vēstures mantojumu; 

 uzlabot bibliotēku infrastruktūru, radīt apmeklētājiem pievilcīgu vidi. 

 

Bibliotēkas skaitļos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 

Dinamika, salīdzinot 

ar 2017. gadu (+/- %) 

Finansiālie rādītāji (eiro) 

Kopā  273 025 +1 

Pašvaldības finansējums 272 644 +2 

Citi ieņēmumi: t.sk. maksas pakalpojumi 381 -7 

Krājuma komplektēšana 26 590 +2 

t.sk. grāmatām 17 777 +3 

t.sk. bērnu grāmatām 1 756 +20 

periodiskajiem izdevumiem 8 813 0 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju 

apkalpes zonā 
2,46 +3 

Bibliotēku krājumu rādītāji (skaitļos) 

Jaunieguvumi 7 720 -6 

t.sk. grāmatām 2 601 -3 

t.sk. bērnu grāmatām 381 +23 

periodiskajiem izdevumiem 5 106 -7 

Izslēgtie dokumenti 7 625 +59 

Krājuma kopskaits 99 900 +0 

Bibliotēku pamatrādītāji 

Iedzīvotāju skaits 118 760 -1 

Lietotāju skaits 3 429 -5 

t. sk. bērni 1 039 -5 

Apmeklējumu skaits 51 544 -8 

t. sk. bērni 19 511 -15 

Izsniegums kopā 97 378 -6 

t. sk. grāmatas 38 554 -10 

t. sk. periodiskie izdevumi 55 954 -3 

t. sk. bērniem  9 335 -6 

Lietotāji % no iedzīvotāju skaita  30% +3 
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Jauni pakalpojumi 

Par veiksmīgākajiem pasākumiem aizvadītajā gadā jāmin Ventspils pilsētas Pārventas bibliotēkas 

iniciētās stāstnieku pēcpusdienas UNESCO LNK projektā “Stāstu bibliotēkas”, kurās Pārventas stāstnieki 

ierosināja kolekcionēt Ventspils novada pagastu stāstus. Reģiona bibliotēku seminārā Pārventas 

bibliotēkas vadītāja Igeta Gredzena uzrunāja novada bibliotekārus, aicinot novada bibliotēkas iesaistīties 

šajā stāstnieku maratonā. Sākotnēji bija šaubas un uztraukums, vai izdosies uzrunāt savu pagastu ļaudis 

un pašiem bibliotekāriem būs drosme atklāties stāstos. Bet šie pasākumi izvērtās saistošos atmiņu 

stāstījumos, kuros izskanēja gan nopietni, gan vēsturiski nozīmīgi, gan humora pilni un amizanti, gan 

aizkustinoši personīgi stāsti. Kā pirmais pie Pārventas stāstniekiem viesojās Zlēku bibliotēkas dāmu 

klubiņš. Pēc tam saviem stāstiem ļāvās Ugāles, Piltenes, Užavas, Jūrkalnes, Popes, Užavas bibliotēkas ar 

saviem stāstniekiem. Notikušo pasākumu rezultātā interesants fakts bija tas, ka vairāki uzrunātie pagasta 

ļaudis līdz šim nemaz nebija bibliotēku lasītāji. Iegūto pieredzi bibliotēkas iecerējušas turpmāk izmantot 

savu pasākumu organizēšanā. Stāstnieku pēcpusdienas turpināsies arī 2019. gadā. 

Jaunumu – vērtīgo krāmu tirdziņu “Vienam lieks – otram prieks” – Piltenes bibliotēka  noskatīja no 

dažām citām Latvijas bibliotēkām. Apmeklētāji varēja atdot, mainīties ar sadzīves priekšmetiem, 

apģērbu, grāmatām, stādiem un citām lietām, kas pašiem nav vajadzīgas, bet citiem noderētu. Pasākums 

notika aprīlī pēc Lielās talkas brīvā dabā pie bibliotēkas un bija labi apmeklēts, tāpēc tika atkārtots arī 

rudenī, aicinot mainīties ar rudens ražu, pašdarinājumiem un stādiem. 

 

Nozīmīgi projekti 

   Puzes attīstības veicināšanas biedrību “Niedre” Puzes bibliotēka piedalījās projekta “Otrais solis Puzes 

pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un digitalizācijā” izstrādē un 

realizēšanā. Cieņā pret vēsturisko mantojumu tika sakopts Puzes Mežaparks – izzāģēti bīstamie koki, 

sakopta teritorija, atjaunotas divas ugunskura vietas un izveidota apstādījumu dobe Mežaparka zīmes 

paspilgtināšanai. Sistematizēti un atlasīti Puzes bibliotēkā esošie novadpētniecības materiāli par 

Mežaparku, kā arī apkopoti jauniegūtie fakti. Izveidots un uzstādīts baneris par Mežaparku, kas novietots 

ceļotājiem redzamā vietā. Sperts otrais solis vēsturisko materiālu digitalizēšanā, apkopotie materiāli 

ievietoti sociālajos tīklos, pašvaldības un skolas mājaslapā. Puzes bibliotēkā brīvi pieejami digitalizētie 

vēsturiskie materiāli, tādējādi veicinot interesi par Puzes pagasta vēsturi jauniešu un bērnu vidū. 

Noorganizēts pasākums, kurā demonstrēti digitalizētie vēstures materiāli, pārskats par projekta gaitu un 

sveikti aktīvākie projekta dalībnieki un atbalstītāji. Ventspils novada pašvaldības atbalstītais projekts bija 

ar pozitīvām emocijām piesātināts. 

 

   Jauns izaicinājums bibliotēkām bija iesaistīšanās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas kampaņā 

“Skaļā lasīšana”. Šim aicinājumam novadā atsaucās Ances, Piltenes, Puzes un Ugāles bibliotēka un 

Popes pamatskola. 

 

   Jūrkalnes bibliotēka piedalījās EKC “Suiti” projektu izstrādēs, lai stiprinātu un popularizētu suitu 

kultūras mantojumu. Pārskata periodā tika īstenots projekts “Neaizmirst un atjaunot” – aušanas 

apmācības suitos reti sastopamās villaines “Piecnītene – lielā drān” darināšana. Rezultātā tika apgūtas 

zināšanas un uzaustas septiņas villaines. 

 

   Zlēku bibliotēkas vadītāja piedalījās nodibinājuma “Zlēku attīstības fonds” projekta “Latvijas simtgades 

ērģeļmūzikas koncerts Zlēku baznīcā” tapšanā un līdzdarbojās Laimdotas Sēles grāmatas “Zlēku teiksmas 

un spoku stāsti” izdošanā un popularizēšanā. 
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Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums 

  Brīvpieejas krājums pārskata beigās sastāda 99 900 dokumentu vienības. Visām bibliotēkām, veicot 

krājumu uzskaiti bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) ALISE, informācija par krājumu ir pieejama pilnā 

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

   Krājumu komplektēšanai bibliotēkas izmanto pašvaldības piešķirto finansējumu, kas aizvadītajā gadā 

sastādīja 26 590 eiro un ir palielinājies par 2%. Valsts dāvinājumos bibliotēkas saņēmušas 94 izdevumus 

par 590 eiro un dažādos dāvinājumos (privātpersonas, Bibliotēku attīstības institūts u.c.) – 533 izdevumus 

par 3192 eiro. 

   Pārskata periodā Užavas pagasta un Tārgales pamatskolas bibliotēkā veikta krājuma inventarizācija, 

izmantojot BIS ALISE Inventarizācijas moduli. Krājumu pārbaudes darbu nodrošināja Ventspils 

Galvenās bibliotēkas speciālisti. 

     Labs atbalsts bibliotēku krājumu papildināšanā un kvalitātē ir Ventspils Galvenās bibliotēkas 

Rotējošais fonds, kuram finansējumu nodrošina Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums Galvenās 

bibliotēkas metodisko funkciju veikšanai. Pārskata periodā kopā ar dažādiem dāvinājumiem tie bija 95 

izdevumi par 1305 eiro. 2018. gadā novada bibliotēkas  no Rotējošā fonda saņēmušas 2711 izdevumu. 

Vienīgais faktors, kas ierobežo grāmatu piegādi, ir grāmatu nogādāšana uz tālākajām bibliotēkām. Tiek 

meklēti visdažādākie risinājumi, un liels paldies jāsaka vairākiem pagastu pārvalžu vadītājiem, kuri 

nogādā smagās grāmatu kopas bibliotēkām. 

    Bibliotēku pieejamība personām ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta gandrīz visās bibliotēkās, 

izņemot Piltenes, Puzes, Užavas bibliotēku. Vārves un Zūru bibliotēkā pie durvīm ierīkota zvanu poga un 

lietošanas instrukcija tās izmantošanā. Bibliotēku lietotāju vidū sociāli mazaizsargāto un riska grupu 

īpatsvars ir samērā liels – bibliotēkas apmeklē gan bezdarbnieki, gan trūcīgas personas, arī bērni no 

nelabvēlīgām ģimenēm. Īpaša Usmas bibliotēkas lietotāju grupa ir Sociālā un rehabilitācijas centra (SAC) 

“Krustceles” iemītnieki un darbinieki. Patīkami atzīmēt, ka pārskata periodā ar SAC izveidojusies ciešāka 

sadarbība. 

   Bibliotēkās apmeklētājiem pieejamas 90 datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu un bezvadu 

internets. Pamazām pašvaldības finansējuma iespēju robežās tiek uzlabotas informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. Vairākās bibliotēkās – Ancē, Jūrkalnē,  Usmā (divi), Vārvē un Zūrās nomainīti vecie datori 

pret jauniem. 

   Vienotā bibliotēku tīkla ietvaros bibliotēkas nodrošina bezmaksas pieeju interneta resursiem un 

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

www.periodika.lv. 

   Bibliotēku lietotājiem tiek sniegtas uzziņas par interesējošiem jautājumiem un meklētas atbildes. 

Visbiežāk uzdotie jautājumi ir par rakstniekiem, viņu darbiem, jo daudzi min krustvārdu mīklas, 

pirmspensiju vecuma cilvēki interesējas, no cik gadiem viņiem pienāksies pensija, interese ir par 

jaunumiem dārzu ierīkošanā un modernām šķirnēm daiļdārzos. Atbildes tiek meklētas interneta portālos, 

datubāzēs, enciklopēdijās. 

 

   Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā 

notiek gan ikdienas darba procesā, gan individuālās apmācībās pēc pieprasījuma. Bibliotekāri snieguši 

konsultācijas informāciju meklēšana internetā, informācijas saglabāšanā un nosūtīšanā e-pastā, 

dokumentu un veidlapu noformēšanā, izdrukāšanā, maksājumu veikšanā internetbankās. Vairākiem 

iedzīvotājiem bija nepieciešama palīdzība aizpildīt gada ienākumu deklarācijas. Gada sākumā aktuālas 

bija arī jaunās e-veselības lapas apmeklēšana un sniegtas konsultācijas saistībā ar to, tāpat arī e-

konsultācijas par slimības pabalstu piešķiršanu. Liela daļa iedzīvotāju izmantoja iespēju konsultēties 

elektrības rādījumu nodošanā, tāpat arī lietojot jauno aplikāciju Smart-ID un kodu kalkulatoru lietošanā. 

http://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.news.lv/
http://www.periodika.lv/
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Sakarā ar Latvijas 100-gadi bibliotēkas padziļinātu uzmanību veltīja novadpētniecības darbam. 

Bibliotēkas turpināja darbu pie novadpētniecības materiālu apzināšanas, sistematizēšanas un kārtošanas 

fotogrāfiju albumos un izgriezumu mapēs, kas joprojām ir labi izmantotas. Tiek uzrunāti pagasta 

iedzīvotāji, lai atpazītu senajās fotogrāfijās redzamos cilvēkus vai notikumus. Novadpētniecisko 

materiālu digitalizēšanas jomā no jauna izveidotas 11 kolekcijas un digitalizētas vairāk nekā 650 

fotogrāfiju. Pavisam kopā bibliotēkās ir ap 100 kolekciju un ap 4000 fotoattēlu. Tās ir pieejamas tikai 

lokāli uz lietotāju datoriem, kam blakus novietoti informatīvi bukleti vai reklāmas lapiņas. Lai izliktu 

izstādes un papildinātu savu novadpētniecības materiālu klāstu, bibliotēkas izmanto LNB Digitālās 

bibliotēkas Periodika.lv kolekciju un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzi. 

 

2018. gada nozīmīgākie notikumi novada bibliotēkās 

   2018. gadu varētu nodēvēt par pagasta bibliotēku lasītāju interešu klubiņu sadraudzības gadu. Atzīmējot 

gan Baltā galdauta svētkus, gan ielīgojot Jāņus, gan Dzejas dienu noskaņās, gan daloties pieredzē dārza, 

virtuves un gara darbos, cits pie cita devās Ances, Popes, Usmas, Vārves un Zlēku bibliotēku lasītāji. 

Populāras bibliotēkās ir dažādu kolekciju un rokdarbu izstādes, kurās tiek iesaistīti pagasta 

iedzīvotāji. Te jāmin Vārves bibliotēkas eņģeļu kolekcija “Debesu sūtņi”, Usmas bibliotēkas tradicionālā 

Ziemassvētku rokdarbu izstāde “Svētki ir ugunskurs ziemas vidū” un Mātes dienai veltīta rokdarbu 

izstāde “Māci mani, māmuliņa, visādam darbiņam!”, un  Ziru bibliotēkas rokdarbu pulciņa izstāde 

“Krāsainais pavasaris”. 

 

   Par Ances bibliotēkas darbību tika izlikta novadpētniecības materiālu izstāde “Agrāk un tagad 

mūspusē” un “Bij tādi laiki”. Fotogrāfiju izstāde “Dejot ir laime” vēstīja par Ances pagasta deju kolektīva 

gaitām Dziesmu un deju svētkos kopš 1998. gada. Veiksmīga bija sadarbība ar pirmskolas izglītības 

iestādes “Vālodzīte” vecākās grupas audzēkņiem un audzinātāju, iesaistoties izdevniecības “Liels un 

mazs” rīkotajā projektā „Mūsu mazā bibliotēka”. Kopš oktobra ik mēnesi kopā ar bibliotekāri tika izlasīta 

viena no projektā ieteiktajām 6 grāmatiņām. Veiktas pārrunas par grāmatu, spēlētas spēles, pildīti 

uzdevumi šim projektam speciāli paredzētajās darba burtnīcās, kuras piegādāja izdevniecība “Liels un 

mazs”. Lasītājiem noorganizēti 2 koncertu apmeklējumi – Guntara Rača grāmatas “365” atvēršanas 

koncerts un Guntara Rača grāmatas “Reiz Ziemassvētkos” atvēršanas koncerts Ventspils teātra namā 

“Jūras vārti”. Jau septiņpadsmito gadu bibliotēkā darbojas lasītāju interešu klubiņš “Dažādības”, kura 

rīkotie pasākumi reizi mēnesī piesaista ne tikai klubiņa dalībniekus. 

 

   Jūrkalnes bibliotēkā uzskatāmākie materiāli tiek noformēti un izvietoti publiski pieejamā 

novadpētniecības telpā “Seno mantu, rakstu un fotogrāfiju kambarītis”. Katru gadu “kambarīti” apmeklē 

kāda jauna ģimene, kas veido savu dzimtas koku un lūdz palīdzību ar materiāliem. Šogad bibliotēkas 

novadpētniecības materiāls tika papildināts tieši no šādiem apmeklētājiem, sadarbības rezultātā notika 

abpusēja apmaiņa ar vērtīgiem materiāliem. Tiek vākti un sistematizēti materiāli grāmatai par Jūrkalni. 

Ar Ventspils muzeju ir noslēgts deponējuma līgums par divpadsmit muzeja priekšmetiem - senlietām no 

Jūrkalnes Drēbnieku senkapiem un priekšmeti ir izlikti izstādē. No 2010. gada tradicionāls kļuvis vasaras 

pasākums “Mākslinieku plenērs”. Šī pasākuma laikā vienu dienu notiek arī bērnu plenērs. Kopumā vairāk 

nekā 110 bērnu no Ventspils novada ir piedalījušies radošajās darbnīcās, ko vada plenēra dalībnieki – 

profesionāli mākslinieki. Jaunieši, aizrautīgi veidojot savus darbus, apguvuši glezniecības, grafikas, 

tēlniecības, stikla mākslas, metālapstrādes un keramikas pamatus. Čaklākajiem lasītājiem gada nogalē 

tika noorganizēts pasākums “Labākais lasītājs 2018” 

 

   Piltenes bibliotēkā izveidotas divas fotoizstādes “Atskatāmies uz 2017 – bibliotēka bildēs” un “Mana 

pilsēta, mans novads, mana Latvija”. Portāla draugiem.lv bibliotēkas lapā tiek turpināts publicēt un ieteikt 
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galerijas no Piltenes kultūras un sabiedriskās dzīves norisēm, popularizēti muzeja pasākumi, ar 

fotogalerijām papildināti arī folkloras kopas “Pill tīn” lapa. Piedaloties www.letonika.lv  spēlē 

“Literatūras garša”, bibliotēka popularizēja sava novada literāro un kulināro mantojumu – Ālant Viļa 

dzejolī “Siļķ un rācens” aprakstīto recepti. Maijā Piltenes vidusskolā notika orientēšanās spēle pa pilsētu, 

un bibliotēka bija viens no kontrolpunktiem, kurā 1.–7.klašu skolēnu komandas veica bibliotēkas uzdotos 

uzdevumus, izspēlēja bibliotekāru veidotu spēli “Atpazīsti Ventspils novada vietas”. 

 

   Popes bibliotēkā darbojas lasītāju interešu kopa “Kamene”, kurā ir aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji. 

Notikuši interesanti pasākumi kopā ar citu bibliotēku lasītāju klubiņiem - “Pieredzes apmaiņa dārza un 

gara darbos”, “Baltā galdauta svētki”, “Jāņu ielīgošanā vasaras vējā Popes pilskalnā”, “Neparasto rudens 

salātu satikšanās”, “Dzejas dienu noskaņas pie Usmas ezera”,  vasaras pieredzes brauciens “Talsu 

novads. Vandzenes pagasts”. 

 

   Pamatīgu digitalizācijas darbu novadpētniecībā veic Puzes bibliotēka. Šobrīd digitāli ir pieejamas 

deviņas kolekcijas – Ameles skola, dažādu dokumentu kolekcija, materiāli par Ģedertu Odiņu, Puzes 

karavīriem, kolhozu laikiem, Puzenieku muižu, teātri, Mežaparkus un Puzes muižu. Jaunākajiem 

apmeklētājiem ļoti patīk Puzes bibliotēkā organizētās radošās darbnīcas. Šajā gadā īpaša atsaucība bija 

darbošanās ar fotopērlītēm “Hama Nabbi” “Lai top!”, tajā daudzi bērni piedalījās vairākas reizes, 

kopskaitā 136. Izglītojošs pasākums Bibliotēku nedēļā bija akcija “Atpazīsti un atrodi”, kuras laikā tika 

veicināta prasme izmantot un meklēt novadpētniecības materiālus. Viens no veiksmīgākajiem lasīšanas 

veicināšanas pasākumiem bija “Dzejas dienas – veļas dienas”. Šajā akcijā iesaistījās skolas vecuma bērni 

sākot ar 5. klasi. Pagasta mērogā 3. novembrī  pužiņi svinēja lielus svētkus “Vienmēr kopā, roku rokā!” – 

Puzes bibliotēkas 95 un Puzes kultūras nama 90 gadu jubilejas. Starp pašdarbnieku priekšnesumiem 

savās atmiņās par darbu dalījās bijušie bibliotēkas un kultūras darbinieki. Svētku dāvana visiem bija 

Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas un ģitārista Dzintara Vītola dziesmas un dzejas lasījumi. 

Svētku pasākums noslēdzās ar balli, kuru spēlēja pašu pužiņu grupa “Zvaigžņu lietus”. Bibliotēkas un 

kultūras nama telpās līdztekus bija skatāma fotoizstāde “Latvijas 100 gadi Puzes pagastā”, kuru apskatīja 

daudzi svētku apmeklētāji. 

 

   Tārgales bibliotēka noorganizēja pasākumu skolēniem “Ko tu zini par Tārgales pagastu”. Pagasta 

pārvaldes zālē bija skatāma novadniecei, operdziedātājai Alīdai Vānei veltīta izstāde un bibliotēkā 

“Iepazīsim skaisto un neparasto Tārgales pagastā”. Pagasta svētkos bibliotēka organizēja radošās 

darbnīcas bērniem, kurās bija jāveido apsveikumu kartītes ar latviešu ornamentiem un jāmin krustvārdu 

mīklas par latviešu folkloru, tautasdziesmām un sakāmvārdiem. Dažas mīklas bija grūti atrisināmas, tad 

bērni ņēma talkā vecākus un vecvecākus. 

 

   Ugāles bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir vairāk nekā 40 novadpētniecības materiālu mapju, 

kurās apkopotas ziņas par iestādēm, uzņēmumiem, ievērojamiem cilvēkiem, dabas objektiem. Grāmatas, 

kurās ir ziņas par Ugāli, tiek speciāli marķētas un titullapā atzīmētas attiecīgās lappuses. 

Novadpētniecības darba vienīgā problēma ir cilvēkresursu un darba laika nepietiekamība, tāpēc darbā tiek 

iesaistīti brīvprātīgie palīgi. 2018. gadā bibliotēka ir digitalizējusi 437 foto. Kopš 2012. gada bibliotēka 

apkopo dažāda veida informāciju, tuvāk izpētot kādu konkrētu Ugāles uzņēmumu, iestādi, vietu vai 

notikumu. 2018. gadā bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja skatīt 9 foto kolekcijas, kurās fiksēti dažādi 

pasākumi un notikumi bibliotēkā, un 32 kolekcijas, kas atspoguļoja aktivitātes pagastā. A. Hmeļņickis 

iesaistās arī seno fotogrāfiju, kas atspoguļo Ugāles vēsturi, vākšanā un digitalizēšanā 2018. gadā tapa 

“Ugālnieku gājiens cauri gadsimtam”. Šajā ekspozīcijā bija skatāmas 30 fotogrāfijas un 80 digitālie attēli, 

kuros fiksēti ugālnieki brašās kolonnās. No novadpētniecības krājumā savāktajām fotogrāfijām un preses 

http://www.letonika.lv/


Ventspils novada pašvaldības 2018. gada Publiskais pārskats Lappuse 56 

 

izdevumiem, kas atspoguļo pagājušo gadsimtu, Ugāles bibliotēkai ir izdevies apzināt turpat 50 dažādu 

pasākumu, kuros cilvēki devušies gājienā. Ekspozīcijā bija atspoguļoti arī 21. gadsimta gājieni. Šī izstāde 

bija kā dāvana ugālniekiem Latvijas simtgadē, un viņi to arī novērtēja. Ekspozīciju atvēršanas pasākums 

izvērtās par stāstu atmiņu vakaru. Bibliotēkas izstāžu zālē varēja apskatīt divas vietējo mākslinieku 

gleznu un divas lietišķās mākslas darbu izstādes. Janvārī ar savām gleznām ugālniekus priecēja Arīda 

Mekša. Viņas izstāde “ Mani mīļie”  īpaši patika mazajiem apmeklētājiem, jo gleznās bija zīmēti 

dzīvnieki, kuri Arīdai ir bijuši blakus no bērnības līdz šodienai. Vasarā bibliotēkas apmeklētāji varēja 

vērtēt pazīstamās Ugāles mākslinieces un novadpētnieces Laimdotas Junkaras gleznu izstādi “Vasaras 

domas”. Kopš 2004. gada, kad tika iekārtota izstāžu zāle Ugāles bibliotēkā, šī ir jau piektā mākslinieces 

gleznu izstāde. Bibliotēkā apskatāmās izstādes mācību procesa bagātināšanā izmanto Ugāles Mūzikas un 

mākslas skolas pasniedzēji. Viņi ved audzēkņus uz izstādēm, lai mācītu bērnus vērtēt gleznas, atpazīt 

stilus, kā arī bibliotēkas izstāžu zālē tiek zīmētas vietējo mākslinieku darbu reprodukcijas. Jau ceturto 

reizi ugālniekiem savus darinātos svečturus no briežu ragiem, traukus no māzeriem un sadzīves 

priekšmetus no koka eksponēja Ēriks Plūksna. Martā un aprīlī bibliotēkas apmeklētāji priecājās par 

astoņdesmitgadīgā Tautas daiļamata meistara Pētera Budevica dekoratīvajiem koka traukiem un citiem 

izstrādājumiem. Viņš jaunībā bija liels foto entuziasts un savu foto arhīvu ir digitalizējis un atdevis 

bibliotēkas novadpētniecības krājumam, tāpēc lietišķās mākslas izstādi papildinājām ar foto ekspozīciju – 

Ugāle pagājušā gadsimta vidū un preses rakstu kolekciju par Pēteri un viņa tēvu Žani Budeviciem. Ar 

Pētera Budevica veikumu iepazinās ne tikai individuālie apmeklētāji, bet arī organizētas grupas – Ugāles 

un Usmas senioru klubi, interesenti pat no Kandavas. 

 

   Pārskata periodā Usmas bibliotēka saņēma dāvinājumu no bijušās Usmas pamatskolas skolotājas 

Elitas Treimanes – skolēnu projektu darbus par Usmu, kā arī savulaik pašas veidotās pagasta avīzes 

“Varavīksne” eksemplārus. Atsaucību guva bibliotēkas novadpētniecības materiālu izstāde Usmas tautas 

namā, kas papildināja atmiņu pasākumu “Usmas cēlājiem”. Latvijas simtgadei veltītās sērijas “Tradīciju 

burtnīcas” 2018. gada izdevumā “Zaļumballes” ievietota 1929. gadā uzņemta Usmas pūtēju orķestra 

fotogrāfija un intervija par šo tēmu ar kādreizējo usminieci Ligitu Mišku (Spriņķi). 

 

   Uz pirmo tikšanos ar Užavas bibliotēku tiek aicināti pirmsskolas grupiņas bērni un audzinātājas. 

Mācību gada sākumā pirmsskolas un jaunāko klašu skolēniem notiek bibliotēkas stundas un dažādi 

informatīvie pasākumi, kurā bērni tiek iepazīstināti ar droša interneta lietošanu. Vecāko klašu skolēniem 

notiek apmācības un konsultācijas datubāzes Letonika, Periodika un elektroniskā kataloga izmantošanā. 

Pa vecuma grupām skolēniem ir notikušas praktiskas nodarbības droša interneta lietošanā. 5.–9. klašu 

skolēni piedalījās un izmēģināja Letonikas spēli “Valodas vingrotava.”. Radošās nodarbības notika, 

gatavojot apsveikumus māmiņām, rotājumus Ziemassvētkiem. Īpaši iecienītas ir spēļu pēcpusdienas, 

kurās tiek spēlētas dažādas galda spēles, iepazīta Latvijas vēsture, gan ventiņu valoda ar “Ventiņ domino” 

palīdzību. Lai vairāk uzrunātu tieši pagasta iedzīvotājus un bērnus, kuri ir aktīvi sociālajos tīklos, Užavas 

bibliotēka tīklā www.instagram.com informē par grāmatu jaunumiem un pasākumiem. Bibliotēkai ir 

vairāk nekā 360 virtuālo sekotāju, un 2018. gadā ir 3400 apmeklējumu (skatījumu). Pirmo reizi bibliotēka 

piedalījās akcijā #libdaylv_2018. Lai popularizētu grāmatu lasīšanu un piesaistītu jaunus lasītājus, 

bibliotēka, Latvijas 100-gadi gaidot, aicināja ikvienu piedalīties akcijā “Izlasi simts grāmatas” pasākumu 

ciklā “Užavnieku ceļš uz Latvijas simtgadi”. Akcija norisinājās no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada 

oktobra beigām. Atsaucība bija laba, kas parādījās arī izsniegumā. Tieši akcijas laikā par čakliem 

bibliotēkas apmeklētājiem kļuva vairāki pagasta iedzīvotāji. Simts un vairāk grāmatu izlasīja 8 lasītāji. 

Čaklākā lasītāja akcijas laikā paguva izlasīt pat 220 grāmatu!  Šie čaklākie lasītāji tika godināti kopējā 

pagasta Latvijas 100-gades jubilejas svinīgā pasākumā. Vēl simtgades pasākuma ietvaros bibliotēkā bija 

skatāma D. Latišas fotoizstāde “Užava foto mirkļos” un novadpētniecības foto albumu izstāde 

http://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/libdaylv_2018/
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“Dzīvesstāsts ir vēsture”. Sadarbībā ar Užavas tautas namu uz Latvijas valsts svētkiem tika izveidota 

izstāde “Užava agrāk un tagad”. Rudenī bibliotēka piedalījās akcijā ”Stādam nākotni” un iestādīja savu 

laimes koku - sudrablapu kļavu, kā arī ierakstīja novēlējumu Latvijai (#LielāTalka #StādamNākotni 

#Užava #bibliotēka). Lielu piekrišanu guva un lasītāju novērtēta bija novada bibliotekāru ieteikto 

grāmatu izstāde “Ko iesaka bibliotekārs”. 

 

   Atzīmējot Latvijas simtgadi, Vārves bibliotēkā tika veidots izstāžu cikls “Vārve cauri gadu 

desmitiem”. Izliktas izstādes “1918”, “20.-40.gadi”, “40.-60. gadi” un “70.–90. gadi”. 2018, gadā 

pierakstīts Klajumu-Maliņu dzimtas stāsts. 

 

   Ziru bibliotēka izstādīja novadpētniecības izstādes “Dzīve bibliotēkā”, kurā bija izlikti fotogrāfiju 

albumi ar bildēm no bibliotēkas pasākumiem, izstādēm un ikdienas interesantākajiem mirkļiem. Daudzus 

apmeklētājus neatstāja vienaldzīgus un radīja interesi izstāde “Noderīgi padomi mājsaimniecībā”, kur no 

novadpētniecības tematiskajām mapēm un vecajiem avīžu izgriezumiem tika izlikti par dažādām seno 

laiku gudrībām. Tā kā Ziru pagastā slēgta pamatskola, tad bibliotēka vairāk aktivitātes plāno skolēnu 

brīvdienās. Notikušas radošas pēcpusdienas – interaktīvas spēles pašiem mazākajiem lasamkoks.lv, 

datorspēle “Uzcel gaismas pili”, radošas darbnīcas “Tautiskas rokassprādzes”, “Kreppapīra ziedi”, 

“Dāvana māmiņai”, “Vasaras izskaņa”, “Gatavojam Helovīnam maskas un rotaļas”, rosīgo rūķu darbnīca 

“Mazas dāvanas siltām sirdīm”, erudīcijas konkurss “Ko es zinu par Eiropas Savienību?”. Uzrunājot 

savus novada kolēģus, tapa “Novada bibliotekāru mīļākās bērnības grāmatu” izstāde, kas piesaistīja 

daudzu apmeklētāju uzmanību. 

 

   Latvijas simtgades gada galvenais notikums Zlēku bibliotēkā – rakstnieces Laimdotas Sēles sastādītās 

grāmatas “Zlēku teiksmas un spoku stāsti” atvēršanas svētku sarīkošana. Lai savāktu pagasta vēstītājas 

folkloras bagātības, bibliotēkā iepriekšējos gados sarīkoti divi pasākumi, kuros piedalījušies dažāda 

vecuma vietējie stāstnieki. Lai iegūtu līdzekļus grāmatas dizaina izveidei, jau 2017. gadā bibliotēka 

piedalījās projektu konkursā. Pēc veiktajiem priekšdarbiem valsts svētku priekšvakarā klajā nāca pati 

grāmata, kas, saglabājot vietējo nemateriālo kultūras mantojumu, veicinās pagasta atpazīstamību tuvākā 

un tālākā apkārtnē. Gadu gaitā savākto kultūras mantojumu bibliotēka izmantoja pasākumu organizēšanā 

– Zlēku stāsti Pārventas bibliotēkā, Baltā galdauta svētki, “Pagastu diena”, grāmatas “Zlēku teiksmas un 

spoku stāsti” atvēršanā un izstādēs – “Seni plakāti”, “Zlēku vārds literatūrā”, “Apģērbi no vecmāmiņas 

pūra lādes”. Bibliotēka sadarbojās ar sociālo centru, organizējot pēcpusdienu “Iepazīsti Latviju” ar 

pankūku un piparkūku cepšanu, kad receptes tika meklētas bibliotēkā, bet praktiskie darbi notiek 

sociālajā centrā.  Pārskata periodā sadarbības partneris bija arī PII “Rūķītis”, kur notika Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļas pasākums “Astridas Lindgrēnas grāmatu varoņi”. 

 

   Katru gadu jūlijā čaklākie Zūru bibliotēkas apmeklētāji un lasītāji tiek vesti ekskursijā. Viens no šā 

gada interesantākajiem pasākumiem bija tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori. Ar rakstnieces daiļradi 1.–4. 

klašu skolēni jau iepazinās iepriekšējā gadā. Bērni izlasīja mākslas detektīvu darbus un paši iejutās gan 

detektīvu lomās, gan kļuva par māksliniekiem un radošiem rakstniekiem ar devīzi “Mana pasaka kā 

mākslas detektīvs”. Labākie darbi tika iesieti un dāvināti rakstniecei tikšanās reizē. Bibliotēka maijā 

atzīmēja Ģimenes dienu, kurā sportoja vairākas ģimenes. Novembris bija īpaši sagaidīts. 11. novembrī 

par godu Lāčplēšu dienai notika svinīgs atceres brīdis un sveču aizdegšana pasākumā “Iededziet svecīti, 

iededziet Latvijai, liesmiņa mazā, lai silda un pasargā to”. Otrs pasākums, veltīts Latvijas 100-gadei, 

notika noslēdzoties konkursam, kurā gada garumā bija jāizlasa 100 grāmatas. 
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6.3. Sociālā dienesta darbības rezultāti  

 
   Ventspils novada Sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests) ir Ventspils novada pašvaldības 

izveidota iestāde, kas darbību sākusi 2010. gada 1. janvārī.  

   Ventspils novada Sociālais dienests ir visu Ventspils novadu veidojošo 12 pašvaldību - Ugāles, Ances, 

Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas , Užavas, Vārves , Ziru, Zlēku pagastiem un Piltenes pilsētu ar 

lauku teritoriju sociālo tiesību un saistību pārņēmēja.  

 

   Sociālā dienesta funkcijas ir nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām 

atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un 

personu grupām, profesionāli izvērtējot personu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, 

organizējot personai nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sociālo problēmu 

risināšanai.  

   2018. gadā kopumā 598 988 eiro saņemti sociālai palīdzībai un sociāliem pakalpojumiem. 

 

Pabalsti un sociālie pakalpojumi  

 

2018. gadā sociālo palīdzību saņēma 159 trūcīgās ģimenes (personas) un 197 maznodrošinātās 

ģimenes/personas, vientuļie pensionāri 119, daudzbērnu ģimenes 134. 

 

Sociālās palīdzības pabalsti 2018. gadā (eiro) 

Nr. Pabalsta veids  Summa Ģimenes 

(personas)  

1 Garantētais iztikas minimuma pabalsts  44 027 148 

2 Dzīvokļa pabalsts  87 123 497 

3 Sociālās garantijas bāreņiem  47 863 10 

4 Atlīdzība audžuģimenei 42 133 16 

5 Pabalsts pensionāru/invalīdu aprūpei  4 200 22 

8 Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē 31 982 232 

9 Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei  11 220 197 

10 Veselības aprūpes pabalsts  13 808 393 

11 Apbedīšanas pabalsts  5 310 20 

12 Pabalsts jubilejās 7 740 193 

13 Pabalsts politiski represētām personām  3 930 127 

15 Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  28 100 119 

16 Ārkārtas /krīzes situācijā  5 920 16 

17 Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma 

ierīkošanai  

14 253 25 

 

Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas 

(SOPA)  

 

2017. gadā vispieprasītākais pabalstu veids ir dzīvokļu pabalsts 14,54 % un pabalsts pilngadību 

sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 8 %, no kopējā budžeta. 
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Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2018. gadā (eiro) 

Nr. Pakalpojuma nosaukums  Summa Personu skaits  

1 Ilgstošā sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe 

pilngadīgām personām  

220 185 61 

2. Ilgstošā sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe 

bērniem  

12 741 3 

3. Dienas centra pakalpojumi bērniem ar īpašām 

vajadzībām  

7 000 8 

4 Aprūpe mājās pakalpojums 24 845 19 

5 Patversmes pakalpojums  726 1 

Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas 

(SOPA)  

 

      Vispieprasītākais pakalpojuma veids ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā 

pilngadīgām personām, tas ir 37% un aprūpe mājās 4% no kopējā budžeta  

 

Valsts apmaksātus sociālos pakalpojumus 2018. gadā pieprasījušas 

Nr. Sociālo pakalpojumu veids  Personu skaits  

1 Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācija pakalpojums pilngadīgām 

personām  

12 

2 Valsts apmaksāti asistenta pakalpojumi  52 

3 Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušām nepilngadīgām personām  13 

4 Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām 3 

5 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā (krīžu centrs)  13 

Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas 

(SOPA) 

 

   Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 01.07.2015. līdz 

31.12.2023. gadam īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās 

aprūpes centriem un valsts sociālo aprūpes centru ”Kurzeme”. 2018. gadā sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu “Atelpas brīža pakalpojums” izmantoja viena ģimene. 

ESF projekta “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. 

gada plānonošanas periodā” ietvaros 2018. gadā tika sniegts atbalsts 356 trūcīgām, maznodrošinātām 

personām – ģimenēm.  

 

   2019. gadā Sociālais dienests darbosies šādos pamatvirzienos: 

Sociālais darbs un sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi: 

1. Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību un 

sociālos pakalpojumus; 

2. Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu atbalstu; 

3. Nodrošināt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, profesionāli izvērtējot personu 

vajadzības, materiālos un personiskos resursus, organizējot personai nepieciešamos sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību sociālo problēmu risināšanā; 

4. Administrēt valsts finansētus asistenta pakalpojumus. 

 

   Starpnozaru sadarbības modeļa  veidošana un pilnveidošana, tas ir darba procesu organizācija, sociālā 

darba speciālistu profesionalitātes nodrošināšana. 

   Sociālā dienesta pasākumi 2019. gadā tiek plānoti atbilstoši dažādām tēmām, lai vērstu sabiedrības 

uzmanību uz dažādām sociālajām problēmām sabiedrībā, atspoguļotu mazaizsargātās personu grupas un 

viņu vajadzības un aicinātu sabiedrību iesaistīties iekļaušanas procesos.  



Ventspils novada pašvaldības 2018. gada Publiskais pārskats Lappuse 60 

 

6.4. Bāriņtiesas darbības rezultāti  
 

   Bāriņtiesas kompetencē ir izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par vecāku aizgādības tiesību 

pārtraukšanu vai atjaunošanu, bez vecāku gādības palikušu bērnu ārpusģimenes aprūpi (aizbildnību, 

audžuģimeni, ievietošanu iestādē), aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju vai 

mantojumam, bērnu mantu, domstarpību izšķiršanu vecāku starpā vai starp vecākiem un bērniem, bērnu 

interešu pārstāvību tiesā izšķiramajās lietās, kā arī apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.                          

   2018. gadā Ventspils novada Bāriņtiesas lietvedībā bija 95 lietas, 2018. gadā ierosinātas 38 lietas. 

 

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana, atņemšana 

 

   Bērnu aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, ja Bāriņtiesa konstatē kādu no Civillikuma  

203. pantā un Bāriņtiesu likuma 22. pantā norādītajiem apstākļiem. 

   2018. gadā  Ventspils novada Bāriņtiesa aizgādības tiesības pārtraukusi 7 personām, no tām 5 tēviem 

un 2 mātēm. Minēto personu aizgādībā kopā bija 8 bērni. 

 

   Visos gadījumos, kad tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, Bāriņtiesa par pieņemto lēmumu ir 

informējusi Sociālo dienestu, lūdzot sniegt palīdzību bērna vecākiem, lai veicinātu bērnu atgriešanos 

ģimenē. 2018. gadā pārtrauktās aizgādības tiesības Ventspils novada Bāriņtiesa nav atjaunojusi nevienai 

personai. 

 

   Ar tiesas spriedumu 2017. gadā aizgādības tiesības atņemtas 3  personām, no tām 1 tēvam un 2 mātēm. 

Minēto personu aizgādībā kopā bija 4 bērni. Aizgādības tiesības ar tiesas spriedumu 2018. gadā nav 

atjaunotas nevienam vecākam. 

 

Ārpusģimenes aprūpe 

 

   Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas slimības dēļ lūguši 

nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības) 

Bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam – aizbildnību, ievietošanu 

audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. 

   2018. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atrodas 36 Ventspils novada pašvaldības bērni, no 

kuriem audžuģimenēs – 10, aizbildņu ģimenēs – 23, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā – 3 bērni. 

 

   Ventspils novadā 2018. gada 31. decembrā audžuģimenes statuss ar Bāriņtiesas lēmumu piešķirts 3 

audžuģimenēm.  Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti  3 Ventspils novada bērni un 5 bērni no citām 

pašvaldībām. Ārpus Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti 7 Ventspils novada bērni.  

   Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērnu radinieki vai bērnam emocionāli tuvi cilvēki.  

   21 Ventspils novada bērns atrodas aizbildnībā. 2018. gadā aizbildnība nodibināta 3 bērniem un 2 bērnu 

aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām pašvaldībām. Aizbildnība 2018. gadā izbeigusies 1 

bērnam, kurš kļuvis pilngadīgs. 

 

   Institucionālā aprūpē atrodas 3  bērni. 1 no tiem ir 17-gadīgs pusaudzis. Valsts sociālās aprūpes centra 

filiālē “Liepāja” aprūpi saņem 2 bērni ar smagām veselības problēmām, un šī iemesla dēļ nav iespējams 

bērniem nodrošināt piemērotu audžuģimeni. 

   2018. gadā Ventspils novada Bāriņtiesa  5 personas ir atzinusi par adoptētājiem un uzsākusi vēl divu 

personu izvērtēšanu, lai noteiktu viņu piemērotību būt par adoptētājiem. Par 3 bērniem 2018. gadā 

Ventspils novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumus, ka adopcija ir bērnu interesēs un bērnus adoptējušas 

Ventspils novadā dzīvojošas ģimenes. 
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Aizgādnība 

 

   Aizgādnībā esoši cilvēki ir personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja. Bāriņtiesa piedalās lietas 

izskatīšanā tiesā, sniedz pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Kad 

spriedums par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu stājies likumīgā spēkā, Bāriņtiesa pieņem lēmumu par 

aizgādņa iecelšanu personai. 

   2018. gada 31. decembrī Ventspils novada Bāriņtiesas pārraudzībā bija 31 aizgādnībā esošas persona. 2 

personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis. Bāriņtiesa uzrauga, vai aizgādņi darbojas atbilstoši 

aizgādnībā esošo personu interesēm. 

   Bāriņtiesa saskaņā ar notāra sastādīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ 

aizgādni mantojumam. 2018. gadā saņemti 2 notariālie akti par aizgādnības nodibināšanu mantojumam. 

Lai nodrošinātu pienācīgu mantojuma apsaimniekošanu, šajā gadījumā Ventspils novada Bāriņtiesa ir 

iecēlusi aizgādni mantojumam. 

  

Nepilngadīgo mantu lietu pārraudzība 

 

   Pamatojoties uz Civillikumā noteikto, bez Bāriņtiesas atļaujas vecāki bērnu vārdā nevar pieņemt vai 

atraidīt mantojumu, dāvinājumu vai kā citādi rīkoties ar bērna mantu. 2017. gadā pieņemti 3 lēmumi par 

atļauju bērnam iegūt īpašumu, atraidīt mantojumu. Ventspils novada Bāriņtiesa veic bērna mantisko 

tiesību ievērošanu, pieprasot bērna vecākiem norēķinu par mantas pārvaldību, kā arī veicot bērnam 

piederošā nekustamā īpašuma apskati. 

 

Citas lietas 

    

   Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, piemēram, vecāku strīdos par nodokļu atvieglojumiem 

par bērniem, par uzvārda ieraksta maiņu bērnem,  par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, par ārpusģimenes 

aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, bērnu ievietošanu citā ģimenē uz laiku, kas 

ir ilgāks par 3 mēnešiem, ja vecāks ir devies darbā uz ārvalstīm. 

 

   Ventspils novada Bāriņtiesas darbinieki piedalījušies tiesas sēdēs gan Kurzemes rajona tiesā gan Rīgā, 

gan Kurzemes apgabaltiesā. Tiesas procesos Ventspils novada Bāriņtiesa bijusi gan prasītājs, gan tiesas 

pieaicināta iestāde atzinuma un viedokļa sniegšanai. Ventspils novada Bāriņtiesa piedalījusies tiesas 

procesos par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, 

adopcijas lietās, lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām personām, 

kuras atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī izdarījušas noziedzīgus  nodarījumus. Ventspils novada 

Bāriņtiesa pārstāvējusi bērna intereses kriminālprocesā. 

 

   Veiktas bērnu un citu rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļu pārbaudes dzīvesvietā – obligātās 

pārbaudes, pēc informācijas saņemšanas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, pēc tiesu 

pieprasījuma, pēc policijas iestāžu pieprasījuma, pēc citu bāriņtiesu pieprasījuma, u.c. gadījumos. 

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

sūdzības, sniegta palīdzība personām, kuras pēc palīdzības vērsušās Bāriņtiesā. 

 

       Saskaņā ar  Bāriņtiesu likuma 17. panta 4. daļu Ventspils novada Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar citām 

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

izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, Tieslietu 

Ministriju, Labklājības ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, lai nodrošinātu bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību. Ir notikusi sadarbība ar ārvalstu (Anglijas, 

Īrijas) kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu tur dzīvojošu Latvijas pilsoņu bērnu tiesības un intereses. 
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Pieņemtie lēmumi 

 

2018. gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 71 lēmumu: 

 

Par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu 10 

Par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 2 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 2 

Par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas 1 

Par personu atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai 5 

Par bērna ievietošanu audžuģimenē 2 

Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 2 

Par nodokļu atvieglojumu piemērošanu 3 

Par adopciju bērna interesēs 2 

Par personu atzīšanu par adoptētājiem 5 

Par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē 2 

Par aizgādņa iecelšanu personai 2 

Par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas 1 

Par nepilngadīgā obligāto ārstēšanos un rehabilitāciju 1 

Par aizgādņa iecelšanu mantojuma 2 

Par bērna uzvārda ieraksta maiņu 1 

Par rīcību ar aizgādnībā esošai personai piederošo mantu 2 

Par atzinumu sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no aizgādības tiesībām 5 

Par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu, piešķiršanu 5 

Par atļauju pieņemt bērna vārdā mantojumu 1 

Par atļauju rīkoties ar bērnam piederošu mantu 2 

Par atļauju bērnam šķērsot LR robežu 7 

Citi lēmumi 4 

 

2018. gadā neviens Ventspils novada Bāriņtiesas lēmums nav  pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā.  

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana  

 

   Ventspils novada Bāriņtiesā 2018. gadā ir veikti 677  apliecinājumi, no tiem visvairāk – Ugāles, 

Tārgales un Vārves pagastā. Tika sagatavoti un apliecināti vai tikai sagatavoti un apliecināti  darījumu 

līgumi, iesniegumi, pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, testamenti un citi dokumenti.  

 

   Lai pilnveidotu savas zināšanas, Ventspils novada Bāriņtiesas darbinieki 2018. gada laikā apmeklējuši 

mācību seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā,  Labklājības ministrijā, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijā, u.c. 

   Ventspils novada Bāriņtiesas darbinieki ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedri. 

 

   Bāriņtiesas darbības uzraudzību, kontroli veic un metodisko palīdzību sniedz Labklājības ministrija, 

Tieslietu ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

 

   Kā prioritāti 2019. gadam Bāriņtiesa saglabā ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnam. 
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6.5. Būvvaldes darbības rezultāti  

           Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2018. gada laikā veiktie darba apjomi 

 

Nosaukums Skaits 

Izsniegtās būvatļaujas 2018. gadā 148 

Būvinspektoru sastādītie atzinumi par būvju pārbaudēm 288 

Ekspluatācijā nodotās būves 2018. gadā 153 

Saskaņotā vienkāršotā būvniecības procedūra 311 

Graustu statusa uzlikšana 1  

Graustu sakārtošana 3 

Pašvaldības īpašumā esošo sociālo telpu pārbaude 12 

 
 

6.6. Komunālās saimniecības darbības rezultāti  
 

Komunālās infrastruktūras sakārtošana 

 Elektroapgaismojuma tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagasta Stiklu ciemā –  

33 613,24 eiro; 

 Elektroapgādes tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagasta Stiklu ciemā – 34 927,84 eiro; 

 Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes 

pagastā, autoceļa Po-40 Meždārzi un Po-23 Kalnmeža ceļš apgaismojuma izbūve –  

32 715,38 eiro; 

 Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Popes ciema centra ceļiem – 52 586,64 eiro; 

 Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Kamārces ceļam Tārgales ciemā – 67 197,80 eiro; 

 Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Skolas ielā un Rīgas šosejā Ugāles ciemā – 24 135,69 eiro. 

 

Nekustamo īpašumu sakārtošana 

   Ēku rekonstrukcijas, telpu remontu, komunālo objektu remontu darbi par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem veikti 631 112,40 eiro apmērā 60 objektos. 

 

Nozīmīgākie objekti, kuri vrikti, izmantojot Valsts kases aizņēmumu: 

 Nekustamā īpašuma “Tirgus” teritorijas labiekārtošana Ugāles ciemā – 339 804,08 eiro; 

 Maija ielā 14 iekšpagalma labiekārtošana Piltenē – 114 712 eiro; 

 Zūru pamatskolas telpu kosmētiskais remonts Vārves pagasta Ventavas ciemā – 33 184,45 eiro; 

 Piltenes vidusskolas telpu kosmētiskais remonts Piltenē – 183 709 eiro; 

 Ances muižas ēkas atjaunošana Ances ciemā – 160 609,70 eiro; 

 Muižas pārvaldnieka ēkas, palīgēkas konservācijas darbi Popes ciemā – 82 517,31 eiro; 

 Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” telpu un fasādes remonts Vārves ciemā – 31 000 eiro; 

 Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā – 513 499,11 eiro; 

 Piltenes stadiona pārbūve Piltenes pilsētā – 1 170 734,73 eiro. 
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6.7. Ieguldījumi pašvaldības ceļos un ielās 
 

   Ventspils novada kopējais ceļu garums ir 832,03 km, no kuriem melnais segums ir 44,90 km, un ielu 

platība – 35 268 m2. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana notiek par Valsts autoceļu fonda līdzekļiem. 

Novada ceļu un ielu uzturēšanai 2018. gadā saņemti Valsts autoceļu fonda līdzekļi 501 270 eiro apmērā. 

Līdzekļu atlikums 01.01.2019. ir 163 690 eiro. 2018. gadā ceļu un ielu tīkla uzturēšanai izlietoti 564 271 

eiro. 

 

Lielākie objekti ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, kuri izbūvēti par budžeta un ES fondu 

līdzekļiem: 

 

 Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes 

pagastā, autoceļa Po-40 “Meždārzi” pārbūve – 60 394,73 eiro; 

 Pašvaldības autoceļa Uz-30 “Alekši–Silkrogs” posma pārbūve Užavas pagastā – 93 717,08 eiro; 

 Pašvaldības autoceļu Po-04 “Jaunvalki” un Po-18 “Krojvalks–Mazbānītis” posmu pārbūve Popes 

pagastā – 184 185,28 eiro; 

 Pašvaldības autoceļa Ug-56 “Ēnas–Sedliņi” posma pārbūve Ugāles pagastā – 186 103,83 eiro; 

 Pašvaldības autoceļa Va-7 “Pasiekstes ceļš” posma pārbūve Vārves pagastā – 180 755,12 eiro; 

 Pašvaldības autoceļu Zi-03 “Vētras–Mazpūšļi–Blende” posma un Zi-04 “Saulītes–Sises ciems” 

posma pārbūve Ziru pagastā – 222 805,01 eiro; 

 Pašvaldības autoceļa Us-01 “Stacija–Stikli” pārbūve Usmas pagastā – 306 078,48 eiro; 

 Pašvaldības autoceļa T-3 “Laimiņas–Kamārce” posma pārbūve Tārgales pagastā –  

249 361,54 eiro; 

 Pašvaldības autoceļu Zl-02 “Ventmala” posma un Zl-32 “Ēčkalni” posma pārbūve Zlēku pagastā 

– 272 571,87 eiro; 

 Pašvaldības autoceļu Pu-01 “Lodnieki–Ūzdari” posma un Pu-02 “Ķeņģu tilts” posma pārbūve 

Puzes pagastā – 369 374,29 eiro; 

 Gājēju ietves “Arāju dziļurbums–Tirgus” pārbūve Ugāles ciemā – 122 147,40 eiro. 
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6.8. Sabiedriskā kārtība  
 

Ventspils novada Administratīvajā komisijā izskatītās lietas 2018. gadā 

 
 

Nr. 

p.k. 

APK, 

saistošo 

noteikumu 

pants 

  

Izskatīts 

 

Uzlikts 

sods  

 

Izbeigtas 

 

Nosūtīts VP 

KRP Ventspils 

iecirknim 

papildus 

pārbaudes 

veikšanai 

1. 42.1p.4.d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis 

nepilngadīgais 

7 6 1  

2. 58.p. Par vides piesārņošanu un piegružošanu 1 1   

3. 67.p.1.d. Par koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu 2  2  

4. 93.p.1.d. Par elektrotīklu ekspluatācijas 

aizsargjoslās noteikto aprobežojumu 

pārkāpšanu 

2   2 

5. 94.p.1.d. Par elektroenerģijas pārvades vai sadales 

sistēmas bojāšanu aiz neuzmanības 
3  3  

6. 98.1p.2.d. Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai 

gāzes patvaļīgu patērēšanu 
2 2   

7. 100.p.1.d. Sējumu nobradāšana vai stādījumu 

bojāšana 
2 2   

8. 106.p.1.d. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu 

1 1   

9. 106.p.2.d. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu, ja tie izdarīti atkārtoti gada 

laikā 

1 1   

10. 140.p.2.d. Par ceļu aizsardzības noteikumu 

pārkāpšanu 
1 1   

11. 152.p. Būvniecības noteikumu pārkāpšana 6 6   

12. 171.1p.1.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu 

apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos 

alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 

26 22 3 1 

13. 172.2p.1.d. Fiziska un emocionāla vardarbība pret 

bērnu 
2 2   

14. 173.p.1.d., 

3.d.  

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 6 6   

15. 186.p.2.d. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu 12 12   

16. 194.4p.1.d. Par aizsargjoslā ap valsts aizsardzības 

objektu noteikto aprobežojumu pārkāpšanu 
1   1 

17. 202.p.1.d. Par apzināti nepamatotu speciālo dienestu 

izsaukšanu 
6 6   

18.  Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 
4 4   

19. 32.p.4.p. 

 

Par 29.07.2010.Ventspils novada saistošo 

noteikumu Nr.21 neievērošanu 
2 2        

 kopā  87 74 9 4 
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6.9. Ieguldījumi un sasniegumi sportā  
 

   Ventspils novada pašvaldība ir aktīva Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece ar iespēju 

piedalīties dažādos veselību veicinošos pasākumos piesaistot Eiropas Sociālo fonda finansējumu. 

Projekta laikā 2018. gadā turpinātas dažādas aktivitātes: iedzīvotāju apmācība ārstnieciskajā vingrošanā, 

nūjošanā, veloorentēšanās nodarbībās kā aktīva brīvā laika pavadīšanas veidā. Skolu audzēkņi turpināja 

iesākto peldētapmācību, slidošanu un savu prasmju pilnveidošanu. Novada iedzīvotāji divas reizes nedēļā 

apmeklēja peldbaseinu. Vasaras posmā tika organizēta bērnu un jauniešu nometnes.           

   Pašvaldībā sporta darbu vada sporta darba organizatori, viņu mērķis ir  piedāvāt un  iesaistīt novada 

iedzīvotājus dažadās sporta aktivitātēs, veicināt aktīvās atpūtas attīstību un virzību novadā. Tās 

uzdevums ir ieteikt un izstrādāt priekšlikumus izskatīšanai Sporta komisijā, izvērtēt sporta un aktīvās 

atpūtas darbību novadā, izstrādāt priekšlikumus par budžeta līdzekļu pieprasījumu ikgadējā finansējuma 

saņemšanai sporta pasākumiem un sporta aktivitāšu  organizēšanai pieaugušajiem, kā arī veidot 

pasākumu kalendāro plānu.  

 

   Nodarbības un sacensības  tiek organizētas skolu sporta bāzēs, kā arī organizatoru izveidotajos sporta 

laukumos. Pēc kalendārā plāna tika noorganizēti 29 novada čempionāti un turnīri: nakts turnīrs 3 x 3, 

“Mini 3 bumbu spēles”, volejbolā, basketbolā, futbolā, pludmales volejbolā, florbolā, telpu futbolā, 

zolītē, tenisā, galda tenisā, moto sacensībās, kā arī ģimeņu svētku pasākumi.  

   Pagastu organizatori rīko vietējās sacensības pagastos. Iesaistījāmies Eiropas Sporta nedēļas 

pasākumos “BEACTIVE” ar mērķi mainīt iedzīvotāju paradumus un būt fiziski aktīviem. Veiksmīgi 

darbojas triāla klubs “Karters”, kurš organizē republikas čempionātus un sacensības jauniešiem. Ugāles 

vidusskolas skolēni turpina piedalīties projektā “Sporto visa klase”.  

 

   Lielākais sporta pasākums novadā notika Usmas pagastā, kur pulcējās sportot gribētāji no visiem 

novada pagastiem. Ļoti veiksmīgi tika noorganizēts plānotais sporta pasākums “Piltenes skrējiens – 

2018”, kura laikā notika arī Latvijas Republikas čempionāts 10 km krosa skrējienā.  

 

 
 

   Tika piešķirtas naudas balvas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā. Pirmo reizi 

novadā tika organizēts pasākums “Sporta laureāts – 20”. 

  Novadā uzlabojusies sporta objektu infrastruktūra – rekonstruēts Piltenes stadions, veikti remonta darbi 

Piltenes trenažieru zālē, apstiprināts projekts Ugāles sporta manēžas celtniecībai. 

 

   Par kopējo summu 21 630 eiro Ventspils novada pašvaldība finansiāli atbalstījusi triāla klubu 

“Karters”, volejbola klubu “Ventspils”, novusa klubu, sporta klubu “2BE1ST”, biedrību “Usmas 

jahtklubs”, biedrību “Boreas”, biedrību jātnieku klubs “Demora”, biedrību “Sporta Klubs Ugāle”, SIA 

“Marbella RN Group”, vieglatlētus V. Žolneroviču, A. Matisonu un H. Judziku, Jūrkalnes motokrosa 

sacensību organizēšanu, dalību kērliga sacensībās. 
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Bērnu un jaunatnes sporta skola 

 
   Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, 

kuru dibinājusi Ventspils novada pašvaldība. Sporta skola 2014. gada 16. jūnijā tika pārakridēta līdz 

2020. gada 15. jūnijam. BJSS mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli 

attīstītas personības veidošana, nodrošinot talantīgo audzēkņu meistarības pilnveidi vieglatlētikā, veicot 

organizatoriski metodisko vadību.  

 

   BJSS savu darbu veic 5 novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, kur nokomplektētas 17 mācību 

treniņu grupas, ar kopējo audzēkņu skaitu 284. Skolas audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu sportisko 

meistarību, piedaloties valsts, reģionu un starptautiska mēroga sacensībās.  

 

   Latvijas Republikas ziemas, vasaras čempionātos, kā arī atklātajās vieglatlētikas sacensībās dažādās 

vecuma grupās tika izcīnītas dažāda kaluma medaļas. Ar labiem panākumiem sporta skolas audzēkņi 

startējuši Baltijas valstu komandu U14, U16, U18 un U23 sacensībās Latvijas izlases sastāvā, izcīnot 

godalgotas vietas. Piedalījāmies arī starptautiskajās sacensībās “Dzintara jūdze”, “Katrīnas kauss”, 

“Maniežo Taure–2018”, “Ziemassvētku kauss”, izcīnot godalgotas vietas. Ventspils novada BJSS ir 

rīkojusi atklātās sacensības vieglatlētikā. Latvijas 2018. gada labāko vieglatlētu sarakstā iekļauti 7 sporta 

skolas audzēkņi un 6 Latvijas Republikas izlases sastāvā dažādās vecuma grupās. 

 

 

 
 

  Turpmāk veicamais:  

 

            1.  gatavoties Latvijas VIII Jaunatnes Olimpiādei vieglatlētikā; 

 2.  gatavoties Latvijas Republikas ziemas un vasaras čempionātiem; 

 3. pilnveidot darbu ar talantīgākajiem sportistiem, gatavojoties Baltijas vieglatlētikas sacensībām; 

 4. Ugāles sporta manēžas celtniecības darbu pabeigšana, kas nodrošinās kvalitatīvus mācību 

treniņu apstākļus sporta skolas audzēkņiem. 
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7.0 Pasākumi informēšanai par pašvaldības darbību  
 

   2018. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja aktīvi 

informēt novada iedzīvotājus par domes pieņemtajiem 

lēmumiem, realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par 

uzņēmējdarbību, izglītību, kultūru, sportu un vairākām citām 

aktivitātēm novadā. Iedzīvotājiem ir nodrošināta plaša 

informācijas avotu izvēle, jo jaunumus viņi var uzzināt novada 

domes informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”, domes 

tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv, Ventspils vietējā 

laikrakstā “Ventas Balss” reģionālajā un valsts mēroga televīzijā 

un radio. Par novada aktualitātēm informācija tika sniegta ziņu 

aģentūrām, interneta portāliem, pašvaldību savienības 

izdevumam “Logs” u.c. Īsziņas tiek ievietotas “Twitter” vietnē, 

plašāka informācija – portālā “Draugiem.lv” un “Facebook”  

īpaši izveidotajā Ventspils novada pašvaldības sadaļā. Domes 

priekšsēdētājs Aivars Mucenieks vismaz divas reizes mēnesī 

organizē preses konferences, atbildot uz žurnālistu uzdotajiem 

jautājumiem. Saziņa ar žurnālistiem notiek arī ikdienā – 

sagatavojot preses relīzes un palīdzot sagatavot konkrētus ziņu sižetus.     

 

   2018. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja darbu pie bezmaksas ikmēneša informatīvā 

izdevuma izdošanas, kurš iznāca reizi mēnesī ar standarta 20 lappušu apjomu (pēc vajadzības – lielākā 

apjomā). Visi izdevumi, arī iepriekšējos gados iznākušie, apskatāmi novada interneta mājaslapā 

www.ventspilsnovads.lv. Ventspils novada domes mājaslapā regulāri ievietota un atjaunota 

iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan par iepirkumiem un izsolēm, un 

projektu norisēm, kā arī jaunākajiem saistošajiem noteikumiem, domes sēdēm utt.  

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

nolikumu) iekļaušana mājaslapā un informatīvajā izdevumā atvieglo vietējo iedzīvotāju iespējas 

iepazīties ar tiem. Mājaslapā tiek izziņots kārtējās domes sēdes laiks un darba kārtība, var uzzināt par 

saistošo noteikumu projektiem, ir pieejama informācija par pašvaldības pārvaldes struktūru, pašvaldības 

uzņēmumiem un iestādēm, pašvaldības sadarbības partneriem. Tāpat mājaslapā un informatīvajā 

izdevumā tiek sniegta informācija par lielākajiem pašvaldības īstenotajiem projektiem, izziņota 

detālplānojuma objektu publiskā apspriešana u.c. 

 

   Lai iedzīvotāji varētu saņemt izsmeļošu informāciju no pārvalžu vadītājiem par vairākiem 

saimnieciskiem jautājumiem, kā arī saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem un plānotajiem kultūras, 

izglītības un sporta pasākumiem, turpinājās prakse rīkot regulāras ikmēneša informatīvās sanāksmes 

pašvaldības pārvaldnieku un iestāžu vadītājiem, pēc vajadzības pieaicinot konkrētus speciālistus. Šādi 

regulāri pasākumi padara efektīvāku pašvaldības iekšējās informācijas apriti un informācijas sniegšanu 

sabiedrībai. Reizi mēnesī izpilddirektors aicina uz tikšanos visu nodaļu vadītājus, tādējādi palielinot 

informācijas apriti.    

   Novada domes pārstāvji piedalījušies arī neformālās sarunās ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, lai 

izzinātu viedokli dažādu jautājumu risināšanā. 2018. gadā Ventspils novada domes deputāti pagastos 

organizēja individuālas pieņemšanas, kurās iedzīvotāji varēja izklāstīt deputātiem savas problēmas un 

izteikt ierosinājumus.   

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām 

 

   2018. gadā Ventspils novada domes deputātu delegācija viesojās darba vizītē Alūksnē un Engurē, 

pagastu pārvalžu vadītāji – Rūjienā, Valkā un Valgā.  Savukārt Ventspils novada domi apmeklēja 

Stendes pilsētas pārvaldes darbinieki.  

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

8.1. Novada domes lēmums par 2018. gada konsolidēto pārskatu  
 

30.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2018. GADA PĀRSKATU 

(ziņo: A. Āķis) 

 

A. Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājam 

A. Āķim. 

A. Āķis informē par  pašvaldības konsolidētā 2018. gada pārskata projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par grāmatvedību” 

13.panta trešo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību“ 4.pantu un 30.panta trešo daļu, kā arī 

saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1115„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 

atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2018. gada pārskatu, kas sastāv no sekojošiem 

dokumentiem: 

1.1. Ventspils novada pašvaldības “Bilance”, saskaņā ar 1. pielikumu (veidlapa Nr. 1); 

1.2.  Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem” saskaņā ar  

2. pielikumu (veidlapa Nr. 4-3); 

1.3. Ventspils novada pašvaldības “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats” saskaņā ar  

3. pielikumu (veidlapa Nr. 4-1); 

1.4. Ventspils novada pašvaldības “Naudas plūsmas pārskats” saskaņā ar 4. pielikumu (veidlapa  

Nr. 2-NP); 

1.5. Ventspils novada pašvaldības “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums” saskaņā ar 5. pielikumu 

(veidlapa Nr. 1-1); 

1.6. Ventspils novada pašvaldības “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” 

saskaņā ar 6. pielikumu (veidlapa Nr. 5); 

1.7.  Ventspils novada pašvaldības “Krājumu izmaiņu pārskats” saskaņā ar 7. pielikumu (veidlapa 

Nr. 6); 

1.8.  Ventspils novada pašvaldības “Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu 

pārskats” saskaņā ar 8. pielikumu (veidlapa Nr. 7-1); 

1.9. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem” saskaņā ar 9. pielikumu (veidlapa Nr. 8-AV). 

1.10. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par debitoriem (prasībām)” saskaņā ar 10. pielikumu 

(veidlapa Nr. 8-1). 

1.11. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par kreditoriem (saistībām)” saskaņā ar 11. pielikumu 

(veidlapa Nr. 8-2). 

1.12. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par aizņēmumiem” saskaņā ar 12. pielikumu (veidlapa 

Nr. 9-1). 

1.13. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 13. pielikumu (veidlapa 

Nr. 9-2 ). 

1.14. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par pamatbudžeta izpildi” saskaņā ar 14. pielikumu 

(veidlapa Nr. 2). 

1.15. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par speciālā budžeta izpildi” saskaņā ar 15. pielikumu 

(veidlapa Nr. 2); 

1.16. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu izpildi” saskaņā ar 16. 

pielikumu (veidlapa Nr. 2); 
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1.17. Ventspils novada pašvaldības “Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem” saskaņā 

ar 17. pielikumu (veidlapa Nr. 2-DII); 

1.18. Ventspils novada pašvaldības “Informācija par nomātajiem aktīviem (izņemot finanšu nomu) 

”(veidlapa Nr. N_1) saskaņā ar 18. pielikumu; 

1.19. Ventspils novada pašvaldības “Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem” (veidlapa 

Nr. N_2 ) saskaņā ar 19. pielikumu; 

1.20. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pārskata grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu saskaņā ar 20. pielikumu; 

1.21. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pārskata bilances posteņu skaidrojumus 

un atšifrējumu saskaņā ar 21. pielikumu; 

1.22. vadības ziņojums pie Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pārskata saskaņā ar 

22. pielikumu. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2018. gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2019. gada 1. maijam. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (J. Krilovskim). 

4. Uzdot Kancelejai (L. Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību vadītājam  

A. Āķim, pašvaldības izpilddirektoram (J. Krilovskim). 

 

 8.2. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
 

Rīga 
 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 

ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS                                                                               

Nr.5/P 

Mūsu atzinums ar iebildi par konsolidēto finanšu pārskatu 

   Esam veikuši Ventspils novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2018. gada pārskatā ietvertā 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2018. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  minētās 

veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

   Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā 

norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu 

turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

   Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi, 

pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ventspils novada 

pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās konsolidētajiem darbības 

finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, 

saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”.  
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Atzinuma ar iebildi pamatojums 

 

   Konsolidētajā veidlapā Nr.1 „Bilance“ 2018.gada 31.decembrī ir uzrādītas transporta būves (ielas, 

ceļi, tilti)   8,32 milj. EUR vērtībā, bet pēc stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri 5,24 milj. EUR apmērā. 

Pamatojoties uz Pašvaldības 2018. gada 29.oktobra  rīkojumu Nr. 78 - d „Par Ventspils novada 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību gada inventarizāciju”, pašvaldības vadība tās teritoriālajām 

inventarizācijas komisijām ir noteikusi laika posmā no 2019.gada 9.janvāra līdz 2019.gada 22.janvārim 

attiecīgā pagasta un Piltenes pilsētas teritorijā esošo ceļu grāmatvedības datu salīdzināšanu ar A/S 

“Latvijas valsts ceļi” datiem pēc stāvokļa uz 2018.gada 31. decembri, neko nenosakot par ielām un 

tiltiem. Sakarā ar to, ka pašvaldības vadība rīkojumā nebija precīzi noteikusi un kontrolējusi visu 

transporta būvju (ielas, ceļi, tilti) inventarizācijas kārtību, tajā skaitā arī to saraksta aktualizēšanu A/S 

“Latvijas valsts ceļi” uz 31.12.2018 salīdzināšanās ar publiskajiem valsts reģistriem minētajā jautājumā 

nav veikta normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz augstāk minēto, mums nebija iespējams 

noteikt kādas vērtību un daudzumu korekcijas būtu jāveic pašvaldības ilgtermiņa ieguldījuma postenī 

“Zeme, ēkas un būves”, sadaļā “Transporta būves” pēc stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri un uz 

2018.gada 31.decembri.   

  

   Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā 

atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem 

(turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma 

sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  

   Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 

izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 

finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas 

pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

   Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam. 

 

Citi apstākļi 

Salīdzinošie rādītāji par 2017. gadu ir balstīti uz Pašvaldības finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 

2017. gada 31. decembrī un kuru revīziju veica citi neatkarīgie revidenti un izsniedza nemodificēto 

atzinumu par šiem finanšu pārskatiem. 

 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido: 

 vadības ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO  

   Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, 

un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

   Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, 

to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  finanšu pārskata informācijas 

vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 

neatbilstības. 

   Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un 

tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par 

šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 
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Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

   Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

   Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

   Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības 

lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu  

   Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības 

viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

   Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības 

likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija 

vai darbības izbeigšana. 

   Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu 

pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

   Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 

atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta 

saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties 

krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 

atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. 

   Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus 

un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai 

kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 

augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 

slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 

nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 
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 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 

uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 

informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 

atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 

iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. 

Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 

pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

   Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 

SIA “Sandra Dzerele un partneris” 

Licences Nr. 38 

 

Māris Biernis    

Valdes loceklis  

Atbildīgais zvērinātais revidents 

Sertifikāta Nr. 148 
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