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1. Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

   Ventspils novada pašvaldība darbojas saskaņā 

ar Latvijas Republikas likumu “Par 

pašvaldībām” un tās darbību reglamentē 

2013. gada 12. septembrī Ventspils novada 

domes apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr. 19 

“Ventspils novada pašvaldības nolikums”.  

   Ventspils novada pašvaldība 2019.gadā 

strādāja saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu, 

nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamos finanšu resursus.  

 

Ventspils novada pašvaldības budžets 2019. 

gadam tika sastādīts ar mērķi, lai nodrošinātu 

optimālu finanšu resursu izmantošanu novada 

attīstībai. 2019. gada budžeta plāna grozījumi 

tika veikti 2019. gada 28. novembrī. 

 

   Pašvaldības ilgtermiņa budžeta plānošana ir svarīgs instruments teritorijas tālākai attīstībai. Pašvaldības 

ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu šobrīd būtiski ietekmē Eiropas Savienības 

struktūrfondu pieejamība. Lielāku investīciju projektu realizācijai ar izdevīgiem noteikumiem ir 

iespējams piesaistīt aizņemtos kredītresursus no Valsts kases, bet to apjoms ir ierobežots. Līdz ar to, 

2019. gadā lielāka iespēja saņemt aizdevumus bija projektiem ar ES fondu līdzfinansējuma. 

 

   Valsts līmenī, tiek plānota izglītības sistēmas reforma, kas ņemot vērā izglītības iestāžu skaitu novadā 

un skolēnu samazinājuma tendenci, var būtiski ietekmēt pašvaldības attīstību. 

 

   Pašvaldība 2019. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības un pašvaldības budžeta izdevumu 

pārraudzības politiku, nodrošinot pašvaldības finanšu resursus pašvaldības funkciju realizācijai.  

 

   Ventspils novada pašvaldība turpina iesākto komunālo pakalpojumu un namu pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas funkciju deliģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “VNK Serviss”. 2019. gadā šo 

pakalpojumu sniegšanu Ziru, Usmas un Popes pagastos pašvaldība nodeva SIA “VNK Serviss”. 

 

   Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti Valsts kasē un divās komercbankās. Pašvaldībai uz bilances 

datumu nav kavētu saistību. Lai mazinātu likviditātes risku un nerastos problēmas apmaksāt rēķinus par 

saņemtām precēm un pakalpojumiem, pašvaldības saistību apjoms procentos pret plānotajiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem nepārsniedz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 35.pantā  noteiktos 

20%, un ļauj vēl piesaistīt aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas 

projektu līdzfinansēšanai. 

                                                                                                  

                                                                                               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 92 

km garumā. Ventspils novads teritoriāli ir 

otrais lielākais novads Latvijā – tā platība ir 

2457,56 km2.  
 

   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.  

   Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, 

Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas 

un Talsu novadiem.  

 

   Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš 

A10 (E22) Rīga – Ventspils un dzelzceļa 

līnija Rīga – Ventspils, pa kuru tiek veikti 

kravu pārvadājumi. Tūrismam būtiskie 

maršruti – EiroVelo10 un EiroVelo13, kā 

arī Ventspils ostas un lidostas tuvums.  

 

   Ventspils novada atrašanās vieta, tuvums jūrai, kultūrvēsturiskās, dabas vērtības, iedzīvotāju tradīcijas 

un ikdienas saimniekošana veido pievilcīgu tūrisma vidi un daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu. Pēdējos 

gados tūrisma nozare ir piedzīvojusi būtisku kāpinājumu, ir radīti arvien jauni piedāvājumi. Ventspils 

novadā 64% no visas novada teritorijas aizņem meži, kas būtiski ietekmē tautsaimniecības nozares 

novadā. 

 

   Iekšzemes ūdeņu bagātīgums būtiski ietekmē uzņēmējdarbību pagastu teritorijās. Ventspils novads ir 

bagāts ar laivojamām upēm un ezeriem. 

 

   Ventspils novada tūrisma objekti ietverti vairākos valsts mēroga tūrisma maršrutos – Zaļais 

Ziemeļkurzemes loks, Kurzemes militārais loks, Apceļo Latvijas pilis un muižas u.c. Jūras piekraste ar 

plašajām pludmalēm ietekmē uzņēmējdarbības virzienus pagastos. Piekrastes pagastos (Jūrkalnes, 

Užavas, Vārves un Tārgales pagasts) uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un zvejniecību. 

Par vienu no populārākajām atpūtas vietām ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts.  

 

   Ventspils novadam ir bagātīga kultūrvide, kura tiek saglabāta un attīstīta arī mūsdienās. Tūristiem un 

vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt vietējās ekspozīcijas, dabas objektus, amatnieku darbnīcas un 

kulinārā tūrisma objektus. Liela nozīme novada tūrisma attīstībā ir kultūrvēsturiskajam mantojumam - 

Jūrkalnes suitu kultūrtelpai un Ziemeļkurzemes lībiešiem. 
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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.  

 

   01.01.2020 Ventspils novadā bija reģistrēti 11 586 iedzīvotāji, kas ir par 1,5 % mazāk nekā 2019. gada 

sākumā. Kaut arī pēdējo 3 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 16 %, ko 

izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Vidējais iedzīvotāju skaita samazinājuma 

temps pēdējos 3 gados ir 1,6 %.  

 

   Dažu 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 2019. gadu ir 

pieaudzis Jūrkalnes pagastā un Piltenes pilsētā un pagastā, attiecīgi par 0,7 % un 1 %. Viszemākie 

sarukuma rādītāji ir vērojami Ugāles pagastā, kur iedzīvotāju skaits gada laikā ir samazinājies par 0,6 %, 

bet visstraujākais sarukums ir bijis Puzes pagastā – 4,9 %.  

    

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

teritorijā – 4,7 cilvēki/km2. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (12,8 cilv./km2), visretāk – Ances 

pagasts (1,5 cilv./km2).  

 

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

dzīvojošo ir latvieši. 

  

   Iedzīvotāju galvenās vecumu grupas uz 01.01.2020 ir sekojošas: darbspējas vecuma cilvēki sastāda 

61,3 % (samazinājums kopš iepriekšējā gada par 1,1%), līdz darbspējas vecumam – 16 % (pieaugums 

par 0,6%), virs darbspējas vecuma – 22,7 % iedzīvotāju, kas ir par 2,7 % vairāk kā 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.  

 

   Pirmsskolas vecuma bērnu skaits Ventspils novadā uz 01.01.2020 ir 806, kas ir par 2,3 % vairāk nekā 

2019. gada sākumā. Skolas vecuma bērnu skaits (7-18 g. v.) ir 1376, kas ir par 4,2 % mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. Jāatzīmē, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits pēdējos 3 gados ir palielinājies par 4,9 

%, bet skolas vecuma bērnu skaits turpina sarukt. Pēdējo 3 gadu laikā tas ir sarucis par 9,6 %. 

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

draudzīgas un drošas vides veidošanu.  

 

   Saskaņā ar CSP datiem un NVA sniegto informāciju bezdarba līmenis novadā uz 01.01.2020. ir 5,6 %, 

kas ir par 0,2 % vairāk nekā pērn. Lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 

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

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

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. 
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Užavas pag. – 510 

Vārves pag. – 1604 

Ziru pag. – 469 

Zlēku pag. – 469   
 

Ventspils novadā deklarēto iedzīvotāju dzimšanas/miršanas statistika 
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2.3. Ekonomika  

   Pašvaldībai radot iespējas atbalstīt uzņēmējdarbību, tiek veicināta pievilcīga uzņēmējdarbības vide 

pašvaldību attīstībai Latvijā kopumā. Pašvaldība no sava budžeta līdzekļiem īsteno dažādas iniciatīvas 

uzņēmējdarbības sekmēšanai, nozīmīgākos ieguldījumus ieviešot no Eiropas Savienības fondu 

līdzekļiem. 

   Tā, piemēram, uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 2019. gadā pašvaldībā īstenoti sekojoši ELFLA 

līdzfinansēti projekti: 

• pārbūvēti grants ceļi Vārves pagastā - Va-10 "Zīles ceļš" 2306,8 m un Va-15 "Sušķu ceļš" 600 m 

garumā; 

• pārbūvēts grants ceļš Užavas pagastā - Uz-16 "Rukši-Lielais tilts" 1209,2 m garumā; 

• pārbūvēts grants ceļš Tārgales pagastā - T-1 "Krievlauki-Ezernieki" 2978 m garumā.  

   Ar mērķi atbalstīt tūrisma uzņēmējdarbību, pašvaldība piedalījās starptautiskā projektā Interreg Est-Lat 

“Jūrtaka”, kura ietvarā tika uzstādītas informatīvās plāksnes Ventspils novada teritorijā kā sadaļa no 

kopējā vairāk kā 1200 km garā maršruta, kas ietver arī Lietuvas un Igaunijas teritorijas. Noslēgumam 

tuvojas Interreg Est-Lat projekts “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis – UNESCO 

tūrisms”, kā rezultātā izveidots atraktīvs vides objekts Miķeļtornī “Burinieku gadsimts” un sadarbībā ar 

biedrību “Līvod Kultūr Sidām” sākts process, lai virzītu piekrastes lībiešu kultūrtelpu iekļaušanai 

UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

   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, biedrība “Ziemeļkurzemes Biznesa Asociācija”, 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 dažādu lauku sektorus pārstāvošiem uzņēmējiem, organizācijām, 

pārvaldes, izglītības un pētniecības iestādēm un iedzīvotājiem.  

   Ventspils novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrādes procesā notika uzņēmēju aptauja 

par uzņēmējdarbības attīstības virzieniem un klātienes diskusija ar dažādu nozaru uzņēmējiem par kopējo 

uzņēmējdarbības atbalsta vidi novadā. Regulāri notiek individuālas konsultācijas ar uzņēmējiem, kuri 

vēlas attīstīt uzņēmējdarbību novadā uzņēmējdarbības atbalsta konsultante ir LIAA Ventspils biznesa 

inkubatora konsultatīvās padomes locekle un virza novada jaundibinātos uzņēmumus uz pirmsinkubāciju  

un inkubāciju.  

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

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

konsultāciju un izglītības centru” 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. Ar katru gadu pieaug 

konkursa dalībnieku skaits. 
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   Lai sekmētu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, ik gadu tiek organizēts pašvaldības 

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

spēkiem realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus.  

   Tiek nodrošināta Ventspils novada mājražotāju produkcijas klātbūtne starptautiskās pārtikas izstādēs 

“Riga Food 2019” un “Internationale Gruene Woche 2019” un nacionālā vietējās pārtikas ražotāju 

pasākumu kopumā “Novadu Garša” Kurzemē pie Nabas ezera jūnijā, kur apmeklētāju skaits sasniedza 

3 000 un Rīgā Hanzas Peronā, kuru apmeklēja teju 6 000 apmeklētāju.  

Lai mudinātu iedzīvotājus atklāt fantastiskas saimnieces, šefpavārus un to virtuves arī ārpus lielajām 

pilsētām, cilvēku jau iemīļotais zīmols “Novada Garša” ar devīzi  “Atnāc. Atklāj. Iemīli!” ik gadu aicinās 

apmeklēt piecus aizraujošus garšas svētkus katrā Latvijas novadā, kuri ar grandiozu pasākumu septembra 

beigās noslēdzas Rīgā, kur piedalās arī Ventspils novada mājražotāji. 

Lai ikvienam dotu iespēju tieši sazināties ar vietējās pārtikas produktu ražotājiem visā valstī, Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) zīmola “Novada Garša” ietvaros izstrādājis elektronisku 

katalogu, kurā rodama informācija par dažādu nozaru saimniekiem un viņu piedāvājumu, kā arī skaidri 

saprotama produktu izcelsme. Katalogā turpinās arī Ventspils novada lauku saimniecību un pārtikas 

ražošanas uzņēmumu ievietošana.  

Pašvaldības finansējums projektu konkursā “Solis 2019”: 

  

Medus krejotāja iegāde 

Ances pagasta saimniecībā “Mālēji”. 

 

Trušu transportējamo būru iegāde 

Popes pagasta saimniecībā 

 IK “Bebri LS”. 

 

Izšūšanas šujmašīnas iegāde 

Popes pagasta “Lielsili” 

 



 

Ventspils novada pašvaldības 2019. gada Publiskais pārskats Lappuse 9 

  

3. Ventspils novada dome 

3.1. Novada domes vadība un juridiskais statuss 
 

   Ventspils novadā pašpārvaldi un pašvaldības 

iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlētā 

Ventspils novada dome, kas pieņem lēmumus, 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj 

par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Ventspils novada dome  savu 

darbu organizē, ievērojot LR likumus, Ministru 

kabineta noteikumus, Ventspils novada 

pašvaldības nolikumu un citus normatīvos 

dokumentus. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir izveidota 2009. 

gada 1. jūlijā pēc vietējo pašvaldību administratīvi 

teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils 

novadā ir 11 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2017. gadā, Ventspils novada dome, 

atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem: 8 

deputāti pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību: Aivars Mucenieks, Ilva Cērpa, Andris Jaunsleinis, Guntis 

Mačtams, Artis Fetlers, Aigars Matisons, Aigars Azis, Artis Kuģenieks; 3 deputāti pārstāv politisko 

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

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

 

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

• par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku; 

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

jautājumos – deputātu Gunti Mačtamu; 

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

Dadzi. 

      

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

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

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

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

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

juridiskās personas tiesības. 

 

   Ventspils novada pašvaldība 2019. gadā savu darbu ir virzījusi atbilstoši LR likumam “Par 

pašvaldībām“ un Ventspils novada pašvaldības nolikumam – organizējusi novada pašvaldības autonomo 

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

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

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

iestādēm metodisku palīdzību. Pārskata gadā sasauktas 19 novada domes sēdes (tai skaitā 7 ārkārtas 

sēdes), kurās pieņemti 316 protokollēmumi un apstiprināti 9 saistošie  noteikumi. 

 

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

LV-3601. 
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3.2. Novada pašvaldības pārvaldes struktūra 
 

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

 

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

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

Guntis Mačtams; 

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

Māris Dadzis; 

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

komitejas priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. 

 

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

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

pašvaldības iestāžu budžetu projektus.      

 

   Pašvaldības funkciju veikšanai darbu turpina 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.  

 

   Ventspils novada dome 2019. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu “Par Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestādes Stiklu internātpamatskolas nosaukuma maiņu”, ar kuru Ventspils novada 

izglītības iestādes “Stiklu internātpamatskola” nosaukums mainīts uz “Annahites pamatskola”. 
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  Novada pašvaldībā darbojas iestādes: 

 

o Ventspils novada pašvaldības administrācija; 

o Sociālais dienests; 

o Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

o Annahites pamatskola. 

 

  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 Juris 

Krilovskis, kurš iecelts amatā ar Ventspils novada domes 2019. gada 17. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu. 

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.  
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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 348 darbinieku personas lietas. Pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību vadītājiem regulāri sniegtas konsultācijas personāla vadības, darba 

organizācijas, datu apstrādes un personāla lietvedības jautājumos.   

   2019. 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 

30-39 gadi 9 4 

40-49 gadi 13 2 

50-59 gadi 21 11 

60-69 gadi 15 7 

Kopā: 58 24 

 

     No visiem novada pašvaldības administrācijā strādājošiem 70,7 % ir sievietes, 29,3 % vīrieši un 

darbinieku vidējais vecums ir 53,21 gads.  

   Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo sekojoši rādītāji: augstākā izglītība – 82,92 % (t.sk. 11 

maģistra grādi), profesionālā vidējā izglītība – 10,98 %, vispārējā vidējā izglītība – 6,1 % pašvaldības 

administrācijā nodarbinātajiem.  

     Apkopojot informāciju par pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 2019. 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 novada skolu mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un 22 % 

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 2019.gada budžets sastāv no: 

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

dienests un Annahites pamatskola (2019. gada 28. februārī nolemts mainīt Ventspils novada 

izglītības iestādes nosaukumu “Stiklu internātpamatskola” uz nosaukumu “Annahites 

pamatskola”); 

2. Ventspils novada pašvaldības speciālā budžeta; 

3. Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 

 

   4.1. Pašvaldības pamatbudžeta izpilde un gada plāns 

 
   Pašvaldības 2019. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 18,1 milj. eiro, savukārt kopējie 

izdevumi sastāda 17,5 milj. eiro. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde 

 
PAMATBUDŽETS 

Rādītāja nosaukums 

Izpilde, EUR 

2018. gads, EUR 2019. gads, EUR 

 1. IEŅĒMUMI KOPĀ 16 445 576 18 125 279 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 7 666 874 8 201 129 

1.1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 6 298 726 6 721 563 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 368 148 1 479 566 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 319 832 729 806 

1.2.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva 23 280 19 986 

1.2.2. Naudas sodi un sankcijas 5 023 5 701 

1.2.3. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14 575 9 592 

1.2.4. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
276 954 694 527 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 298 303 1 187 833 

1.4. Transferti 7 160 567 8 006 511 

1.4.1. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
2 291 58 818 

1.4.2. Valsts budžeta transferti 6 592 003 7 002 239 

1.4.3. Pašvaldību budžeta transferti 566 273 945 454 

 2. 
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām) 
21 144 361 17 523 013 

2.1. Atalgojums  6 522 403 6 345 813 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
1 608 238 1 588 956 

2.3. Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 28 323 34 426 
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2.4. Pakalpojumi 2 932 365 2 320 953 

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

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 387 838 1 390 262 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 12 472 12 194 

2.7. 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
89 672 87 932 

2.8. 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes  administratīvie 

izdevumi 

27 622 21 430 

2.9. Procentu izdevumi 836 12 

2.10. 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 
288 883 325 945 

2.11. Sociālie pabalsti 717 007 660 856 

2.12. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 561 311 534 649 

2.13. Pamatkapitāla veidošana 6 967 391 4 199 585 

 3. 
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām) 
21 144 361 17 523 013 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 917 448 2 479 362 

3.3. Ekonomiskā darbība 2 654 816 872 528 

3.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4 956 918 3 401 980 

3.6 Atpūta, kultūra un reliģija 1 326 524 1 010 975 

3.7 Izglītība 8 066 104 8 826 731 

3.8 Sociālā aizsardzība 1 222 551 931 437 

 

   Pamatbudžeta ieņēmumi 

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2019. gadā ieņēmumi palielinājušies par 10,2 % jeb 1,68 milj. eiro, 

galvenokārt no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas; nodokļu ieņēmumiem (iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis), kā arī valsts un pašvaldību budžeta saņemto 

transfertu pieauguma rezultātā. 

 

2019. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde, % 

 

 
  

  Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi sastāv no  

• nodokļu ieņēmumiem 45 % jeb 8,2 milj. eiro – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (6,7 milj. eiro) un 

nekustamā īpašuma nodokļa (1,5 milj. eiro);  

• transfertiem 44 % jeb 8 milj. eiro – mērķdotācijas izglītībai, ES finansējumi projektu īstenošanai, 

ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēniem, kuri mācās Ventspils novada izglītības iestādēs, 

dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un citi transferti; 

• pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un citu pašu ieņēmumi 7 % jeb 1,2 milj. eiro 

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

pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem; 

• nenodokļu ieņēmumi 4 % jeb 729 tūkst. eiro – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, 

ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi. 
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Pamatbudžeta 2019. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2018. gadu, milj. eiro 

 
   Nodokļu ieņēmumi 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājušies par 6,9 % jeb 534 tūkst. eiro. 

Lielāko pieaugumu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir palielinājies par  422 tūkst. eiro.  

   Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājušies par 128 % jeb 

409 tūkst. eiro, kur būtiskāko palielinājumu veido ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas.  

 

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

8,5 % jeb 110 tūkst. eiro. No tiem par 31,5 % jeb 29 tūkst. eiro ir samazinājušies ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem (galvenokārt ieņēmumi no vecāku maksām. Ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar to, 

ka no 2019. gada 1. septembra pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu izmaksas sedz 

pašvaldība). Bet par 5,5 % jeb 51,8 tūkst. eiro samazinājušies ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem, 

kas skaidrojams ar komunālās saimniecības pakalpojumu sniegšanas nodošanu SIA “VNK Serviss” 

(2019. gadā tika nodota Usmas, Popes un Ziru pagasta komunālā saimniecība). Savukārt ieņēmumi par 

nomu un īri ir palielinājušies par 10.4 % jeb 13,5 tūkst. eiro.  

 

   Kopējie ieņēmumi no valsts un pašvaldību transfertiem palielinājušies par 11,8 % jeb 846 tūkst. eiro. 

Dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājusies par 39 % jeb 850 tūkst. eiro, bet 

saņemtie transferti no Eiropas savienības līdzfinansētiem projektiem samazinājušies par 19,8 % jeb 

283 tūkst. eiro.  

 

   Pamatbudžeta izdevumi 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā sastādīja 17,5 milj. eiro. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

izdevumiem. 

 

   Pamatbudžeta izdevumu struktūra, % 
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   Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējos izdevumus, kas sastāda 

17,5 milj. eiro veido: atalgojums 36 % jeb 6,3 milj. eiro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 9 % jeb 1,6 milj. eiro; pamatkapitāla veidošana (nemateriālie ieguldījumi un 

pamatlīdzekļi) 24 % jeb 4,2 milj. eiro; izdevumi par pakalpojumiem 13 % jeb 2,3 milj. eiro; materiālu un 

inventāra iegāde 8 % jeb 1,4 milj. eiro; sociālie pabalsti 4 %  jeb 661 tūkst. eiro; pašvaldību uzturēšanas 

izdevumi 3 % jeb 535 tūkst. eiro un citi izdevumi 3 % jeb 482 tūkst. eiro. 

 

Pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2018. gadu, milj. eiro 

 

 
      Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā izdevumi ir samazinājušies par 17 % jeb 3,6 milj. eiro.   

   Lielākais izdevumu samazinājums 40 % jeb 2,8 milj. eiro, salīdzinot 2019. gadu pret 2018. gadu, ir 

pamatkapitāla veidošanai. Izdevumi pakalpojumiem samazinājušies par 21 % jeb 611 tūkst. eiro. 

Savukārt par 2,4 % jeb 196 tūkst. eiro ir samazinājušies izdevumi atlīdzībai. 

 

  Pamatbudžeta izdevumu struktūra (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 

 
   Funkcionālo kategoriju sadalījumā, lielākais finansējums (50 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem) ir novirzīts izglītības funkciju nodrošināšanai. 

 

   Lielu daļu no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 14 % jeb 2,5 milj. eiro aizņem Vispārējo valdības 

dienestu funkcionālā kategorija, bet 20 % jeb 3,4 milj. eiro aizņem teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas funkcionālā kategorija. Mazāku izdevuma daļu 5 % jeb 931 tūkst. eiro sastāda Sociālā 

aizsardzība; 6 % jeb 1 milj. eiro aizņem atpūtas, kultūras un reliģijas funkcionālā kategorija, bet 

ekonomiskā darbība sastāda 5 % jeb 873 tūkst. eiro. 
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   Pamatbudžeta 2019.  gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2018. gadu (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām), milj. eiro 

 
   Lielāko izdevumu pieaugumu atbilstoši funkcionālo kategoriju sadalījumam sastāda izglītība, kur 

pieaugums ir 9 % jeb 760 tūkst. eiro. Bet lielāko samazinājumu veido ekonomiskā darbība par 67 % jeb 

1,7 milj. eiro un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā kategorija ar samazinājumu par 

31 % jeb 1,6 milj. eiro. 

 

4.2. Pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izpilde 
 

   Pašvaldības 2019. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie ieņēmumi ir 795 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 1,1 milj. eiro. Izdevumi 2019. gadā ir lielāki par ieņēmumiem, jo naudas 

līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda 330 tūkst. eiro.     

 

   Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā speciālā budžeta izpilde 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR 

2018. gads, EUR 2019. gads, EUR 

 1. IEŅĒMUMI KOPĀ 696 981 794 909 

1.1. Nodokļu ieņēmumi (Dabas resursu nodoklis) 160 514 202 480 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 35 197 33 417 

1.2.1. Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas 2 058 1 305 

1.3.1. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 33 139 32 112 

1.4. Valsts budžeta transferti 501 270 508 851 

1.5. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 50 161 

 2. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) 765 555 1 103 213 

2.1. Atalgojums  5 993 5 099 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 
1 427 955 

2.3. Pakalpojumi 438 586 445 132 

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

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
44 252 51 147 

2.5 Subsīdijas un dotācijas 6 404 0 

2.6 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 95 775 503 106 

2.7 Pamatkapitāla veidošana 173 118 97 774 

 3. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 765 555 1 103 213 

3.1. Ekonomiskā darbība 615 065 780 757 

3.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 150 490 322 456 
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 Speciālā budžeta ieņēmumi 

   Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra norāda lielāko ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret 

kopējiem ieņēmumiem. 

 

   Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, % 

 
   Procentuāli lielāko 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu daļu sastāda Valsts budžeta transferti (Valsts 

budžeta mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai) 64 % jeb 508 tūkst. eiro. Dabas resursu nodokļa 

ieņēmumi sastāda 26 % jeb 202 tūkst. eiro. Savukārt nenodokļu ieņēmumi ir 4 % jeb 33 tūkst. eiro, ko 

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

un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences, makšķerēšanas kartes). 

 

Speciālā budžeta 2019. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2018. gadu, tūkst. eiro 
 

 
   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 14 %, jeb 98 tūkst. eiro, sasniedzot 795 tūkst. eiro. 

    Pieaugumu 50 161 tūkst. eiro veido maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (galvenokārt ieņēmumi 

par projektu īstenošanu). Dabas resursu nodokļa pieaugums ir 26 % jeb 42 tūkst. eiro. Ieņēmumi no valsts 

budžeta saņemto transfertu autoceļu un ielu uzturēšanai ir palielinājušies par 2 % jeb 7,5 tūkst. eiro, 

savukārt pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no zivsaimniecības) ir samazinājušies par 3 % jeb 

1 tūkst. eiro. 

 

Speciālā budžeta izdevumi 

   Speciālā budžeta izdevumu struktūra norāda lielāko izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret 

kopējiem izdevumiem. 

    

Speciālā budžeta izdevumu struktūra, %
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   Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie izdevumi 1,1 milj. eiro 

sastāv no: uzturēšanas izdevumu transfertiem 45 % jeb 503 tūkst. eiro, pakalpojumiem 40 % jeb 

445 tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanas izdevumiem 9 % jeb 98 tūkst. eiro, krājumu, materiālu un 

inventāra iegāde 5 % jeb 51 tūkst. eiro un atlīdzībai 1 % jeb 6 tūkst. eiro. 

     Speciālā budžeta 2019. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2018. gadu, tūkst. eiro 

 
   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 44 %, jeb 338 tūkst. eiro sasniedzot 1,1 milj. eiro. 

 

   Lielākais izdevumu palielinājums, salīdzinot 2019. gadu ar 2018. gadu, ir uzturēšanas izdevumu 

transfertiem (t.sk. ceļu uzturēšana) 425 % jeb 407 tūkst. eiro. Pakalpojumu izdevumi palielinājušies par 

1 % jeb 6,5 tūkst. eiro, bet krājumu un inventāra iegādes izdevumi palielinājušies par 16 % jeb 

6,9 tūkst. eiro. Savukārt samazinājušies ir pamatkapitāla veidošanas izdevumi par 44 % jeb 75 tūkst. eiro. 

  

  Speciālā budžeta izdevumi (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 
   Funkcionālo kategoriju sadalījumā, lielāko finansējumu daļu 71 % jeb 781 tūkst. eiro sastāda 

Ekonomiskās darbības funkcionālā kategorija, bet mazāko 29 % jeb 322 tūkst. eiro aizņem Teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā kategorija. 
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4.3. Pašvaldības konsolidētā ziedojuma budžeta izpilde 

 
   Pašvaldības 2019. gada konsolidētā ziedojuma budžeta kopējie ieņēmumi ir 6,6 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 7 tūkst. eiro. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izpilde 

  ZIEDOJUMU BUDŽETS 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR 

2018. gads, EUR 2019. gads, EUR 

 1. IEŅĒMUMI KOPĀ 7 305 6 630 

1.1. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām 4 205 5 880 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 3100 750 

 2. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) 8 023 7 084 

2.1. Pakalpojumi 4 091 5 248 

2.2. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 
3 619 1 836 

2.3. Pamatkapitāla veidošana 313 0 

 3. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 8 023 7 084 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 0 301 

3.2. Atpūta, kultūra un reliģija 4 542 5 425 

3.3. Izglītība 3 481 1 058 

3.4. Sociālā aizsardzība 0 300 

 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumi 2019. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 9 % jeb 675  eiro. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumi 2019. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 12 % jeb 939 eiro.  

   2019. gada izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem, jo naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda 

2,2 tūkst. eiro.  

   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra norāda ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

   2019. gada ziedojumu budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām 

89 % jeb 5,8  tūkst. eiro un ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 11 % jeb 

750 eiro. 

. 

   Ziedojuma budžeta 2019.  gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2018. gadu, tūkst. eiro 

 

  
   Ziedojuma budžeta ieņēmumi no juridiskām personām salīdzinot ar 2018. gadu ir palielinājušies par 

40 % jeb 1,6 tūkst eiro, bet ieņēmumi no fiziskām personām samazinājušies par 76 % jeb 2,3 tūkst. eiro. 

   Ziedojuma budžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

   Sakarā ar 2019. gada ziedojuma budžeta ieņēmumu samazinājumu, arī izdevumi salīdzinot ar 

2018. gadu ir samazinājušies. 
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   Ziedojuma budžeta izdevumu struktūra (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 
 

   Lielākā daļa ziedojumu 77 %, jeb 5,4 tūkst. eiro tiek izmantoti saskaņā ar ziedotāja norādījumiem un 

lielākā daļa ir kultūras pasākumu nodrošināšanai (galvenokārt pagastu svētku organizēšanai), bet 15 % 

jeb 1 tūkst. eiro ir izglītībai.  

   2019. gadā 4 % jeb 300 eiro izlietoti ziedojumi sociālai aisardzībai (no saņemtā ziedojuma Tārgales 

pagasta daudzbērnu ģimenēm) un vispārējiem vadības dienestiem 4 % jeb 301 eiro (no saņemtā 

ziedojuma Popes pagasta svētkiem). 

 

4.4. Pašvaldības budžeta 2020. gada plāns 
 

   Ventspils novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no konsolidētā pamatbudžeta un konsolidētā 

ziedojuma budžeta. Konsolidācijā ir iekļautas  pašvaldības iestādes (Ventspils novada pašvaldība, 

Ventspils novada Sociālais dienests un Ventspils novada Annahites pamatskola). 

 

Rādītāja nosaukums 
Plāns 

2020. gads 

 1. IEŅĒMUMI KOPĀ 15 697 791 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 7 446 774 

1.1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 6 048 574 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 263 200 

1.1.3. Dabas resursu nodoklis 135 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 414 370 

1.2.1. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva 22 600 

1.2.2. Naudas sodi un sankcijas 6 000 

1.2.3. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 35 770 

1.2.4. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 
350 000 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 958 276 

1.4. Transferti 6 878 371 

1.4.1. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 
  

1.4.2. Valsts budžeta transferti 6 638 371 

1.4.3. Pašvaldību budžeta transferti 240 000 

 2. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) 17 725 149 

2.1. Atalgojums  6 184 170 

2.2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 
1 522 408 

2.3. Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 36 852 

2.4. Pakalpojumi 4 072 985 

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

neuzskaita kodā 5000 
1 509 915 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 10 301 

2.7. Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 91 681 

2.8. Procentu izdevumi 500 

Vispārējie valdības 
dienesti

4%

Atpūta, kultūra un 
reliģija

77%

Izglītība
15%

Sociālā aizsardzība
4%
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2.9. Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 424 122 

2.10. Sociālie pabalsti 810 678 

2.11. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 583 675 

2.12. Pamatkapitāla veidošana 2 477 862 

 3. IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 17 725 149 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 995 632 

3.2. Ekonomiskā darbība 2 543 824 

3.3. Vides aizsardzība (DRN) 281 961 

3.4. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3 534 267 

3.5. Atpūta, kultūra un reliģija 1 102 632 

3.6. Izglītība 6 197 731 

3.7. Sociālā aizsardzība 1 069 102 

 

 

   No 2020. gada speciālais budžets tika apvienots ar pamatbudžetu. Saņemtais dabas resursu nodoklis un 

mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ir iekļauti pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos. 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2020. gada budžetā plānots, ka kopējie ieņēmumi būs 15,7 milj. eiro. 

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienības uzturēšanai, novada teritorijas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai 

2020. gadā plānoti 17,7 milj. eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 3,3 milj. eiro. 

 

   Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2020. gadam ir apstiprināti 1 817 eiro apmērā, kas ir 

naudas līdzekļu atlikums uz gada sākuma. 

 

4.5. Pašvaldības saistību un garantiju apjomi 
 

    Pārskatā par pašvaldības saistību un garantiju apjomu 2019. gadā uzrādītais kopējais aizņēmumu 

atlikums sākumā ir 17,1 milj. eiro, bet atlikums perioda beigās ir 18,2 milj. eiro. Visi aizņēmumi ir ņemti 

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

 
Periods Aizņēmuma līguma 

summa 

Parāds uz pārskata gada 

sākumu, EUR 

Parāds uz pārskata 

perioda beigām, EUR 

Izmaiņas (+, / ), 

EUR 
2019. gads 23 485 639 17 152 463 18 216 628 1 064 165 

 

   Lielākie aizņēmumi  2019. gadā ir Pašvaldību autoceļu pārbūvei un Jūrkalnes dabas un atpūtas parka 

izveidei un pilnveidošanai. 

   2019. gadā saņemti jauni aizņēmumi Valsts kasē, līdz ar to pašvaldības aizņēmumu atlikums 

palielinājies par 6 % jeb 1  milj. eiro. 

 

  Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 2019. gadā, eiro 
  

 

N.p.k. Mērķis 
Aizņēmuma līguma  

summa 

1 Pārjaunojuma līgums "Vides programma-Puzes pagasts" 24 415 

2 
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts  "Drošs krasts un 

jūra Latvijā un Igaunijā "Droša jūra"   
28 650 

3 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts  "Dzīve tīrākā vidē- 

labākai nākotnei!" 
138 441 

4 
Projekts "Kanalizācijas tīklu pārbūve posmā no Popes pamatskolas līdz 

kanalizācijas sūkņu stacijai nekustamā īpašumā "Smēdes" Popes pag.  
91 600 

5 
EJZF projekts " Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā" 

īstenošana 
156 392 

6 
ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļa Uz-16 "Rukši-Lielais tilts" pārbūve Užavas 

pag.   
97 925 
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7 ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļu pārbūve Vārves pag.” 250 543 

8 
ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļa T-1 " Krievlauki-Ezernieki"  pārbūve 

Tārgales pag.  
176 479 

9 

ERAF projekts "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" (Jūrkalnes dabas un 

atpūtas parka izveide un pilnveidošana)  

254 020 

10 

ERAF projekts "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" (Ventiņu-lībiešu 

gājēju un velosipēdu celiņa izbūve posmā no 6.996km līdz 7.356km Tārgales 

pagastā) 

50 269 

KOPĀ 1 268 734 

 

4.6. Pārskats par debitoriem un kreditoriem  

 
 

N.p.k. Nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 

31.12.2019., EUR 

Pārskata perioda 

sākumā 

01.01.2019., EUR 

Izmaiņas  

EUR (+,-) 

1 Debitori - kopā (neto vērtībā) 901 496 871 915 29 581 

2 Kreditori - kopā 19 565 215 19 203 729 361 486 

 Debitori 2019. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par 3.4 % jeb  30 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. 

 

Kreditori, salīdzinot 2019. gadu pret 2018. gadu, ir palielinājušies par 2 % jeb 361 tūkst. eiro. Būtiskākais 

palielinājums 253 tūkst. eiro ir ilgtermiņa aizņēmumiem.  
 

  Galvojumi un būtiskās izmaiņas pārskata periodā 

   Pašvaldība galvojumus izsniegusi SIA “VNK Serviss”, kas uz 2019. gada sākumu sastāda 

3.8 milj. eiro, bet uz gada beigām 4.2 milj. eiro. Galvojumu palielinājums uz 2019. gada beigām ir 

378 tūkst. eiro. 2019. gadā ir 3 jauni galvojumi. 

SIA “VNK Serviss” izsniegtie galvojumi, eiro 

Mērķis Pārskata perioda 

sākumā, EUR 

Pārskata perioda 

beigās, EUR 

Puzes katlumājas rekonstrukcija Puzes pagastā  436 008 420 296 

Siltumapgādes sistēmas izbūve Užavas pagastā  1 240 810 1 198 478 

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība - jauna siltumavota 

būvniecība  
955 510 919 790 

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība - siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve 
132 321 124 420 

Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Ugāle  254 950 234 950 

Ūdenssaimniecības attīstība Ugālē - II kārta 161 298 153 882 

Ventavas katlumājas rekonstrukcija Vārves pagastā  608 243 608 243 

Usmas pagasta katlu mājas efektivitātes paaugstināšana  0 357 129 

Ārējās ūdensapgādes pārbūve Ventavā, Vārves pagastā  0 75 500 

Ārējās ūdensapgādes pārbūve Vārvē, Vārves pagastā  0 74 235 

Kopā 3 789 140 4 166 923 
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4.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma struktūra un novērtējums 

 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, eiro 

Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās (31.12.2019.) 

Pārskata perioda 

sākumā (01.01.2019.) 
Izmaiņas (+/-) 

1 Dzīvojamās ēkas 224 168 670 772 -446 604 

2 Nedzīvojamās ēkas 10390605 8447635 1 942 970 

3 Transporta būves 8 896 543 8 327 079 569 464 

3.1. Ceļi 7320057 6652118 667 939 

3.2. Ielas 866 698 951 749 -85 051 

3.3. Tilti 709 788 723 212 -13 424 

4 Zeme  5 269 798 5 767 441 -497 643 

4.1. Zeme zem ēkām un būvēm 1417123 2498417 -1 081 294 

4.2. kultivētā zeme 929632 2548260 -1 618 628 

4.3. atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 60513 60513 0 

4.4. pārējā zeme (meža zeme, kapu terit.) 2862530 660251 2 202 279 

5 Inženierbūves 4460947 5669938 -1 208 991 

6 Pārējais nekustamais īpašums 3395880 3456534 -60 654 

Zeme, ēkas un būves kopā 32 637 941 32 339 399 298 542 

 

   Kopumā Zemju, ēku un būvju kopsumma 2019. gada beigās salīdzinājumā ar gada sākumu ir 

palielinājusies par 1 % jeb 299 tūkst. eiro.  

Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda 2019.gadā nostiprinātie nekustamie īpašumi 

Īpašuma 

nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Zemes 

platība (ha) 

Kadastrālā 

vērtība (EUR) Datums 

Nodalījuma Nr. 

(Zemesgrāmata) 

Smilšu iela   1 9813 002 0118 0,4142 290,00 02.10.2019 100000593490 

Krasta iela   1A 9813 003 0004 0,0352 25,00 16.09.2019 100000592893 

Lielā iela  36A 9813 003 0216 0,1699 1444,00 11.12.2019 100000595768 

Lielā iela  44A 9813 003 0225 0,0397 380,00 25.11.2019 100000595180 

Jelgavas iela  59 9813 004 0223 4,9488 3464,00 11.09.2019 100000592746 

Amālnieki 9813 005 1001 12,2400 11816,00 30.08.2019 100000592394 

Gaismas iela   5 9833 001 0114 0,5800 1004,00 26.09.2019 100000593219 

Elzas 9833 001 0166 3,1300 2321,00 10.09.2019 100000592724 

Mazzemes 9833 004 0145 4,1700 3543,00 18.09.2019 100000592989 

Lielzemes 9833 004 0151 4,4700 3802,00 14.08.2019 100000591929 

Pārupes 9833 004 0165 0,3300 178,00 08.10.2019 100000593647 

Upenieki 9833 004 0166 1,5900 1068,00 10.10.2019 100000593635 

Piltenes pilsētas 

izgāztuve 9833 008 0040 2,2000 430,00 11.12.2019 100000595736 

Jelgavas iela 61 9833 008 0048 4,3184 2993,00 14.08.2019 100000591956 

Jelgavas iela 85 9833 008 0083 2,1526 1492,00 09.09.2019 100000592719 

Bestes ceļš  25 9833 008 0096 1,8620 1290,00 11.09.2019 100000592799 

Bestes ceļš  19 9833 008 0099 3,9669 2777,00 10.09.2019 100000592689 

Bestes ceļš   7 9833 008 0101 2,1922 1535,00 11.09.2019 100000592777 

Celmi 9844 007 0149 2,5225 1817,00 01.10.2019 100000593418 

Vārpatas 9844 007 0169 1,4528 906,00 25.09.2019 100000593093 

Rotas 9844 007 0177 0,6168 379,00 30.09.2019 100000593223 

Poras 9844 007 0224 2,0273 1624,00 01.10.2019 100000593414 

Stūrīši 9844 007 0305 0,0624 25,00 30.09.2019 100000593266 

Ruškalnu kapsēta 9844 009 0070 1,7400 950,00 26.09.2019 100000593177 
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Lupīnas 9844 012 0054 5,4000 1087,00 10.12.2019 100000595695 

Tulpes 9860 011 0062 0,3232 3115,00 27.12.2019 100000596282 

"Priedes 25" 9866 008 1525 0,0608 1210,00 25.11.2019 100000595241 

Jaunbirzgaļi 9866 017 0093 4,2166 4016,00 30.12.2019 100000596313 

Tārtiņi 9866 018 0101 1,3439 1206,00 23.12.2019 100000596273 

Ķīri 9866 021 0040 0,9800 810,00 07.10.2019 100000593555 

Kurzeme  42 9866 024 0542 0,0600 1194,00 25.03.2019 100000587650 

"Arodi" 9866 026 0229 0,1044 1190,00 18.04.2019 100000588499 

Māteru skola 9870 006 0154 1,2900 6605,00 06.12.2019 100000595659 

Rīgas šoseja 10A 9870 011 0077 0,1903 6579,00 09.04.2019 100000588196 

Havila 9870 014 0078 0,7000 665,00 04.10.2019 100000593543 

Darbnīcas 9874 006 0278 0,3501 8916,00 15.04.2019 100000588320 

Vendzavas 

kapsēta 9878 006 0125 0,6700 281,00 02.01.2019 100000585150 

Pasiekstes kapi 9884 004 0063 2,9600 1989,00 24.04.2019 100000588631 

Kalnmaļu kapi 9884 005 0030 0,8560 599,00 20.11.2019 100000595113 

Ķikuti 9884 006 0100 1,6500 1996,00 20.11.2019 100000595058 

Brīvnieki 9884 007 0059 1,2546 1338,00 02.08.2019 100000591518 

Griķi 9884 013 0149 0,3400 326,00 22.11.2019 100000595228 

Vērdiņi 9884 013 0179 0,5462 3878,00 22.11.2019 100000595123 

Ventas iela  33 9884 014 0094 0,3100 4782,00 10.09.2019 100000592686 

Dīķīši 2 9884 014 0285 1,8700 586,00 19.11.2019 100000594998 

Ainavas 9890 001 0530 3,2557 2752,00 14.05.2020 100000600387 

Pameži 9890 005 0073 13,8700 11327,00 31.07.2019 100000591536 

Laidzes kapi 9894 002 0087 0,6800 324,00 28.05.2019 100000589602 

Birztalas 9894 005 0136 0,3871 3427,00 14.05.2019 100000589084 

Dzirnavezers 9894 006 0051 5,2500 499,00 11.01.2019 100000585381 

 

Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda 2019. gadā nostiprinātie dzīvokļu īpašumi 

Dzīv.īp. nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Platība 

(kv.m.) 

Kadastrālā 

vērtība (EUR) Datums 

Nodalījuma Nr. 

(Zemesgrāmata) 

Lauku iela   2 - 2 9813 900 0162 38,20 2406,00 08.01.2019 262 

Maija iela  14 - 10 9813 900 0163 73,50 5679,00 09.01.2019 340 

Lauku iela   2 - 21 9813 900 0164 57,10 4125,00 02.01.2019 262 

Maija iela  12 - 10  9813 900 0165 45,70 3907,00 20.03.2019 342 

Rožu iela   2 - 6 9813 900 0166 48,20 3694,00 27.05.2019 295 

Lauku iela   2 - 19 9813 900 0167 56,00 3700,00 03.06.2019 262 

Rožu iela   4 - 1 9813 900 0168 39,50 2408,00 30.05.2019 296 

Rožu iela   4 - 8 9813 900 0169 39,70 2623,00 04.06.2019 296 

Maija iela   5 - 5 9813 900 0170 34,80 2563,00 08.07.2019 261 

Maija iela   5 - 2 9813 900 0171 34,80 2348,00 14.10.2019 261 

Maija iela  12 - 6 9813 900 0172 45,30 3873,00 10.10.2019 342 

Peldu iela   9 - 22 9813 900 0173 79,50 5684,00 17.10.2019 299 

Lielā iela   4A - 4 9813 900 0174 77,40 5054,00 22.10.2019 229 

Maija iela  14 - 11 9813 900 0175 58,50 4520,00 04.12.2019 340 

Maija iela  14A - 27 9813 900 0176 52,40 3862,00 05.12.2019 341 

Lielā iela   4A - 11 9813 900 0177 61,30 3941,00 03.12.2019 229 

Maija iela  14A - 3 9813 900 0178 51,10 3443,00 04.12.2019 341 
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Maija iela  14 - 9 9813 900 0179 58,90 4551,00 03.12.2019 340 

Lielā iela   6 - 27 9813 900 0180 54,60 4650,00 06.12.2019 228 

"Varavīksnes" - 2 9844 900 0050 48,00 1439,00 14.02.2019 100000583427 

"Varavīksnes" - 1 9844 900 0051 42,30 1269,00 14.02.2019 100000583427 

"Vītoli" - 7 9844 900 0052 69,20 2003,00 15.03.2019 100000243980 

"Varavīksnes" - 5 9844 900 0053 41,70 1384,00 25.03.2019 100000583427 

"Vītoli" - 15 9844 900 0055 54,00 1751,00 11.04.2019 100000243980 

"Vītoli" - 23 9844 900 0056 34,30 1107,00 27.05.2019 100000243980 

"Rozes" - 6 9860 900 0145 46,70 1320,00 14.06.2019 316 

"Krasti" - 10 9860 900 0146 60,60 1846,00 29.11.2019 330 

"Celtnieki 2" - 19 9866 900 0262 55,20 4965,00 04.01.2019 666 

"Celtnieki 2" - 10 9866 900 0264 68,40 5947,00 19.12.2019 666 

Rūpnīcas iela 2 - 36 9870 900 0340 61,00 5091,00 07.01.2019 89 

Rūpnīcas iela 8 - 50 9870 900 0343 56,30 4023,00 21.03.2019 427 

Skolas iela 5 - 11 9870 900 0344 60,80 1997,00 26.03.2019 100000472540 

Rūpnīcas iela 8 - 18 9870 900 0345 64,70 4655,00 05.04.2019 427 

Skolas iela 5 - 10 9870 900 0346 75,40 2490,00 09.04.2019 100000472540 

Skolas iela 2 - 12 9870 900 0347 56,30 4897,00 11.04.2019 418 

Rūpnīcas iela 2 - 41 9870 900 0348 31,40 2535,00 31.05.2019 89 

"Salas" - 17 9870 900 0349 35,20 2716,00 04.06.2019 100000003957 

Rūpnīcas iela 2 - 58 9870 900 0350 61,70 5152,00 30.05.2019 89 

Rīgas šoseja 9 - 4 9870 900 0351 46,20 1686,00 06.06.2019 434 

Rīgas šoseja 6 - 1 9870 900 0352 55,40 2448,00 20.06.2019 431 

Rūpnīcas iela 4 - 13 9870 900 0353 38,50 3193,00 17.06.2019 425 

Rūpnīcas iela 3 - 31 9870 900 0354 44,80 3363,00 18.06.2019 426 

Rūpnīcas iela 3 - 48 9870 900 0355 36,70 2755,00 13.06.2019 426 

Rūpnīcas iela 3 - 14 9870 900 0356 38,80 3036,00 13.06.2019 426 

Rūpnīcas iela 3 - 45 9870 900 0357 61,70 4921,00 13.06.2019 426 

Rūpnīcas iela 3 - 32 9870 900 0358 29,20 2192,00 13.06.2019 426 

"Zemdegas" - 6 9870 900 0361 56,90 4606,00 14.10.2019 100000003949 

Skolas iela 5 - 5 9870 900 0362 75,80 2503,00 11.10.2019 100000472540 

Skolas iela 1 - 1 9870 900 0363 42,70 3763,00 11.10.2019 420 

"Īves" - 8 9870 900 0365 75,40 5127,00 13.11.2019 100000003956 

"Salas" - 18 9870 900 0366 54,10 4219,00 03.12.2019 100000003957 

"Dimanti" - 10 9874 900 0049 74,90 4629,00 21.03.2019 100000500624 

"Briljanti" - 14 9874 900 0055 34,80 2047,00 24.10.2019 100000501399 

"Mežrozītes" - 4 9878 900 0048 56,70 4670,00 09.01.2019 249 

"Mežrozītes" - 11 9878 900 0049 37,60 3097,00 08.01.2019 249 

"Selgas" - 7 9878 900 0050 47,00 3765,00 04.01.2019 248 

"Selgas" - 10 9878 900 0051 47,50 4092,00 09.01.2019 248 

"Bangas" - 5 9878 900 0052 57,80 4580,00 05.06.2019 246 

"Krāces" - 16 9878 900 0053 71,40 5192,00 05.06.2019 247 

"Bangas" - 1 9878 900 0054 57,30 4173,00 05.06.2019 246 

"Bangas" - 6 9878 900 0055 72,80 5768,00 05.06.2019 246 

"Buras" - 18 9878 900 0056 60,80 4846,00 10.10.2019 250 

"Krāces" - 6 9878 900 0057 54,00 3995,00 03.12.2019 247 

"Bangas" - 9 9878 900 0058 58,60 4643,00 03.12.2019 246 

"Zūras 4" - 23 9884 900 0292 58,10 3910,00 04.01.2019 347 
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"Zūras 1" - 14 9884 900 0294 38,40 2873,00 04.01.2019 353 

"Zūras 1" - 4 9884 900 0295 50,90 3808,00 04.01.2019 353 

"Zūras 1" - 15 9884 900 0296 47,90 3584,00 04.01.2019 353 

Ventas iela 10 - 5 9884 900 0297 91,70 5997,00 19.02.2019 374 

"Dzeņi" - 12 9884 900 0298 45,00 3976,00 05.03.2019 439 

"Zūras 5" - 4 9884 900 0299 71,50 5023,00 05.04.2019 349 

Skolas iela 7- 5 9884 900 0300 38,30 2713,00 07.06.2019 100000005385 

Skolas iela 5 - 6 9884 900 0301 34,70 2714,00 18.10.2019 412 

"Zūras 1" - 11 9884 900 0302 38,10 2607,00 29.11.2019 353 

"Zūru pagasta nams" - 4 9884 900 0303 26,00 1034,00 17.12.2019 434 

"Jaunmuiža 2" - 2 9884 900 0304 41,80 1914,00 04.12.2019 454 

"Zūras 5" - 19 9884 900 0305 55,70 3668,00 17.03.2020 349 

"Tērces" - 6 9890 900 0039 68,80 2118,00 09.01.2019 161 

"Saulītes" - 4 9890 900 0041 56,50 2412,00 12.02.2019 100000584034 

"Ausekļi" - 3 9890 900 0042 28,10 786,00 18.02.2019 100000583733 

"Akmentiņi" - 20 9890 900 0043 35,10 954,00 19.03.2019 100000527674 

"Akmentiņi" - 21 9890 900 0044 70,80 1903,00 18.03.2019 100000527674 

"Tērces" - 4 9890 900 0045 69,90 2155,00 19.03.2019 161 

"Tērces" - 20 9890 900 0046 35,30 1101,00 19.03.2019 161 

"Akmentiņi" - 17 9890 900 0047 35,10 874,00 08.04.2019 100000527674 

"Akmentiņi" - 19 9890 900 0048 51,60 1401,00 04.06.2019 100000527674 

"Tērces" - 2 9890 900 0049 69,90 1980,00 09.10.2019 161 

"Akmentiņi" - 1 9890 900 0050 91,30 3343,00 24.09.2019 100000527674 

"Akmentiņi" - 24 9890 900 0051 70,80 1903,00 15.11.2019 100000527674 

"Akmentiņi" - 22 9890 900 0052 51,60 1401,00 15.11.2019 100000527674 

"Purenes" - 4 9894 900 0038 78,90 3967,00 06.06.2019 93 

"Liepas" - 1 9894 900 0039 75,10 3933,00 18.10.2019 100000178273 

 

4.8. Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās  

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

  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

SIA “VNK Serviss” Summa, EUR 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2019.  610 221 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2019.  1 081 585 

Izmaiņas  (+,-)  -471 364 

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai pašvaldība 2019. gadā ieguldījusi 45 tūkst. eiro. 
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 
2019. gadā 

   Ventspils novada administratīvajā teritorijā ir aptuveni 92 km gara robeža ar Baltijas jūru. Dabas 

daudzveidība un unikālā ainaviskā vērtība ir gan nozīmīgs novada dabas resurss, gan arī var sniegt 

sociālos un ekonomiskos ieguvumus. Baltijas jūras piekraste piesaista investorus un atjaunojamās vēja 

enerģijas attīstītājus, jo piekrastes teritorijās ir Latvijā ir vislielākie vēja ātrumi – valdošo rietumu vēju 

gada vidējais ātrums ir 5,1–5,4 m/s. 

 

   Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija kā novada nākotnes specializāciju identificē 

atjaunojamās enerģijas ražošanu, un jau pašlaik vairākos novada pagastos izvietotas gan atsevišķas vēja 

elektrostacijas, gan izveidoti vēja parki. Novada vēlamā telpiskā struktūra Attīstības stratēģijā norāda uz 

nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu inženierkomunikāciju attīstību, kas sekmētu kvalitatīvas dzīves 

vides un uzņēmējdarbības attīstību alternatīvo enerģijas avotu (vēja, ūdens, saules enerģijas) 

izmantošanā. 

 

   Attīstības stratēģijas vadlīnijas precīzi norāda uz nepieciešamību, līdz ar atbalstu alternatīvo enerģijas 

avotu (vēja, ūdens, saules enerģija) pielietošanai, attīstības plānošanas dokumentos noteikt noteikumus 

vēja elektrostaciju izvietošanai, saskaņojot dažādas intereses. Pie tam arī valsts mērogā Nacionālajā 

enerģētikas un klimata plānā noteikts, ka līdz 2030. gadam nepieciešams ievērojami palielināt kopējo 

vēja turbīnu uzstādīto jaudu, sasniedzot vismaz 800 MW. Tādējādi Ventspils novads var dot būtisku 

ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā. 

 

   Ņemot vērā novada teritorijā pieejamos dabas resursus, radusies gan vietējo, gan ārzemju investoru 

interese par atjaunojamās enerģijas attīstību un saņemti vairāki iesniegumi detālplānojumu un 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai vēja elektrostaciju (turpmāk VES) būvniecībai. 

 

   Pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu SIA “Jaunpope", reģ. Nr. 41203001508, 

piederošā nekustamā īpašumā “Sārce”, kadastra numurs 9856 003 0167, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 9856 004 0061 Popes pagastā, Ventspils novadā, sakarā ar plānoto četru vēja elektrostaciju 

būvniecību. 

 

   Pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu SIA “AMagro", reģ. Nr. 51203060861, 

piederošajā nekustamā īpašuma “Vecventa”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9833 001 0089, 

Piltenes pagastā, Ventspils novadā, sakarā ar plānoto divu vēja elektrostaciju būvniecību. 

 

   Organizētas sanāksmes ar SIA “KURSA MRU", reģ. Nr. 41203004909 un SIA “LĪCĪŠI”, reģ. Nr. 

41201004177 un Dānijas vēja elektroenerģijas kompānijas “Baltic Renewables” pārstāvjiem par 

iespējamo, šobrīd Latvijā esošo lielāko vēja elektrostaciju būvniecību Tārgales un Popes pagastos. Vēja 

elektrostacijas plānots izvietot Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā, starp Ventspili un Popi 

autoceļa A10 un 110 kV elektrolīnijas tuvumā. Sākuma izpētes stadijā ir identificētas 10 potenciālās VES 

atrašanās vietas. Prognozējams, ka VES maksimālais augstums sasniegs ~ 250 m,  rotoru diametrs 

~ 200 m  un aizsargjoslas rādiuss ~ 375 m. Plānotā jauda ~ 4–8 MW (katrai VES), maksimālā kopējā – 

80 MW. Lai nodrošinātu VES uzstādīšanu un ekspluatāciju, plānots attīstīt esošo infrastruktūru – 

pievedceļus, VES uzstādīšanas laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas. Katras VES 

būvniecības laikā tiks izmantota ~ 50m x 100m  teritorija. Pēc būvniecības pabeigšanas daļā no teritorijas 

tiks atjaunots mežs. Lai nodrošinātu VES uzstādīšanu, tiks izmantots gan esošais ceļu tīkls, gan tiks 

veikta jaunu pievedceļu būvniecība. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, šobrīd VES 

būvniecība minētajās teritorijās nav pieļaujama, jo plānotā darbība paredzēta mežu teritorijā, kur VES 

būvniecība nav atļauta. Lai īstenotu ieceri, izstrādājams lokālplānojums vai teritorijas plānojuma 

grozījumi. 
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   Pieņemts lēmums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 

9866 002 0022 Tārgales pagastā, Ventspils novadā, sakarā ar plānoto savrupmājas būvniecību, jo saskaņā 

ar Ventspils novada teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums “Alki” Tārgales pagastā 

atrodas Lūžņas ciema teritorijā, Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā, Ovišu dabas lieguma regulējamā 

režīma zonā. Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas īpašums atrodas savrupmāju 

apbūves teritorijā (DzS2), kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūve noteikumiem atļauta 

savrupmāju apbūve un TIN3, kas nozīmē, ka pirms konkrēta attīstības priekšlikuma īstenošanas, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājams detālplānojums. 

 

   2019. 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, kā arī veiktas konsultācijas un 

informācijas sniegšana esošiem un potenciālajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem par  nekustamo 

īpašumu izmantošanas veidiem. 

 

2020. gadā  

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

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

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

 

   2020. gadā pieņemts lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi vēja elektrostaciju būvniecībai nekustamos 

īpašumos Ventspils novada Tārgales pagastā, ar kadastra numuriem: 9866 010 0034, 9866 010 0069, 

9866 010 0009, 9866 010 0056, 9866 010 0095, 9866 010 0048, 9866 010 0081, 9866 010 0053, 9866 

010 0008, 9866 010 0105, 9866 010 0110, 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0098, 9866 015 

0009, 9866 015 0097, 9866 015 0012, 9866 015 0011, 9866 015 0017, 9866 015 0015, 9866 015 0038, 

9866 015 0102, 9866 015 0108, 9866 015 0171, 9866 015 0036, 9866 015 0107, 9866 015 0003, 9866 

015 0109, 9866 015 0089, 9866 015 0104, 9866 015 0060, 9866 015 0061, 9866 015 0051, 9866 015 

0112, 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023 0053, Popes pagastā, ar kadastra numuriem 9856 003 

0202 un 9856 003 0203, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu. 

 

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu, 

nodrošināt teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1. 

panta pirmās daļas 8. punktā noteikts, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības 

ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un 

apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvai teritorijai vai 

tās daļai un nemot vērā, ka Ventspils novada teritorijas plānojuma īstenošana uzsākta 2016. gadā un tā 

realizācijas laikā tika konstatētas vairākas neprecizitātes un nepilnības, kas būtu papildināmas vai 

labojamas, līdz ar to plānots uzsākt Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.  

 

   2020. gadā plānots veikt 2019. gadā uzsākto detālplānojumu izstrādes procesa uzraudzību, informācijas 

sniegšanu un ievietošanu  Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), piedalīties 

Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē.  

 

   Ventspils novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam ietvaros paredzēts izstrādāt Ventspils 

novada Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanas plānu un veikt pētījuma izstrādi “Ventspils novada 

ainavas un to vērtības”, kā arī sadarboties ar iestādēm un organizācijām par teritorijas attīstības 

plānošanas jautājumiem, turpināt sniegt konsultācijas, atzinumus uz fizisko un juridisko personu, 

institūciju iesniegumiem par plānotās darbības (būvniecības, karjeru izveides, apmežošanas iespējām, 

u.c.) atbilstību teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām un atļautajai izmantošanai.  
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Galvenie uzdevumi, prioritātes un pasākumi  

   

   2019. gada sākumā uzsākta Ventspils novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde. 

Izstrādes laikā veikta iedzīvotāju, uzņēmēju anketēšana, noorganizētas  četras tematiskās darba grupas 

par tēmām:  “Sabiedrība”, Dzīves vide un infrastruktūra”, “Pārvaldība” un “Ekonomika”, kuru rezultāti 

izvērtēti un iekļauti programmas sadaļā “Pašreizējās situācijas raksturojums”. 30.09.2019. noorganizēta 

atkārtota novada uzņēmēju diskusija.  

 

   Ar 28.11.2019. Ventspils novada domes lēmumu (prot. Nr. 53. 2§. “Par Ventspils novada Attīstības 

programmas 2020.–2026. gadam projekta un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai”. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie  ierosinājumi no sabiedrības apkopoti un sniegtas atbildes. Plānots, 

ka Attīstības programmu apstiprinās 2020. gada 1. ceturksnī. 

 

   Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 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. 

  

  2019. gadā uzbūvēta un nodota ekspluatācijā Ugāles sporta manēža ar telpas apjomu 2100 m2, kurā var 

organizēt vietējā un valsts mēroga sporta sacensības. 

 

   Tārgales pagastā izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš 375 m garumā, iegādāti, uzstādīti trenažieri 

Ugāles pagastā un Piltenes pilsētā. 

 

   2019. gadā turpinājušās ESF (Eiropas Sociālais fonds) projekta “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS 

NOVADĀ!” (vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/054) dažādas veselību veicinošas un slimību profilakses 

aktivitātes. 2019. gadā notikušas sekojošas aktivitātes: peldēšanas nodarbības bērniem, jauniešiem, 

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

par veselīgu uzturu bērniem, jauniešiem pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī vingrošanas nodarbības 

pieaugušajiem. 

 

   2019. gada nogalē noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks” par būvdarbiem Rūpnīcas ielā 6 Ugāles 

ciemā, Ugāles pagastā  (ESF projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei 

Ugāles pagastā”), kur ēkas pirmajā stāvā tiks izveidoti 5 dzīvokļi, otrajā stāvā 3 dzīvokļi, papildus 

pirmajā stāvā, apvienojot divas telpas tiks veidota koptelpa ar veļas mazgājamo mašīnu, kur pašvaldības 

apmaksāts darbinieks, sniegs dažāda veida konsultācijas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

saņēmējiem – individuālās konsultācijas, piemēram, par budžeta plānošanu, darba meklējumiem, 

interesantām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā rīkoties ar veļas mašīnu u.c.  

Rūpnīcas ielas 6 ēkai tiks veikta jauna pacēlāja izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem ēkas dienvidu 

fasādē visu piecu stāvu augstumā ar izejām esošo koridoru logu vietā, pielāgojot ailes. Pacēlājam tiks 

nodrošināta piekļuve no ēkas pagalma, izbūvējot bruģētu ietvi. 

 

   2019. gada organizēts projektu konkurss nevalstiskā sektora aktivitātēm “Mēs savā novadā”, kurā 

izvērtēti un atbalstīti 9 projekti par kopējo summu 4 084,38 eiro. 

 

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

   IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība.  

 

   2019. gadā īstenoti dažādi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēti 

projekti:  

   Ances pagastā – projekts “Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana 

pašvaldības īpašumā “Ances muiža”” kā ietvaros veikti sabiedriskā centra “Ances muiža” atjaunošanas 

darbi un teritorijas labiekārtošana. Kopējais budžets 184 624,98 eiro, no tiem ELFLA 45 000 eiro, 

pašvaldības finansējums 139 624,98 eiro; 
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   Popes pagastā – projekts “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve”, kā ietvaros veikta Popes estrādes 

skatītāju zonas pārbūve par kopējo budžetu 393 541,31 eiro, no tiem ELFLA 45 000 eiro, pašvaldības 

finansējums 348 541,31 eiro; 

 

   Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” ietvaros 

Piltenes vidusskolas telpās aprīkota publiski pieejama trenažieru zāle. Projekta kopējās izmaksas  

17 094,55 eiro: ELFLA 9 412,04 eiro, pašvaldība – 7 682,51 eiro. 

 

   Izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu, Vārves pagastā 

īstenots projekts “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā Vārves pagastā” kā ietvaros veikta 

piebraucamā ceļa 30 m garumā līdz Ventai ierīkošanu, ko izmanto arī VUGD tehnika ar atbilstošu 

infrastruktūru ūdens ņemšanas vietai, laivu piestātnes ar pontona laipu izbūve un krasta joslas attīrīšana 

aptuveni 80 metru garā joslā, esošo piebraucamo ceļu atjaunošana un pārbūve ar kopējo garumu 220m, 

automašīnu stāvlaukuma ierīkošana, atpūtas zonas labiekārtošana, t.sk. pludmales volejbola laukuma, 

skatu laukuma, pārģērbšanās kabīņu, tualešu u.c. ierīkošana un uzstādīšana. Projekta kopējās izmaksas 

186 934,79 eiro, no kurām EJZF sastāda 72 911,62 eiro, bet pašvaldības finansējums – 114 023,17 eiro. 

 

   Izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenoti sekojoši projekti: 

   Veikta Ventiņu - lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve Tārgales pagastā (izmaksu kopsumma 77 

243,74 eiro, no tām ERAF 42 728,78 eiro, pašvaldības finansējums – 32 629,87 eiro, bet valsts –  

1 885,09 eiro); 

 

   SAM 5.5.1 programmas projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros Jūrkalnes pagasta Ugunspļavā izbūvēts Vējturu 

nams – vieta sabiedriskiem un kultūras pasākumiem. Projekta kopējās izmaksas 389 032,95 eiro, no tām 

ERAF 215 917,30 eiro, valsts – 9 525,76 eiro, bet pašvaldības – 163 589,89 eiro; 

 

   Veikta videonovērošanas kameru uzstādīšana Piltenē (2 kameras), Ugālē (2 kameras), Vārves pagastā 

(4 kameras). Projekta kopējās izmaksas ir 9 682,39 eiro, no kā ERAF – 7 769,33 eiro, valsts – 457,02 

eiro, bet pašvaldība - 914,04 eiro; 

 

    Baltijas jūras piekrastes sakopšana projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana". Kopējais LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonds) finansējums projektam ir 25 649,56 

eiro; 

 

   Izbūvēta Usmas ezera dabas taka (Latvijas – Lietuvas pārrobežu programma) projekta UNIGREEN 

ietvaros, izvietots informatīvais stends, iegādāts un uzstādīts apmeklētāju skaitītājs un notikušas vides 

gidu mācības. Projekta kopējais budžets sastāda 52 317,78 eiro, no kuriem ERAF – 34 324,16 eiro, bet 

pašvaldības finansējums – 17 993,62 eiro; 

 

    Degradētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rūpnīcas ielā 7 Ugālē, Ugāles pagastā, demontāža 

(Latvijas–Lietuvas pārrobežu programma). Projekta kopējās izmaksas 149 829,09 eiro, no kurām ERAF – 

127 354,73 eiro, valsts – 7 491,45 eiro, pašvaldība – 14 982,91 eiro. 

 

Zivju resursu aizsardzībai Ventspils novada publiskajos ūdeņos īstenoti sekojoši projekti: 

   Marķēšanas sistēmas ieviešana zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada 

publiskajās ūdenstilpēs” – projekta kopējās izmaksas 7 67,69 eiro, no kuriem LAD Zivju fonda līdzekļi – 

555,20 eiro, pašvaldības finansējums – 212,49 eiro; 

   Zivju resursu pavairošana Usmas ezerā – 2019. Projekta kopējās izmaksas 11 951,01 eiro, no kuriem 

LAD Zivju fonds piešķīris 10 000 eiro, bet pašvaldības finansējums ir 1 951,01 eiro; 

   Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs – iegādāts 

aprīkojums: eholote, rācijas, nakts redzamības aprīkojums, novērošanas kameras, laivu transportēšanas 

piekabe u.c. zivju resursu uzraudzībai nepieciešami pamatlīdzekļi. Projektam kopā izlietoti 19 607,31 

eiro, no kuriem  LAD Zivju fonds finansējis 15 438,11 eiro, bet pašvaldība 4 169,20 eiro. 
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2020. gadā plānots veikt: 

 

• Zivju ceļa izbūvi Jūrkalnes pagastā Rīvas upē pie koka tiltiņa makšķerēšanas tūrisma attīstībai 

ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums; 

• Izbūvēt tiltu pār Irbes upi Tārgales pagastā, tūrisma plūsmas nodrošināšanai (ERAF); 

• Turpināt jūras piekrastes sakopšanu projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana", izmantojot LVAF finansējumu; 

• Pabeigt Latvijas–Igaunijas pārrobežu programmas projektu, kā ietvaros 2019. gadā izbūvēts 

multifunkcionāls vides objekts “Burinieku gadsimts” Miķeļtornī. 

 

   Īstenot jau apstiprinātus ELFLA atbalstītus projektus: 

• Zlēku ciema centra labiekārtošana; 

• Ances pagasta sporta laukuma labiekārtošana.  

 

   ELFLA līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā tiks īstenoti sekojoši projekti:  

• Ziru pagasta sporta laukuma izveide; 

• Tārgales pagasta Dokupes ciema pulcēšanās vietas un bērnu rotaļu laukuma 

izveide; 

• Brīvdabas vingrošanas laukuma izveide Ugāles ciemā; 

• Zūru ciema sporta un bērnu rotaļu laukuma izveide. 

 

   Zivju resursu aizsardzībai 2020. gadā plānots īstenot šādus projektus: 

• Engures upes zivju migrācijas iespēju uzlabošana; 

• Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Ventspils novada Ilziķu ezeram; 

• Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs – 

2020; 

• Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā – 2020; 

• Usmas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde un niedru pļāvēja iegāde.  

 

    SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai.  

   IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība.  

 

   Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 2019. gadā pašvaldībā īstenoti sekojoši ELFLA līdzfinansēti 

projekti: 

   Pārbūvēti grants ceļi Vārves pagastā – Va-10 “Zīles ceļš” 2 306,8m un Va-15 "Sušķu ceļš" 600m 

garumā. Kopējās projekta izmaksas 290 075,69 eiro, no kurām ELFLA līdzfinansē 255 207,32 eiro, bet 

pašvaldība – 34 868,37 eiro; 

 

   Pārbūvēts grants ceļš Užavas pagastā – Uz-16 “Rukši–Lielais tilts” 1 209,2m garumā, ar kopējām 

izmaksām 119 213,30 eiro, no kurām ELFLA finansē 97 969,29 eiro, bet pašvaldība – 21 244,01 eiro; 

 

   Pārbūvēts grants ceļš Tārgales pagastā – T-1 “Krievlauki–Ezernieki” 2978 m garumā. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda 213 259,10 eiro, no kurām ELFLA – 158 831,34 eiro, bet pašvaldība – 54 427,76 eiro; 

 

   Uzņēmējdarbības atbalstam organizēts projektu konkurss “Solis – 2019”, izvērtēti un atbalstīti 10 

projekti par kopējo summu 9 743.43 eiro. 

Pašvaldības līdzdalība 2020. gadā turpinās: 

 

“Latvijas Pašvaldību savienībā”, “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā”, “Etniskās kultūras 

centrā “Suiti””, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā”, biedrībā “Latvijas Piļu un muižu asociācija”.
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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 pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 

6 izglītības iestādes sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, 

2 – vidējās izglītības pakalpojumus,  

1 – speciālās izglītības pakalpojumus, 

3 – profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus. 

Profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus sniedz Bērnu un jaunatnes sporta skola, Ugāles Mūzikas 

un mākslas skola, Piltenes Mūzikas skola. 

Annahites pamatskolā izglītojamie apgūst programmas ar garīgās attīstības un vairākiem garīgās attīstības 

traucējumiem.  

 

Pirmsskolas izglītība 

   2019. gadā Ventspils novadā pirmsskolas izglītības apguve tika nodrošināta 28 pirmsskolas grupās – 

sešās  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un četrās novada pamatizglītības iestādēs, kurās īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas. 

 

   2019. gadā pirmsskolas izglītības programmu apguvi uzsāka 485 bērni vecumā no 1,5–6 gadiem, tai 

skaitā 181 piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās, salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu, kopumā ir palielinājies par 13. 2019. gadā visi novada bērni nodrošināti ar 

vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Ventspils novada izglītības iestādēs 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2018. gadā kopā 472 audzēkņi      2019. gadā kopā 485 audzēkņi 

 

   Pirmsskolas izglītības mērķis – lietpratības pamati bērnos, lai stiprinātu viņos zinātkāri, atvērtību un 

patstāvību. Bērni kā pētnieki un darītāji, skolotāji kā mācību procesa virzītāji – ikdienas darba plānotāji 

un organizētāji.  

 

   2019. g. pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās ir pirmsskolas grupas, strādāja pie metodiskās 

tēmas “Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmju attīstīšana un praktizēšana pirmsskolā”, tēmas 

noslēgumā – pirmsskolas pedagogu konference par pedagogu pieredzi bērnu sadarbības un līdzdalības 
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prasmju attīstīšanā gan burtu un krāsu apguvē, gan dabas izzināšanā, gan digitālo prasmju veidošanā, kā 

arī sabiedrības un vecāku iesaistē šajā procesā. Pirmsskolas pedagogiem tika organizēti profesionālās 

kompetences pilnveides kursi “Kompetenču pieeja mācību saturā. Pirmsskolas vadības komandu loma 

ceļā uz izglītību mūsdienīgai lietpratībai”, “Bērnu attīstību veicinošas vides veidošana un mācību procesa 

organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē” . 

 

   ESF projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā” ietvaros tika organizēti pasākumi  veselīga uztura 

veicināšanai mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. “Sagaršot, sataustīt, sasmaržot” lekcijas – 

praktiskas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem notika visās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Tika organizēts izglītības iestāžu pirmsskolas  vecuma bērnu un vecāku pasākums “Ģimeņu diena”. 

 

   2019. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 66 pedagogi, to skaits samazinājies par 10 salīdzinot 

ar 2018. gadu sakarā ar to, ka atsevišķi netika uzskaitīti interešu izglītības pedagogi.  

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. 

 

   2019. gadā Ventspils novadā mācās 893 skolēni, t.sk. pamatizglītības programmas apgūst 848, 

vispārējās vidējās izglītības programmas 45 skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, izglītojamo 

skaits palielinājies par 19.  

 

   2019. gadā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenoja 8 izglītības 

iestādes, speciālo izglītību 1 pamatskola.  

 

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

 

Nr. Izglītības iestāde Izglītojamo skaits 

01.09.2018. 

Izglītojamo skaits 

01.09.2019. 

Skolēnu skaita 

izmaiņas 

salīdzinot ar 

2018.g. 

1. Ugāles vidusskola 197 211 +14 

2. Piltenes vidusskola 134 139 + 5 

3. Ances pamatskola 58 55  -3 

4. Puzes pamatskola 66 67 +1 

5. Popes pamatskola 64 67 +3 

6. Tārgales pamatskola 130 131 +1 

7. Zūru pamatskola 144 151 +7 

8. Užavas pamatskola 81 72 -9 

 Kopā 874 893 +19 

11. Annahites pamatskolā 57 47 -10 
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   Pamatizglītības posmā Ventspils novada izglītības iestādēs īstenotas pamatizglītības programmas, bet  

darbs tiek turpināts arī citās, 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.  

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. 2019. gadā 12. klasi beidza 11 izglītojamie Ugāles vidusskolā. 

 

   Absolventu turpmākās gaitas:  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   12. klases absolventu centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents 2018./2019. m.g.: 

valstī – 52,3 %, Ugāles v-sk. – 67,9 %. 

 

Mācību priekšmets VAK valstī vidēji Ugāles v-sk. 

Angļu valoda 62,7 % 81,4 % 

Krievu valoda 74,4% 89,2 % 

Latviešu valoda 49,9 % 68,1 % 

Matemātika 32,7 % 41,1 % 

Vēsture 41,3 % 81,0 % 

Fizika 37,5 % 62,7 % 

Bioloģija 57,1 % 68,0 % 

Ķīmija 62,8 % 51,7 % 

 

   2018./2019. m.g. Ugāles vidusskolas 12. klases absolventi gandrīz visos centralizētajos eksāmenos 

uzrādīja rezultātus, kas ir augstāki par valsts vidējiem rādītājiem. 

   Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos, Draudzīgā aicinājuma fonda “Skolu 

reitinga 2019”  divas balvas ieguva Ugāles vidusskola:  

2. vieta kopvērtējumā lauku vidusskolu grupā,  

2. vieta nominācijā “Angļu valoda” lauku vidusskolu grupā. 
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Izglītojamo tālākās izglītības izvēle pēc pamatizglītības programmas apguves 

2019. gadā “Apliecību par pamatizglītību” saņēma 89 izglītojamie. 

 

Izglītību turpina:  

           2018. gads        

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu olimpiādes, sasniegumi 

   2019. gadā skolēniem bija iespēja piedalīties novada, starpnovadu (Ventspils pilsēta un novads), 

Kurzemes reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs – kopskaitā 16. Olimpiāžu dalībnieku 

skaits – 219 (fakti). 

Iegūtie rezultāti: 

Valsts olimpiādēs  

mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) – viena Atzinība; 

 

Kurzemes reģiona olimpiādēs  

mājturība un tehnoloģijas (zēniem) – viena 2. vieta; 

 

Starpnovadu olimpiādēs 

ekonomikā (10.–12. kl.) – viena 1. vieta, viena 3. vieta, 

ķīmijā (9.–12. kl.) – viena 2. vieta, 

matemātikā (9.–12. kl.) – viena 1. vieta, viena Atzinība, 

fizikā (9.–12. kl.) – viena 1. vieta, 

vēsturē 9. kl. – viena 2. vieta, 

latviešu valodā un literatūrā (8.–9. kl.) – divas 2. vietas, viena Atzinība. 

Audzināšanas darbs, interešu izglītība 

   Veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti, sekmēt patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību 

apguvi, nodrošināt ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas Latvijas valsts simtgades 

pasākumu norisē, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu, kā arī individuālo 

kompetenču pilnveidi, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. 

   Interešu izglītības programmas īstenotas novada vispārizglītojošajās skolās, ievērojot piedāvājuma 

kvalitāti un atbilstību skolēnu interesēm. Programmas vadīja 49 pedagogi, darbojās 5 pamatprogrammas  

ar 7 apakšprogrammām un kopējo dalībnieku skaitu – 577, no tiem: 

 kultūrizglītības programmās – 40%; 

 vizuālās, lietišķās mākslas programmās – 25%; 

 sporta programmās – 14%; 

 novadpētniecības, vides izglītības programmās - 5%; 

 teātra mākslas programmās – 6%; 

pārējās (apakšprogrammās) –10%. 
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2018.gads       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Interešu izglītības pulciņu audzēkņi piedalījās konkursos un skatēs novadā, reģionā, gūti panākumi arī 

starptautiskajos konkursos. Prioritāte – dalība skolas un sava pagasta pasākumos. 

 

   Labākie sasniegumi: 

• Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā  “Triple Sun –Trejdegsnis XII” – viena medaļa, 

piecas 2. vietas, viena 3. vieta; 

• Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “The World 26 Children’s Picture Contest” – viena Sudraba 

medaļa; 

• Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē konkursā “Lidice – 2019” Čehijā – viena Atzinība; 

• Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā – viens I pakāpes diploms, viens II pakāpes diploms; 

• Valsts XXII stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2019” – viena 2. vieta; 

• Junior Achievement Latvija “Biznesa Simulācijas spēles TITAN reģionālajā čempionātā” – viena  

1. vieta, viena 2. vieta. 

 

   Lai attīstītu un nostiprinātu bērnu un jauniešu patstāvīgās mācīšanās prasmes, palīdzētu skolēniem kļūt 

neatkarīgiem un būt atbildīgiem par saviem panākumiem, veicinātu bērnu un jauniešu interešu un talantu 

attīstīšanu un popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, novada skolās notika ikgadējās vasaras radošo  

darbnīcu nodarbības ar devīzi “Atklāj sevi!”. Nodarbību organizēšanai novada pašvaldības piešķirtais 

finansējums 8 000 eiro, dalībnieku skaits tajās – 263. 

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.  

 

   2019. gadā darbu turpināja novada pedagoģiski medicīniskā komisija, sēdēs izskatīti 20 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. 3 skolēni rehabilitēti, tiem atjaunotas pamatizglītības 

programmas bez papildpasākumu noteikšanas. 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 ikgadēja konference “Laba dialoga iespējas 

un resursi attiecībās bērns, vecāki, skolotājs” D. Jāņkalnes, I. Ķelles vadībā. 
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Pedagoģisko darbinieku kvalifikācija un tālākizglītības iespējas, dalība projektos 

   Lai turpinātu karjeras vadības prasmju apguvi skolās, veidotu izpratni un informētību par tālākās 

izglītības ceļiem un motivētu izglītojamos izvēlēties profesiju atbilstoši savām interesēm, spējām, 

sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām, 2019. gadā turpinājās novada pašvaldības 

noslēgtā līguma darbība ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

īstenošana gan projekta dalībskolās – Ugāles, Piltenes vidusskolā, Tārgales, Zūru pamatskolā, gan 

projektā neiesaistītajās skolās.  

   Mācību gada laikā tika īstenoti dažādi profesijas izvēles pasākumi jauniešiem skolās un ārpus skolas: 

“Darba pasaules iepazīšana”, “Mana izaugsme”, “Karjeras iespējas uzņēmumos”. Karjeras izglītības 

konsultante ir izstrādājusi programmu grupu nodarbībām “Gribu, varu, vajag”, “Mana nākotnes izglītība 

– kā izvēlēties atbilstošu izglītības iestādi”, “Profesiju daudzveidība jeb kā neapjukt, izvēloties nākotnes 

profesiju”, vada grupu nodarbības un sniedz individuālas konsultācijas.  

   Sākot ar 2019. gada novembri Piltenes vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

īstenotajā ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”, lai 

mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros plānoti 

daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku, risinājumiem un 

palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties. 

   Ugāles vidusskolā, Puzes un Tārgales pamatskolā turpinājās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana. Tas paredz individuālu pieeju skolēniem gan mācību 

satura apguvē, gan ārpusstundu nodarbībās, lai uzlabotu viņu mācību rezultātus, attīstītu kompetences/ 

dzīves prasmes, sekmētu personības izaugsmi. Rezultāti liecina, ka piedāvātie pasākumi pamatā sasniedz 

galveno projekta uzdevumu – ieraudzīt katru skolēnu, izprast viņa individuālās vajadzības un sniegt 

atbalstu.  

   Projekta ietvaros plānotās mācību stundas pamatā tika izmantotas individuāla atbalsta sniegšanai 

skolēniem, kuriem grūtības sagādā STEM mācību priekšmetu (matemātika, fizika, ķīmija) apguve un 

darbs ar talantīgajiem skolēniem, atbalstot un motivējot viņus attīstīt savas  spējas. Pozitīvi vērtējama 

mācību procesa vadība darbā ar izglītojamiem  ar dažādām kompetencēm: individuāls darbs ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, speciālās izglītības pedagoga, logopēda papildnodarbības 

ārpusstundu laikā un pedagoga palīga nodrošināšana mācību stundās.  

   Projekta otrais periods sākās 2019. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2021. gada 31. maijam. Darbu tajā 

turpinās skolas, kuras to uzsākušas, izdarot korekcijas plānos atbilstoši projekta jaunajiem saturiskajiem 

nosacījumiem: aktivitātes būs STEM un multidisciplinārajā jomā. Puzes pamatskolā darbosies robotikas, 

dambretes un šaha, citādas matemātikas pulciņi, bet skolēniem ar mācību traucējumiem būs iespēja otra 

skolotāja vadībā veikt noteiktus uzdevumus pamatprasmju attīstīšanai un nostiprināšanai, Tārgales 

pamatskolā darbojas „Gudrinieku skola”, notiek datorikas, programmēšanas pulciņu nodarbības, Ugāles 

vidusskolā turpināsies robotikas un Montessori pedagoģijas nodarbības, darbosies dažādi informācijas 

apstrādes un IT pasaules izziņas pulciņi.   

   Arī 2019. gadā turpinās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Latvijas skolas soma”, kas 

veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma un apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes 

nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programma ir mācību 

procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina skolās notiekošās aktivitātes, to norisēm ir jābūt tieši 

saistītām ar mācību un audzināšanas darbu. Katrā skolā ir savs projekta koordinators, kurš atbild par 

mērķtiecīgu aktivitāšu organizāciju, kvalitāti un pieejamību – katram skolēnam ir jābūt vismaz vienas 

aktivitātes dalībniekam savā skolā.  

   2019. gadā novada vispārizglītojošās skolās strādāja 219 pedagogi, no tiem ar augstāko pedagoģisko 

izglītību – 188, iegūst augstāko pedagoģisko izglītību – 31. 
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   Skolās galvenais nosacījums augstu mācību rezultātu sasniegšanai ir laba mācīšanas un mācīšanās 

organizēšana. Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem vispārējā izglītībā 2019. gadā bija ESF projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”, jeb “Skola 2030” 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. Lai veicinātu skolotāju vēlmi apgūt jauno un izzinātu kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības satura ieviešanu, palīdzētu izprast valsts pamatizglītības standartu un pārmaiņas, ko 

tas ienesīs visās skolās mācību procesa organizēšanā. 2018. gadā uzsākto darbību turpināja 11 jomu 

konsultanti 7 mācību jomās. Tika organizēti profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par tēmām, 

kas saistītas ar atsevišķu mācību priekšmetu specifiku, novitātēm mācību priekšmetu saturā. 

 

   Izglītības pārvalde sadarbībā ar dažādām tālākizglītības iestādēm un profesionāliem lektoriem 

organizēja kursu/ semināru, praktikumu nodarbības:  

Skolu vadības komandai 

• “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai skolā” kursi; 

• “Radošums mācību stundās. Skolas vadītāju prasmes”. 

Izglītības iestāžu vadītājiem  

• “Bērnu tiesību aizsardzība” kursi; 

• “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” seminārs PII vadītājiem un skolu direktoriem, kurās īsteno 

pirmsskolas programmu. 

Latviešu valodas un literatūras skolotājiem   

• “Kompetenču pieejā balstītas latviešu valodas stundas metodiskā uzbūve un darbu vērtēšana” 

seminārs/praktikums; 

• “Digitālo prasmju pilnveides darbnīca – vizuālo materiālu izveide ,izmantojot tiešsaistes 

programmas" seminārs/praktikums;   

• “Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” kursi. 

 

Dažādu specialitāšu pedagogiem, klašu audzinātājiem  

• “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” seminārs/praktikums; 

• “Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem”, “Kam jābūt klases audzinātāja dienasgrāmatā” kursi. 

Angļu valodas skolotājiem 

• “Kompetenču pieejā balstītas angļu valodas mācību stundas pamatskolas posmā” 

seminārs/praktikums; 

• “Angļu valoda bērniem ar mācīšanās traucējumiem” seminārs/praktikums. 

Pirmsskolas pedagogiem 

• “Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmju attīstīšana un praktizēšana pirmsskolā” konference; 

• “Kompetenču pieeja mācību saturā. Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz izglītību 

mūsdienīgai lietpratībai” kursi; 

• “Bērnu attīstību veicinošas vides veidošana un  mācību procesa organizēšana pirmsskolas izglītības 

iestādē” kursi. 

Novada pedagogu ideju un pieredzes diena 

• “Profesionālās izaugsmes rīki”. 

Vecāku konference 

•  “Laba dialoga iespējas un resursi attiecībās bērns – vecāki – skolotājs”. 

Mācību materiālās bāzes un izglītības vides attīstība 

   2019. gadā izglītībai no novada kopējā budžeta piešķirts finansējums  –  9 285 721 eiro jeb 45 %. 

   Pašvaldība pilnībā nodrošināja skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, tas kopumā izmaksāja 287 488 

eiro. Visiem pirmsskolas izglītojamajiem nodrošināta bezmaksas ēdināšana (brokastis, pusdienas, 

launags), 5.–7. klašu skolēniem brīvpusdienas, daļēji apmaksātas brīvpusdienas 8.–12. klašu skolēniem, 

izdalot finansējumu 221 456 eiro, t.sk. mērķdotācijas 82 729 eiro. 
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   Nozīmīgākie rekonstrukcijas darbi pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 2019. gadā: 

 
Nr. Veiktie darbi Izmaksas eiro Izglītības iestāde 

1. Sporta manēžas būvniecība 2 081 506  Ugāles vidusskolā 

2. Rezerves izejas ārdurvju nomaiņa 

pēc ugunsdzēsības noteikumiem  

1 500  

 
Ances pamatskolā 

3. Spiedkatla  uzstādīšana 

ūdensapgādes sistēmā  

10 000  

 
Popes pamatskolā 

4. Grupiņas kosmētiskais remonts 20 000  Popes PII “Zemenīte” 

5. Ēkas fasādes un ieejas mezgla 

jumta remonts 

80 000  

 
Piltenes PII “Taurenītis” 

6. Jaunu rotaļu iekārtu uzstādīšana  31 000  Ugāles PII “Lācītis” 

Turpmākie uzdevumi 

1. Atbalsta sistēmas izveide skolotājiem, gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai. 

2. Pedagogu profesionālās darbības un izglītības kvalitātes paaugstināšana, mācoties vienam no otra 

un daloties labās prakses piemēros. 

3. Darba individualizācija un diferenciācija, katra skolēna izaugsmes veicināšana, izmantojot dažādus 

domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumus mācību stundās. 

4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības īstenošana, akcentējot formatīvo vērtēšanu. 

5. Veidot pozitīvu, rosinošu, bērniem draudzīgu fiziski un emocionāli drošu izglītības vidi, organizējot 

un īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu 

sasniegšanai. 

6. Vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, 

patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem. 

 

6.2. Ieguldījumi un sasniegumi kultūrā 
 

   2019. gadā Ventspils novadā darbojās 10 kultūras un tautas nami: Piltenes,  Ances, Puzes, Zlēku, Popes 

kultūras nams un Užavas, Usmas, Jūrkalnes, Ziru, Ugāles tautas nams.  

 

   Vārves pagastā darbojas kultūras un sporta centrs “Zūras”. 2019.gadā turpinājās darbs pie kultūras 

nama vajadzībām izmantojamas ēkas skiču projekta izstrādes pie Zūru pamatskolas.  

   Tārgales pagastā kultūras pasākumi tiek organizēti, par telpu bāzi izmantojot renovēto Tārgales 

pamatskolas zāli.  

 

   Kultūras un tautas namos strādā 13 darbinieki. 2 darbiniekiem ir augstākā profesionālā izglītība, 1 

darbiniekiem vidējā profesionālā izglītība, 10 darbiniekiem ir ar kultūru nesaistīta izglītība ar dažādu 

darba pieredzi. 4 kultūras jomas vadītāji apmeklējuši profesionālo iemaņu paaugstināšanas kursus. 

  

  2019. gadā  novada kultūras darbinieku balvu “Kultūras laiks” saņēma Vārves kultūras darba 

organizatore, Zlēku  bibliotēkas vadītāja  un Zūru novadpētniecības ekspozīcijas vadītāja. 

 

   Vasaras sezonā kultūras pasākumi tiek organizēti 8 brīvdabas estrādēs. 2019. gadā tika atjaunota Popes 

estrādes skatītāju zona (393 541 eiro) un veikta Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide 

“Vējturu nams” (389 033 eiro). 

 

   Ventspils novadā darbojas divas novadpētniecības ekspozīcijas – Piltenē un Zūrās, kā arī Jūrkalnē 

darbojas “Vētru muzejs”. 

 

   Novadā 2019. gada sezonā darbojās 41 amatiermākslas kolektīvs (bērnu un pieaugušo) ar 590 

dalībniekiem un 5 dažādu interešu kopas, kas apvienoja 120 interesentus.  
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   Ventspils novada pašvaldība finansē visu kolektīvu vadītājus, kuri profesionāli un kvalitatīvi veic 

darbu. Amatierkolektīvu vadītāju darbs gada beigās tiek izvērtēts Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta 

komitejā, tiek piešķiti apbalvojumi par radošu, kvalitatīvu darbu (kopējā summa 5 000 eiro). 

Valsts mērķdotāciju saņēma 15 amatiermākslas kolektīvu vadītāji (8 426 eiro). 

 

   Budžeta rādītāji kultūras nozarē 2019. gadā 

    Izdevumi 2019. gadā 1 097 139  eiro apmērā, t.sk.: 

Piltenes Mūzikas skolas mērķdotācija 60 841 eiro, 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas mērķdotācija 43 855 eiro. 

KOPĀ 104 696 eiro 

   Piltenes Mūzikas skolas  pašvaldības  budžets 51 749 eiro, 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas pašvaldības budžets 65 761 eiro. 

KOPĀ 117 510 

   Piltenes novadpētniecības ekspozīcija  8 089 eiro, 

Zūru novadpētniecības ekspozīcija 10 388 eiro,  

Jūrkalnes “Vētru muzejs” 5 086 eiro. 

KOPĀ 23 563 eiro. 

   Kultūras nami un kultūras nodaļa 

KOPĀ 606 872 eiro. 

 

Pavisam KOPĀ 852 641 eiro. 
 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                         Vasaras saulgriežu svētki Jūrkalnē 

 
Kopējais 

kultūras 

budžets 

novadā, 

pašvaldība+ 

valsts 

Mūzikas 

un 

mākslas 

skolas, 

pašvaldība 

Mērķdotācija 

no valsts 

mūzikas un 

mākslas skolas 

Mērķdotācija no 

valsts kolektīvu 

vadītājiem 

Kolektīvu 

vadītāju 

atalgojums, 

pašvaldība  

Novadpētniecības 

ekspozīcijas,  

pašvaldība 

Bibliotēkas, 

pašvaldība 

1 097 139 117 510 104 696 8 426 72 127 23 563 244 498 

 

  Mūzikas skolas ir izlietojušas līdzekļus no ieņemtajiem maksas pakalpojumiem  

(Piltenes Mūzikas skola – 3 666 eiro un Ugāle Mūzikas un mākslas skola 4 737 eiro. 

 

   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. Skates rezultāti tiek publicēti interneta vietnē 

www.ventspilsnovads.lv. 

 

   Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2019. 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. 
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 2019. gada nozīmīgākie pasākumi, norises 

Ventspils novads ir tā unikālā vieta, kur dzīvo, sadzīvo, rada un dalās ar savu  kultūras, 

vēsturisko mantojumu, kopj savu valodu, kopj tradīcijas VENTIŅI, LĪBIEŠI, SUITI.  

 

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

programmu;  

✓ Ventspils novada Saulgriežu svētki Jūrkalnē (pasākums, kurā piedalās Ventspils novada cilvēki un 

kurš piesaista auditoriju no visas Latvijas, apmeklējums 1 500 cilvēki);  

✓ Lai izceltu novada kultūrvēsturisko atpazīstamību, organizēja pasākumu “Kaijas lidojums”, kas izcēla 

lībiešu kultūras atpazīstamību; 

✓ Pagastu diena Ventspils Reņķa dārzā (apmeklējums 4 500 cilvēki); 

✓ Amatierteātru festivāls “Bez maskām” (Piltene); 

✓ Ērģeļmūzikas koncerti  Zlēkās, Ugālē (sadarbībā ar Ugāles Ērģeļbūves darbnīcu un Evanģēliski 

luteriskajām draudzēm); 

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

“Kultūras laiks” pasniegšana Piltenē; 

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

novada kopējie pasākumi – “Sudrabotās melodijas” un “Senioru sporta spēles”, Senioru diena), 

bērniem –  bērnu teātra svētki “Teātra Runča svētki” Zlēkās; 

✓ Kultūras darbinieku izbraukuma semināri pagastos (Piltene, Usma, Jūrkalne, Tārgale); 

✓ Kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Preiļu novadu; 

✓ Atbalstīti 14 novada kultūras projekti par kopējo summu 8 000 eiro. 

Mūzikas un mākslas skolu darbības pārskats 

   2019. gadā Ugāles Mūzikas un mākslas skola īstenoja licencētas izglītības programmas 

klavierspēlē, vijoles, flautas, saksofona, trompetes, trombona, eifonija spēlē un vizuāli plastiskajā 
mākslā. 

Mācību gadu uzsāka 69 audzēkņi (30 mūzikā, 39 mākslā), strādāja 8 pedagogi mūzikas un 4 mākslas 

programmā. 

 
   Skolas audzēkņu panākumi  reģionālajos un valsts konkursos: 

✓ Kurzemes reģiona mūzikas skolu pianistu konkurss “No prelūdijas līdz...” Ventspils Mūzikas 

vidusskolā – A grupā 1. vieta, B grupā 3. vieta; 

✓ Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika 2019” Gaujienā – Mazajā grupā 1. vieta un 

Lielajā grupā 1. vieta;  

✓ Latvijas bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss "Mana novada dārgakmens – jaunā būve" – 7.–9. 

klašu grupā 3. vieta. 

2019. gadā Piltenes Mūzikas skola īstenoja licencētas izglītības programmas klavierspēlē, flautas, 

ģitāras, vijoles spēlē un vokālās mūzikas kora klasē. Mācību gadu uzsāka 50 audzēkņi. 

Skolas audzēkņu panākumi  reģionālajos un valsts konkursos: 

✓ Flautasspēles klases audzēkņi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas Valsts konkursā “Ventspils mūzikas vidusskola” – 2. flautasspēles 

klases audzēknei 3. vieta; 

✓ XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu 

audzēkņu konkursā  – 4. flautasspēles klases audzēknim 3. vieta; 

✓ III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkņiem Ulbrokā – 2. flautasspēles 

klases audzēknei 3. vieta; 

✓ Solfedžo konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” Talsu mūzikas skolā – mūzikas skolas komandai 3. vieta; 
✓ A.Grīnberga VII  jauno ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji? 2019” Mārupes kultūras namā – 5. 

ģitārasspēles klases audzēknim un 8. flautasspēles klases audzēknei nominācijā MIX DUO 1. vieta. 
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Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums  
    

   2019. gada prioritātes: 

✓ gatavošanās vietējas nozīmes bibliotēku akreditācijai; 

✓ plašas informācijas pieejamības nodrošināšana; 

✓ bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitātes un daudzveidības uzlabošana; 

✓ vietējās nozīmes kultūras un vēstures mantojuma apkopošana un popularizēšana. 

 

   2019. gads novada bibliotēkās aizritējis bez strukturālām izmaiņām. Bibliotēkas ir Ventspils novada 

pašvaldības struktūrvienības, kurām pamatbudžetu nodrošina Ventspils novada pašvaldība. 

 

   Viens no galvenajiem uzdevumiem bija novada bibliotēku gatavošanās vietējas nozīmes bibliotēku 

akreditācijai un bibliotēku pamatdokumentu – Nolikuma un Lietošanas noteikumu aktualizēšana 

atbilstoši fizisko personu datu apstrādes likumam. 2019. gada oktobrī novada bibliotēku darbu un 

dokumentus izvērtēja Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija un rezultātā visas 13 bibliotēkas 2019. 

gada 28. novembrī saņēma apliecības par bibliotēku atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas 

nozīmes bibliotēku statusā. 

   Iepriekšējā perioda bibliotēku attīstības plānos izvirzītie uzdevumi ir vairāk vai mazāk realizēti. 2019. 

gadā tika izstrādātas jaunas stratēģijas nākošam plānošanas periodam no 2019.–2022. gadam. Bibliotēkas 

ir kļuvušas par mūsdienīgām, ikvienam interesentam pieejamām bibliotēkām ar daudzpusīgu krājumu un 

mūsdienu tehnoloģijām atbilstošiem informācijas pakalpojumiem. Bibliotēkas nodrošina sniegto 

pakalpojumu pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam atbilstoši tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm, 

neatkarīgi no sociālā, materiālā stāvokļa, vecuma un etniskās izcelsmes. Pilnveidota pakalpojumu 

pieejamība, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas. Bibliotēku krājums pilnībā atspoguļots 

Ventspils reģiona kopkatalogā, lietotājiem tiek piedāvāta dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas 

termiņa pagarināšana. Bibliotēkās nodrošināta piekļuve dažādiem e-pakalpojumiem visa vecuma 

apmeklētājiem neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā, ir organizētas gan grupu, gan 

individuālās apmācības un sniegtas konsultācijas. 

 

Bibliotēkas skaitļos 

 

 
2019 

Dinamika, salīdzinot 

ar 2018. gadu (+/- %) 

Finansiālie rādītāji (eiro) 

Kopā  247308 -9 

Pašvaldības finansējums 247010 -9 

Citi ieņēmumi: t.sk. maksas pakalpojumi 298 -22 

Krājuma komplektēšana 26487 -0,4 

t.sk. grāmatām 17649 -1 

t.sk. bērnu grāmatām 1847 +5 

periodiskajiem izdevumiem 8838 +0,3 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju  2.27 -8 

Bibliotēku krājumu rādītāji (skaitļos) 

Jaunieguvumi 7594 -2 

t.sk. grāmatām 2664 +2 

t.sk. bērnu grāmatām 344 -10 

periodiskajiem izdevumiem 4912 -4 

Izslēgtie dokumenti 6603 -13 

Krājuma kopskaits 100891 +0 
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Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums 

   Jauns pakalpojums pārskata periodā ir 3td e-grāmatu platformas popularizēšana bibliotēkās. 

Pakalpojums vērtējams pozitīvi – iespēja lasīt ārpus mājas, jebkurā vietā, kur var piekļūt internetam. 

Lasītājiem var piedāvāt lasīt grāmatas, kuras nav bibliotēkā vai jāgaida rinda. Šajā sakarā par 65% 

palielinājies autorizēto lietotāju skaits. 

 

   Jūrkalnes pagasta bibliotēkā pēc lasītāju ierosinājuma nodibināts lasītāju klubs. 

   2019. gadā aprīlī novada bibliotēkas tika iesaistītas Ventspils bibliotēkas organizētajā aptaujā. Pirmo 

reizi anketas bija pieejamas un aizpildāmas arī e-vidē. Īpašs uzsvars šoreiz tika veltīts bibliotēku 

pakalpojumiem, lai izzinātu lietotāju apmierinātību, izmantošanu un informētību par grāmatu krājumu, 

periodisko izdevumu klāstu, informācijas tehnoloģijām, e-kopkatalogu, grāmatu pagarināšanas un 

rezervēšanas iespējām, e-grāmatu platformu, abonētajām datubāzēm, izstādēm, pasākumiem, 

novadpētniecības krājumu, konsultācijām un mācībām darbā ar IT un to resursiem, grāmatu piegādi 

mājās un starpbibliotēku abonementu (SBA). Aptaujā piedalījās 551 respondents, kas bija 24% no aktīvo 

lietotāju skaita. Galvenais secinājums – bibliotekāriem vairāk jāpiestrādā pie minēto pakalpojumu 

popularizēšanas. 

 

   Bibliotēkas aktīvi veic izglītojošo darbu. Ikdienas darba procesā lietotāji tiek iepazīstināti ar iespējām e-

katalogā pasūtīt un rezervēt grāmatas, tiek piedāvāta arī e-grāmatu lasīšanas iespēja. Sniegtas 

konsultācijas darbā ar datubāzēm – Lursoft laikrakstu bibliotēku, Periodiku un Letoniku. Konsultācijas 

bijušas saistībā ar viedierīču lietošanu (viedtālruņi, viedpulksteņi, planšetdatori), e-pasta izveidi un 

vēstuļu nosūtīšana, CV izveidi un nosūtīšanu. Datorlietotājiem ar minimālām datorprasmēm vai bez 

priekšzināšanām sniegtas konsultācijas par Microsoft Office programmām, dažādu dokumentu rakstīšanu, 

prezentāciju veidošanu, bilžu un dažādu attēlu apstrādi, atrast informāciju par interesējošo tēmu, strādāt 

Windows vidē, izveidot profilu sociālajos tīklos, veikt norēķinus, pasūtīt preces u.c.. Visvairāk tiek 

izmantoti pakalpojumi latvija.lv, manalatvija.lv, e-veselība un VID deklarāciju aizpildīšana. 

 

Nozīmīgi projekti 

Jūrkalnes bibliotēka iesniedza Ventspils novada pašvaldības 2019. gada Kultūras projektu 

finansēšanas konkursā projektu “Dzeja patrepē” un tas tika atbalstīts. Projekta izmaksas 300 eiro. Tā 

mērķis bija veicināt interesi par latviešu dzeju un laikmeta atainojumu tajā, bagātināt pagasta kultūrvidi 

un celt bibliotēku pakalpojumu kvalitāti. Projekta realizācijas gaitā tika noorganizēta tikšanās ar 

rakstnieku, dzejnieku Andri Akmentiņu un mūziķi Gvido Zālīti. Pasākums rosināja apmeklētājus uz 

savstarpēju dialogu un domu apmaiņu par latviešu dzeju un dziesmām. Šim pasākumam bija sagatavota 

inovatīva izstāde “Krēsla stāsts”. Izstādes interjera priekšmeti – krēsli sniedza izzinošu informāciju par 

pagasta kultūras nesējiem un aktīvistiem dažādos laika posmos, kā rezultātā radās inovatīvs un interesants 

novadpētniecības materiāls.  

Bibliotēku pamatrādītāji 

Iedzīvotāju skaits 11684 -1 

Lasītāju skaits 3228 -1 

t. sk. bērni 1068 +3 

Apmeklējumu skaits 50122 -3 

t. sk. bērni 18922 -3 

Izsniegums kopā 93587 -4 

t. sk. grāmatas 38131 -1 

t. sk. periodiskie izdevumi 53537 -7 

t. sk. bērniem 8535 -9 

Lasītāji % no iedzīvotāju skaita  28% -8 
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   Sadarbībā ar EKC “Suiti” Jūrkalnes bibliotēka izstrādāja projektu Igaunijas–Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmā 2014.–2020. gadam, lai stiprinātu un popularizētu suitu kultūras mantojumu. 

Projekta rezultātā tika izdoti divi izdevumi – par tautastērpiem un svētku dienām. Projekta gaitā 

bibliotēka uzņēma viesus, lai stāstītu par bibliotēku un tautastērpa darināšanu. 

 

   Jau trešo gadu Puzes bibliotēka sadarbībā ar Puzes attīstības veicināšanas biedrību ”Niedre” piedalās 

Ventspils novada pašvaldības projektu konkursā “Mēs savā novadā 2019”, lai iekļautos UNESCO 

ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā – kultūras mantojuma dokumentēšanā un saglabāšanā nākamajām 

paaudzēm.  Arī šogad  projekts “NĀKAMAIS SOLIS Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures 

materiālu apkopošanā un digitalizācijā” tika atbalstīts, saņemot finansējumu 500 eiro apmērā. Projekts 

bija ar pozitīvām emocijām piesātināts. Visi uzrunātie un iesaistītie cilvēki bija atsaucīgi un darbīgi. Par 

iegūtajiem līdzekļiem tika iegādāti dekoratīvie krūmi jaunas dobes izveidei Nīcciemā, izveidots stends 

par Nīcciemu, izveidota atpūtas vieta ar soliņu un dekoratīvu nožogojumu un noorganizēts noslēguma 

pasākums. 

 

   Pārskata periodā Ventspils Galvenā bibliotēka turpināja iesaistīt novada bibliotēkas VKKF konkursam 

iesniegtā projekta “Rakstnieks lauku bibliotēkā (Kurzeme)” realizēšanā. Tā mērķis bija veicināt interesi 

par latviešu literatūru un laikmeta atainojumu tajā, sekmēt latviešu oriģinālliteratūras plašāku pieejamību 

novada iedzīvotājiem un viņu zināšanas par latviešu literatūras panākumiem, Kurzemes autoriem un viņu 

darbiem, bagātināt Ventspils novada pagastu kultūrvidi un celt pašvaldību bibliotēku pakalpojumu 

kvalitāti. Septiņās novada bibliotēkās un skolās tika noorganizētas tikšanās ar rakstniekiem K. Ulbergu 

(Zūrās), A. Manfeldi (Ances bibliotēkā un pamatskolā), A. Akmentiņu (Ugāles vidusskolā un Piltenes 

bibliotēkā), Ē. Kūli (Ventspils bibliotekāru seminārā), J. Egli (Piltenes bibliotēkā) un J. Valku Zlēku 

bibliotēkā). Ugāles vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem tika noorganizēta literatūras stunda “Emīla 

Dārziņa laiks un viņam līdzās esošās personības”, kurā viesojās kultūras žurnāliste L. Piešiņa un 

rakstniece M. Krekle LNB projektā “Latvijas Kultūras kanons un personību loma vērtību kopumā”. 

 

Novadpētniecības darbs 

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

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

apmeklētājiem. Arī aizvadītajā gadā bibliotēkas turpināja darbu pie novadpētniecības materiālu 

apzināšanas, sistematizēšanas un kārtošanas fotogrāfiju albumos un izgriezumu mapēs, kas joprojām ir 

labi izmantotas. Novadpētniecisko materiālu digitalizēšanas jomā no jauna izveidotas 8 kolekcijas un 

digitalizētas vairāk kā 850 fotogrāfijas. Pavisam kopā bibliotēkās ir ap 110 kolekcijām un ap 4700 

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. 

 

   Pārskata periodā Jūrkalnes bibliotēkā uzsākts darbs pie jauna fotogrāfiju izstādes stenda izveidošanas. 

Sadarbībā ar Indānu ģimeni tika digitalizētas (atlasītas un aprakstītas) 15 Friča Forstmaņa fotogrāfijas par 

bēgļu gaitām pāri jūrai, kuras tiks izkārtotas stendā  “Kurzemes kara bēgļi pāri jūrai 1944.–1945.”. 2019. 

gadā tika uzsākts darbs pie suitu dziesmu teicēju un pierakstītāju personībām. Apkopota informācija par 

42 teicējiem suitos. 

 

   2019. gadā ugālnieki kļuva par vienu grāmatu bagātāki. Maijā Ugāles bibliotēka organizēja grāmatas 

atvēršanas svētkus Laimdotas Junkaras grāmatai “Ugāle laikmeta ceļos. 1945.–1960.” un bibliotēkas 

veidotajai fotoizstādei “Ugāle 50-tie-60-tie”. Digitālās fotogrāfijas no izstādes un grāmatas tika 

demonstrētas arī uz lielā ekrāna. Ugāles bibliotēka aktīvi iesaistījās biedrības “Ugāles attīstībai” darbībā. 
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Tās paspārnē 2019. gada vasarā ar bibliotēkas aktīvu līdzdalību izveidojās iniciatīvas grupa Tak-U-gāle. 

Tās mērķis ir atjaunot vecās takas, kas savienos daudzos Ugāles vēsturiskos centrus.  

 

   Bibliotēkas galvenais uzdevuma ir apkopot un digitalizēt informāciju par Ugāles apskates vietām 

pastaigu takās. Novadpētniecības materiālu vākšanā un popularizēšanā Ugāles bibliotēka sadarbojas ar 

Rubeņa fondu un tā vadīto leitnanta Rubeņa bataljona muzeju. Tiek apkopoti materiāli par Otrā pasaules 

kara noslēguma posmu novadā un kureliešiem. Pateicoties bibliotēkas brīvprātīgajam palīgam 

Aleksandram Hmeļņickim, kurš aktīvi fotogrāfē un filmē notikumus pagastā, no 2010. gada bibliotēkā ir 

pieejams foto un video arhīvs par notikumiem un svētkiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām, 

ievērojamām vietām, dabas objektiem. Šī arhīva materiāli ir pieejami gan novadpētniecības datorā, gan 

ikdienā demonstrēti TV ekrānā lasītāju apkalpošanas zonā. 2019. gadā demonstrēti 67 ieraksti. Bibliotēka 

sadarbojas arī ar novadpētnieci Laimdotu Junkari, 6 grāmatu par Ugāli sastādītāju. Abpusēji notiek 

apmaiņa gan ar vēsturisko informāciju, gan ar digitālajām fotogrāfijām. 

 

2019. gada nozīmīgākie notikumi 

   Lai apmainītos savstarpējā pieredzē, katru vasaru novada bibliotekāri viesojas kādā no pašu novada 

bibliotēkām. Šoreiz tā bija Piltenes pilsētas bibliotēka. Dienas gaitā bibliotekāri iepazinās gan ar Piltenes 

bibliotēkas pieredzi darbā ar bērniem, interesantajām radošajām darbnīcām, novadpētniecības 

materiāliem, kā arī apmeklēja Landzes baznīcu, pilsētas novadpētniecības muzeju un estrādi.  

 

   Pēc akreditācijas pirms Ziemassvētkiem novada bibliotekāri devās izbraukuma seminārā uz Latvijas 

Nacionālo bibliotēku. Bibliotēkā  visi bibliotekāri saņēma LNB lasītāju kartes, iepriekš reģistrējoties 

tiešsaistē. Pēc kopējas nofotografēšanās pie LNB Ziemassvētku egles ar jaunajām lasītāju kartēm 

bibliotekāri apmeklēja Bērnu literatūras centru un iepazinās ar tā darbu.  Pie reizes bibliotekāri uzklausīja 

stāstījumus par krājuma izlasi “Amora pasts” un ekspozīciju “Neredzamā bibliotēka”. Pēcpusdienā tika 

apmeklēts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, lai gida stāstījumā iepazītu muzeja ekspozīciju “Latvijas 

gadsimts”. 

 

   Par tradīciju jau kļuvuši novada bibliotekāru vasaras pieredzes braucieni uz tuvākām un tālākām 

bibliotēkām. Pateicoties Ventspils novada pašvaldības atbalstam un Usmas pagastam, kas nodrošināja 

transportu, šogad jaunas idejas darbam bibliotekāri brauca smelties pie kolēģiem Saldus novadā – Druvas 

un Kursīšu bibliotēkās un Lietuvā – Mažeiķu, Jonišķu un Biržu bibliotēkās. 

 

   2019. gadā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija” iesaistījās 11 bibliotēkas ar 223 mazajiem 

lasīšanas ekspertiem un 24 vecākiem. Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās sadarbībā ar pagastu skolām 

iesaistījās Ances, Piltenes, Puzes un Užavas bibliotēkas. Puzes bibliotēkā visiem ļoti patika noslēguma 

viktorīna, kurā tika uzdoti jautājumi par tikko dzirdētajiem darbu fragmentiem. Pateicoties tēmai “Svētki 

Ziemeļos” Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā, šogad interesanti un atraktīvi pasākumi tika veltīti A. 

Lindgrēnas populārajai literārajai varonei Pepijai Garzeķei, kura iedzīvojās un svinēja dzimšanas dienas 

ballīti gandrīz visās novada bibliotēkās. 
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6.3. Sociālā dienesta darbības rezultāti  

 
   Ventspils novada Sociālais dienests ir Ventspils novada pašvaldības izveidota iestāde, darbību sākusi 

2010. gada 1. janvārī.  

   Ventspils novada Sociālais dienests ir visu Ventspils novada veidojošo 12 pagastu – Ugāles, Ances, 

Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Užavas, Vārves , Piltenes, Ziru, Zlēku un Piltenes pilsētas 

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.  

   2019. gadā kopumā sociālai palīdzībai un sociāliem pakalpojumiem iztērēts no pašvaldības budžets 

598 988 eiro. 

 

Pabalsti un sociālie pakalpojumi  

2019. gadā sociālās palīdzības pabalsti piešķirti 228 trūcīgajām ģimenēm (personām), 220 

maznodrošinātām ģimenēm/personām, 154 vientuļiem pensionāriem un  personām ar invaliditāti, 143 

daudzbērnu ģimenēm.  

 

Sociālās palīdzības pabalsti 2019. gadā 

Nr. Pabalsta veids  Summa EUR  Ģimenes 

(personas)  

1  Garantētais iztikas minimuma pabalsts  35 732 95 

2 Dzīvokļa pabalsts  71821 411 

3 Sociālās garantijas bāreņiem  6450 10 

4 Atlīdzība audžuģimenei 33386 11 

5 Pabalsts pensionāru/invalīdu aprūpei  3570 17 

8 Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē 23636 149 

9 Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei  12151 215 

10 Veselības aprūpes pabalsts  9193 257 

11 Apbedīšanas pabalsts  4992 19 

12 Pabalsts jubilejās 7090 179 

13 Pabalsts politiski represētām personām  3480 114 

15 Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  25400 102 

16 Ārkārtas /krīzes situācijā  2800 10 

17 Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma 

ierīkošanai  

1153 2 

 

Avots: Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas (SOPA)  

 

   2019. gadā sociālai palīdzībai iztērēti 240 854 eiro. Pieprasītākais pabalsts – dzīvokļu pabalsts 30%, 

pēc tam pabalsts GMI 15% un atlīdzība audžuģimenei 14% no kopējā sociālās palīdzības budžeta. 

 

 



 

Ventspils novada pašvaldības 2019. gada Publiskais pārskats Lappuse 48 

  

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2019. gadā  

Nr. Pakalpojuma nosaukums  Summa 

EUR  

Personu 

skaits  

1 Ilgstošā sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe pilngadīgām personām  214 190 58 

2. Ilgstošā sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe bērniem  6 699 4 

3. Dienas centra pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām  7 000 8 

4 Aprūpe mājās pakalpojums 26 322 20 

5 Patversmes pakalpojums  901 3 

Avots: Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas (SOPA). 

 

   2019. gadā sociāliem pakalpojumiem iztērēti 255 112 eiro. Vispieprasītākais pakalpojuma veids ir 

ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, tas ir 84% un aprūpe 

mājās 10% no kopējā budžeta.  

 

Valsts apmaksātus sociālos pakalpojumus 2019. gadā pieprasījušas 

Nr. Sociālo pakalpojumu veids  Personu skaits  

1 Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācija pakalpojums pilngadīgām personām  1 

2 Valsts apmaksāti asistenta pakalpojumi  57 

3 Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušām nepilngadīgām personām  15 

4 Psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām 2 

5 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā (krīžu centrs)  4 

Avots: Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas (SOPA). 

 

   Sociālais dienests organizē sociālos pakalpojumus projekta “Kurzeme visiem”“ ietvaros pilngadīgām  

personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

   Sadarbībā ar biedrību “Atvērtās durvis”  ESF projekta “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības 

sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” ietvaros 2019. gadā tika 

sniegts atbalsts 338 trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (personām). Projekta ietvaros tika  noorganizēti 

pasākumi par budžeta plānošanu, kā varam pagatavot gardu ēdienu no pārtikas pakām.  

 

   Sadarbībā ar SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, projekts “Laimas labdarības namiņš” tika 

sagādātas  228 dāvanas bērniem Ziemassvētkos. 

 

2020.gadā Sociālais dienests darbosies šādos pamatvirzienos: 

1. Veicināt sociālā atbalsta pieejamību senioriem un viņu tuviniekiem;  

2. Sociālo pakalpojumu attīstīšana ģimenēm ar bērniem;  

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana; 

4. Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

7. Sekmēt sociālā atbalsta grupu pieejamību; 

8. Veicināt sociālo pakalpojumu kvalitāti; 

9. Attīstīt sociālo darbu ar dažādām mērķa grupām; 

10. Veicināt sociālā darba attīstību novada pagastu teritorijās.   
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6.4. Bāriņtiesas darbības rezultāti  
 

   Bāriņtiesas kompetencē ir izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par vecāku aizgādības tiesību 

pārtraukšanu vai atjaunošanu, bez vecāku gādības palikušu bērnu ārpusģimenes aprūpi (aizbildnību, 

audžuģimeni, ievietošanu iestādē), aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju vai 

mantojumam, bērnu mantu, domstarpību izšķiršanu vecāku starpā vai starp vecākiem un bērniem, bērnu 

interešu pārstāvību tiesā izšķiramajās lietās, kā arī apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.          

 

   2019. gadā Ventspils novada Bāriņtiesas lietvedībā bija 110 aktīvas lietas, ierosinātas 44 lietas. 

   Bāriņtiesa 2019. gadā par 10 ģimenēm (23 bērni), kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana, informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju. 

 

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. 

 

   2019. gadā  Ventspils novada Bāriņtiesa aizgādības tiesības pārtraukusi 4 personām, no tām 2 tēviem 

un 2 mātēm. Minēto personu aizgādībā kopā bija 4 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. 

 

Viena bērna pārtrauktās aizgādības tiesības Bāriņtiesa atjaunoja 1 vecākam. Ar tiesas spriedumu 

aizgādības tiesības atņemtas 1  personai, kuras aizgādībā bija 1 bērns. Aizgādības tiesības ar tiesas 

spriedumu 2019. gadā netika 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. 

 

   2019. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 35 Ventspils novada pašvaldības bērni, no 

kuriem audžuģimenēs 9, aizbildņu ģimenēs 24, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā 2 bērni. 

 

   Ventspils novadā uz 2019. gada 31. decembri audžuģimenes statuss ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts 3 

audžuģimenēm. Ventspils novada audžuģimenēs ir ievietots  viens novada bērns un 3 bērni no citām 

pašvaldībām. Ārpus Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti 8 Ventspils novada bērni.  

 

   21 Ventspils novada bērns atrodas aizbildnībā. 2019. gadā aizbildnība nodibināta 4 bērniem un 2 bērnu 

aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām pašvaldībām. Aizbildnības 2019. gadā izbeigusies 3 

bērniem, kuri kļuvuši pilngadīgi. 

 

  2019. gadā Bāriņtiesa izvērtējusi 3 personu atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai. 2 personas atzītas 

par piemērotām, lai varētu uzņemties aizbildņa pienākumus. Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērnu 

radinieki vai bērnam emocionāli tuvi cilvēki.  

 

   Institucionālā aprūpē atrodas 2  bērni. Valsts sociālās aprūpes centra filiālē “Liepāja” aprūpi saņem 2 

bērni ar smagām veselības problēmām, un šī iemesla dēļ nav iespējams šobrīd bērnam nodrošināt 

piemērotu audžuģimeni. 

   2019. gadā Ventspils novada Bāriņtiesa 4 personas ir atzinusi par adoptētājiem un uzsākusi vēl divu 

personu izvērtēšanu, lai noteiktu viņu piemērotību būt par adoptētājiem.  
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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. 

 

   2019. gada 31. decembrī Ventspils novada Bāriņtiesas pārraudzībā bija 33 aizgādnībā esošas personas. 

2 personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis. Bāriņtiesa uzrauga vai aizgādņi darbojas atbilstoši 

aizgādnībā esošo personu interesēm. 

 

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. 2019. gadā pieņemti 11 lēmumi par 

atļauju bērnam iegūt īpašumu, pieņemt mantojumu, pārdot bērnam piederošu mantu. 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 

 

   Bāriņtiesā pieņemti lēmumumi arī citos gadījumos, piemēram, vecāku strīdos par nodokļu 

atvieglojumiem par bērniem, par uzvārda ieraksta maiņu bērniem,  par ģimenes valsts pabalsta izmaksu 

personai, kura faktiski audzina bērnus, par valsts sociālo pabalstu izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš 

sasniedzis 15 gadu vecumu, par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar 

vecākiem, un citi. 

 

   Ventspils novada Bāriņtiesas darbinieki piedalījušies tiesas sēdēs gan Kurzemes rajona tiesā, Zemgales 

rajona tiesā, gan Rīgā, gan Kurzemes apgabaltiesā. Tiesas procesos Bāriņtiesa bijusi gan prasītājs, gan 

tiesas pieaicināta iestāde atzinuma un viedokļa sniegšanai. Bāriņtiesa piedalījusies tiesas procesos par 

aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, lietās par medicīniska 

rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām personām, kuras atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī 

izdarījušas noziedzīgus  nodarījumus. 

 

   Ventspils novada Bāriņtiesa pārstāvējusi 8 bērnu intereses 4 kriminālprocesos. 

   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, Uzturlīdzekļu garantijas fondu,Valsts 

probācijas dienestu, Tieslietu Ministriju, Labklājības ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju, un citām iestādēm,  lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu 

aizstāvību.  

      Ir notikusi sadarbība ar ārvalstu (Anglijas, Šveices) kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu tur 

dzīvojošu Latvijas pilsoņu bērnu tiesības un intereses. 
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Pieņemtie lēmumi 

 

2019. gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 70 lēmumus: 

 
Par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu 8 

Par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 1 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 2 

Par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas 3 

Par personu atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai 3 

Par bērna ievietošanu audžuģimenē 2 

Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 4 

Par vecāku strīdus izšķiršanu sakarā ar izglītības iestādes izvēli bērnam 1 

Par adopciju bērna interesēs 1 

Par personu atzīšanu par adoptētājiem 2 

Par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē 1 

Par aizgādņa iecelšanu personai 2 

Par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas 2 

Par audžuģimenes statusa piešķiršanu 1 

Par viesģimenes statusa piešķiršanu 1 

Par bērna uzvārda ieraksta maiņu 1 

Par rīcību ar aizgādnībā esošai personai piederošo mantu 4 

Par atzinumu sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no aizgādības tiesībām 8 

Par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu, piešķiršanu 2 

Par atļauju pieņemt bērna vārdā mantojumu 2 

Par atļauju rīkoties ar bērnam piederošu mantu  5 

Par atļauju bērnam šķērsot LR robežu 5 

Par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam ciemoties vecāka ģimenē 2 

Par atļaujas došanu vecākam rīkoties ar nepilngadīgā kontu  2 

Par atļaujas došanu nepilngadīgajam iegūt mantu. 2 

 

2019. gadā neviens Ventspils novada Bāriņtiesas lēmums nav  pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā.  

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana  

    

   Ventspils novada Bāriņtiesā 2019. gadā ir veikti  604 apliecinājumi, no tiem visvairāk – Ugāles (161), 

Vārves (115) un Tārgales (103) pagastos. Tika sagatavoti un apliecināti vai tikai sagatavoti vai apliecināti  

darījumu līgumi, iesniegumi, pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, veikti paraksta īstuma apliecinājumi un 

citi darījumi. 

 

   Lai pilnveidotu savas zināšanas, Ventspils novada Bāriņtiesas darbinieki 2019. gada laikā apmeklējuši 

mācību seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Labklājības ministrijā, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijā u.c. 

 

   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 2020. gadam Bāriņtiesa saglabā ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnam. 
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6.5. Būvvaldes darbības rezultāti  

           Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2019. gada laikā veiktie darba apjomi 

Būvatļaujas Skaits 

Anulētas 11 

Apstiprinātas 20 

BUN izpildīti 51 

PN izpildīti 66 

Kopā 148 

Būvinspektoru sastādītie atzinumi par pārbaudēm Skaits 

Kopā 246 

Būvju pieņemšanas akti Skaits 

Atjaunošana 5 

Jauna būvniecība 95 

Nojaukšana 1 

Novietošana 6 

Pārbūve 48 

Kopā 155 

Vienkāršotā būvniecības procedūra Skaits 

Cits 2 

Atjaunošana 9 

Ierīkošana 3 

Jauna būvniecība 137 

Konservācija 3 

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 31 

Nojaukšana  17 

Novietošana 57 

Pārbūve 34 

Vienkāršota atjaunošana 5 

Vienkāršota fasādes atjaunošana 26 

Kopā 324 

 

6.6. Komunālās saimniecības darbības rezultāti  
 

Komunālās infrastruktūras sakārtošana 

• Kanalizācijas tīklu pārbūve posmā no Popes pamatskolas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai 

nekustamā īpašumā “Smēdes” Popes pagastā – 122 137,40 eiro; 

• Meliorācijas sistēmu pārbūve pašvaldības īpašumos Vārves ciemā, Vārves pagastā – 33 752,40 

eiro. 

 

Nekustamo īpašumu sakārtošana 

   Ēku pārbūves, telpu remontu, komunālo objektu remontu darbi pa pašvaldības budžeta līdzekļiem un 

Valsts kases aizņēmumu veikti 2 602 066,24 eiro apmērā 35 objektos. 

Nozīmīgākie objekti: 

• Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve Skolas ielā 5A Ugālē, Ugāles pagastā – 

2 081 506,84 eiro; 

• Popes estrādes skatītāju zonas pārbūve nekustamā īpašumā “Estrāde Vecais pilskalns” Popes 

pagastā – 334 245,00 eiro; 

• Pludmales labiekārtošana Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā – 230 372,91 eiro; 

• Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpnīcas ielā 7 Ugālē, Ugāles pagastā – 142 363,40 

eiro; 

• Rotaļu laukuma ar rotaļu elementiem izbūve pirmssklas izglītības iestādē “Lācītis” Ugālē – 

31 033,28 eiro. 
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6.7. Ieguldījumi pašvaldības ceļos un ielās 
 

   Ventspils novada kopējais ceļu garums ir 792,93 km, no kuriem melnais segums ir 57,1 km, un ielu 

platība – 69810 m2. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana notiek par valsts autoceļu fonda līdzekļiem. Novada 

ceļu un ielu uzturēšanai 2019. gadā saņemti valsts autoceļu fonda līdzekļi 390 131 eiro. Līdzekļu 

atlikums uz 01.01.2020. ir 223 378 eiro. 2019. gadā ceļu un ielu tīkla uzturēšanai izlietoti 664 960 eiro. 

 

   Lielākie objekti ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, kuri izbūvēti par budžeta un ES fondu 

līdzekļiem: 

• Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–Ezernieki” pārbūve Tārgales pagastā – 201 359,00 eiro; 

• Pašvaldības autoceļa Va-10 “Zīles ceļš” posma no 0,000 līdz 2,300 km pārbūve Vārves pagastā – 

211 609,83 eiro; 

• Pašvaldības autoceļu Va-15 “Sušķu ceļš” posma 0,000 līdz 0,620 km pārbūve Vārves pagastā – 

65 523,67 eiro; 

• Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–Lielais tilts” pārbūve Užavas pagastā – 114 421,70 eiro; 

• Pašvaldības autoceļa Uz-38 “Līvānciemata ceļš” esošā asfalta seguma virsmas atjaunošana 

Užavas pagastā; 

• Pašvaldības autoceļa “Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā, 

Tārgales pagastā” – 30 931,51 eiro; 

• “Ventiņu–lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve posmā no 6,966 līdz 7,356 km Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā” – 69 124,64 eiro; 

• Auto stāvlaukuma būvniecība pie dzīvojamās mājas “Centrs 4” Vārves ciemā, Vārves pagastā – 

23 294,68 eiro; 

• Auto stāvlaukuma būvniecība pie dzīvojamās mājas “Centrs 7” Vārves ciemā, Vārves pagastā – 

32 909,29 eiro. 

 

6.8. Sabiedriskā kārtība  
 

Ventspils novada Administratīvajā komisijā izskatītās lietas 2019. gadā 

(APK – Administratīvo pārkāpumu kodeksa saistoši noteikumu pants) 

Nr. 

p.k. 

APK    

Izskatīts 

Uzlikts 

sods  

 

Izbeigtas 

1. 42.1p.4.d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 3  

2. 58.p. Par vides piesārņošanu un piegružošanu 1 1  

3. 94.p.1.d. Par elektroenerģijas pārvades vai sadales 

sistēmas bojāšanu aiz neuzmanības 

3 2 1 

4. 100.p.1.d., 4.d. Sējumu nobradāšana vai stādījumu bojāšana 3 1 2 

5. 106.p.2.d. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā 

2 2  

6. 140.p.2.d., 3.d. Par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu 2 1 1 

7. 152.p. Būvniecības noteikumu pārkāpšana 4 4  

8. 171.1p.1.d., 

2.d.  
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 

to izdarījis nepilngadīgais 

10 10  

9. 173.p.1.d., 3.d.  Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 11 10 1 

10. 186.p.2.d. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu 8 8  

11. 202.p.1.d. Par apzināti nepamatotu speciālo dienestu 

izsaukšanu 

1 1  

12.  Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 

4 4  

 kopā  52 47 5 
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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. ESF 

projekta nr. 9.2.4.2/16/I/054 “Sveiks un vesels Ventspils novadā” ietvaros 2019. gadā tika turpināti 

dažādi sporta un veselību veicinoši pasākumi. 

 

   Aktivitātes: iedzīvotāju apmācība ārstnieciskajā vingrošanā, jogas apmācība, nūjošana, aktīva brīvā 

laika pavadīšanas nodarbības un veselības dienu organizēšana. Skolu audzēkņi turpināja iesākto 

peldētapmācības un slidošanas prasmju pilnveidošanu. Novada iedzīvotājiem bija iespēja divas reizes 

nedēļā apmeklēt peldēšanas nodarbības. Vasaras posmā tika organizētas bērnu un jauniešu nometnes.  

 

   Pašvaldībā sporta darbu vada sporta darba organizatori, viņu mērķis ir piedāvāt un  iesaistīt novada 

iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, veicināt aktīvās atpūtas attīstību un virzību novadā. Tās 

uzdevumus ir ieteikt un izstrādāt priekšlikumus izskatīšanai Sporta komisijā –  izvērtēt sporta un aktīvās 

atpūtas darbību novadā, izstrādāt priekšlikumus par budžeta līdzekļu pieprasījumu ikgadējā finansējuma 

saņemšanai sporta pasākumiem un sporta aktivitāšu  organizēšanai pieaugušajiem kā arī veidot 

pasākumu kalendāro plānu. 

  

   Nodarbības un sacensības tiek organizētas skolu sporta bāzēs, kā arī organizatoru izveidotajos sporta 

laukumos. Pēc kalendārā plāna tika noorganizēti 27 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.  

 

   Vēl pagastu sporta organizatori rīkoja vietējās sacensības pagastos. Veiksmīgi darbojās triāla klubs 

“Karters”, kurš organizēja republikas čempionātus un sacensības jauniešiem. Ugāles vidusskolas skolēni 

turpināja piedalīties projektā “Sporto visa klase”. Lielākais sporta pasākums novadā notika Usmas 

pagastā, kur pulcējās vairāk kā 300 sportot gribētāji no visiem novada pagastiem. Ļoti veiksmīgi tika 

noorganizēts plānotais sporta pasākums “Piltenes skrējiens – 2019”, kura ietvaros notika arī LR 

čempionāts 10 km krosa skrējienā un “Piltenes kauss 2019”.  

 

   Tika piešķirtas naudas balvas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā. Novadā 

uzlabojusies sporta objektu infrastruktūra – rekonstruēts Piltenes stadions, modernizētas Piltenes un 

Ugāles trenažieru zāles.  Nodota ekspluatācijā mūsdienīga Ugāles sporta manēža ar kvalitatīvu sporta 

inventāru. 

 

   Ventspils novada pašvaldība finansiāli atbalstījusi – triāla klubu “Karters”, volejbola klubu 

“Ventspils”, novusa klubu, SK”2BE1ST”, biedrību “Usmas jahtklubs”, biedrību ”Boreas”, biedrību JK 

“Demora”, SIA “Marbella RN Group”, Jūrkalnes motokrosa sacensību organizēšanu un dalību kērliga 

sacensībās par kopējo summu 21 885 eiro. 

 
Bērnu un jaunatnes sporta skola 

   Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, 

kuru dibinājusi Ventspils novada pašvaldība. BJSS mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – vesela, fiziski, 

garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošana. Nodrošinot talantīgo audzēkņu meistarības pilnveidi 

vieglatlētikā, veicot organizatoriski metodisko vadību.  

    

   BJSS savu darbu veic 5 novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, kur nokomplektētas 18 mācību 

treniņu grupas, ar kopējo audzēkņu skaitu – 275. Skolas audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu sportisko 

meistarību vieglatlētikā, 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.  
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   Ar labiem panākumiem sporta skolas audzēkņi startējuši, Baltijas valstu komandu U14, U16, U18 un 

U23 Latvijas izlases sastāvā, izcīnot godalgotas vietas. Piedalījāmies arī starptautiskajās sacensībās – 

“Maniežo Taure-2019”, “Ziemassvētku kauss”, izcīnot godalgotas vietas. Ventspils novada BJSS 

organizēja atklātās sacensības vieglatlētikā dažādās vecuma grupās. Latvijas 2019. gada labāko 

vieglatlētu sarakstā iekļauti 4 sporta skolas audzēkņi un 6 Latvijas Republikas izlases sastāvā dažādās 

vecuma grupās. Latvijas VIII Jaunatnes Olimpiādē vieglatlētikā izcīnījām 3 medaļas. 

                                                                                                                                              

7.0 Pasākumi informēšanai par pašvaldības darbību  

   2019. 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.     

 

   2019. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja darbu pie bezmaksas ikmēneša informatīvā 

izdevuma izdošanas, kurš iznāca reizi mēnesī. 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. 

 

   Novada domes pārstāvji piedalījušies arī neformālās sarunās ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, lai 

izzinātu viedokli dažādu jautājumu risināšanā. 2019. gadā Ventspils novada domes deputāti pagastos 

organizēja individuālas pieņemšanas, kurās iedzīvotāji varēja izklāstīt deputātiem savas problēmas un 

izteikt ierosinājumus.   

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām 

 

   2019. gadā Ventspils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji pieredzes apmaiņā viesojās  

Skrīveru pašvaldībā.  

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

8.1. Novada domes lēmums par 2019. gada konsolidēto pārskatu  
 

16. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2019. GADA PĀRSKATU 

(ziņo: A. Āķis) 

 

A. Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājam 

A. Āķim. 

A. Āķis informē par  pašvaldības konsolidēto 2019. gada pārskata projektu. 

M. Birnis sniedz informāciju par revidenta ziņojumu. 

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 19.06.2018. noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot: PAR – 13 (A. Mucenieks, A. Jaunsleinis, I. Cērpa,  

A. Fetlers, A. Matisons, A. Azis, M. Dadzis, D. Vašuka, I. Apsītis, A. Vārpiņš, A. Zariņš, G. Bože,  

A. Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2019. gada pārskatu, kas sastāv no 

sekojošiem dokumentiem: 

 

1. Apstiprināt vadības ziņojumu, 1. pielikums. 

2. Apstiprināt "Pārskatu par finansiālo stāvokli", 2. pielikums. 

3. Apstiprināt "Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem ", 3. pielikums. 

4. Apstiprināt "Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu", 4. pielikums. 

5. Apstiprināt "Naudas plūsmas pārskatu", 5. pielikums. 

6. Apstiprināt Finanšu pārskata pielikumus: 

1. Apstiprināt “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts”, 6. pielikums. 

2. Apstiprināt “Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts”, 7. pielikums. 

3. Apstiprināt “Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts”, 8. pielikums. 

4. Apstiprināt “Finanšu pārskata posteņu strukturēts skaidrojums”, 9. pielikums. 

7. Apstiprināt "Budžeta izpildes  pārskatu", 10. pielikums. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2019. gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2020. gada 29. maijam. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (J. Krilovskim). 
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 8.2. Neatkarīgu revidentu ziņojums 

 

Ventspils novada domei 
Rīga 

 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 

ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS                                                                               Nr.8/P 

 

Atzinums ar iebildi 
Mēs esam veikuši Ventspils novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

• pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites 

principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas 

aprakstu.  
 

Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi pievienotais 

konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 

2019. gada 31. decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, 

kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 
 

Atzinuma ar iebildi pamatojums 

Konsolidētajā veidlapā Nr.1 „Bilance“ 2019.gada 31.decembrī ir uzrādītas transporta būves (ielas, ceļi, tilti)   8,32 

milj. EUR vērtībā, bet pēc stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri 8,90 milj. EUR apmērā. Nav veikta ielu garumu un 

segumu salīdzināšana ar “Latvijas Valsts ceļi datiem”, pastāvot atšķirībām ceļu datos inventarizācijas rezultātā tās nav 

novērstas pārskata gadā. Pašvaldības inventarizācijas komisija nekustāmos īpašumus (zemi) ir vērtējusi pēc zemes 

vienības lietošanas mērķa Valsts zemes dienesta sistēmā, nevis pēc tā, kādam mērķim reāli pašvaldība ir nolēmusi 

izmantot konkrēto aktīvu. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku un zemju vērtība uz 2019.gada 31.decembri bija 15,58 milj. 

EUR, bet uz 2018.gada 31.decembri   11,41  milj. EUR. Pazemes aktīvu inventarizācija un to lietošanas mērķa 

izvērtējums nav veikts vispār. Pazemes aktīvu vērtība uz 2019.gada 31.decembri bija 0,52 milj. EUR, bet uz 2018.gada 

31.decembri 0,52 milj. EUR. Līdz ar to secinām, ka nekustamo īpašumu izvērtēšana pēc lietošanas mērķa pēc būtības 

nav veikta ne uz gada sākumu ne gada beigām un mēs neesam guvuši pārliecību, ka posteņa “ieguldījuma īpašumi” 

uzrādītā vērtība uz 2019.gada 31.decembri 3,1 milj. EUR apmērā un uz 2018.gada 31.decembri. 3,6 milj. EUR apmērā 

ir uzradīta atbilstoši. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, mums nebija iespējams noteikt kādas vērtību un daudzumu korekcijas būtu jāveic un 

vai būtu jāveic pašvaldības ilgtermiņa ieguldījuma postenī “Zeme, ēkas un būves”, sadaļā “Transporta būves”, 

“Pazemes aktīvi”, “Dzīvojamo un nedzīvojamo ēkas un zemes” un “Ieguldījuma īpašumi” pēc stāvokļa uz 2019.gada 

31.decembri un uz 2018.gada 31.decembri.   

 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora 

revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma 

sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 
 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 

Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 

Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 

finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu 

grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas 

principus un objektivitātes prasības. 
 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam ar 

iebildi. 
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Ziņošana par citu informāciju 
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 
 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu 

atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida 

apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas 

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 vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām 

zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 
 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 

darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu 

uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 
 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā 

ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „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 konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  
 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu  
Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar 

Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu 

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 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 nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 
 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata 

sagatavošanas pārraudzību. 
 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai 

krāpšanas 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 kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, 

ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji 

pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 
 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo 

skepsi. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 

radušās 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 krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo 

krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas 

informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz 

iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai 

apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska 

nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto 

informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs 
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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 vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto 

informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā 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.  
 

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un 

laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs 

identificējam revīzijas laikā. 
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