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1. Vadības ziņojums, veiktie pasākumi pašvaldības darba organizēšanai. 

 

     Administratīvi teritoriālās 

reformas rezultātā 2009.gada 

1.jūlijā no vienpadsmit 

Ventspils rajona – Ances, 

Jūrkalnes, Popes, Puzes, 

Tārgales, Ugāles, Usmas, 

Uţavas, Vārves, Ziru, Zlēku 

pagastiem un Piltenes pilsētas 

ar lauku teritoriju tika 

izveidota pašvaldība – 

Ventspils novads, kurā 

pašvaldības funkciju izpildi 

nodrošina Ventspils novada 

pašvaldība. 

 

     Novada domes sastāvā ir 

piecpadsmit deputāti. Novada 

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

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

komiteja, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Komunālo jautājumu komiteja un 14 komisijas. 

 

     Novada pašvaldības funkciju realizēšanu nodrošina novada domes izveidotās iestādes. Ar 

2010.gada 1.oktobri pagastu pārvaldes reorganizētas par novada pašvaldības pakļautībā esošām 

struktūrvienībām. 

 

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

„Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi. Informācija iedzīvotājiem tiek aktualizēta 

jaunajā, 2010.gada oktobrī atvērtajā, Ventspils novada domes interneta mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv. Ar 2010.gada aprīli tiek izdots Ventspils novada informatīvs izdevums 

„Ventspils Novadnieks”. 

 

     Novada domes pamatbudţetu veido nodokļu ieľēmumi, dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda, pašvaldības ieľēmumi un daţāda veida mērķdotācijas. 2010.gada Ventspils 

novada domes pamatbudţeta faktiskie naudas ieľēmumi kopā ir LVL 9019480. 

 

     2010.gadā Ventspils novadā noslēgušies seši, ELFLA līdzfinansētu projektu ieviešanas pasākumi 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Piltenē tika veikta brīvdabas estrādes 

rekonstrukcija, kā arī Ķiršu un Zemnieku ielas seguma rekonstrukcija. Vārves pagastā pabeigta 

sabiedriskās ēkas "Rozītes" rekonstrukcija. Uţavas pagastā veikta pašvaldības autoceļa "Lejiľas - 

Jūrmala" rekonstrukcija, bet Ziru pagastā - tautas nama, bibliotēkas, publiskā interneta telpu un 

palīgtelpu rekonstrukcija. 

 

     Turpināta trīs ELFLA līdzfinansētu projektu ieviešana pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai 

un iedzīvotājiem”. Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu, sporta kompleksa nekustamā īpašumā 

"Tārgales skola", kā arī Ances pagasta sporta zāles un kultūras nama rekonstrukcija. 

 

     Piltenes vidusskolā turpināts ieviest ERAF līdzfinansētu projektu pasākumā „Kvalitatīvai 

dabaszinātľu apguvei” atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana. Projekta ietvaros veikts remonts 

dabaszinātľu priekšmetu mācību kabinetos un uzsākta kabinetu iekārtošana ar moderniem mācību 

līdzekļiem un aprīkojumu. 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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     2010.gadā turpinājies darbs pie projektu "Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas 

notekūdeľu attīrīšanas sistēmas uzlabošana Piltenes pašvaldības teritorijā", "Ūdenssaimniecības 

attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā", "Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves 

ciemā" īstenošanas, sagatavoti būvprojekti, izsludināti iepirkumi uz būvniecību. 

 

     Uzsākta ELFLA līdzfinansētu projektu īstenošana pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”. Uzsākta nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iepirkumu 

procedūras Puzes pagasta sporta zāles un bibliotēkas rekonstrukcijai, Usmas, Ugāles un Jūrkalnes 

pagastu tautas namu rekonstrukcijai, kā arī rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošanai Popes 

pagastā. Uzsākta ERAF finansēta projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija” 

īstenošana. 

 

     2010.gadā ir saľemts atbalsts projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība”, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Ziru pagasta 

Ziru ciemā” un ERAF līdzfinansēta projekta "Siltumefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā 

mājā "Ambulance" Ances ciematā, Ances pagastā, Ventspils novadā" īstenošanai, kā arī sagatavoti 

projektu pieteikumi par ūdenssaimniecības attīstību Tārgales pagasta Dokupes ciemā, Zlēku pagasta 

Zlēku ciemā un Vārves pagasta Vārves ciemā, kurus iesniegs ES finanšu atbalsta saľemšanai 

2011.gada sākumā. 

 

     2010.gada nogalē starp Ventspils novada pašvaldību, Vides ministriju un SIA „Vides investīciju 

fonds” tika parakstīta vienošanās par projekta „Ventspils novada izglītības iestāţu energoefektivitātes 

uzlabošana” īstenošanu, kurā paredzēts veikt siltināšanas darbus piecās izglītības iestāţu ēkās 

Ventspils novadā. 

 

     Novada pašvaldība aktīvi iesaistījās arī ESF finansētā projekta "Apmācība darba iemaľu iegūšanai 

un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, īstenošanā katrā pagastā. 

 

     Sadarbībā ar VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs paši” Ventspils reģionālo 

atbalsta grupu tika organizēts 2010.gada projektu konkurss, kurā no 35 projektu pieteikumiem 

atbalstu saľēma 13 projekti. 

 

      2010.gadā uzsākta Ventspils novada Attīstības programmas un Vides pārskata aktualizācija, 

Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata izstrāde, 

Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, turpināta Vārves pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrāde. 

 

     Ventspils novada pašvaldība nodrošina 740 novada iedzīvotājus ar darba vietām. Pašvaldībai nav 

nodokļu parādu. 2011.gadā Ventspils novada dome turpina darbu, izmantojot valsts un ES 

finansējumus, iesaistās daţādos projektos, labiekārtojot novada  teritoriju, kultūras un izglītības 

iestādes, ceļus, ūdenssaimniecības un dzīvojamo fondu . 

 
  Domes priekšsēdētājs    

               Aivars Mucenieks  
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2. Ziņas par pašvaldību.  
 

   Ventspils novada teritorija atrodas Rietumlatvijas piejūras zemienē. Ventspils novadam ir 

 visgarākā robeţa ar Baltijas jūru – ap 100 

km. Jūras robeţa ir Jūrkalnes, Uţavas, 

Vārves un Tārgales pagastiem, kā arī 

Ventspils pilsētai. 
 

    Novada sastāvā ir 12 pagasti – Ances, 

Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, 

Ugāles, Usmas, Uţavas, Vārves, Ziru un 

Zlēku pagasti un viena pilsēta  - Piltene. 
 

     Novada administratīvais centrs atrodas 

Ventspils pilsētā. Ventspils novada platība ir 

2472 km
2
, tā platības īpatsvars Latvijas 

teritorijā ir 3,8%. 

 

   Novada teritorijas lielākā daļa atrodas 

piejūras zemienē. Tā dienvidaustrumu daļā 

atrodas Usmas līdzenums, Popes, Puzes un 

Ugāles pacēlumi. 

 

   Lielākās upes ir Venta ar Abavu, Vēţdūku 

un Kamārci, Irbe ar Rindu, Stendi, Lonasti 

un Raķupi, Uţava. Lielākie ezeri ir Usmas 

ezers (daļa), Puzes ezers, Bušnieku ezers, 

Sārnates ezers, Garais ezers, Zigatu ezers 

u.c., novadā ir vairāki lieli purvi: Sārnates, Lūţľas, Vārves un Vasenieku. 

 

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

km
2
 meţu. 

 

    Novada dienvidaustrumu stūrī plešas dabas rezervāts – Moricsala. Tas ir vecākais rezervāts 

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

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

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

 

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

teritorijas. Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā uz 2010.gada 1.jūliju - 13 510, t.sk. Piltenē – 1053; 

Ances pagastā – 712; Jūrkalnes pagastā – 369; Piltenes pagastā – 559; Popes pagastā – 1126;  Puzes 

pagastā – 1021; Tārgales pagastā – 1956; Ugāles pagastā – 2476; Usmas pagastā – 583; Uţavas 

pagastā – 619; Vārves pagastā – 1916; Ziru pagastā – 543; Zlēku pagastā – 577. 

    

     Ventspils novadā tradicionālās tautsaimniecības nozares ir meţsaimniecība, lauksaimniecība, 

tūrisms, tirdzniecība un pakalpojumi. Lielākie uzľēmumi, kas darbojas meţizstrādes un kokapstrādes 

jomā ir: Ances pagastā - SIA „MG meţi”; Ugāles pagastā - SIA „Muencinhigs”; „Pelets”; „Bērzs D”; 

„Verus”; „TT”; Popes pagastā - SIA „Tamed”; „Arbo”; „Ozols māja”; Puzes pagastā - SIA „Mazers 

R”; „Frebi”; „‟EI imports eksports”; Usmas pagastā - SIA „Alegro”; Zlēku pagastā - SIA „Bērzi 

pluss”; Ziru pagastā - z/s „Cīrulīši”; Piltenes pilsetā ar lauku teritoriju - SIA „”Vecventa; „Ētos”; 

„Lemma G”; „Štenbergs un partneri”; Tārgales pagastā - SIA „Kurekss”; SIA „SG meţi” un VAS 

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

serviss”; z/s „Straumēni”; Vārves pagastā - SIA „Biroja mēbeles”. 
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        Zemnieku saimniecību darbības spektrs ir visai plašs – no lauksaimnieciskās darbības ģimenes 

vajadzībam līdz rūpnieciskai kokapstrādei, tirdzniecības un transporta pakalpojumu sniegšanai. 

Galvenie raţošanas virzieni ir augkopība, lopkopība, gaļas un piena raţošana, nedaudz arī 

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

piena lopkopība, augkopība, augļkopība, dārzeľkopība. Atsevišķas saimniecības nodarbojas arī ar 

daţāda veida pakalpojumu sniegšanu un netradicionālo lauksaimniecību. 

 

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

z/s „Kauliľi”; z/s „Bukas”;  z/s „Kalarāji”; SIA „Artis JP” un z/s „Ieriľi”. Ar augļkoku stādu 

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

graudkopību nodarbojas Uţavas pagasta z/s „Kalvares”. Ar netradicionālo lauksaimniecību 

nodarbojas Vārves, Piltenes, Popes un Puzes pagastos: Vārves pagastā – SIA „Daga” nodarbojas ar 

slieku audzēšanu, z/s Bitenieki nodarbojas ar biškopību; Piltenes pilsētā ar lauku teritoriju – piemājas 

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

Puzes pagastā – SIA „Danija minka” audzē ūdeles. 

 

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

„Jaunpope”; SIA „Lejnieki”; z/s „Krastiľi”; „Akmeľkalni”. Ar zirgkopību nodarbojas SIA ”LR 

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

 

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

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

Ventspils novadā galvenie tūrisma un rekreācijas teritoriju areāli izvietojušies divās samēra 

kompaktās teritorijās: 

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

Jūrkalnes, Uţavas, Tārgales un Vārves pagastu teritorijas.  

 

     Ventspils novadā ar ceļu apsaimniekošanu nodarbojas šādi uzľēmumi - Ances pagastā tā ir 

zemnieku saimniecība „Mači”, Piltenē - komercsabiedrība „Ūdrande”, Popes pagastā SIA „Leda 

AV”, bet Tārgales pagasta ir divi ceļu būves uzľēmumi - SIA „Latta” un SIA „VIA”; Vārves pagastā 

- meliorācijas un ceļu būves uzľēmums - SIA "Meliorators", kurš pamatā nodarbojas ar meţa ceļu 

būvniecību. 

 

       Ugāles pagastā darbojas uzľēmums SIA „Micros”, kas izgatavo un remontē jahtas un laivas, kā 

arī Latvijā vienīgā darbnīca, kura būvē jaunas un restaurē vecās ērģeles. 

     Ventspils novada Uţavas pagastā atrodas SIA “Zaksi” alus darītava „Uţavas alus”. 

 

2.1. Novada pašvaldības vadība un juridiskais statuss. 
 

       Ventspils novadā pašpārvaldi un pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Ventspils novada 

dome, kas pieľem 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 budţetu. 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 saskaľā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. 

Ventspils novadā ir 11 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā Ventspils 

novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 

deputātiem: 7 deputāti pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību (ZZS), 7 deputāti pārstāv politisko 

partiju apvienību „Jaunais laiks / Pilsoniskā savienība“ (JL/PS) un 1 deputāts pārstāv apvienību 

„Tēvzemei un brīvībai / LNNK“. 
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        Novada domes darbu vada novada domes priekšsēdētājs.  2009.gada 1.jūlijā: 

 par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku (ZZS); 

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

jautājumos – deputāti Gunitu Ansoni (JL/PS); 

 par novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku investīciju un attīstības jautājumos – 
deputātu Māri Dadzi (JL/PS); 

 par novada domes priekšsēdētāja vietnieku nekustamo īpašumu un komunālajos jautājumos – 
deputātu Mārtiľu Libkovski (ZZS). 

 

    Pašvaldības pamatfunkcijas ir pildīt LR likumos noteiktos vietējas pārvaldes uzdevumus, valsts 

deleģētās funkcijas un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas teritorijas attīstības un iedzīvotāju 

interesēs. Pēc pašvaldību reformas 2009.gadā galvenais Ventspils novada pašvaldības uzdevums bija 

efektīvas pārvaldes sistēmas izveide, kura bija jārada pilnīgi no jauna un ar ierobeţotiem resursiem. 

 

    Ventspils novada pašvaldība 2010.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 iestāţu darbību, sniedzot 

šīm iestādēm metodisku palīdzību. Pārskata gadā sasauktas 20 novada domes sēdes (tai skaitā 8 

ārkārtas sēdes), kurās pieľemti 599 protokollēmumi. 

 

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

Ventspilī, LV-3601. 

 

2.2. Pašvaldības struktūra un funkcijas. 

 
     Domes funkciju realizēšanu un darbību  nodrošina šādas pastāvīgās deputātu komitejas:  

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

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

Gunita Ansone; 

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

Māris Dadzis; 

o Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 5 locekļu 

sastāvā, komitejas priekšsēdētājs Mārtiľš Libkovskis. 

      

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

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

domes un pašvaldības iestāţu budţetu projektus.      

 

    Pašvaldības funkciju veikšanai darbojas sekojošas domes komisijas:   

o Administratīvā komisija; 

o Iepirkuma komisija; 

o Budţeta un finanšu komisija; 

o Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija; 

o Komunālo pakalpojumu, pašvaldības nekustamo īpašumu un transporta komisija; 

o Novada vēlēšanu komisija; 

o Dzīvokļu komisija; 

o Projektu, investīciju un būvniecības komisija; 

o Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija; 

o Kultūras un sporta komisija; 

o Administratīvo aktu strīdu komisija; 

o Vides un uzľēmējdarbības attīstības komisija; 
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o Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

o Licencēšanas komisija;  

o Civilās aizsardzības komisija; 

o Ekspertu komisija; 

o Komisija objektu pieľemšanai ekspluatācijā. 

 

     2010.gada 1.oktobrī Ventspils novada pašvaldībā tika veikta strukturālā reorganizācija, vairākas 

pašvaldības iestādes pārveidojot par pašvaldības administrācijas struktūrvienībām un izveidojot 

Finanšu nodaļu ar centralizēto grāmatvedību. Šis uzdevums sevī ietvēra īpašumu pārľemšanu un 

inventarizāciju, finanšu resursu un investīciju projektu resursu pārľemšanu, bijušo iestāţu darbinieku 

tiesisko darba attiecību un darba līgumu pārľemšanu, novada pašvaldības darbinieku personālsastāva 

komplektēšanu. Tika pārľemti un atbilstoši funkcijām sakārtoti finanšu un kapitālo investīciju 

resursi, uzsākts darbs pie 2011. gada budţeta projekta sastādīšanas. 

 

     Novada pašvaldības pārvaldes institūciju veido novada pašvaldības administrācija – tajā 

ietilpstošie darbinieki un struktūrvienības (nodaļas) un novada domes izveidotās iestādes, to skaitā 

pašvaldības kapitālsabiedrības, atbilstoši pašvaldībai nodotajai kompetencei.  

 

     Ventspils novada pašvaldības administrācija ir Ventspils novada domes izveidota pašvaldības 

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

apkalpošanu, un tā sastāvā ir  nodaļas: 

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 Dzimtsarakstu nodaļa; 

o Būvvalde; 

o Izglītības pārvalde;  

o Bāriľtiesa. 

 

  Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

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

struktūrvienībām.  

      Novada dome ir izveidojusi šādas iestādes : 

o Ventspils novada pašvaldības administrācija; 

o Sociālais dienests; 

o Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

o Skolēnu nams; 

o Bērnu nams „Stikli”. 

 

     Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir novada domes izveidotās izglītības iestādes 

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

izglītības iestādes un Stiklu speciālā internātpamatskola.  

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

bibliotēkas un 4 jauniešu centri. 

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

o Piltenes pilsētas 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 Uţavas pagasta pārvalde; 

o Vārves pagasta pārvalde; 

o Ziru pagasta pārvalde; 

o Zlēku pagasta pārvalde; 
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     Novada pašvaldības administrācija nodrošina pašvaldības domes un tās izveidoto komiteju 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Citas pašvaldības institūcijas nodrošina pašvaldības 

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

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

attiecīgās nodaļas kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā. 

     Novada pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbu vada pašvaldības izpilddirektors 

Dainis Valdmanis. Viľš 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 budţeta projekta izstrādāšanu, kā arī 

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

iestāţu un pakļautībā esošo centrālās administrācijas nodaļu darbu pašvaldības nolikumā noteiktajā 

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

 

   2010.gada sākumā saskaľā ar apstiprināto amatu sarakstu Ventspils novada pašvaldības 

administrācijā bija nodarbināti 23 darbinieki. Pēc 2010.gada 1.oktobra reorganizācijas 

administrācijas darbiniekiem pievienojās arī atsevišķi darbinieki no pagastu pārvaldēm, kopumā 

veidojot 63 darbinieku kolektīvu. No visiem pašvaldības administrācijā strādājošiem 81% bija 

sievietes, 19% vīrieši. Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo sekojoši rādītāji: maģistra grāds - 

6%, augstākā izglītība – 54%, vidējā speciālā - 26%, vispārējā vidējā - 14%.  Lai novada pašvaldības  

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

administrācijas darbinieki 2010.gadā piedalījās Latvijas Pašvaldību mācību centra un citu institūciju 

organizētajos kursos, semināru nodarbībās, diskusijās un konferencēs. 

 

 

3.Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 2010.gadā. 
 

      2009.gadā Ventspils rajona padomes Lietvedības un attīstības nodaļa veicinājusi sadarbību ar 

vietējām pašvaldībām un Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāli: par nodarbinātības 

veicināšanas pasākuma plāna 2009.gadam izstrādi, kurš sagatavots un iesniegts NVA. Tika 

nodrošināta un veicināta sadarbība un informācijas apmaiľa ar Latvijas Pašvaldību savienību, 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju,  Sabiedrības Integrācijas fondu, kā arī rajona 

teritorijā esošajām iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, uzľēmumiem un uzľēmējsabiedrībām. Ir 

apkopota statistiskā informācija par iedzīvotājiem, uzľēmējiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 

un nodarbinātību rajona vietējās pašvaldībās. 

 

    Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju rajona padome piedalījusies kā partneris 

EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  prioritātes „Reģionālā politika un 

ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona mēroga projektā Nr.LV0055 „Plānošanas un 

projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā”, kurā vadošais partneris ir 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija. Projekta kopējais budţets ir EUR 533 319. Norvēģu 

finanšu instrumenta finansējums ir 85% no projekta budţeta, 15% no projekta budţeta līdzfinansē 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Liepājas pilsētas dome, Saldus rajona padome, 

Kuldīgas pilsētas dome, Talsu rajona padome, Ventspils pilsētas dome un Ventspils rajona padome. 

Uz Ventspils rajona padomi attiecināmās izmaksas ir EUR 32 371, t.sk. līdzfinansējums 15% no 

Ventspils rajona padomes kopējām izmaksām EUR 4 856. 2008.gadā tika uzsākts darbs pie projekta 

aktivitātes „Reģiona pašvaldību stratēģiskās plānošanas dokumentu pilnveidošana/izstrāde”, kuras 

ietvaros uzsāka Ventspils rajona attīstības programmas 2009. – 2015.gadam aktualizāciju. Projekta 

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

    2009.gadā rajona padomē pieľemts lēmums par līdzdalību EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes 

reģiona mēroga projektā „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā”. 

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 423 475. Uz Ventspils rajona padomi 

attiecināmās izmaksas ir EUR 11 800, t.sk. līdzfinansējums 15% no Ventspils rajona padomes 
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kopējām izmaksām EUR 1 770. Ventspils rajonā plānotā projekta aktivitāte – „Kanalizācijas un 

notekūdeľu saimniecības modeļa izstrāde Ventspils rajonā”. 

 

    Veikti koordinēšanas darbi EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes 

„Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona mēroga projekta 

„Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” sagatavošanā. 

 

    Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju turpināts īstenot un veikt koordinēšanas 

darbus EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  prioritātes „Reģionālā politika un 

ekonomisko aktivitāšu attīstība” Kurzemes reģiona mēroga projektā „Plānošanas un projektu 

izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā”. Projekta ietvaros izstrādāta un 

2009.gada 31.martā (protokols Nr.50.; 6.§) apstiprināta Ventspils rajona attīstības programma 2009. 

– 2015.gadam, īstenotas citas projektā plānotās aktivitātes: pašvaldību darbinieku apmācību semināri 

par telpiskās attīstības plānošanu, pieredzes apmaiľa Indre Ostfold reģiona pašvaldībās Norvēģijā par 

pašvaldību sadarbību, publiskās privātās partnerības projektu izstrādi un  ieviešanu un teritorijas 

plānošanas  jautājumiem. 

 

    Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju veikti koordinēšanas darbi Kurzemes 

reģiona mēroga projektā „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā”, 

Ventspils rajonā plānotā aktivitāte – „Kanalizācijas un notekūdeľu saimniecības modeļa izstrāde 

Ventspils rajonā”. Projekta ieviešana sniegs būtisku ieguldījumu Kurzemes reģiona attīstībā, veicinot 

efektīvu valsts politikas īstenošanu, t.i., teritoriālās reformas veiksmīgu īstenošanu. Projekta rezultātā 

tiks veicināta ekonomiski attīstītu novadu izveidošana, kas spētu nodrošināt kvalitatīvu sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu saviem iedzīvotājiem. 

 

    Pēc Ventspils novada izveides apkopota informācija par  esošo situāciju teritorijas plānojumu un 

detālplānojumu izstrādē,  kuros pagastos ir izstrādāti un apstiprināti teritorijas plānojumi un 

detālplānojumi, kuros pagastos teritorijas plānojumi nav izstrādāti vai ir izstrādes stadijā. Trīs 

mēnešu laikā no novada domes izveides  bija jāizvērtē un jāapstiprina novada domes sēdē visi spēkā 

esošie teritorijas plānojumi, teritorijas plānojumu grozījumi un detālplānojumi, pavisam kopā 62 

(sešdesmit divi) plānojumi. Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā 

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

Popes, Tārgales, Ugāles, Uţavas, Ziru, Zlēku un Vārves pagasta teritorijas plānojumus, un 

detālplānojumus. Teritorijas plānojums nebija izstrādāts Usmas un Puzes pagastos. 

 

   Visi esošie izstrādātie un apstiprinātie teritorijas plānojumi, teritorijas plānojumu grozījumi un 

detālplānojumi ir izstrādāti saskaľā ar teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošiem aktiem, 

saskaľoti un saľemti atzinumi no MK noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” noteiktajām institūcijām. 

 

   Ventspils novada dome 2009.gada 29.oktobrī  pieľēma lēmumu (protokols Nr.10.; 62.§) par 

Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu, apstiprināts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums. Teritorijas 

plānojuma grozījumi nepieciešami sakarā ar grozījumiem Aizsargjoslu likumā un saľemtajiem 

iedzīvotāju ierosinājumiem. 

 

  Ventspils novada dome 2009.gada 29.oktobrī  pieľēma lēmumu (protokols Nr.10.; 63.§) Ugāles 

pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un apstiprināts teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes darba uzdevums, teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami sakarā ar Ugāles 

pagasta pārvaldē saľemtajiem iesniegumiem par lauksaimniecības zemju transformāciju par meţa 

zemi un teritorijas plānojuma grafiskajā daļā neiekļautajiem karjeriem smilts-grants un smilts atradnē 

„Zeperi-Pāļi”. 
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     2010.gadā tika apstiprināts Puzes pagasta teritorijas plānojums, Usmas pagasta teritorijas 

plānojums un Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. 

 

     2010.gadā sagatavots pieprasījums valsts mērķdotācijas saľemšanai Piltenes pilsētas ar lauku 

teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam  teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, veikts 

iepirkums par Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. 

 

     2010.gadā tika uzsākta Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu un 

Vides pārskata izstrāde, Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Ugāles pagasta 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde nepieciešama sakarā ar Ugāles pagasta pārvaldē 

saľemtajiem iesniegumiem par lauksaimniecības zemju transformāciju par meţa zemi un teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā neiekļautajiem karjeriem. Turpināta Vārves pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrāde. 

 

     Uzsākta Ventspils novada Attīstības programmas un Vides pārskata aktualizācija. 

 

     Attīstības nodaļā un novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē izskatīti un 

ieteikti apstiprināt novada domes sēdē 10 (desmit) detālplānojumus: „Īrisi”; „ Mazrunči”, 

„Dzeguzes”, „Rutki”, „Aivas”; „Platenes pļavas”/”Kamārcīte”; „Granīti”/ „Smilšarāji”; „Lipstiľi”; 

„Garenči”; „Raisi”/”Roţnieki”. 

 Uzsākta 8 (astoľi) detālplānojumu izstrāde: SIA”TCK”; „Garenči”; „Laimdotas”; „Jaunvietas”; 

„Roţevici-2”; „Ārces”; „Veckunči”; „Unkarti”. 

  

     Visi izstrādātie un apstiprinātie teritorijas plānojumi, teritorijas plānojumu grozījumi un 

detālplānojumi ir izstrādāti saskaľā ar teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošiem aktiem, 

saskaľoti un saľemti atzinumi no 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajām institūcijām. 

 

    Attīstības nodaļa 2010.gadā izskatījusi fizisko un juridisko personu, institūciju iesniegumus par 

plānotās darbības (būvniecības, karjeru izveides, apmeţošanas iespējām, u.c.) atbilstību teritorijas 

plānojumā noteiktajām prasībām un atļautajai izmantošanai un sniegusi atzinumus. 

 

3.1. Plānotie pasākumi novada teritorijas attīstības plāna īstenošanā. 

 
     Turpināsies Ventspils  novada Attīstības programmas un Vides pārskata izstrāde, kā arī Piltenes 

pilsētas un Piltenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu, Vārves pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu un Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. 2011.gadā, atbilstoši likumā 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu“ un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums“ noteiktajam, veicams plānošanas 

dokumentu novērtējums Uţavas pagasta, Zlēku pagasta un Popes pagasta Teritorijas plānojumam un 

Vides pārraudzības valsts birojam iesniedzams plānošanas dokumentu monitoringa ziľojums.  

 

     2011.gadā tiks uzsākta Ventspils novada teritorijas plānojuma un teritorijas plānojuma Vides 

pārskata izstrāde. 
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4.Pašvaldības līdzdalība sadarbības un attīstības projektu 

īstenošanā. 

4.1. Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA)pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros realizētie  

projekti. 

       Ieguldījumi veikti visos 12 Ventspils novada pagastos. Daţi projekti jau realizēti, citur šobrīd 

notiek būvdarbi, citur projektēšanas darbi, citur – iepirkumi. Vienai teritoriālajai vienībai projektu 

finansējums ir 140 000 LVL, no tā 90 % finansē ELFLA un valsts budţets, pārējie 10 % - 

jānodrošina pašvaldībai. Konkursā atbalstāmos pasākumus nosaka Ministru kabineta noteikumi.  

Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA)pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros iesniegtie un  realizētie  projekti. 

Teritoriālā 

vienība 
Realizējamie projekti Piezīmes 

Ance 

Ances pagasta sporta zāles un kultūras 

nama rekonstrukcija 
Notiek būvdarbi objektā. 

Sabiedriskā centra „Ances muiţa” 

izveide 

Izstrādāts būvprojekts ceļam, uzsākta 

būvprojekta izstrāde muiţas ēkai. Projekta 

īstenošana notiks 2011.gadā. 

Jūrkalne 
Jūrkalnes pagasta tautas nama 

rekonstrukcija 

Noslēgta vienošanās par būvprojekta 

izstrādi. Projekta īstenošana tiks uzsākta 

2011.gadā. 

Piltene 

Ķiršu un Zemnieku ielas seguma 

rekonstrukcija un brīvdabas estrādes 

rekonstrukcija Piltenē. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

saľēmusi līdzfinansējumu 12 tūkst. LVL 

apmērā. 

Piltenes pilsētas brīvdabas estrādes 

rekonstrukcijas3.kārta (elektroapgāde) 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

saľēmusi līdzfinansējumu 8.9 tūkst. LVL 

apmērā. 

Puze 
Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas 

rekonstrukcija 

Noslēgta vienošanās par būvprojekta 

izstrādi. Projekta ieviešana notiks 

2011.gadā. 

Pope 
Rekreācijas un sporta infrastruktūras 

pilnveidošana Popes pagasta teritorijā. 

Noslēgta vienošanās par būvprojekta 

izstrādi. Projekta ieviešana notiks 

2011.gadā. 

Tārgale 

Sporta kompleksa rekonstrukcija 

nekustamajā īpašumā „Tārgales 

skola”. 

Tiek veikti būvdarbi objektā. 

Ugāle 
Ugāles pagasta tautas nama 

rekonstrukcija. 

Noslēgta vienošanās par būvprojekta 

izstrādi. Projekta ieviešana notiks 

2011.gadā. 

Usma 
Usmas pagasta tautas nama „Ausekļi” 

rekonstrukcija. 

Noslēgta vienošanās par būvprojekta 

izstrādi. Projekta ieviešana notiks 

2011.gadā. 

Užava 

Pašvaldības autoceļa Lejiľas – Jūrmala 

seguma posmā no 0,26 km līdz 1,26 

km rekonstrukcija. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

saľēmusi līdzfinansējumu 68.5 tūkst. LVL 

apmērā. 

Pašvaldības autoceļa Lejiľas – Jūrmala 

otrā posma rekonstrukcija Uţavas 

pagastā. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

iesniegusi atskaiti līdzfinansējuma 

saľemšanai no ELFLA. 
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Vārve 

Vārves pagasta investīcijas publiskās 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā – 

sabiedriskās ēkas „Rozītes” 

rekonstrukcija. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

iesniegusi atskaiti līdzfinansējuma 

saľemšanai no ELFLA. 

Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā -  

sporta angāra rekonstrukcija. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

saľēmusi līdzfinansējumu 11 tūkst. LVL 

apmērā. 

Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras uzlabošanā – ceļu 

rekonstrukcija. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

saľēmusi līdzfinansējumu 13 tūkst. LVL 

apmērā. 

 

Ziras 

Ziru pagasta tautas nama, bibliotēkas, 

publiskā interneta telpu un palīgtelpu 

rekonstrukcija. 

Projekta ieviešana ir pabeigta. Pašvaldība 

iesniegusi atskaiti līdzfinansējuma 

saľemšanai no ELFLA. 

Ziru pagasta koplietošanas ceļu Vītoli-

Lazdaine, Vītoli-Dimanti 

rekonstrukcija. 

Izstrādāts būvprojekts. Realizācija plānota 

2011.gadā. 

Zlēkas 
Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija. 

Notiek būvdarbi objektā. Projektu plānots 

pabeigt 2011.gadā. 

 

4.2.  Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitāte 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. 

       2010.g. noslēgti divi līgumi par projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” (budţets 379443.06 LVL) un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Ventspils novada Ziru pagasta Ziru ciemā” (budţets 176 188.10 LVL). 

 

      Turpinājies darbs pie projektu: "Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas 

notekūdeľu attīrīšanas sistēmas uzlabošana Piltenes pašvaldības teritorijā", "Ūdenssaimniecības 

attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā", "Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves 

ciemā" īstenošanas, sagatavoti būvprojekti, izsludināti iepirkumi uz būvniecību. 

 

       Sagatavoti projektu pieteikumi par ūdenssaimniecības attīstību Tārgales pagasta Dokupes ciemā, 

Zlēku pagasta Zlēku ciemā, Vārves pagasta Zūru ciemā un  Vārves pagasta Vārves ciemā II kārta, 

kurus iesniegs ES atbalsta saľemšanai 2011.g. sākumā. 

 

      Ugāles pagasta padome ir piesaistījusi ES Kohēzijas fonda līdzekļus 1 442 833 LVL apmērā, 

piedaloties projektu konkursā „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās”. Šo 

projektu īsteno pašvaldības SIA „Ugāles nami".  

 

 4.3. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts.  
 

     3.1.3.3.1. apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana” ar  01.04.2010. uzsākta projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija” 

īstenošana, kurā tika remontētas skolas klašu telpas un koridori, nomainītas durvis un logi visai 

skolas ēkai. ERAF finansējums 100% - 98392,00 LVL. 
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     3.4.4.2. aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 2010.gada 

nogalē tika parakstīts līgums par projekta "Siltumefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā 

"Ambulance" Ances ciematā, Ances pagastā Ventspils novadā", kura  realizāciju plānots uzsākt  

2011.g. pavasarī. Projekta mērķis: Veikt sociālās dzīvojamās mājas „Ambulance” Ventspils novada 

Ances pagastā renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus, tādējādi palielinot ēkas energoefektivitāti, 

ceļot tās kvalitāti un samazinot kopējos energo izdevumus. 

Projekta kopējās izmaksas 40500 LVL: 75% līdzfinansē ERAF, bet 25% Ventspils novada 

pašvaldība. 

     3.2.2.1.2. apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija”  

    2010.gadā turpinājies darbs pie projekta „Ventspils novada izglītības iestāţu informatizācija” 

realizācijas, sakārtojot datortīklus astoľās Ventspils novada pamatskolās ( Puzes, Ances, Popes, 

Zūru, Zlēku, Tārgales, Uţavas un Jūrkalnes), lai varētu papildus pieslēgt jaunos datorus un 

interaktīvās tāfeles.  

     

Kopsavilkums par ERAF finansētā projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu 

informatizācija” izdevumiem. 

 

    Projekta budţets 100% ERAF atbalsts – 58408, 31 LVL. 

    Datortehnikas iegāde ieilgusi, jo iekavējies centralizētais iepirkums. Projektu plānots pabeigt 

2011.gada 30. jūnijā. 

 

4.4. Eiropas Sociālā fonda atbalsts. 

 

1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem , pilsētām un novadiem” tika 

sagatavots un iesniegts pieteikums ESF finansētam projektu konkursam 100% atbalsta saľemšanai  

pieteikumam „Projektu koordinators – Ventspils novadam”, kura rezultātā ar 18.10.2010. uzsāka 

darbu Ventspils novada pašvaldības attīstības nodaļā projektu speciāliste – Evita Roģe. Projekta 

īstenošana 24 mēneši un ESF 100% atbalsts – 21000,00 LVL. 

 

1.3.1.5.0. pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība” projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai” jau tiek realizēts no 2009.gada 21. septembra. 

 

 

Skola Stacionārie datori Portatīvie datori Multimediju 

tehnika 

Lokālie 

datortīkli 

Kopā 

LVL skaits LVL skaits LVL skaits 

Puze 1807,54 3 1958,00 2 2431,61 1 309,86 6507,01 

Ance 3012,57 5 1958,00 2 2431,61 1 516,44 7918,62 

Zlēkas 2410,05 4 1958,00 2 2431,61 1 413,15 7212,81 

Tārgale 4820,11 8 1958,00 2 2431,61 1 826,30 10036,02 

Pope 2410,05 4 1958,00 2 2431,61 1 413,15 7212,81 

Užava 3012,57 5 1958,00 2 2431,61 1 516,44 7918,62 

Jūrkalne 1807,54 3 1958,00 2 2431,61 1 309,86 6507,01 

Zūras 602,51 1 1958,00 2 2431,61 1 103,29 5095,41 

Kopā 19882,94 33 15664,00 16 19452,88 8 3408,49 58408,31 
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No jauna izveidojamo darba praktizēšanas vietu saraksts Ventspils novada pašvaldībā no 

2009.g. septembra – 2010.gada decembrim 

Gads, mēnesis No jauna 

izveidoto 

darba 

praktizēšanas 

vietu skaits* 

Aktuālo darba 

praktizēšanas 

vietu skaits 

mēnesī** 

1.periods (no 2009.gada 15.09 līdz 2009.gada 31.12)     

2009.gada septembris 5 5 

2009.gada oktobris 64 69 

2009.gada novembris 6 75 

2009.gada decembris 0 75 

Kopējais darba praktizēšanas vietu skaits 1. periodā:  75 x 

2.periods (no 2010.gada 1.01  līdz 2010.gada 30.04)     

2010.gada janvāris 7 82 

2010.gada februāris 0 82 

2010.gada marts 30 107 

2010.gada aprīlis 65 108 

Kopējais darba praktizēšanas vietu skaits 2.periodā:  102 x 

3.periods (no 2010.gada 1.05 līdz 2010.gada 31.08 )     

2010.gada maijs 14 116 

2010.gada jūnijs 50 166 

2010.gada jūlijs 19 178 

2010.gada augusts 13 191 

Kopējais darba praktizēšanas vietu skaits 3.periodā:  96 x 

4.periods (no 2010.gada 1.09 līdz 2010.gada 31.12)     

2010.gada septembris 9 170 

2010.gada oktobris 16 121 

2010.gada novembris 21 128 

2010.gada decembris 6 84 

Kopējais darba praktizēšanas vietu skaits 4.periodā:  52 x 

 

Uz 2010.gada decembra mēnesi kopējās izmaksas par bezdarbnieku iesaistīšanu darba praktizēšanas 

vietās sastāda 237 104,02 LVL. 

 

 

4.5. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās. 

 
   2010.gada 27.decembrī  starp Ventspils novada pašvaldību, Vides ministriju un SIA „Vides 

investīciju fonds”  tika parakstīta vienošanās par projekta „Ventspils novada izglītības iestāţu 

energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu, kurā paredzēts veikt siltināšanas darbus sekojošās 

izglītības iestāţu ēkās Ventspils novadā: 

1. Ances pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzes”; 

2. Popes pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte”; 

3. Puzes pamatskolā; 

4. Tārgales skolā; 

5. Uţavas pamatskolā un internātā. 

 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats  16 

     Projekta ietvaros paredzēts veikt kompleksus ēku siltināšanas pasākumus, t.i., ēkas fasāţu sienu 

siltināšana, pamatu siltumizolēšana, augšējā pārseguma siltumizolēšana, jumta konstrukciju pārbūve 

un seguma atjaunošana, zemas energoefektivitātes logu un durvju nomaiľa ar logiem un ārdurvīm, 

siltummezglu rekonstrukcija, regulēšanas automātikas un siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana. 

Bērnudārzu grupiľās paredzēts ierīkot ventilācijas sistēmu ar rekuperāciju, visās ēkās tiks sakārtotas 

arī dabīgās ventilācijas šahtas. Projekta kopējais budţets ir plānots 635 tūkstošu LVL apmērā, no 

kuriem KPFI līdzfinansējums sastāda 318 tūktsošus LVL jeb nepilnus 59%. 

 

4.6. Specifiski projekti izglītības iestāžu darbības uzlabošanai. 

     Piltenes vidusskolā turpina ieviest projektu „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Piltenes vidusskolā”. Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības 

kvalitātes paaugstināšana Piltenes vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko 

bāzi un nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmas dabaszinātnēs un matemātikā 

īstenošanu. Projekta ietvaros tiek remontēti ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un fizikas kabineti, kā 

arī ķīmijas, fizikas un bioloģijas laboratorijas. Telpās tiek atjaunota elektroinstalācija ūdens un 

kanalizācijas sistēma, ierīkota ugunsdrošības sistēma. Visas minētās telpas tiek aprīkotas ar 

mēbelēm: galdiem, krēsliem, skapjiem un plauktiem materiālu glabāšanai un demontēšanai. Tiks 

iegādātas digitālās informācijas apstrādes sistēmas (datori, dokumentu kameras, interaktīvā tāfele 

utt.)  matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai, kā 

arī ierīces un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un 

ķīmijā, kolekcijas un modeļi bioloģijā un ķīmijā, modeļi matemātikas kabinetam,  vielas un materiāli 

eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā. Projekta kopējais budţets sastāda 150 512 LVL, no kuriem 

attiecināmās izmaksas ir 98 tūkst. LVL.  85% no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē ERAF.  

 

4.7. Sadarbības projekti, VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu klubs „Mēs paši”  

     Ventspils reģionālo atbalsta grupu Ventspils novada 

pašvaldība organizēja 2010.gada projektu konkursu, kurā 

tika iesniegti 35 daţādi projektu pieteikumi, atbalstu 

saľēma 13 projekti par kopējo summu 3760,35 LVL.  

 

       Projektu iesniedzēji: pirmsskolas izglītības iestāde 

„Vālodzīte” (Ances pagasts), Linda Tīsone(Popes 

pamatskolas skolotāja), Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„KOPĀ” (Zlēku pagasts)Rasma Puriľa, Nereģistrēta 

iedzīvotāju grupa „Vēsturnieki” (Ziru pag.)Linda Jermuša, 

Ventspils novada Uţavas pamatskola Guntra Magonīte, Puzes pamatskola – ekoskola Zinta Dāvida, 

Tārgales pagasta kultūras darba organizatore Ilga Porniece, Tārgales pamatskola Daiga Pavlova, 

Sieviešu atbalsta grupa „Kalīzija” (Vārves pag.) Līga Vaivare, Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Skolas 

aktīvisti” (Jūrkalnes pag.) Dace Šlangena, Zūru pamatskolas skolēnu pašpārvalde Laila Rutule, 

nereģistrēta grupa „Sportisti”(Vārves pagasts) Einārs Vārpiľš un „Puzes attīstības veicināšanas 

biedrība Niedre”. 

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats  17 

5. Par pašvaldības izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, 

par saistību un garantiju apjomiem. 

5.1. Pašvaldības pamatbudžeta izpilde un gada plāns. 

 
   Ventspils novada pašvaldība, saskaľā ar esošo Latvijas Republikas likumdošanu patstāvīgi 

sastādīja, apstiprināja un izpildīja 2010.gada budţetu, kā arī apstiprināja budţetu 2011.gadam. 

Novada dome organizēja budţeta izpildi, nodrošinot ieľēmumu daļas līdzekļu racionālu  izlietošanu 

pašvaldības pastāvīgo funkciju  izpildei. 

Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta 2009. un 2010.gada izpilde un 2011.gada plāns 

 

Rādītāju nosaukums 2009.gada 

izpilde  

2010.gada 

izpilde  

2011.gada 

plāns 

IEŅĒMUMI    (LVL) 8 956 094 7 529 004 8 475 894 

1. Nodokļu un nenodokļu ieľēmumi 3 180 226 3 611 858 3 759 461 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 3 047 854 3 514 199 3 532 434 

       Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 671 604 3 030 571 2 971 640 

       Nekustamā īpašuma nodoklis 376 250 483 628 560 794 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 132 372 97 659 227 027 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 199 171 0 

Valsts (pašvaldību) nodeva 10 579 12 115 10 042 

Naudas sodi un sankcijas 6 771 12 458 20 000 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 113 823 72 915 196 985 

2. Budţeta iestāţu ieľēmumi 748 724 657 026 685 876 

3. Transferti 5 027 144 3 260 120 4 030 557 

3.1. Valsts budžeta transferti 3 130 282 3 122 200 3 803 683 

3.2. Pašvaldību budžetu transferti 1 896 862 137 920 226 874 

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLĀM 

KATEGORIJĀM 
9 723 129 7 748 356 11 085 252 

Vispārējie valdības dienesti 1 719 180 1 455 311 1 357 491 

Sabiedriskā kārtība un drošība 63 059 12 920 7 569 

Ekonomiskā darbība 190 062 264 238 4 569 097 

Vides aizsardzība 84 145 69 419   

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 201 319 951 967 955 950 

Veselība 18 195 10 267 16 080 

Atpūta, kultūra un reliģija 765 394 591 924 394 093 

Izglītība 5 225 686 3 650 330 3 012 554 

Sociālā aizsardzība 456 089 741 980 772 418 

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM 

KATEGORIJĀM 
9 723 129 7 748 356 11 085 252 

Atlīdzība 4 692 464 3 791 299 3 638 598 

Preces un pakalpojumi 1 931 925 2 013 432 2 117 832 

Procentu maksājumi 73 393 92 965 165 632 

Pamatkapitāla veidošana 905 838 978 703 4 544 224 

Sociālie pabalsti  155 470 439 625 340 730 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu tr-ferti 1  963 980 431 416 278 236 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  59 916 0 

Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi p-kapitālā -29 502 432 112 1 744 497 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 582 002 785 465 998 225 

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 785 465 998 225 133 364 
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 5.2. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpilde. 

 

     2010. gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija 7.43 milj. LVL, kas bija par 15.9% mazāk 

salīdzinājumā ar 2009. gada izpildi.  

 

 Nodokļu ieņēmumi 

2010.gadā nodokļu ieľēmumi pašvaldībā bija 3.51 milj.LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija 

par 0.47 milj. LVL, jeb 15.3% lielāki. 

    Proporcionāli lielāko daļu no pašvaldības nodokļu ieľēmumiem 2010.gadā veidoja ieľēmumi no 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā – IIN). 2010.gadā ieľēmumi no IIN bija 3.03 milj. 

LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 0.43 milj. LVL, jeb 13.4 % lielāki.  

    Nekustamā īpašuma nodokļa ieľēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2010.gadā bija 0.48 milj. 

LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 0.43 milj. LVL,  jeb 28.5% lielāki.  

 Nenodokļu ieņēmumi 

Nenodokļu ieľēmumi 2010.gadā bija 97.7 tūkst. LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 

34.7 tūkst. LVL, jeb 26.5% mazāki. 

 Budžeta iestāžu ieņēmumi 

Budţeta iestāţu ieľēmumi 2010.gadā bija 0.657 milj. LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija 

par 91.7 tūkst. LVL, jeb 12.2% mazāki. 

 Transfertu ieņēmumi 

Transfertu ieľēmumi 2010.gadā bija 3.26 milj. LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 

1.77 milj. LVL, jeb 35.1% mazāki. 
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 5.3. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde. 

 

2010.gadā pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām bija 7.75 milj. 

LVL, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 1.97 milj. LVL, jeb 20.3% mazāki. 

 Funkcijai Vispārējie valdības dienesti 2010.gadā izlietoti 1.46 milj. LVL, kas 

salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 0.26 milj. LVL, jeb 15.3% mazāk. 

 

 Funkcijai Sabiedriskā kārtība un drošība 2010.gadā izlietoti 12.9 tūkst. LVL,  kas 
salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 0.26 milj. LVL, jeb 15.3% mazāk. 

 

 Funkcijai Ekonomiskā darbība 2010.gadā izlietoti 0.26 milj. LVL, kas salīdzinājumā 
ar 2009.gadu bija par 74.2 tūkst. LVL, jeb 39.0% vairāk. 

 

 Vides aizsardzības funkcijas nodrošināšanai 2010.gadā izlietoti 69.4 tūkst. LVL,  kas 
salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 14.7 tūkst. LVL, jeb 17.5% mazāk. 

 

 Funkcijai Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2010.gadā izlietoti 

0.95 milj. LVL,  kas salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 0.25 milj. LVL, jeb 20.8% 

mazāk. 

 

 Funkcijai Veselība 2010.gadā izlietoti 10.3 tūkst. LVL, kas salīdzinājumā ar 
2009.gadu bija par 7.9 tūkst. LVL, jeb 43.6% mazāk. 

 

 Funkcijai Atpūta, kultūra un reliģija 2010.gadā izlietoti 0.59 milj. LVL,  kas 
salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 173.5 tūkst. LVFL, jeb 22.7% mazāk. 

 

 Izglītības funkcijas darbības nodrošināšanai 2010.gadā izlietoti 3.65 milj. LVL,  kas 

salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 1.58 milj. LVL, jeb 30.1% mazāk. 

 

 Funkcijai Sociālā aizsardzība 2010.gadā izlietoti 456.09 tūkst. LVL, jeb 4.7% no 
pašvaldības pamatbudţeta kopējiem izdevumiem.  
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5.4. Pašvaldības speciālais budžets, 2009. un 2010.gada izpilde un 2011.gada plāns. 

 
Rādītāju nosaukums 2009.gada 

izpilde 

2010.gad 

izpilde 

2011.gada 

plāns 
IEŅĒMUMI     ( LVL) 990 719 546 903 313 648 

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 51 803 122 153 109 892 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 25 807 93 589 0 

Transferti 913 109 331 161 203 756 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLĀM KATEGORIJĀM 1 330 011 72 141 503 897 

Vispārējie valdības dienesti 679 138 2 087 0 

Ekonomiskā darbība 414 905 230 401 325 463 

Vides aizsardzība 49 36 20 311 0 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

178 289 217 434 178 434 

Izglītība 8 312 1 525 0 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 1 330 011 472 141 503 897 

Atlīdzība 39 14 15 538 22 435 

Preces un pakalpojumi 415 059 205 224 49 187 

Subsīdija un dotācijas  366 238 0 0 

Pamatkapitāla veidošana 208 601 247 760 72 275 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas aizdevumu 

transferti 

300 969 3 619 0 

Aizdevumu atmaksa 19 499 0 11 738 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 550 485 191 694 266 46 

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 191 694 266 456 64 469 

 

5.5. Pašvaldības ziedojumu budžets, 2009. un 2010.gada izpilde un 2011 .gada plāns. 
 

Rādītāju nosaukums 2009.gada 

izpilde 

2010.gada 

izpilde  

2011.gada 

plāns 

2 3 4 5 
IEŅĒMUMI ( LVL) 17354 5 901 0 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 0 1 321 0 

Ziedojumi un dāvinājumi 17 354 4 580 0 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLĀM KATEGORIJĀM 15 788 11 446 2 364 

Vispārējie valdības dienesti 1 794 2457 0 

Vides aizsardzība 5 092 0 0 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

0 1 240 0 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 785 2 007 2 364 

Izglītība 4 361 1 034 0 

Sociālā aizsardzība 2 756 4 708 0 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 15 78 11 446 2 364 

Atlīdzība 1 125 1 366 0 

Preces un pakalpojumi 14 27 7 775 2 364 

Pamatkapitāla veidošana 366 419 0 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti 

0 1 886 0 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 6 343 7 909 2 364 

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 7 909 2 364 0 
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5.6. Pašvaldības saistību apmērs (aizņēmumu pamatsummas un procenti). 

 

Nosaukums 
Saistību apmērs 

2009 2010 2011 Turpmākajos gados 

Aizņēmumi 153 530 579 312 321 256 3 854 049 

Galvojumi 0 0 0 0 

Citas ilgtermiņa saistības 12 683 4 400 4 400 0 

Kopā 166 213 583 712 325 656 384 049 
 

  

 

       Pašvaldības saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem 

 

 
 

 

 7. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā. 

 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 

uz 

01.012010. 

Darījumi (+,-) Ieguldījums 

uz 

31.12.2010. 

(latos) 

Līdzdalība 

(%) palielinājums 

(+) 

samazinājums 

(-) 

Pašvaldības SIA 

"Veselības un 

sociālās aprūpes 

centrs "Ugāle"" 

7 009 0 0 7 009 100% 

Pašvaldības SIA 

"Ugāles nami " 
306 600 0 0 306 600 00% 

Kopā 313 609 0 0 313 609 x 
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6.Izglītība novadā (nozīmīgākie veikumi un notikumi). 

  Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir Ventspils novada domes izveidota iestāde. 

Pārvalde darbojas saskaľā ar Nolikumu ( apstiprināts 25.11.2010. Nr.25 protokols Nr.30, 15.§) 

Izglītības pārvaldes pārraudzībā atrodas Ventspils novada Skolēnu nams, Bērnu un jaunatnes sporta 

skola un Stiklu speciālā internātpamatskola. 

 

Galvenie uzdevumi 2010. gadā 

1. Pamatizglītības un vidējās izglītības mācību darba kvalitātes paaugstināšana, radošas un 

mūsdienīgas  pieejas nodrošinājums  mācību procesā. 

2. Pedagoģiskās meistarības pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana savstarpējās  profesionālās 

sadarbības  ietvaros. 

3. Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana, sagatavojot bērnus  pamatizglītības apguvei. 

4. ESF  projektu finanšu līdzekļu piesaiste un racionāla izmantošana. 

5. Skolēnu, pedagogu, vecāku sociālā pasūtījuma apzināšana – viedoklis par izglītības iestāţu 

darba aktualitātēm un problēmām. 

6. Novada strukturālo reformu īstenošana saimnieciski finansiālajā darbā. 

   

6.1. Mācību  sasniegumi  (2009./2010.m.g). 
 

    Izglītības kvalitāti raksturo  skolas ikdienas darbs ,kura rezultāti tiek  novērtēti ar daţāda līmeľa 

pārbaudes darbu izpildi. 

 

    2009./2010.m.g.  turpinājās skolēnu zināšanu pārbaudes cikls ar Valsts izglītības satura centra 

izstrādātajiem uzdevumiem  3. un 6. klašu skolēniem ( ieskaites). 

 

   Ieskaiti ar kombinētu mācību saturu 2009./2010.m.g. kārtoja 103 Ventspils novada trešklasnieki. 

 

   3 daļās veidotajā VPD tika izvērtētas prasmes: 

1.daļa-  lasīšanā, rakstīšanā, runāšanā un spējā uztvert tekstu, 

2.daļa-  matemātikas uzdevumu risināšanā, 

3.daļa-  sociālajās zinībās. 

 

1.daļa                                                 

Mācību gads 09./10. 08./09. 

3 balles vai mazāk 1,0 %  2,5 % 

 4 – 5 balles 12,6 % 45,8 % 

 6 – 7 balles 28,2 % 31,7 % 

 8 – 10 balles 58,3 % 20,0% 

  

     3. daļa  

Mācību gads 09./10.  

Vidējais apguves koeficients novadā:  

1.daļa – 76,0 %; 2.daļa – 58,1 %; 3. daļa – 78,9 % 
 

 

 3 balles vai mazāk 0,0 % 
 4 – 5 balles 8,7 % 
 6 – 7 balles 55,3 % 
8 – 10 balles 35,9 % 

     1.un 2. daļas izpildes rezultātu analīze pēdējos divos mācību gados  liecina, ka 2009./2010.m.g. tie 

ir salīdzinoši augstāki. 

     2.daļas rezultāti nav salīdzināmi, jo 2008./2009.m.g. ieskaite bija dabas zinībās, bet 

2009./2010.m.g. – sociālajās zinībās. 

     Sociālo zinību apguves  rezultāti  ir pārsvarā  labi un izcili. 

 

2. daļa 

Mācību gads 09./10. 08./09. 

3 balles vai mazāk 10,7 % 11,7% 

 4 – 5 balles 42,7 % 35,0 % 

 6 – 7 balles 14,6 % 17,5 % 

 8 – 10 balles 32,0 % 35,8 % 
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Ieskaiti  matemātikā  6.klasei  kārtoja 104 skolēni. 

    Vidējais apguves koeficients  novadā – 54,8 % ( 2008./2009.m.g. – 53,0%). 

 

           Ieskaiti  latviešu valodā 6.klasei kārtoja 105 skolēni. 

    Vidējais apguves koeficients novadā – 60,8 % ( 2008./2009.m.g. – 52,3 %). 

 

          Pamatizglītības galvenais uzdevums  ir izglītības kvalitātes uzlabošana un skolēnu skaita ar 

zemiem mācību sasniegumiem  samazināšana. Skolēnu skaita palielināšanās ar nepietiekamiem 

vērtējumiem  mācību priekšmetu apguvē ir problēma Latvijā un arī mūsu novadā, tāpēc skolās pēc I 

semestra rezultātu analīzes  tika koncentrēta maksimāla uzmanība skolēnu mācību sasniegumu 

paaugstināšanai, īpaši akcentējot darbu ar daţādu spēju līmeľu skolēniem. 

 

  2009./2010.m.g. noslēgumā šī darba rezultāti novada skolās: 

 - ar nepietiekamu vērtējumu pārcelti nākamajā klasē – 57 izglītojamie; 

 - atkārtots mācību gads – 28 izglītojamiem. 

 

  Pamatizglītības beigšanas eksāmenus kārtoja 125 skolēni. 9.klases eksāmenu darbu labošana 

vienoti notika Izglītības pārvaldē. Latviešu valodas un literatūras eksāmena runāšanas prasmju 

vērtēšana pēc VISC  noteiktajiem kritērijiem tika veikta skolās. 

 

   Rezultātu kopsavilkums un salīdzinājums novadā triju mācību gadu robežās: 

 

Latviešu valodā un literatūrā 

Mācību gads 09./10. 08./09. 07./08. 

 3balles vai 

mazāk 

0,0 % 1,9 % 1,1 % 

 4 – 5 balles 34,4 % 47,8 % 49,4 % 

 6 – 7 balles 45,6 % 39,6 % 38,9 % 

 8 – 10 balles 20,0 % 10,7 % 10,6 % 

Vidējais 

koeficients  
66,0 % 59,2 % 60,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iespējami objektīvāku rezultātu ieguvei turpināma ir arī vienotā 9.klases valsts pārbaudes darbu 

labošana un vērtēšana novadā. 

 

Matemātikā 

Mācību gads 09./10. 08./09. 07./08. 

3balles vai 

mazāk 

20,0 % 15,2 % 7,8 % 

 4 – 5 balles 49,6 % 42,4 % 47,2 % 

 6 – 7 balles 24,8 % 26,6 % 24,4 % 

 8 – 10 balles 5,6 % 15,8 % 20,6 % 

Vidējais 

koeficients  

47,2 % 54,0 % 58,5 % 

Latvijas un pasaules vēsturē 

Mācību gads 09./10. 08./09. 07./08. 

3 balles vai mazāk 2,4 % 3,1 % 1,7 % 

 4 – 5 balles 45,6 % 53,1 % 30,9 % 

 6 – 7 balles 42,4 % 38,1 % 48,6  % 

 8 – 10 balles  9,6 %  5,6 % 18,8 % 

Vidējais 

koeficients  
59,3 % 57,2 % 64,9 % 

2009./2010.m.g. ieskaite svešvalodā aizstāta  

ar eksāmenu Angļu valodā –  

                                        kārtoja 101 skolēns 

Mācību gads 09./10.m.g.  

3 balles vai mazāk 1,0 % 

 4 – 5 balles 39,6 % 

 6 – 7 balles 36,6 % 

 8 – 10 balles 22,8 % 

Vidējais koeficients  63,4 % 
Krievu valodā –  

                     kārtoja 23 skolēni 

Mācību gads 09./10. 

3 balles vai mazāk 0,0 % 

 4 – 5 balles 26,1 % 

 6 – 7 balles 43,5 % 

 8 – 10 balles 30,4 % 

Vidējais koeficients  68,6 % 

Vācu valodā – kārtoja 1 skolēns  

                       ( Ugāles v-sk. ,vērtējums 9 balles). 
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  Lai iegūtu  Atestātu par vispārējo vidējo izglītību, 2009./2010.m.g. izglītojamiem bija jānokārto ne 

mazāk kā 4 eksāmeni- centralizētais eksāmens  latviešu valodā un literatūrā, centralizētais eksāmens 

matemātikā, centralizētais eksāmens pirmajā svešvalodā, eksāmens pēc izglītojamā izvēles mācību 

priekšmetā, kura apjoms  izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām. 

 

 Valsts Izglītības satura centrs  bez obligāti kārtojamiem  piedāvāja vēl  9 centralizētos eksāmenus;  

mūsu novada 28  12. klašu skolēni izvēlējās  piecus  no tiem : 

  Piltenes vidusskolā -  11 skolēni,   Ugāles vidusskolā -    17 skolēni. 

Pavisam 147 eksāmenu fakti ( 1 eksāmena fakts = 1 skolēns kārto 1 eksāmenu). 

 

   CE rezultāti ( %) pēc 6 līmeņu vērtējuma  novada vidusskolās  salīdzinājumā ar 

2008./2009.m.g. : 

 

       Piltenes vidusskola      Ugāles  vidusskola 

Līmenis 2009./2010. 2008./2009. 2009./2010. 2008./2009. 

A līmenis 2,5 % 3,8 % 7,7 % 9,4 % 

B līmenis 17,1 % 30,1 % 30,8 % 27,0 % 

C līmenis 29,3 % 22,7 % 32,3 % 33,3 % 

D līmenis 19,5 % 32,0 % 21,5 % 25,0 % 

E līmenis 26,8 % 11,4 % 7,7 % 5,3 % 

F līmenis 4,8 %   0  %  0 %  0  % 

 

Ventspils novada vidusskolu CE  rezultāti pēc līmeņiem salīdzinājumā ar  valsts vidējiem 

rezultātiem vispārizglītojošajās vidusskolās : 

 

Piltenes vidusskola 

Māc.priekšm.   L  ī   m  e  ľ  i     ( %) Kārtoja 

Valstī/ skolā A B C  D E F  

Angļu val. 2,8 % 

 0 

17,4% 

27,3 

32,2% 

18,2 

30,3% 

36,3 

15,3% 

18,2 

1,8 % 

0 

11 

Latviešu v. 4,4 % 

0 

24,1% 

18,2 

36,3% 

27,3 

25,1% 

9,1 

9,7% 

45,4 

0,4% 

0 

11 

Matemātika 3,8% 

0 

15,7% 

0 

31,5% 

54,5 

29,4% 

9,1 

16,2% 

27,3 

3,4% 

9,1 

11 

Bioloģija 2,4 % 

0 

11,9% 

0 

37,1% 

100 

39,6% 

0 

8,6% 

0 

0,4% 

0 

1 

Vēsture 7,1% 

14,3 

32,5% 

28,6 

34,5% 

0 

18,0% 

28,5 

6,5% 

14,3 

1,4% 

14,3 

7 

Ugāles vidusskola 

Māc.priekšm.   L  ī   m  e  ľ  i     ( %) Kārtoja 

Valstī/ skolā A B C D E F  

Angļu val. 2,8% 

5,9 

17,4% 

23,6 

32,2% 

29,4 

30,3% 

23,5 

15,3% 

17,6 

1,8% 

0 

17 

Latviešu v. 4,4% 

5,9 

24,1% 

29,4 

36,3% 

35,3 

25,1% 

23,5 

9,7% 

5,9 

0,4% 

0 

17 

Matemātika 3,8% 

11,7 

15,7% 

29,4 

31,5% 

35,4 

29,4% 

17,6 

16,2% 

5,9 

3,4% 

0 

17 

Vēsture 7,1% 

9,1 

32,5% 

45,4 

34,5% 

18,2 

18,0% 

27,3 

6,5% 

0 

1,4% 

0 

11 

Fizika 3,8% 

0 

17,5% 

0 

38,1% 

100 

34,9% 

0 

5,3% 

0 

0,4% 

0 

1 

Ķīmija 7,4% 

0 

16,9% 

0 

32,6% 

100 

32,2% 

0 

9,6% 

0 

1,3% 

0 

1 

Krievu val. 13,4% 

0 

47,2% 

100 

28,3% 

0 

8,9% 

0 

2,0% 

0 

0,2% 

0 

1 
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      Ugāles vidusskolā CE rezultāti visos  salīdzināmajos mācību priekšmetos (%) ir augstāki par 

valsts vidējiem rādītājiem. Īpaši  uzteicami ir sasniegumi matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā.  

 Necentralizēto eksāmenu  biznesa ekonomiskajos pamatos ar  labiem rezultātiem kārtoja 5 Ugāles 

vidusskolas skolēni: VAK – 69,2 %. 

 

 6.2. Mācību priekšmetu  olimpiāžu rezultāti. 
 

   Kā katru gadu, arī 2009./2010.mācību gadā novada skolēniem bija iespējams atklāt prasmi,  

intereses un parādīt savus sasniegumus  daţādu mācību priekšmetu padziļinātā apguvē, piedaloties  

novada, Kurzemes reģiona un Valsts mēroga olimpiādēs. 

 

  Novadā tika organizētas 11 mācību priekšmetu olimpiādes. Labāko rezultātu ieguvēji ( 1. vieta 

novadā, apbalvojumi Kurzemes reģionā, Valstī) un skolotāji, kuri palīdzēja sagatavoties, tika aicināti 

Izglītības pārvaldē, saľemt apbalvojumus un pateicības. 

 

   Godalgotās vietas mācību priekšmetu Valsts olimpiādēs: 

 

   Ugāles vidusskola – 3 Atzinības ( latviešu valodā un literatūrā 10.-12.klašu grupā, 

mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju ( zēniem) 11.klašu grupā un 7.klašu grupā). 

 

   Popes pamatskola – 3 Atzinības ( ( mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju (meitenēm) 9.-    

12.klašu grupā, vizuālās mākslas olimpiādē 7.-8.klašu grupā). 

 

  Ances pamatskola – 1 Atzinība ( latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu grupā). 

 

   Godalgotās vietas Kurzemes reģiona olimpiādēs: 

 

 Ugāles vidusskola – 1 pirmā vieta ( mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju (zēniem) 6.-7.klašu 

grupā), 1 Atzinība – ( mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju ( zēniem)6.-7.klašu grupā). 

 Lielāka vērība nākamajā mācību gadā  pievēršama  skolēnu zinātniski- pētnieciskā darba 

organizēšanai.     

      

 Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs Ventspils novada posmā 2009/2010.m.g. 
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 Atzinība  Valsts un  1. vieta Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs 2009./2010.m.g. 

 
Godalgotās  vietas mācību priekšmetu olimpiādēs Ventspils novada posmā 2009.2010.m.g.  

 ( novada nolikums) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Pirmsskolas izglītība. 
 

     Pirmsskolas izglītības darba saturu, mērķus un uzdevumus nosaka „Pirmsskolas izglītības 

programma”.  Līdz šim valstī nebija vienotu prasību mācību saturam pirmsskolā.  

 

      Ar 2010.gada 1.septembri stājas spēkā MK noteikumi Nr.709 „Noteikumi par pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām”, kur norādītas bērnam  apgūstamās pamatprasmes, noteikts, kādai jābūt bērnu 

sociālajai, intelektuālajai un fiziskajai sagatavotībai, beidzot apmācību pirmsskolā.  
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     Vadlīnijas ir pirmsskolas izglītības pakāpes ieguves, tās satura  tiesiskais regulējums, kas nosaka  

pedagoģiskā  procesa  organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus un 

vērtēšanas pamatprincipus. Izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, līdz 

2011.gada 1.janvārim jānodrošina pirmsskolas izglītības programmu atbilstība Vadlīnijām. 

Jaunajā mācību gadā tiks īstenots pilotprojekts „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas 

ieviešanas aprobācija”. 

 

  Pāreja uz sešus gadus vecu bērnu mācībām pamatskolā 2010./2011.mācību gadā nenotiks. Šāda 

pāreja varētu būt tikai tad, kad  tiks veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. 

 Nepieciešams veikt arī daudzpusīgus sagatavošanas  darbus: jāsagatavo atbilstošs mācību saturs, 

metodiskie materiāli pedagogiem un jānotiek pedagogu tālākizglītības kursiem. 

 

   Ventspils novadā pirmsskolas izglītības apguve tiek nodrošināta 29 pirmsskolas grupās ; 5 

pirmsskolas izglītības iestādēs un 6 vispārizglītojošajās skolās  ar kopējo audzēkľu skaitu 500. 

  Noslēdzot 2009./2010.mācību gadu, novada izglītības iestādēs, kuras nodrošina  5 – 6 gadīgo bērnu 

obligāto apmācību, tika veikta pirmsskolas izglītības satura apguves rezultātu analīze  6 gadīgiem 

bērniem. Apkopojot izpētes rezultātus, secināts, ka  39 % no pirmsskolas  izglītības satura apgūti ļoti 

labi. Visaugstākais vērtējums iegūts fiziskās attīstības jomā.  

 

 Nav pietiekami rezultāti sociālās un personības  attīstības jomā- sadarbība ar vienaudţiem, 

paškontrole, savas darba vietas organizēšana. Novadā plānots darbs pie vienotas metodiskās tēmas 

„Prasme izzināt dabu un tās likumsakarības”,  mācību gada  noslēgumā - tās rezumējuma  pasākums 

pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogiem. 2010./2011. mācību gadā palielinās bērnu skaits 

pirmsskolas izglītības iestādēs. 

   

    6.4. Speciālās izglītības iestādes. 
  

    2010.gada 22. jūlijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par izglītojamo 

uzľemšanu internātskolā, uzľemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā  

pirmsskolas izglītības grupā”. 

 

    Jaunā noteikumu projekta mērķis ir novērst izglītojamo nepamatotu uzľemšanu internātskolās un 

speciālajās izglītības iestādēs, panākt, lai netiek pieļauta līdz šim īstenotā prakse, ka audzēknis 

izglītības iestādē turpina izglītības iegūšanu nepamatoti ilgi. 

 

   Stiklu speciālajā internātpamatskolā 2010./2011.m.g. izglītību iegūs 109 audzēkľi, C apmācības 

programmas līmenī – 44. Turpināsies C līmeľa bērnu arodapmācība darba iemaľu klasēs atbilstoši 

speciālās izglītības programmai. Skolas dalība ERAF projektā „Speciālās izglītības iestāţu 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ar kopējo projekta izmaksu  98.000 LVL ievērojami 

uzlabos  mācību un sadzīves apstākļus skolā.  2011.gada maijā skolai plānota akreditācija. 

 

 

  6.5. Audzināšanas darbs, interešu izglītība. 
 

     2009./2010.mācību gada ārpusskolas un interešu izglītības darba prioritāte  bija  gatavošanās X 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un to norises nodrošināšana, kuros piedalījās 175 

mūsu novada dalībnieki ( 7 kolektīvi). Svētku  norises sagatavošanas posmā notika arī reģionālie 

vizuālās un lietišķās mākslas pasākumi;  konkursā „Ritmu spēles”  atzinīgi tika novērtēti 9 novada 

skolēnu darbi. 

 

   Izveidota novada skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde, kura ar Ventspils vācu-latviešu biedrības 

atbalstu eksponēta Hoenloes pilsētā ( Vācijā). 
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   Atzinību Valsts mērogā guvuši velosipēdistu pulciľa (Pope) dalībnieki, piedaloties Jauno satiksmes 

dalībnieku forumā un konkursā „Gribi būt mobils”, panākumus guvuši stāstnieku pulciľa  ( Tārgale) 

dalībnieki konkursā „Pulkā eimu, pulkā teku”. 

 

  Arī turpmākajā darbībā ir jānodrošina pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā un 

interešu izglītībā. Iesniegtas interešu izglītības programmas 2010./2011.m.g. Pedagogu darba likmes 

tiks noteiktas konkursa kārtībā pēc principa „Nauda seko skolēnam”. 

 

 6.6. Profesionālās ievirzes izglītība. 

 
     Lai nodrošinātu pašvaldības dibinātās Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības nepārtrauktību, ir 

jāmeklē finansiālas iespējas tās pastāvēšanai.  Ar 2010.gada janvāri  apstiprināts valsts finansējums – 

4,52 pedagoģiskās likmes; tas nodrošināja 11 mācību treniľu grupu darbu  (  6 treneri , 208 

audzēkľi). 

 

     Novada pašvaldība iedalījusi papildfinansējumu -1,6 likmes, lai mācību treniľu grupu audzēkľi  

varētu izpildīt licencētās programmas prasības un iegūtu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošus 

dokumentus. 

 

     BJSS audzēkľi  2009./2010.mācību gadā ir piedalījušies  un izcīnījuši godalgotas vietas daţāda 

mēroga sacensībās: Eiropas komandu , Baltijas valstu sacensībās, LR Ziemas un vasaras 

čempionātos, Prezidenta Balvas izcīľā, Rīgas Starptautiskajās  sacensībās. 

23 novada BJSS  audzēkľi ir Latvijas Republikas čempionātu medaļnieki, 6 audzēkľi – Latvijas 

izlases dalībnieki.     

 

   6.7. Eiropas Savienības struktūrfondu apguve. 
 

    Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)   sadarbībā ar 

pašvaldībām turpina īstenot sekojošus projektus: 

 

 „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos „ – 
matemātikas, fizikas , ķīmijas, bioloģijas, informātikas, svešvalodu skolotāji  var pieteikties 

mērķstipendiju saľemšanai nākamā mācību gada 10 mēnešiem, šim periodam  aprēķinātā 

mērķstipendiju summa ir par   410 LVL lielāka nekā 2009./2010.m.g. 

 

  Turpinās Eiropas Sociālā fonda ( ESF) atbalsta pasākumu īstenošana vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāţu pedagogiem projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, kas paredz  trīs pedagogu atbalsta veidus. Ar 21.06.2010. ir veikti 

grozījumi  01.09.2009. MK noteikumos Nr.998, kas nosaka izmaiľas: 

 

1. atbalsta veids- pedagogiem, kam pedagoģiskā slodze ir 12 un mazāk kontaktstundas nedēļā 

un tuvākā laikā ar pedagogu plānots pārtraukt  darba attiecības. (Stipendija mācību laikā 

100 LVL mēnesī ne ilgāk par 6 mēnešiem, kupons  320 LVL apmērā apmācībām) – 1 kvota; 

 

2. atbalsta veids – pārkvalifikācijai un tālākizglītībai darbam jaunos apstākļos izglītības iestādē 

apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai u.c. ( Stipendija mācību laikā  100 

LVL mēnesī ne ilgāk par 6 mēnešiem un 200 LVL apmācībām) – 10 kvotas; 

 

3. atbalsta veids – dalība pedagogu kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā un attīstībā  

(Stipendija  100 LVL mēnesī 4 mēnešus  ar iespēju atkārtoti pieteikties dalībai projektā 

vēl uz 4 mēnešiem). Atbalsts attiecas uz pedagogu, kam pedagoģiskā slodze ir  6 un vairāk 

kontaktstundas nedēļā- 30 kvotas. 
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    Papildinājums 3.atbalsta veidam – 4.un 5.pakāpe,uz kurām var pretendēt  pedagogs ar 10 

un vairāk gadu darba stāţu. Papildus iesniedzami dokumenti, kas apliecina pedagoga 

mentora darbību, pedagoga prakses vadīšanu, lektora darbību, pedagoga sadarbību ar valsts 

līmeľa institūcijām izglītības jomā, kā arī izglītības iestādes administrācijas rekomendācija. 

Pedagogs var saľemt tikai viena veida stipendiju. Paredzētais kopējais finansējums 3 

aktivitātēm 2010.gada augusta- decembra periodam ir  18764 LVL. 

              Šos projektus koordinē Izglītības pārvalde. Turpinās projekta „Dabaszinātnes un   

             matemātika”II posms „Atbalsta skola 2009.-2010.g.” Tajā piedalās Ugāles vidusskola. 

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Izglītības iestāţu informatizācija” 
ietvaros ir ierīkoti  lokālie datortīkli visās novada pamatskolās; paredzēts iegādāties 33 

stacionāros datorus, 16 portatīvos datorus un 8 interaktīvās tāfeles, bet Valsts izglītības attīstības 

aģentūra ir pārtraukusi izsludināto iepirkumu. Ceram, ka līdz 2010.gada beigām tas tiks atjaunots 

un paredzētos tehniskos līdzekļus varēs iegādāties.   

 

 „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem 

traucējumiem”-   2009./2010.m.g. projektu realizēja Ugāles vidusskola. Sakarā ar to, ka  

iepirkuma summa bija mazāka par plānoto, radās finanšu līdzekļu ietaupījums un iespēja 

izremontēt telpas internātā un  meiteľu mājturības kabinetu. 

 
 

     Uzsākta  ERAF projekta „Speciālās izglītības iestāţu infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana” Stiklu speciālajā internātpamatskolā, kura rezultātā tiks nomainīti logi visās skolas 

ēkas telpās, veikta siltināšana un izremontētas 6 klašu telpas. 

 

Analīze par ESF projektu “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” īstenošanu Ventspils novadā. 

 

2. aktivitātē – “Atbalsts pedagogiem zināšanu un prasmju pilnveidē, veicinot profesionālo un 

sektorālo mobilitāti, un atbalsts pedagogiem darbā nepieciešamajai pārkvalifikācijai” – stipendijas 

saľēmuši 20 pedagogi t.sk. sekojošās programmās:  
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"Pedagoģiskais process un tā 

raksturīgākās iezīmes pirmsskolā” 
    1       1 

"Darbs apvienotajās klasēs" 2 1 1 1  1 2  2   10 
"Pedagoģiskā procesa iezīmes darbā 

ar bērniem, kuriem ir garīgās 

attīstības traucējumi, psihiskās 

attīstības aizture un mācīšanās 

traucējumi” 

    1   1   1 3 

Mācību saturs un tā metodiskais 

nodrošinājums 1.-4. klases 

skolotājiem darbam 5.-6. klasē (B); 

  1      1   2 

"Speciālā izglītība”      1    1  2 
“Mājturība un tehnoloģijas 5.-9. kl”    1    1    2 

Kopā 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 20 
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3. aktivitātē – “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana” atbalstīti 27 pedagogi: 

 

 Skola Atbalstīto 

pedagogu 

skaits 

Piešķirtā pakāpe 

(pedagogu skaits) 

2. pakāpe 3. pakāpe 

Ugāles vidusskola 7 4 3 

Piltenes vidusskola 3 3  

Zlēku pamatskola 1  1 

Užavas pamatskola 1 1  

Tārgales pamatskola 3 3  

Popes pamatskola 3  3 

Zūru pamatskola 3  3 

Puzes pamatskola 2  3 

Ugāles PII “Lācītis” 3  3 

Piltenes PII “Taurenītis” 1  1 

Kopā 27   

 

Analīze par ESF projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanu Ventspils novadā 

 
2009./2010. mācību gadā piešķirtas mērķstipendijas 11 novada skolu pedagogiem, kas māca sekojošus mācību 

priekšmetus:  
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Matemātika, fizika, informātika 6 3  1 1 1 

Bioloģija, ķīmija 2 1 1    

Angļu valoda 3 1  1  1 

Kopā 11 5 1 2 1 2 

 

  6.8. Saimnieciski  finansiālais  darbs 

 
      2010./2011.mācību gadā turpinājās finansēšanas projekta „Nauda seko skolēnam” īstenošana.  

  Izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā 

aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 

pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba 

samaksai”, kas paredz: 

 

    -  noteikts  koeficients 1,6 speciālo izglītības programmu īstenošanai, lai sekmētu iekļaujošo 

izglītību, rosinātu pašvaldības sniegt  izglītības pakalpojumus izglītojamiem ar speciālām        

vajadzībām tuvāk dzīvesvietai; 

 

   -   piemērots blīvuma koeficients 1,3 atsevišķiem mazapdzīvotiem novadiem , t.sk. Ventspils 

novadam ; 

 

   -  pilnveidots pedagogu darba samaksas princips „Nauda seko skolēnam”, paredzot , ka tiek 

„legalizēti” 40 %  pedagogu papildus pienākumu veikšanai. 

 

Kopējais finansējums –  

                           LVL 75295 

Izlietotais finansējums 

01.12.2009. līdz 30.06.2010. –    

                         22800,00 LVL 

Plānotais finansējuma 

izlietojums no 01.09.2010. 

līdz 31.12.2010. –  

                        19200,00 LVL 

01.01.2011. līdz 30.06.2011. –   

                        16647,50 LVL 

01.09.2011. līdz 31.12.2011. -   

                         16647,50 LVL 

Kopējais finansējums mēnesī –   

                           1264,00 LVL 

2010./2011. m.g. iedalītais  

finansējums –  

                            1674,00 LVL 
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       Finansējuma palielinājums izmantojams, lai uzlabotu mācību procesa organizāciju; īpaši 

samazinot darbu apvienotajās klasēs. Šim nolūkam arī Ventspils novada dome 2010./2011.m.g. 

papildus apmaksāja  7 pedagoģiskās likmes. 2011. gada budţetā nepieciešams papildus finansējums 

pirmsskolas izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku likmju paaugstināšanai. 

 

    Stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par brīvpusdienām 1.klases skolēniem – ar 

2011.gada 1.janvāri tiks piešķirts finansējums kā  mērķdotācija  ( ľemot vērā skolēnu skaitu uz 

2010.gada 1.septembri), kas atvieglos uzskaites sistēmu un dos iespēju neizmantotos  līdzekļus 

novirzīt skolēnu ēdināšanai līdz 4.klasei. 

 

    Ar 2010.gada novembri stājās spēkā novada strukturālās reformas saimnieciski  finansiālajā jomā: 

  - tiks izveidota vienota centralizētā grāmatvedība; 

 - pagastu pārvaldes pārveidotas par struktūrvienībām; 

 - budţets tika plānots pa nozarēm -katrai izglītības iestādei būs savs patstāvīgs budţets, kurā   

iestrādātas novada izglītības kopējās prioritātes. 

 Skolas turpina sadarbību ar Izglītības pārvaldi, pagastu pārvaldēm saimniecisko jautājumu 

risināšanā. 

 

    Gatavojoties jaunajam mācību gadam novada izglītības iestādēs  veikti  pārkārtojumi: 

- atvērtas no jauna 3 pirmsskolas grupas ( Tārgales pamatskolā, Piltenes pirmsskolas izglītības 

iestādē „Taurenītis”,  Vārves pagasta pirmsskolas iestādes „Zīļuks” filiāle); 

- atvērts internāts Ugāles vidusskolā. 

 Novada dome šo iestāţu darbības nodrošināšanai iedalījusi papildus iedalījusi finansējumu Ls 

14710,- 

 

     Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu (90 %) notiek renovācijas darbi : 

- Tārgales pamatskolā  sporta kompleksa rekonstrukcija, 

- Ances pamatskolā sporta zāles rekonstrukcija, 

- Zlēku pamatskolā sporta zāles un palīgtelpu rekonstrukcija. 

 

   Atzinīgi vērtējama skolu aktivitāte, piesaistot daţādu projektu finansējumu; projekta „Sorosa 

fonds- Latvija” ietvaros Puzes un Uţavas pamatskola saľēma finansējumu ( EUR 25000,- katra ); 

izveidots Amatniecības centrs Puzes pamatskolā, kuru izmantos skolotāji, skolēni  un  vecāki, 

Uţavas pamatskolā izremontēta pirmsskolas grupa, iegādātas spēles un rotaļlietas. 

 

   Ar Nīderlandes projekta atbalstu Zūru pamatskolā tiek iekārtots bērnu rotaļlaukums un iegādātas 

sporta iekārtas 5- 6 gadīgajiem bērniem. 

 

   Ar novada pašvaldības finansiālu atbalstu veikti neatliekami remontdarbi: 

  Popes pamatskola – virtuves blokā, gaitenī, klašu telpās, mājturības kabinetā, datorklasē ( 

elektroinstalācija); 

   Zūru pamatskola – siltumtrases remonts, iekšējās apkures remontdarbi; 

 Piltenes vidusskola – nomainīts apgaismojums visās klašu telpās,  izremontēts gaitenis; 

 Ugāles vidusskola – atjaunotas internāta telpas, sakārtota  iekšējā siltumtrase. 

 

     Līdz šim novadā ir vairāk domāts par līdzekļu iedalīšanu izglītības iestāţu telpu remontiem, 

mēbeļu iegādei. Turpmāk lielāka vērība pievēršama prioritāšu noteikšanai - īpaši dabaszinātľu, 

mājturības un tehnoloģiju mācību kabinetu materiālās bāzes papildināšanai. 

 

  Jaunajā mācību gadā jānodrošina līdzekļu ekonomiska izmantošana: viena no iespējām- 

daudzfunkcionālu izglītības iestāţu darba organizēšana. 
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6.9. Skolotāju izglītības līmenis novada skolās 

 
 

Skola 

Skolotāju skaits 15.08.2010. 

  t.sk. pēc izglītības 

Kopā A % iegūst A % v.ped.-nemācās % 

Ugāles vidusskola 31 31 100%         

Piltenes vidusskola 17 17 100%         

Ances pamatskola 11 10 90,90%     1 9,10% 

Jūrkalnes pam-skola 6 6 100%         

Popes pamatskola 11 11 100%         

Puzes pamatskola 12 12 100%         

Tārgales pamatskola 15 15 100%         

Užavas pamatskola 10 10 100%         

Zlēku pamatskola 13 12 92,30% 1 7,70%     

Zūru pamatskola 17 17 100%         

Stiklu spec.int.p.sk. 26 25 96,15% 1 3,85%     

Kopā 169 166 98,23% 2 1,18% 1 0,59% 

 

6.10. Skolēnu skaits pa klašu grupām novada vispārizglītojošajās skolās 
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6.11. Skolēnu skaits novada vispārizglītojošajās skolās (2009./2010.m.g.) 
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Ugāle 33 20 18 34 105 7 19 28 35 29 35 146 8 21 20 17 58 3 309 18 4 

Piltene 9 9 14 14 46 4 10 14 8 8 12 52 5 22 21 11 54 3 152 12 11 

Ance 9 6 2 12 29 3 6 9 9 10 8 42 4      71 7 15 

JJūrkalne 6 1 5 4 16 2 8 1 6 6 8 29 4      45 6 9 

Pope 9 12 9 8 38 4 9 13 13 13 11 59 5      97 9 7 

Puze 7 6 13 5 31 2 7 9 5 8 10 39 4      70 6 0 

Tārgale 14 14 15 14 57 4 13 14 14 11 15 67 6      124 10 12 

Užava 11 12 12 8 43 4 9 8 15 8 15 55 5      98 9 35 

Zlēkas 4 4 2 7 17 2 5 2 10 9 8 34 3      51 5 2 

Zūras 17 15 15 16 63 4 16 13 18 19 17 83 6      146 10 8 

Kopā 119 99 105 122 445 36 102 111 133 121 139 606 50 43 41 28 112 6 1163 92 103 

 

 

 6.12. Stiklu speciālā internātpamatskola 

      2010.gada maijā Stiklu speciālo internātpamatskolu pabeidza  104 izglītojamais, mācības 

pārtraukuši 4 izglītojamie. Skolā bija 14 klašu komplekti un 9 audzināšanas grupas.  

 

Izglītojamie apguva sekojošas mācību programmas: 

-  21015811 - ar vieglu garīgu atpalicību AB līmenis; 

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

- 21015811 -  ar vieglu garīgu atpalicību AB līmenis arodklasēs; 

- 2254304 -  kokizstrādājumu izgatavošana; 

- 2281102 – ēdināšanas serviss. 
 

Skolas galvenie uzdevumi 2010.gadā bija: 

1. Turpināt panākt kvalitatīvas skolēnu zināšanas, pilnveidojot mācību saturu un metodiku 

tā, lai viľi spētu integrēties sabiedrībā. 

2. Veicināt daudzveidīgu mācību metoţu izmantošanu mācību procesā. 

3. Turpināt attīstīt saskarsmes problēmu: skolotājs – skolēns un skolēns – skolēns risināšanu 

audzināšanas un mācību darbā. 

4. Veicināt profesionālo interesi skolēnos, lai viľi spētu konkurēt darba tirgū. 

5. Pilnveidot pedagoģisko meistarību, paaugstināt pedagoģisko kvalifikāciju savstarpējās 

profesionālās sadarbības ietvaros. 

 

      2010.gadā 9.klasi absolvēja un ieguva pamatizglītību 8 izglītojamie, 5 izglītojamie ieguva 

profesionālo pamatizglītību: 

- programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”- galdnieka palīga 1. līmeni ieguva 4   

    izglītojamie, 

- programmā „Ēdināšanas serviss” – pavāra palīga 1.līmeni ieguva 1 izglītojamais. 
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2010.gada septembrī skolēniem bija iespēja piedalīties sekojošos pulciľos un fakultatīvajās 

nodarbībās: 

-  informātikā; 

-  foto pulciľā; 

-  korī ( 3.-4.kl.), (5.-12.kl.); 

-  blokflautu ansamblī; 

-  meiteľu ansamblī; 

-  tautiskajās dejās (3.-5.kl.), (6. – 12.kl.); 

  

 
 
Visu mācību gadu pedagogi pilnveidojuši metodiskos materiālus par sekojošām tēmām : 

1. „Saskarsmes problēmas konfliktsituāciju risināšanas veidi”. 

2. „Basketbola spēles ietekme uz matemātiskās domāšanas attīstību bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem”. 

3. „Lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšana speciālo skolu 5.-9.klasei” 

4. „Vēstures mācīšanas metodika speciālo skolu 6.klasei”.  

5. „Logopēdijas metodika bērniem ar skaľu izrunas traucējumiem”. 

6. „Literatūras mācīšanas  metodika speciālo skolu II kursam”. 

7. „Koordinācijas attīstīšanas metodika speciālo skolu 3.klasei”. 

8. Matemātikas mācīšanas metodika speciālo skolu 1.-4.klasei”. 

9. „Mūzikas mācīšanas metodika speciālo skolu 9.klasei”. 

10. „Dabas zinību mācīšanas metodika speciālo skolu 8.klasei”. 

 

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

mācīšanās”, „Mācību saturs”, „Skolēnu sasniegumi”, „Atbalsts skolēniem”, „Skolas vide”, „Resursi”, 

„Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes noteikšana”. Izglītojamo sasniegumi- katram 

izglītojamam tika izveidota diagramma „sekmes dinamikā”, kurā ar līkľu palīdzību attēlo izglītojamo 

sekmes vairākus gadus pēc kārtas. 
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Stiklu speciālās internātpamatskolas I-III kursa 
izglītojamo interešu izglītība 2009./2010.māc.g.

-  sporta nodarbībās; 

-  šūšanas nodarbībās; 

- noformēšana; 

-  metālapstrādes; 

-  kokapstrādes; 

- novadpētniecības nodarbībās. 



Ventspils novada pašvaldības Publiskais pārskats  35 

 Mācību gadā katrs mēnesis veltīts vienam no mācību priekšmetam. Lai sekmīgi noritētu mācību 

darbs Stiklu speciālajā internātpamatskola, pedagogi apmeklējuši daţādus kursus: 

- 2 pedagogi – „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana izglītības iestādē 
(A)” 

- 4 pedagogi – „Vardarbības risku mazināšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs” 

- 2 pedagogi – „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, 
sagatavošana patstāvīgās dzīves uzsākšanai” 

- 2 pedagogi - „Izglītības iestādes loma, risinot ar bērnu uzvedību saistītās problēmsituācijas” 
un „Bērnu pozitīvā disciplinēšana” 

 

Skolā strādā 4 skolotāji ar maģistra grādu un psihologs ar maģistra grādu psiholoģijā. Viens 

pedagogs turpina mācības apgūstot mājturības pedagogu specialitāti. Skolā 2010.gadā strādāja 60 

darbinieks, tai skaitā 31 pedagogi, 29 tehniskie darbinieki. 

 

 
 
 2010.gadā skolas darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiľas braucienos uz Tukuma speciālo 

internātpamatskolu un Sveķu speciālo internātpamatskolu . 

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

leģionāri, kurelieši, zemessargi. Katru mēnesi audzināšanas grupas izglītojamie izdod tematiskas 

sienas avīzes. 

2010.gada 1.septembrī mācības uzsāka 108 izglītojamie no sekojošām pašvaldībām : Ventspils, 

Rīgas, Talsu, Stendes,  Piltenes  pilsētām, Jūrkalnes, Ugāles, Zlēku, Popes, Tārgales, Vārves, Puzes, 

Ances, Usmas pagastiem Ventspils novadā un Valdgales, Balgales, Lībagu, Ģibuļu pagastiem Talsu 

novadā. 
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Stiklu speciālās internātpamatskolas izglītojamo sasniegumi un dalība dažādos 

pasākumos  2009./2010. māc.g. : 

 

11.02.2010. „Jautrās stafetes”- jaunāko klašu skolēniem Priekulē 7 skolēni, 5.vieta 

12.02.2010. Republikas speciālo skolu izteiksmīgās runas konkurss 

„Valodiľa-2010”Laţas speciālajā internātpamatskolā 

4 skolēni 

Atzinības raksti 

23.02.2010. Latvijas Speciālās Olimpiādes Kurzemes zonas 

basketbola sacensības vecāko klašu skolēniem Priekulē 

7 skolēni, 2.vieta 

11.02.2010. Latvijas Speciālās Olimpiādes fināla sacensības 

basketbolā Priekulē 

7 skolēni, 8.vieta 

20.03.2010. 7.-12.kl.tautisko deju dejotāji piedalās novada skatē - 

Ventspilī 

18 skolēni 

1.pakāpes diploms 

25.03.2010. Kurzemes novada speciālo skolu dambretes sacensības 

Stiklos 

6 skolēni, 1.vieta 

26.03.2010. XIV Integratīvais mākslas festivāls „Nāc līdzās” 

Kurzemes zonas atlases koncerts Kuldīgā 

2 skolēni, 1 skolēns 

laureāts, izvirzīts uz  

Lielkoncertu Rīgā 

15.04.2010. Republikas speciālo skolu 5.-9.kl. minifutbola 

sacensības Bērzupē 

8 skolēni, 6.vieta 

27.04.2010. UNIFIED FOOTBALL – futbola sacensības Purmsātos 

(komandā arī Puzes pamatskolas skolēni) 

10 skolēni (4skolēni no 

Puzes)4.vieta 

29.04.2010. Kurzemes novada speciālo skolu deju festivāls 

„Sadancis- 2010” Stiklos 

40 skolēni 

Atzinības raksti 

07.05.2010. XIV Integratīvais mākslas festivāls „Nāc līdzās” 

noslēguma pasākums Rīgā, VEF Kultūras pilī 

1 skolēns- laureāts  

Izvirzīts uz 

Ziemassvētku 

pasākumu Rundāles pilī 

14.05.2010. Kurzemes novada vizuālās un lietišķās mākslas 

konkurss „Ritmu spēles” Liepājā 

2 skolēnu darbi, 

abiem 3.pakāpes 

diploms 

18.05.2010. Latvijas Speciālās Olimpiādes Kurzemes zonas 

sacensības Stiklos 

9 skolēni 

3.vieta 

18.05.2010. Speciālo skolu futbola sacensības meitenēm Stiklos 10 skolēni 

3.vieta 

20.05.2010. Republikas speciālos skolu vokālo ansambļu un solistu 

festivāls „Dziesmiľa-2010”Purmsātos 

10 skolēni 

Atzinības raksti 

20.-

21.05.2010. 

Latvijas Speciālās Olimpiādes vieglatlētikas sacensības 

Palsmanē 

8 skolēni 

1 skolēnam – 1.vieta 

4 skolēniem – 2.vieta 

5 skolēniem – 3.vieta 

 
2010.gadā Stiklu speciālai internātpamatskolai piešķirta mērķdotācija- 496136,00LVL, tai skaitā 

pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 259124,00 LVL, tas ir 52 % no 

kopējās piešķirtās mērķdotācijas, un 237012,00 LVL – skolas uzturēšanas izdevumi ( tai skaitā tehnisko 

darbinieku darba algas) – 48 %.  

Par sniegtiem pakalpojumiem 2010.gadā iekasēti – 47027,00 LVL., tas ir 9 % no kopējiem ieľēmumiem. 

2010.gadā darba algām izlietoti 367697,00 LVL un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 

88677,00 LVL, tas ir  72,59 % no kopējā skolas budţeta, komandējumu un dienesta braucieniem –   285,00 

LVL tas ir 0,04 % , par pakalpojumiem ( telefonu abonēšanu, sarunām, automašīnu uzturēšana u.c.) – 

44801,00 LVL- 7,04 % , par materiālu, energoresursu, inventāra līdz Ls 50 par 1 vienību iegādi  125940,00 

LV L – 19,80 %, par grāmatu, laikrakstu un ţurnālu iegādi –  295,00 LVL -0,05 %,  budţeta iestāţu nodokļu 

maksājumi ( nekustamā īpašuma, dabas resursu nodoklis) – 439,00 LVL – 0,07%. Skolas materiālās bāzes 

atjaunošanai un paplašināšanai 2010.gadā iegādāti pamatlīdzekļi par 2621,00LVL – 0,41%.  
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Stiklu speciālās internātpamatskolas finansējums 2008-2010.g. 

 

 
 

Pakāpeniski tiek nomainīti skolas soli un skolēnu krēsli. Iesākts un turpinās darbs pie telpu 

aprīkošanas ugunsdrošības jomā pēc MK noteikumiem. 

 

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

iestāţu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Laika posmā no 

2010.gada līdz 2013.gadam paredzēts veikt renovācijas darbus skolas ēkā. 

 

2010.gadā skolas administrācija un darbinieki turpinās darbu pie attīstības plāna izpildes mācību 

darbā un saimnieciskā darbībā, pie sadarbības ar vecākiem, pašvaldību bāriľtiesām, sociālajiem 

darbiniekiem. Pilnveidos materiāli tehnisko bāzi  mācību darbam – uzskates materiālu izgatavošana, 

metodisko līdzekļu papildināšana, pielāgot vispārējās izglītības mācību līdzekļus speciālo skolu 

audzēkľiem. Pedagogi turpinās tālākizglītību, apmeklējot daţādus kursus, seminārus, lekcijas, 

augstskolu studijas. 
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7. Kultūra novadā 

Kultūra pāri laikmetiem nodrošina cilvēces garīgās attīstības un pieredzes nepārtrauktību. 

    

      2010.gads Ventspils novadā bijis raţīgs. Bijušas gan novada līmeľa gan pagastu līmeľa kultūras 

aktivitātes, kurās piedalījušies novada kultūras darbinieki un tautas mākslas kolektīvi. 

 

      2010.gadā Ventspils novadā darbojās 10 kultūras un tautas nami: 

Piltenes KN 

Ances KN 

Puzes KN 

Zlēku KN 

Tārgales un Vārves pagastos darbojas kultūras darba organizators un aktivitātes notiek uz skolu telpu 

bāzes. Vārves pagastā Zūrās pasākumi tiek organizēti renovētajās angāra telpās. Atjaunotās telpās 

strādā Ances KN, Zlēku KN, Popes KN, Uţavas TN, Usmas TN, Ziru TN. 2011.gadā uzsākti 

remontdarbi Ugāles TN, JūrkalnesTN, Puzes KN. Sakārtota vide veicina radošumu. 

 

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

vienam. Ar speciālo augstāko izglītību kultūras jomā strādā 1 darbinieks, ar vidējo speciālo izglītību 

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

2 darbiniekiem ir 1.līmeľa augstākā izglītība ne kultūras jomā. Kultūras darbinieku sastāvs ir 

nemainīgs.  

 

Kultūra ne tikai sociāli saliedē sabiedrību, bet arī radoši bagātina to. 

 

     Novadā 2010.gada sezonā darbojās 40 pieaugušo amatiermākslas kolektīvi ar 527 dalībniekiem, 4 

bērnu kolektīvi ar 65 dalībniekiem un 15 daţādu interešu kopas, kas apvienoja 167 interesentus. 

Pašvaldības kultūras vajadzībām budţetos kopsummā 2010.gadā atvēlējušas 311707 LVL .  

 

     Par Ventspils novada amatiermākslas kolektīvu sasniegumiem liecina rezultāti skatēs, konkursos 

un festivālos 2009.gadā: 

 

Kolektīvs Pagasts Iegūtie punkti, vērtējums 

VPDK " Jūrkalne"  Jūrkalne 27,6 

JDK "Atspole" Piltene 38,5 

VPDK     " Ance" Ance 42,8 

VPDK "Spiekstiņi" Ugāle 38,6 

Senioru DK  Ance 40 

JDK "Palēciens"  Ugāle 36,5 

PO "Ugāle" Ugāle 30,4 (3.gr.) 

JK "Eglaine"  Ugāle 36,33 

SVA " Ziedu laiks" Tārgale 39 

FK "Kāndla" Tārgale B 

FK bērnu "Piški kāndla"  Tārgale „Pulkā eimu”  

SVA "Saiva" Uţava 36 

AT Uţava festivāls1.pak. 

SVA Zlēkas 37 

EA "Maģie suiti" Jūrkalne A 

Popes KN 

Uţavas TN 

Usmas TN 

Jūrkalnes TN 

Ziru TN 

Ugāles TN 
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FK bērnu "Vēlava" Vārve „Pulkā eimu”  

SVA "Rūta" Piltene 35 

Jauktais jauniešu ans. “Zumm” Piltene 34 

AT Piltene Festivāls, 1.pak. 

FK "Pūnika" Pope A 

AT Pope Festivāls, 2.pak. 

AT Ugāle Festivāls, (2.pak.) 

SVA "Post scriptum" Ugāle 39,33 (zonas konkurss) 

FK "Sītava" Puze A 

SVA "Mežaroze" Puze 45 

Trio "Pa īstam" Puze 36,5 (zonas konkurss) 43 (skate) 

AT  Ziras Festivāls, 2.pak. 

AT Usma Festivāls, 2.pak. 

 

Kultūra ir ikviena cilvēka galvenais sociālais un garīgais orientieris. 

 

     Ventspils novadā 2010.gadā darbojās 13 bibliotēkas.. Kopējais lasītāju skaits 3304, pagastu 

budţetos bibliotēku uzturēšanai, grāmatu, preses izdevumu iegādei atvēlēti 138246Ls. Apmeklējumu 

skaits novada bibliotēkās bijis 80156, savukārt izsniegums 109182. 

     Bibliotēkās strādāja 18 bibliotekāri, 2 ar augstāko speciālo bibliotekāro izglītību, 9 ar vidējo 

speciālo bibliotekāro izglītību, 2 ar vidējo vispārējo izglītību, 1 augstāko izglītību citā specialitātē, 4 

ar vidējo speciālo izglītību citā specialitātē. Darbinieku sastāvs ir nemainīgs.  

Par 2010.gada veikumu bibliotēkās notika konkurss, kura vērtējums un rezultāti tika ľemti vērā 

bibliotekāru darba samaksas noteikšanā. 

 

Radošums ir cilvēka spēja paraudzīties uz notiekošo citādi, atsaukties jauniem izaicinājumiem. 

 

     2000./2010. mācību gadā Ventspils novadā darbojās divas mūzikas un mākslas skolas. 

Piltenes mūzikas skolā mācījās 63 audzēkľi, apguva 7 programmas, strādāja 11 pedagogi. 

Ugāles mūzikas un mākslas skolā mācījās 61 audzēkľi, apguva 10 programmas un strādāja 9 

pedagogi. Mūzikas skolu audzēkľi regulāri un ar labiem panākumiem piedalās daţāda līmeľa 

konkursos un skatēs. 

 

Kultūrā un mākslā izkoptais radošums līdztekus zināšanām ir  ekonomikas izaugsmes galvenais 

resurss. 

 

     Ventspils novadā 2010.gada oktobrī tika izveidota Kultūras nodaļa ar vienu darbinieku, kura veic 

kultūras iestāţu uzraudzību, sekmē sadarbību, organizē metodisko darbu, pārrauga iestāţu finanšu 

darbību, īsteno labas pārvaldības principus novada kultūras iestādēs.  

     Arī 2010.gadā Ventspils novadā notika tradicionālie pasākumi, kuri jau daudzus gadus pulcē lielu 

skatītāju un klausītāju pulku:  septītais amatierteātru festivāls „ Noľem masku” Popē, Vasarsvētku 

lielkoncerts Zlēkās, tradicionālās pagastu dienas Ventspils Brīvdabas muzejā, Latvijas valsts 

gadadienas svinīgais pasākums Tārgalē. Pirmo reizi notika veiksmīgāko novada uzľēmēju 

sumināšana pirms Ziemassvētkiem. Tika aizsākta jauna tradīcija svinēt Ventspils novada vasaras 

Saulgrieţu svētkus Jūrkalnē. Visos pagastos tiek svinētas pagastu dienas, kurās tiek piedāvāta plaša 

kultūras programma. Visa gada garumā notikušas regulāras kultūras un tautas namu vadītāju, 

bibliotekāru metodiskās sanāksmes par aktuāliem darba un izglītojošiem jautājumiem. 

Nācija ir dzīva, kamēr ir dzīva tās kultūra. 
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8. Pasākumi iedzīvotāju informēšanai par pašvaldības darbību  

    Līdz 2010. gadam pašvaldības sabiedriskās attiecības un komunikācija Ventspils novada 

pašvaldībā nebija izdalīta kā atsevišķa ar speciālistu nodrošināta darbības joma. Tāpēc pārskata gadā 

Ventspils novada pašvaldībai (no 2010.gada 3.marta sabiedrisko attiecību speciālistam) svarīgākais 

uzdevums tika izvirzīts patiesas, savlaicīgas, un sabiedrību interesējošas informācijas sniegšana par 

pašvaldības aktualitātēm. Tika uzsākta iedzīvotāju informēšanas programmas realizācija- no 

2010.gada aprīļa tika izveidots pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums „Ventspils 

Novadnieks” .  Lai uzlabotu komunikāciju ar pašvaldības mērķauditorijām, pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnd.lv nevarēja veikt uzlabojumus gan informācijas apjoma, gan struktūras, gan 

vizuālās informācijas uzlabošanā. Tāpēc tika uzsākta un realizēta Ventspils novada pašvaldības 

jaunas mājas lapas www.ventspilsnovads.lv izstrāde ,lai tā atbilstu MK noteikumu prasībām par 

informācijas ievietošanu mājas lapā. 

 

    Tika veikta pašvaldības tēla veidošana, gādājot par regulāru pašvaldības mājas lapas aktualizāciju, 

kā vienu no galvenajām mērķauditorijām izvirzot novada iedzīvotājus. Veidojot informatīvo 

izdevumu, kā viens no galvenajiem mērķiem bija veicināt novada iedzīvotāju informētību par 

reģionālās reformas gaitu un novada veidošanas procesu, kā arī par novada attīstības projektiem un 

pašvaldības budţeta līdzekļu izmantošanu.  

 

    Jaunajai mājas lapai bija jāveic  informācijas sniegšana atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”,  

pildīt normatīvo aktu prasības, pamatojoties uz pašvaldības darbības būtību un tās autonomajām 

funkcijām. Tika veikta Ventspils novada pašvaldības popularizēšana, kontaktu uzturēšana, 

informācijas sakārtošana. 

 

    Mājas lapas apmeklētāju skaitītāja novērojumi liecina, ka interesentu skaits lēni, bet tomēr 

pakāpeniski pieaug, kas saistīts arī ar pasākumu fotogaleriju ieviešanu.  2010. gadā par mājas lapu 

tika saľemtas gan negatīvas, gan arī pozitīvas atsauksmes, īpaši no citu novadu iedzīvotājiem, kuriem 

tā nodrošināja pamatinformāciju par Ventspils novada pašvaldību, kā arī par novadā esošajiem 

pagastiem un infrastruktūru. Tomēr joprojām novadā nav sakārtota sistēma un informācijas 

apkopošana saistībā ar vienu no būtiskām pašvaldības autonomajām funkcijām- tūrismu. 

Mājas lapa joprojām ie pilnveidošanas stadijā, 2011.gadā tiks ieviesti vairāki jauninājumi, kas saistīti 

ar pašvaldības nodaļām un iestādēm. 

 

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

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

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

pieejama informācija par pašvaldības pārvaldes struktūru, pašvaldības uzľēmumiem un iestādēm, 

pašvaldības sadarbības partneriem. Tāpat mājas lapā un informatīvajā izdevumā tiek sniegta 

informācija par lielākajiem pašvaldības īstenotajiem projektiem, tiek izziľota objektu publiskā 

apspriešana u.c. 

 

    Lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos Ventspils novada attīstībā un aktuālu jautājumu apspriešanā, 

novada iedzīvotājiem vajadzētu vairāk iesaistīties nosūtot e-pastus uz info@ventspilsnd.lv vai 

novadnieks@ventspilsnd.lv . Ventspils  novada mājas lapā tās apmeklētājiem vismaz pagaidām nav 

iespēju komentēt jebkuru tajā ievietoto informāciju, tomēr ar e-pasta palīdzību iedzīvotājiem ir 

iespēja piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā pašvaldībā, sniegt priekšlikumus un ģenerēt idejas 

novada attīstības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citos jautājumos, bet tas netiek pilnībā 

izmantots. 

 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
mailto:info@ventspilsnd.lv
mailto:novadnieks@ventspilsnd.lv
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     Lai iedzīvotāji varētu saľemt izsmeļošu informāciju no pārvalţu 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  iestāţu vadītājiem kopā ar pašvaldības izpilddirektoru un 

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

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

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

 

     Iedzīvotāju informēšanas nolūkā Ventspils novada dome arī sadarbojas ar masu mēdijiem. 

Tradicionāli katras nedēļas pirmdienā tiek rīkota preses konference Ventspils laikraksta „Ventas 

Balss” korespondentiem, kur pašvaldības amatpersonas galvenokārt sniedz atbildes uz laikraksta 

uzdotajiem jautājumiem. Šis pasākums neizslēdz ikdienas kontaktus un informācijas sniegšanu presei 

par pašvaldības darba aktualitātēm. Laikrakstā „Ventas Balss” iedzīvotāji regulāri var izlasīt 

informāciju par Ventspils novada pašvaldības darbību, bet, diemţēl, laikraksta ţurnālistu interpretēta, 

tā ne vienmēr saskanēja ar novada amatpersonu mērķiem un domām. 2010. gadā pašvaldības 

informācija tika sniegta arī ziľu aģentūrai LETA, „Lauku Avīzei” un c.  

 

     Pašvaldības komunikācijas veidošanā vēl netika pilnvērtīgi iesaistīti vairāki dienesti atbilstoši to 

uzdevumiem. Tomēr tika izveidots Apmeklētāju pieľemšanas centrs (APC), kurš pārsvarā uzturēja 

komunikāciju ar sabiedrību, veica mutvārdu un rakstveida iesniegumu reģistrēšanu APC. Saskaľā ar 

APC nolikumu un centram deleģēto kompetenci, tas nodrošināja pašvaldības uzdevumiem atbilstošas 

informācijas pieejamību, ar apmeklētāju pieľemšanu saistītus pakalpojumus, komunikāciju ar 

Ventspils novada pašvaldības sadarbības partneriem , iekšējo komunikāciju starp pašvaldības 

struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām un veica citus ar pašvaldības tēla 

veidošanu saistītus uzdevumus. Apmeklētāju reģistrēšanu uz pieľemšanu pie pašvaldības 

amatpersonām veic novada domes sekretāre. APC tika plānots un ar domes atbalstu nolemts ieviest 

automatizētu lietvedības sistēmu, kas dotu iespēju elektroniski reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus, 

sūdzības un priekšlikumus un efektīvi kontrolēt likumā noteiktā atbildes sniegšanas termiľa 

ievērošanu. Projektu paredzēts ieviest 2011.gadā. Pārskata periodā pavisam tika saľemti un izskatīti 

1273 fizisko personu rakstiskie iesniegumi.  

 

     Vairums apmeklētāju, kas bija ieradušies uz pieľemšanu pie Domes priekšsēdētāja vai viľa 

vietniekiem , lūdza palīdzēt informācijā par projektiem, plānojumiem saistībā ar privāto zemi, kā arī 

sociālo, dzīvokļu un izglītības jautājumu risināšanā. Jāatzīmē, ka 2010. gadā uz pieľemšanu pie 

Domes amatpersonām pieteicās salīdzinoši maz iedzīvotāju. Viens no iemesliem, iespējams, ir tas, ka 

APC darbinieces ir uzkrājušas pieredzi savā darbā un spēj apmeklētājiem sniegt pietiekami 

kompetentas atbildes un ieteikumus nelielu problēmu vai jautājumu risināšanā . 

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām 

 

2010. gadā Ventspils novada domes deputātu delegācija viesojās darba vizītē Vecumnieku novada 

domē un Krustpils novada domē , gūstot pieredzi un informāciju par darbu citās novadu pašvaldībās. 

Domes amatpersonas un izpilddirektors viesojās Dobeles , Talsu, Jelgavas un Grobiľas  novada 

pašvaldībās, konsultējoties  par daţādu saimniecisko jautājumu iespējamo risinājumu. Savukārt, 

Bauskas novada amatpersonas un deputāti bija ieradušies pieredzes apmaiľā uz Ventspils novada 

domi. 
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9. Pašvaldības sniedzamie pakalpojumi, to kvalitātes uzlabošana 

9.1. Sociālais dienests 

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

sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ventspils novada iedzīvotājiem. 

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

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

uzdevumus.  

 

     Pagastu pārvaldēs strādā 12 sociālā darba speciālisti, no kuriem trim  ir 2. līmeľa augstākā sociālā 

darba izglītība, vienam ir 1. līmeľa augstākā izglītība sociālajā darbā. Pārējie sociālā darba speciālisti 

iegūst sociālā darba izglītību.    

    

     Saglabājoties augstam bezdarba līmenim un samazinoties ienākumiem arī 2010.gadā turpināja 

palielināties to cilvēku skaits, kuri pēc palīdzības vērsušies Sociālajā dienestā. Saasinājušās arī citas 

problēmas: it īpaši ģimenēs, kur aug nepilngadīgi bērni, parādās psiholoģiska rakstura problēmas, 

kuras vecāki nerisina un neprot risināt.  Nemainīga problēma ir alkohols.  

 

    Pieprasītie materiālās palīdzības pabalsta veidi nav būtiski mainījušies, taču pieaudzis izsniegto 

pabalstu apjoms. Palielinājies garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta un dzīvokļa pabalsta 

saľēmēju skaits. Palielinājies pabalsta ēdināšanas izdevumu apmaksai ( brīvpusdienas) saľēmēju 

skaits.  

 

     2010.gadā pavisam Sociālajā dienestā  notikušas 33 sēdes un izskatīti 3224 iesniegumi par 

sociālās palīdzības vai sociālā pakalpojumu saľemšanu. Atteikti sociālie pabalsti 21 ģimenēm( 

personām). 

 

    Sociālais dienests ir izsniedzis pavisam 1499 trūcīgo ģimeľu (personas) izziľas, tai skaitā 186 

izziľas veselības aprūpes atvieglojumu  saľemšanai. Vairāk nekā puse  trūcīgās ģimenes pēc sociālās 

palīdzības ir griezušās atkārtoti gada laikā.  

 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 2010. gadā   

Nr.  Sociālā pabalsta vai palīdzības veids  izlietotā summa   

           LVL 

 

  Pabalstu saľēmušo ģimeľu  

skaits  

1. Dzīvokļa pabalsts (arī malkas iegādei) 28  350.- 567 

2. Skolēna ēdināšana trūcīgo ģimeľu bērniem 15 205.- 392 

3. Pabalsts aprūpe mājās  1500.- 10 

4. Ārkārtas situācijas pabalsts 540.- 3 

5. Vienreizējs pabalsts veselības un 

materiālās situācijas uzlabošanai 

147.- 3 

6. Pabalsts GMI 168 438.- 351 

7 Pabalsts bāreľiem un audţuģimenēm  18 421.- 23 

8. Apbedīšanas pabalsts  1200.- 12 

9. Pabalsts 1.klases skolēniem  1320.- 66 

10. Pabalsti veselības aprūpei naudā (sociālie 

aprūpes centri, pansijas)  

14 276.- 24 
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Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits 2010.gadā  

 

Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotā summa 2010 gadā  
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pabalsts GMI 

pabalsts bāreņiem un

audžuģimenēi 

apbedīšnas pabalsts 

pabalsts 1.klasi uzsākot 
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      Sociālos pakalpojumus saņēmušo personu skaits   

1. PSA „Ziemeļkurzeme „Dundagas pansijā atrodas 4 personas. 

2. Ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs   atrodas  11  personas  

3.Audţuģimenē -  uzturas 5  bērni. 

4.Bērnu namā  „Stikli” –  uzturas 6  bērni. 

5.Krīţu centrā ģimenēm ar bērniem 2010.gadā ievietoti  –35  bērni. 

6.Valsts apmaksātus psihologa pakalpojumus 2010.gadā  saľēma  8 bērni. 

7.Aprūpi mājās saľēma 10 personas. 

 

Sociālo pakalpojuma saņēmēju skaits 2010.gadā  

 

   Būtisks sociālā atbalsta veids bija arī a/s Latvenergo dāvināto elektrības karšu izsniegšana trūcīgām 

ģimenēm. Kopumā šādu atbalstu saľēma 410 mājsaimniecības. 

 

   Sociālā darba speciālisti pārvaldēs sadarbībā ar Nevalstiskām  organizācijām izsniedza pārtikas 

pakas  trūcīgām ģimenēm( personām).  

 

    Kā galvenie kritēriji sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai ir Ministru kabineta noteikumi, 

kas nosaka prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Sociālais dienests 2010.gadā ir reģistrējies LR 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā sociālo pakalpojumu sniedzējs.  

 

   Visā Ventspils novadā ieviesta elektroniskā sociālā palīdzības administrēšanas (SOPA) 

programma. Lai uzlabotu sociālās palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem un uzlabotu klientu 

apkalpošanas kvalitāti Sociālais dienests veicis uzlabojumus  elektroniskās sociālās palīdzības 

administrēšanas datu bāzei,  iekļaujot VSAA datus par valsts sociālajiem pabalstiem un pensijām, 

Nodarbinātības valsts aģentūras dati par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu, par personas 

atrašanos bezdarbnieka statusā un bezdarbnieka dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos.  

 

    Sociālais dienests turpinās attīstīt un pilnveidot  esošos sociālos pakalpojumus kā arī ieviest jaunus 

sociālos pakalpojumus:  darbs ar ģimeni un bērniem, kur ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī  

sociālā aprūpe dzīvesvietā.   

4

11

6

5

35

8

10

Dundagas pansija

Ilgstošā sociālā aprūpe 

Bēnru nams "Stikli"

Audžuģimene 

Krīžu centra pakalpojumi 

Psihologa pakalpojumi 

Aprūpe mājās 
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9.2. Dzimtsarakstu nodaļa 

Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra sēdē tika pieľemts lēmums (protokols 

Nr.11, 2§) „Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu” ar 2009.gada 1.decembri. 

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis ir Ventspils novada administratīvā 

teritorija. Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa savu darbību uzsāka ar 2010.gada 4.janvāri, 

juridiskā adrese – Skolas iela 4, Ventspilī, LV-3601. Saskaľā ar Civilstāvokļa aktu likumu Piltenes 

pilsētas un novada pagastu dzimtsarakstu nodaļas savu darbību izbeidza ar 30.12.2009 un 

jaunizveidotā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa ir dzimtsarakstu nodaļu lietvedības un arhīva 

pārľēmēja. Tas nozīmē, ka Piltenes pilsētas, Vārves, Uţavas, Jūrkalnes, Ziru, Popes, Ances, Puzes, 

Ugāles, Usmas, Zlēku, Tārgales pagastu dzimtsarakstu nodaļu arhīva lietas, kas ir kārtotas no 

1994.gada, glabājas Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā.  

 

Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus pakalpojumus: 

1. Dzimšanas fakta reģistrēšana. 

2. Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana , pamatojoties uz tiesas 

spriedumu par paternitātes atzīšanu. 

3. Dzimšanas reģistra papildināšana sakarā ar adopciju.  

4. Laulības reģistrēšana. 

5. Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana. 

6. Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana. 

7. Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana. 

8. Miršanas fakta reģistrēšana. 

9. Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana. 

10. Vārda, uzvārda vai tautības maiľa. 

11. Tiesas spriedumu izpilde. 

12. Dzīvesvietas deklarēšana. 

13. Izziľu sagatavošana un izsniegšana. 

14. Sagatavo lēmuma projektu politiski represētās personas statusa piešķiršanai, kā arī izsniedz 

personām politiski represēto personu apliecības. 

 

 

    2010.gadā Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 59 jaundzimušie – 30 meitenes un 

29 zēni. 2010.gadā Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12 laulības un 9 laulības 

reģistrētas Ventspils novada baznīcās. 2010.gada Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 

116 miršanas gadījumi.   

 

     Jaundzimuša bērna reģistrācijas un miršanas fakta reģistrācijas pakalpojumi, kā arī visi pārējie 

pakalpojumi tiek sniegti Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā Skolas ielā 4, Ventspilī, izľemot 

laulību reģistrāciju ceremonijas. Laulību ceremonijas tiek organizētas bijušo pagastu padomju laulību 

zālēs. Reģistrējot jaundzimušus bērniľus, dzimtsarakstu nodaļa, Ventspils novada domes vārdā, 

dāvina katram jaundzimušajam grāmatiľu „Mūsu mazulis”, kā arī dzimšanas apliecību ievieto 

cietajos ādas vāciľos. Svinīgajās laulību ceremonijās jaunlaulātajiem tiek pasniegti ziedi un laulības 

apliecība ievietota cietajos ādas vāciľos.   
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Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi ir stingri reglamentēti LR normatīvajos aktos un tiek 

sniegti atbilstoši: 

 

1. Civilstāvokļa aktu likumam (pieľemts 17.03.2005); 

2. Civillikumam (pieľemts 28.01.1937); 

3. MK noteikumiem Nr.457 „Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apmēru un maksāšanas kārtību” (pieľemti 28.06.2005); 

4. MK noteikumiem Nr.904 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, 

civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiľiem, kā arī to 

dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem” (pieľemti 

29.11.2005); 

5. MK noteikumiem Nr.567 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziľu aktualizēšanas kārtība” (pieľemti 

21.06.2010); 

6. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiľas likumam (pieľemts 08.04.2009); 

7. MK noteikumiem Nr.1079 „Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiľas 

iesniegumu veidlapu paraugiem” (pieľemti 22.09.2009); 

8. Dzīvesvietas deklarēšanas likumam (pieľemts 20.06.2002); 

9. MK noteikumiem Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā 

sniegto ziľu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību” (pieľemti 

20.10.2009); 

10. MK noteikumiem Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un 

atvieglojumiem par ziľu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” (pieľemti 30.06.2009); 

11. Likumam par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā 

reţīmā cietušajiem (pieľemts 12.04.1995); 

12. MK noteikumiem „Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto 

personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti” (pieľemti 22.10.1996).    
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9.3. Komunālā nodaļa 

Ventspils novada pašvaldības sniegtie komunālie pakalpojumi  

Pagasts centrālā apkure ūdens apgāde un kanalizācija 

Dzīvojamā platība 

m2 

% no kopējā 

dzīvojamā fonda  

Dzīvojamā platība 

m2 

% no kopējā 

dzīvojamā fonda  

Ance 1404 38% 2886 77% 

Jūrkalne 838 92% 838 92% 

Pope 255 15% 589 34% 

Puze 7491 78% 8178 86% 

Piltene 12423 80% 13530 88% 

Tārgale 9638 87% 11759 95% 

Usma 4416 67% 4416 67% 

Užava 5550 97% (lokālā) 5550 97% 

Vārve 1131 8% 13297 93% 

Ziras 0 0 3542 79% 

Zlēkas 0 0 3777 95% 

Saistībā ar ES ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu īstenošanu 2011.gadā Vārves pagasta Vārves 

un Ventavas ciemos, Puzes pagastā, Ziru pagastā, Ugāles pagasta un Piltenes pilsētā, šo apdzīvoto vietu 

iedzīvotājiem tiks piedāvāti kvalitatīvāki komunālie pakalpojumi (dzeramā ūdens apgāde) un kanalizācijas 

aizvade, kā arī šie pakalpojumi aptvers plašāku iedzīvotāju loku, kuriem tie būs pieejami. 

9.4. Būvvalde 

Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2010. gada laikā veiktie darbu apjomi. 
N.p.k. Nosaukums Pašvaldī

-bas 

objekti 

Juridisku 

un fizisku 

personu 

objekti 

Kopā 

1.  Izsniegtie Arhitektūras un plānošanas uzdevumi 13 118 131 

2.  Akceptētie / saskaľotie būvprojekti 24 116 140 

3.  Izsniegtās būvatļaujas 10 89 99 

4.  Atļaujas zemes rakšanas darbiem - - 12 

5.  Ekspluatācijā pieľemtie objekti 19 56 75 

6.  Sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli - 20 20 

7.  Izsniegtās izziľas - 31 31 

8.  Sarakste ar juridiskām, fiziskām personām 12 75 87 

9.  Iekasētās pašvaldības nodevas - - 5997,23 

10.  Sagatavotas  atskaites Statistikas pārvaldei; 

Ekonomikas ministrijai; Valsts darba inspekcijai; 

Valsts ieľēmumu dienestam u.c. 

- - 26 

Apmeklētie semināri u.c. izglītojoši pasākumi – 6.gab., trīs par samaksu un divi bezmaksas. 

Lielu aktivitāti izrāda A/S „Latvijas valsts meţi” tiek izbūvēti un rekonstruēti meţa ceļi Ances, Popes 

un Usmas pagastos. Apgūstot Eiropas naudu liela daļa atļaujas ir izľemtas uz meliorācijas grāvju 

rekonstrukcijām. Tārgales pagasta d/s „Bušnieki „ un „Līdumi”tiek izstrādāts vienots ELT tīklu 

projekts. . Pēc Puzes un Usmas pagastu teritorija plānojuma apstiprināšanas iedzīvotāji aktīvāk 

rekonstruē savus īpašumus. 

 

 Pašvaldība arvien vairāk apgūst Eiropas naudas savu objektu būvniecībā , kā arī tiek sakārtota 

centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija sistēma. Blāzmas, Ventavas, Vārves, Ziru ciemos, kā arī ir 

izstrādāts tehniskais projekts Piltenes pilsētas centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai. 
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10.Ceļu stāvoklis un pasākumi to uzlabošanā 

      Komunālā nodaļa nodrošina sadarbību ar 

 Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldēm pašvaldību ceļu un komunālos jautājumos, 

 Transporta firmām kuras nodarbojas ar pasaţieru pārvadājumiem, 

 Ceļu satiksmes drošības direkciju, 

 Valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts ceļi, 

 Valsts Ceļu policiju. 

 apkopo fizisko un juridisko personu iesniegumus un priekšlikumus sabiedriskā transporta jomā; 

 apkopo rajona vietējo pašvaldību autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma atskaites un sastāda rajona 
autoceļu fonda ceturkšľu un gada atskaites; 

 sagatavo informācijas par autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu; 

 sadarbībā ar vietējām pašvaldībām koriģē pašvaldību autoceļu {ielu } uzskaiti un reģistrāciju; 

 sagatavo metodiku, kādā kārtībā autoceļu fonda līdzekļi , ľemot vērā ceļu seguma kvalitāti , ceļu 
garumus u.c. faktorus, sadalāmi vietējām pašvaldībām; 

 konsultē vietējās pašvaldības un sagatavo priekšlikumus autoceļu fonda konsultatīvai padomei 

par fonda līdzekļu sadali un izlietojuma pamatotību. 

  

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

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

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

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

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

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

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

no ceļu ( ielu ) garuma un to seguma kvalitātes rādītājiem, atstājot 30% no kopējā finansējuma 

rezervē neparedzētiem gadījumiem, vai atsevišķu projektu īstenošanai. 

     2010.gadā no Valsts Autoceļu fonda saľemta mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 

Ls 203756,- apmērā, bet pašvaldībās 2010.gadā autoceļu (ielu) uzturēšanai un remontiem izlietoti Ls 

235635 , izlietotā summa ir lielāka par saľemto sakarā ar līdzekļu uzkrājumu iepriekšējos gados.  

    Līdzekļu izlietojumā novadā 2010.gadā 80,7 % tika tērēts autoceļu ( ielu ) ikdienas uzturēšanai,   

2,17 % autoceļu periodiskai uzturēšanai, 13,58 % ceļu un ielu rekonstrukcijai, 1,69% izlietots ielu un 

ceļu būvniecībai bet 1,86 % sastāda pārējie izdevumi kuros ietilpst degvielas un eļļošanas materiālu 

iegāde, rezerves daļu, agregātu un materiālu iegāde. 

   2010. gadā kopīgi ar Autoceļu direkcijas Ventspils nodaļas darbiniekiem ir izstrādāti vairāki 

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

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

    2011.gadā sakarā ar finansu krīzi valstī  plānotais mērķdotācijas apjoms ir samazinājies,un sastāda 

Ls 203756.00, kas ļauj plānot tikai ikdienas autoceļu ,ielu  uzturēšanas darbus. 

   2011. gadā novada pašvaldības ietvaros būtu jāvaido komunālā nodaļa, kurā ietilptu autoceļu 

speciālists ar attiecīgu speciālo izglītību, lai savlaicīgi sagatavotu novada autoceļu attīstības 

programmu, lai nodrošinātu visu novada autoceļu reģistrāciju saskaľā ar MK noteikumiem un 

koordinētu ikdienas un periodiskos autoceļu uzturēšanas darbus, un finansu plūsmu konkrētajiem 

darbiem saskaľā ar apstiprinātām tāmēm. 
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11. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

2010.gadā uz Ventspils novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēti nekustamie īpašumi: 
N.p.

k. 

Kadastra Nr. Nosaukums ZG nod. Nr. Platība Reģ. dat. Kad/ vērtība 

būves/zeme, 

1 9870 013 0025 Slimnīca 100000471896 4.31 26.01.2010. 21043/5008 

2. 9870 004 0180 Arāju k/m 100000472136  0.26 29.01.2010. 1533/1123 

3. 9870 012 0157 Skolas iela 4 100000472546 0.4 10.02.2010. 10343/2960 

4. 9870 012 0158 Skolas iela 5 100000472540 0.79 10.02.2010. 21032/3065 

5. 9870 008 0046 Dzirnavas 1 100000472547 0.21 10.02.2010. 2813/832 

6. 9870 008 0047 Dzirnavas 2 100000472553 0.143 10.02.2010. 2720/566 

7. 9866 007 0062 Laipnieki 100000469004 0.67 10.02.2010. - /2211 

8. 9870 004 0237 Gulbīši 100000472555 0.41 11.02.2010. 8348/1492 

9. 9844 007 .218 Ances muiţa 100000431141 2.16 18.02.2010. 408.90/940 

10. 9860 005 0209 Sildegas  0.2113 18.02.2010. 17857/1268 

11. 9870 012 0120 Ugāles v-sk. 100000474729 5.27 06.04.2010. 49216/7854 

12. 9890 001 0004 Svariľi 100000477456 0.0659 22.06.2010. 427/47 

13. 9890 001 0345 Gaismas 100000480803 19.0 21.09.2010. - /5716 

14. 9884 013 0051 Ievlejas 100000480683 1.43 24.09.2010. 1142/2120 

15. 9860 011 0010 Stiklu skola 100000401197 1.2199 30.09.2010. 11865/2072 

16. 9866 020  0045 Atbalsti 100000481842 29.17 21.10.2010.       - /152908 

17. 9866 018 0125 Dokupīte 100000481838 18.92 21.10.2010. - /58371 

18. 9860 900 0115 „Avoti”-19 279-19 84.6 m
2
 01.11.2010. 2910/194 

19. 9866 010 0113 Klāľezera meţs  100000482578 138.79 05.11.2010. - /69395 

20. 9866 010 0134 Klāľezera 

meţmalas 

100000482557 29.64 08.11.2010.  - /2237 

 Kopā   253.07  151’658/ 

320’379 

 Ventspils novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēti 270 nekustamie īpašumi ar  

kopējo zemes platību 994.39 ha.   Ventspils novada pašvaldības valdījumā un piekritībā ir 1658 zemes 

 vienības ar kopējo zemes platību ~4480 ha. 

 

   Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem pašvaldības  

valdījumā un piekritībā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem ir: 

 

Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem

Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme- 1903 ha

Meži- 456 ha

Zem ceļiem- 1053 ha

Zem ūdeņiem- 180 ha

Zem ēkām un pagalmiem- 178 ha

Krūmāji- 67 ha

Purvi- 57 ha

Pārējās zemes- 586 ha
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12. Pielikumi 

12.1. Novada domes lēmums par 2010. gada konsolidēto pārskatu. 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts: info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                  
SĒDES  PROTOKOLS 

Ventspils novadā 

2011.gada  28.aprīlī                                                                                                  Nr. 38 

29. § 

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO 2010.GADA PĀRSKATU 

(ziľo: M.Bīdermane) 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Bilanci" uz 2010.gada 31.decembri saskaľā ar 

1.pielikumu (veidlapa Nr.1). 

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem " 

saskaľā ar 2.pielikumu (veidlapa Nr.4-3). 

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiľu pārskatu" 

saskaľā ar 3.pielikumu (veidlapa Nr.4-1). 

4. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas plūsmas pārskatu" saskaľā ar 4.pielikumu 

(veidlapa Nr.2-NP). 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" saskaľā ar 

5.pielikumu (veidlapa Nr.1-1). 

6.  Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības"Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu      

izmaiľu pārskatu" saskaľā ar 6.pielikumu (veidlapa Nr.5). 

      7.  Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Krājumu izmaiľu pārskatu" saskaľā ar 7.pielikumu 

(veidlapa Nr.6). 

      8.   Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā izmaiľu pārskatu" saskaľā ar 8.pielikumu (veidlapa Nr.7-1). 

9. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Pārējās līdzdalības birţās kotētu un nekotētu 

kapitālsabiedrību kapitālā izmaiľu pārskatu " saskaľā ar 9.pielikumu (veidlapa Nr.7-1). 

    10. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Aizdevumu izmaiľu pārskatu" saskaľā ar 

10.pielikumu (veidlapa Nr.7-5). 

    11. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un 

avansu maksājumiem" saskaľā ar 11.pielikumu (veidlapa Nr.8-AV). 

    12. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par debitoriem (prasībām)" saskaľā ar 

12.pielikumu (veidlapa Nr.8-1). 

    13. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par kreditoriem (saistībām)" saskaľā ar 

13.pielikumu (veidlapa Nr.8-2). 

   14. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par aizľēmumiem" saskaľā ar 

14.pielikumu (veidlapa Nr.9-1). 

   15. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par daţādiem ieľēmumiem un 

izdevumiem" saskaľā ar 15.pielikumu (veidlapa Nr.2-DII). 
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   16.  Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par pamatbudţeta izpildi" saskaľā ar 

16.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

  17. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par speciālā budţeta izpildi" saskaľā ar 

17.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

  18. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi" 

saskaľā ar 18.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

  19. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Iestāţu saraksts" saskaľā ar 19.pielikumu 

(veidlapa Nr.22). 

  20. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2010.gada konsolidētā pārskata grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu saskaľā ar 20.pielikumu. 

  21. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2010.gada konsolidētā pārskata bilances 

posteľu skaidrojumus un atšifrējumu saskaľā ar 21.pielikumu. 

  22. Apstiprināt vadības ziľojumu pie Ventspils novada pašvaldības 2010.gada konsolidētā 

pārskata saskaľā ar 26.pielikumu. 

23. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (M.Bīdermane) Ventspils novada 

pašvaldības konsolidēto 2010.gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2011.gada 

2.maijam. 

24. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram 

(D.Valdmanis). 

 

Sēdi vadīja                 (personiskais paraksts)                                 A.Mucenieks  ____________                                                    

Sēdi protokolēja         (personiskais paraksts)                                 D.Bottere       ____________                       
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12.2. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību 

un pašvaldības 2010.gada pārskatu. 

 

 

 

 

 


