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1. Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

   Ventspils novada pašvaldība darbojas saskaņā 

ar Latvijas Republikas likumu “Par 

pašvaldībām” un tās darbību reglamentē 

2013. gada 12. septembrī Ventspils novada 

domes apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr. 19 

“Ventspils novada pašvaldības nolikums”.  

   Ventspils novada pašvaldība 2020. gadā 

strādāja saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu, 

nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamos finanšu resursus.  

 

Ventspils novada pašvaldības budžets 2020. 

gadam tika sastādīts ar mērķi nodrošināt 

optimālu finanšu resursu izmantošanu novada 

attīstībai. 

 

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

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

struktūrfondu pieejamība. Lielāku investīciju projektu realizācijai ar izdevīgiem noteikumiem ir iespējams 

piesaistīt aizņemtos kredītresursus no Valsts kases, bet to apjoms ir ierobežots. Līdz ar to 2020. gadā 

iespēja saņemt aizdevumus bija projektiem ar ES fondu līdzfinansējumu, kas samazina pašvaldības 

realizēto projektu apjomu. 

 

   Pašvaldība 2020. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības un pašvaldības budžeta izdevumu 

pārraudzības politiku, nodrošinot pašvaldības finanšu resursus pašvaldības funkciju realizēšanai. 

   Ventspils novada pašvaldība turpināja iesākto komunālo pakalpojumu un namu pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas funkciju deliģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “VNK Serviss”. 

 

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

un skolēnu samazinājuma tendenci, var būtiski ietekmēt pašvaldības attīstību. 

    

    Saistībā ar COVID-19 izplatību un saistītajiem ierobežojumiem ietekme uz pašvaldības finansiālo 

stāvokli un darbību 2020. gadā nav kritiska, bet pašvaldība nevar plānot nākotnē turpmāko slimības 

izplatību un ietekmi uz pašvaldības darbību. 

 

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

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

saņemtām precēm un pakalpojumiem, pašvaldības saistību apjoms procentos pret plānotajiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem nepārsniedz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 35. pantā  noteiktos 20% 

un aizvien ļauj piesaistīt aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas 

projektu līdzfinansēšanai. 

                                                                                                  

                                                                                               Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
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2. Novada pašvaldības raksturojums 
 

2.1. Pašvaldības teritorija 
    

   Ventspils novads atrodas Latvijas 

ziemeļrietumos, Kurzemes reģionā, Baltijas 

jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, 

no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar 

Baltijas jūru stiepjas nepilnu 92 km garumā. 

Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais 

novads Latvijā – tā platība ir 2457,56 km2.  
 

   Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances 

pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, 

Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, 

Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, 

Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un 

Piltenes pilsēta.  

   Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, 

Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas un 

Talsu novadu.  

 

   Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš A10 

(E22) Rīga–Ventspils un dzelzceļa līnija Rīga–

Ventspils, pa kuru tiek veikti kravu pārvadājumi. 

Tūrismam būtiskie maršruti – EiroVelo10 un 

EiroVelo13, kā arī Ventspils ostas un lidostas 

tuvums.  

 

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

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

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

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

 

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

bagāts ar laivojamām upēm un ezeriem. 

 

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

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

plašajām pludmalēm ietekmē uzņēmējdarbības virzienus pagastos. Piekrastes pagastos (Jūrkalne, Užava, 

Vārve un Tārgale) uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un zvejniecību. Par vienu no 

populārākajām atpūtas vietām ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts.  

 

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

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

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

Jūrkalnes suitu kultūrtelpai un Ziemeļkurzemes lībiešiem. 
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2.2. Iedzīvotāji 

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

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

un dzelzceļa tīkla ietekmē.  

    
   2020. gadā Ventspils novadā bija reģistrēti 10 824 iedzīvotāji, kas ir par 1 % mazāk nekā 2019. gadā. 

Kaut arī pēdējo 3 gadu laikā iedzīvotāju skaita samazinājuma tempam ir tendence samazināties, joprojām 

ir vērojama iedzīvotāju skaita sarukšana. Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku ilgākā termiņā, jāsecina, 

ka attiecībā pret 2009. gadu iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 15,6 % – to izraisa 

negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo.  

 

   Pparedzams, ka krasas izmaiņas iedzīvotāju skaita ziņā, kad notiktu spējš skaita palielinājums, 

nākamajos gados nav paredzamas. Viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir mazināt iedzīvotāju 

skaita samazināšanās tendenci un stabilizēt iedzīvotāju aizplūšanas tempu. 

  

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

– 4,4 cilvēki/km2. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (12 cilv./km2), visretāk – Ances pagasts (1,4 

cilv./km2).  

    

   Iedzīvotāju galvenās vecumu grupas 2020. gadā bija šādas: darbspējas vecuma cilvēki sastāda 60,8 % 

(skaits samazinājies par 0,5 % salīdzinājumā ar 2019. gadu), līdz darbspējas vecumam – 16,1% (par 0,1% 

vairāk nekā 2019. gadā), virs darbspējas vecuma – 23,1 % iedzīvotāju, kas ir par 0,4 % vairāk nekā 

iepriekšējā gadā. Salīdzinot iedzīvotāju galvenās vecuma grupas Kurzemes reģionā ar tuvākajām 

pašvaldībām, Ventspils novada radītāji ir kopumā atbilstoši reģionam.  

 

   Arī turpmāk īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu nodarbinātībai un saturīga brīvā laika pavadīšanas 

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

bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.  

   Saskaņā ar CSP datiem un NVA sniegto informāciju bezdarba līmenis novadā 2020. gadā bija 6,5 %. 

Lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kas var ietekmēt ekonomisko 

situāciju nākotnē, ja šīs grupas iedzīvotāji meklēs darba vietas ārpus valsts robežām. 

 

   Galvenie iemesli, kāpēc bezdarbniekiem ir grūtības uzsākt darba attiecības – sociālās problēmas, zemā 

kvalifikācija, veselības problēmas. Jaunieši bezdarbnieki (t.sk. personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma) 

nav gatavi atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. Jaunieši pēc augstskolas 

beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darbavietu. Kā viena no galvenajām prioritātēm 

pašvaldībā tiek izvirzīta bezdarba mazināšana, kam arī turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība.  

Iedzīvotāji  

 
 

Ances pag. – 595 

Jūrkalnes pag. – 401 

Piltene – 918 

Piltenes pag. – 518 

Popes pag. – 978 

Puzes pag. – 790 

Tārgales pag. – 1741 

Ugāles pag. – 2000 

Usmas pag. – 518 

Užavas pag. – 511 

Vārves pag. – 1586 

Ziru pag. – 476 

Zlēku pag. – 464 

 

10317

554 179 117 94 54 20 22 17 16 9 97

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
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Ventspils novadā deklarēto iedzīvotāju dzimšanas/miršanas statistika 

 

2.3. Ekonomika  

    2020. gadā pašvaldība turpināja sniegt individuālas konsultācijas tiem uzņēmējiem, fiziskām personām, 

kuras vēlas attīstīt vai uzsākt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot ES un citus finansējumus. Aktivitāte 

turpināsies arī 2021. gadā. Sadarbībā ar SIA “LLKC” un citām iestādēm pašvaldība turpināja uzrunāt un 

aicināt lauku iedzīvotājus, īpaši jauniešus, uzņēmējus un organizācijas paaugstināt savu kapacitāti, iesaistot 

izglītojošos pasākumos, lai dažādotu lauku ekonomiku, mudinātu darboties radoši, attīstīt esošos un veidot 

jaunus pakalpojumus. 

   Ventspils novada pašvaldība kā katru gadu organizēja projektu konkursu “Solis”, kurā aicināja piedalīties 

kā uzņēmējus, tā arī fiziskas personas. Konkursa uzvarētāji saņēma pašvaldības līdzfinansējumu savas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. 2020. gadā tika atbalstīti 11 projekti 

ar kopējo pašvaldības finansējumu 11 719,75 eiro. Lai sekmētu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes 

uzlabošanu, ik gadu pašvaldība organizē pašvaldības konkursu biedrībām un nodibinājumiem – “Mēs savā 

novadā”. Piesaistot finansējumu, iedzīvotāji saviem spēkiem realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus. 

2020. gadā tika atbalstīti 11 projekti, tiem piešķirot 8798,27 eiro lielu pašvaldības finansējumu.  

   Ventspils novada mājražotāji, uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas tika aicināti savu produkciju, 

pakalpojumus popularizēt Kurzemes uzņēmēju dienās. 2020. gadā uzņēmēju dienās pašvaldības stendā 

sevi prezentēja SIA “MS AVLO” (Pasiekstes vējdzirnavas), permakultūras saimniecība “Lībnieki”, Ances 

muiža, amatniece Dana Vīdava un kokļu meistars Guntis Niedoliņš.  

   2020. gadā pašvaldībā tika uzsākta novada kartes – tūrisma ceļveža izstrāde, kas tiks pabeigta un būs 

publiski pieejama 2021. gada pavasarī. Tika izgatavota mājražotāju infolapa, kas izmantota novada 

mājražotāju un to saražotās produkcijas popularizēšanai. Infolapa pieejama TIC un lielākajos apskates 

objektos.  

   2020. gada nogalē Latvijas tirgotāju asociācijas konkursā “Labākais tirgotājs” pēc novadā veiktās 

iedzīvotāju aptaujas tika nominēti 2 Ventspils novada uzņēmumi – SIA “Miesnieks” un SIA “Daba Laba”. 

Konkursa rezultāti būs zināmi 2021. gada pavasarī. Pašvaldība turpināja sadarboties ar Ventspils Tūrisma 

informācijas centru un Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, lai popularizētu novada tūrisma 

uzņēmējus, viņu pakalpojumus, apskates objektus u.c. 2020. gadā tika veikta apjomīga tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju, mājražotāju un amatnieku infolapas izstrāde, kas kalpo par pamatu sadarbības 

veicināšanai ar novada uzņēmējiem.  

2018 2019 2020

112
89 88

206 205 215

dzimuši miruši

Meitenes
(dzim.)

Zēni (dzim.) Sievietes
(mir.)

Vīrieši (mir.)

52
60

111

95

43 46

106

99

40
48

104
111

2018 2019 2020
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 3. Ventspils novada dome 

3.1. Novada domes vadība un juridiskais statuss 
 

   Ventspils novadā pašpārvaldi un pašvaldības 

iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlētā 

Ventspils novada dome, kas pieņem lēmumus; 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj 

par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Ventspils novada dome  

savu darbu organizē, ievērojot Latvijas 

Republikas likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Ventspils novada pašvaldības 

nolikumu un citus normatīvos dokumentus. 

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

teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils 

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

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

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

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

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

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

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

• par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku; 

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

jautājumos – deputātu Gunti Mačtamu; 

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

Dadzi. 

      

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

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

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

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

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

ir juridiskās personas tiesības. 

 

   Ventspils novada pašvaldība 2020. gadā savu darbu ir virzījusi atbilstoši Latvijas Republikas likumam 

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

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

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

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

iestādēm metodisku palīdzību. Pārskata gadā sasauktas 21 novada domes sēde (tai skaitā 9 ārkārtas 

sēdes), kurās pieņemti 278 protokollēmumi un apstiprināti 16 saistošie  noteikumi. 

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

LV-3601. 
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3.2. Novada pašvaldības pārvaldes struktūra 
 

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

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

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

Guntis Mačtams; 

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

Māris Dadzis; 

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

komitejas priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. 

      

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

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

pašvaldības iestāžu budžetu projektus.      

 

   Pašvaldības funkciju veikšanai darbu turpina sekojošas novada domes izveidotās komisijas:   

o Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija; 

o Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija; 

o Tehniskā komisija; 

o Sporta komisija; 

o Projektu, investīciju un būvniecības komisija; 

o Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija; 

o Iepirkuma komisija; 

o Licencēšanas komisija; 

o Vēlēšanu komisija; 

o Apbalvošanas komisija; 

o Dzīvokļu komisija; 

o Administratīvā komisija; 

o Administratīvo aktu strīdu komisija;  

o Izglītības komisija;  

o Bērnu un jaunatnes lietu komisija; 

o Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija; 

o Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

o Medību koordinācijas komisija; 

o Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

o Debitoru parādu izvērtēšanas komisija; 

o Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija; 

o Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupa; 

o Civilās aizsardzības komisija; 

o Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupa. 

 

   Novada pašvaldības pārvaldes institūciju veido novada pašvaldības administrācija – tajā ietilpstošie 

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

kapitālsabiedrības, atbilstoši pašvaldībai nodotajai kompetencei. 

 

Novada pašvaldībā darbojas iestādes: 

o Ventspils novada pašvaldības administrācija; 

o Sociālais dienests; 

o Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

o Annahites pamatskola. 
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   Ventspils novada pašvaldības administrācija ir Ventspils novada domes izveidota pašvaldības iestāde, 

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

un tā sastāv no šādām nodaļām un struktūrvienībām: 

o Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību; 

o Juridiskā nodaļa; 
o Kanceleja; 
o Saimniecības nodaļa; 
o Attīstības nodaļa; 
o Komunālā nodaļa; 
o Nekustamo īpašumu nodaļa; 
o Informācijas tehnoloģiju nodaļa; 

o Kultūras nodaļa; 

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

o Izglītības pārvalde.

 

   Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

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

struktūrvienībām: 

o Piltenes pilsētas un pagasta pārvalde; 

o Ances pagasta pārvalde; 
o Jūrkalnes pagasta pārvalde; 
o Popes pagasta pārvalde; 
o Puzes pagasta pārvalde; 
o Tārgales pagasta pārvalde; 

 

o Ugāles pagasta pārvalde;  

o Usmas pagasta pārvalde;  

o Užavas pagasta pārvalde;  

o Vārves pagasta pārvalde;  

o Ziru pagasta pārvalde; 

o Zlēku pagasta pārvalde  

 

   Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir novada domes izveidotās izglītības iestādes – 2 

vidusskolas, 6 pamatskolas, 6 pirmsskolas izglītības iestādes.  

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

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

   Ventspils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs SIA “VNK serviss“. 

 

   Novada pašvaldības administrācija nodrošina pašvaldības domes un tās izveidoto komiteju 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Citas pašvaldības institūcijas nodrošina pašvaldības 

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

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

nodaļas kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā. 

 

   Novada pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbu vada pašvaldības izpilddirektors Juris 

Krilovskis. Viņš organizē pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, domes 

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

juridiskajām un fiziskajām personām; organizē budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā gada 

un gada publiskā pārskata sagatavošanu; atbild par pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un pakļautībā 

esošo centrālās administrācijas nodaļu darbu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, kā arī veic arī citus 

pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.  

     Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļas darbinieki sagatavo, noformē un kārto Ventspils 

novada pašvaldības administrācijas, novada pašvaldības pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu darbinieku, 

novada domes izveidoto iestāžu vadītāju un novada pašvaldības struktūrvienību darbinieku personāla 

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

    Tika uzturētas un aktualizētas 322 darbinieku personas lietas. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

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

personāla lietvedības jautājumos.   

     2020. gadā saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu Ventspils novada pašvaldības administrācijā tika 

nodarbināts 81 darbinieks.  
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     No visiem novada pašvaldības administrācijā strādājošiem 69,33 % ir sievietes, 30,67 % vīrieši un 

darbinieku vidējais vecums ir 52,44 gadi. Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo šādi rādītāji: 

augstākā izglītība – 82,67 % (t.sk. 10 maģistra grādi), profesionālā vidējā izglītība – 9,33 %, vispārējā 

vidējā izglītība – 8 % pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem.  

     Apkopojot informāciju par pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 2020. gadā, 

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

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

struktūrvienību vadītāji, gan arī novada skolu mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un 18,67 % 

pašvaldības administrācijas darbinieki. 

 

 

4. Finansiālā un saimnieciskā darbība 

 

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

realizācijai ar finansiālajām metodēm.  

   Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, 

kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībām to pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas 

aktiem, nodrošinot, lai tajā laika posmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi, 

ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru. 

   Ventspils novada pašvaldības budžets sastāv no: 

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

dienests un Annahites pamatskola); 

2. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu un dāvinājumu budžeta (Ventspils novada 

pašvaldība un Annahites pamatskola). 

 

4.1. Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izpilde un gada plāns 
 

Pašvaldības 2020. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 17,5 milj. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 15,3 milj. eiro. 

 

Ventspils novada pašvaldības 2019. gada un 2020. gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde un 

2021.gada plāns 

 

Rādītāja nosaukums 

Izpilde, EUR Plāns, EUR 

2019. gads 

(pamatbudžets) 

2019. gads 

(speciālais 

budžets) 

2020. gads 

(pamatbudžets) 

2021. gads 

(pamatbudžets) 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 18 125 279 794 909 17 485 471 15 397 885 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 8 201 129 202 480 7 860 375 7 367 076 

1.1.1. 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 
6 721 563   6 249 453 5 966 676 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 479 566   1 465 322 1 260 400 

1.1.3. Dabas resursu nodoklis   202 480 145 600 140 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 729 806 33 417 296 896 420 700 

1.2.1. 

Procentu ieņēmumi par atlikto 

maksājumu no vēl nesamaksātās 

pirkuma daļas 

    10 404 9 000 

1.2.2. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodeva 
19 986 1 305 19 890 19 200 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 5 701   5 940 6 000 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 9 592 32 112 45 614 36 500 

1.2.5. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 

694 527   215 048 350 000 
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1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
1 187 833 50 161 1 032 296 729 107 

1.4. Transferti 8 006 511 508 851 8 295 904 6 881 002 

1.4.1. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

58 818   105 078 0 

1.4.2. Valsts budžeta transferti 7 002 239 508 851 7 785 159 6 681 002 

1.4.3. Pašvaldību budžeta transferti 945 454   405 667 200 000 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām) 
17 523 013 1 103 213 15 299 151 18 234 991 

2.1. Atalgojums  6 345 813 5 099 6 423 003 6 671 924 

2.2. 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

1 588 956 955 1 566 583 1 616 481 

2.3. 
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
34 426   8 718 56 214 

2.4. Pakalpojumi 2 320 953 445 132 2 582 429 3 972 899 

2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

1 390 262 51 147 1 144 177 1 270 214 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 12 194   9 763 10 121 

2.7. 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi 
87 932   85 769 104 676 

2.8. 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 

nav iestādes  administratīvie izdevumi 

21 430       

2.9. Procentu izdevumi 12   2 706 5 000 

2.10. 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem 
325 945   375 875 417 300 

2.11. Sociālie pabalsti 660 856   700 657 955 076 

2.12. 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti 
534 649 503 106 588 667 602 805 

2.13. Pamatkapitāla veidošana 4 199 585 97 774 1 810 804 2 552 281 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
17 523 013 1 103 213 15 299 151 18 234 991 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 479 362   2 448 543 3 138 525 

3.2. Ekonomiskā darbība 872 528 780 757 1 005 054 2 650 721 

3.3. Vides aizsardzība     73 779 384 493 

3.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3 401 980 322 456 2 932 585 3 378 145 

3.6 Atpūta, kultūra un reliģija 1 010 975   1 069 385 1 126 343 

3.7 Izglītība 8 826 731   6 876 737 6 273 673 

3.8 Sociālā aizsardzība 931 437   893 068 1 283 091 

 

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

mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ir iekļauti pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos. 

   2020. gada izpildes salīdzināšanai ar 2019.  gadu tiek ņemta vērā  2019.  gada izpilde kopā (pamatbudžets 

un speciālais budžets). 

 

   Pamatbudžeta ieņēmumi 

 

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gadā ieņēmumi samazinājušies par 7,6 % jeb 1,4 milj. eiro, lielākais 

samazinājums ir nodokļu ieņēmumos (iedzīvotāju ienākuma nodoklis), kā arī nenodokļu ieņēmumos 

(pašvaldību īpašumu iznomāšana un pārdošana). 
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2020. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra, % 

 

 
 

Ventspils novada pašvaldības 2020. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi sastāv no  

• transfertiem 47 % jeb 8,3 milj. eiro – mērķdotācijas izglītībai, ES finansējumi projektu īstenošanai, 

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

dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un citi transferti; 

• nodokļu ieņēmumiem 45 % jeb 7,9 milj. eiro – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (6,2 milj. eiro), 

nekustamā īpašuma nodokļa (1,5 milj. eiro) un dabas resursu nodoklis (146 tūkst. eiro); 

• pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un citu pašu ieņēmumi 6 % jeb 1 milj. eiro – 

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

pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem; 

• nenodokļu ieņēmumi 2 % jeb 297 tūkst. eiro – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, 

ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi. 

 

Pamatbudžeta 2020. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2019. gadu, milj. eiro 

 

 
 

   Nodokļu ieņēmumi 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušies par 6,5 % jeb 543 tūkst. eiro. 

Lielāko samazinājumu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir samazinājies par  472 tūkst. eiro.  

   Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušies  par 61,1 % jeb 

466 tūkst. eiro, būtiskāko samazinājumu veido ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas.  

Maksas pakalpojumu ieņēmumi pārskata periodā pret iepriekšējo gadu kopumā ir samazinājušies 

par 16,6 % jeb 206 tūkst. eiro. No tiem par 20,9 % jeb 186 tūkst. eiro samazinājušies ieņēmumi par 

komunāliem pakalpojumiem, kas skaidrojams ar komunālās saimniecības pakalpojumu sniegšanas 

nodošanu SIA “VNK Serviss”. Par 63,1 % jeb 40 tūkst. eiro ir samazinājušies ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem. Ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar to, ka visu 2020. gadu pirmsskolas izglītības 

iestādēs ēdināšanas pakalpojumu izmaksas sedz pašvaldība. Savukārt ieņēmumi par nomu un īri ir 

palielinājušies par 8,3 % jeb 12 tūkst. eiro.  

Kopējie ieņēmumi no valsts un pašvaldību transfertiem samazinājušies par 2,6 % jeb 

219 tūkst. eiro. No tiem dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājusies par 18,2 % jeb 

547 tūkst. eiro, bet saņemtie transferti no Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem samazinājušies 

par 27,8 % jeb 319 tūkst. eiro.  
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Pamatbudžeta izdevumi 

 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā sastādīja 15,3 milj. eiro. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

izdevumiem. 

 

   2020. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra, % 

 

 
 

   Ventspils novada pašvaldības 2020. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējos izdevumus, kas sastāda 

15,3 milj. eiro, veido: atalgojums 42 % jeb 6,4 milj. eiro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 10 % jeb 1,6 milj. eiro; izdevumi par pakalpojumiem 17 % jeb 2,6 milj. eiro; 

pamatkapitāla veidošana (nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi) 12 % jeb 1,8 milj. eiro; materiālu un 

inventāra iegāde 7 % jeb 1,1 milj. eiro; sociālie pabalsti 5 %  jeb 700 tūkst. eiro; pašvaldību uzturēšanas 

izdevumi 4 % jeb 589 tūkst. eiro un citi izdevumi 3 % jeb 483 tūkst. eiro. 

 

   Pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2019. gadu, milj. iero 

 

 
 

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gadā izdevumi ir samazinājušies par 17,9 % jeb 3,3 milj. eiro.   

   Lielākais izdevumu samazinājums 57,9 % jeb 2,5 milj. eiro, salīdzinot 2020. gadu pret 2019. gadu, ir 

pamatkapitāla veidošanai. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti samazinājušies par 43,3 % jeb 

449 tūkst. eiro. Krājumu, materiālu un inventāra izdevumi samazinājušies par 20,6 % jeb 297 tūkst.  eiro, 

bet izdevumi par pakalpojumiem samazinājušies par 6,6 % jeb 184 tūkst. eiro. Savukārt par 15,3 % jeb 

50 tūkst. eiro ir palielinājušies izdevumi dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem. 
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2020. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām), % 

 

 

 
 

   Funkcionālo kategoriju sadalījumā lielākais finansējums (45 % jeb 6,9 milj.  eiro no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem) ir novirzīts izglītības funkciju nodrošināšanai. Lielu daļu no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem 19 % jeb 2,9 milj. eiro sastāda eritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

funkcionālā kategorija, savukārt 16 % jeb 2,4 milj. eiro veido vispārējo valdības dienestu funkcionālā 

kategorija, bet 7 % jeb 1 milj. eiro sastāda ekonomiskā darbība, kā arī 7 % jeb 1 milj. eiro veido atpūtas, 

kultūras un reliģijas funkcionālā kategorija. Mazāku izdevuma daļu 6 % jeb 893 tūkst. eiro sastāda sociālā 

aizsardzība, bet vides aizsardzībai izlietoti 73,7 tūkst. eiro. 

 

 

   Pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2019. gadu (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām), milj. eiro 

 

 
 

Lielāko izdevumu samazinājumu atbilstoši funkcionālo kategoriju sadalījumam sastāda izglītība, 

kur samazinājums ir 22,1 % jeb 1,9 milj. eiro, kas skaidrojams ar kapitāliem ieguldījumiem 2019.gadā 

(Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas jaunbūve). Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

funkcionālā kategorija ir samazinājusies par 21,3 % jeb 792 tūkst. eiro, savukārt ekonomiskā darbībā 

samazinājums ir par 39,2 % jeb 648 tūkst. eiro. 
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   Pašvaldības konsolidētā 2021. gada budžeta plāns 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2021. gada budžetā plānots, ka kopējie ieņēmumi būs 15,4 milj. eiro.       

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības 

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

2021. gadā plānoti 18,2 milj. eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 3,6 milj. eiro. 

   Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2021. gadam ir apstiprināti 2244 eiro apmērā, kas ir naudas 

līdzekļu atlikums gada sākumā. 

 

4.2. Pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izpilde 
 

   Pašvaldības 2020. gada konsolidētā ziedojuma budžeta kopējie ieņēmumi ir 2,9 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 2,5 tūkst. eiro.  

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētais ziedojumu budžets sastāv no Ventspils novada pašvaldības 

un Annahites pamatskolas ziedojumu budžetiem. 

 

Ventspils novada pašvaldības 2019. gada un 2020. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izpilde un 

2021. gada plāns 

 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR Plāns, EUR 

2019. gads 2020. gads 2021. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 6 630 2 930   

1.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām 

personām 
5 880 2 230   

1.2. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām 

personām 
750 700   

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām) 
7 084 2 503 2 244 

2.3. Pakalpojumi 5 248 1 907 1 954 

2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 
1 836 596 290 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām) 
7 084 2 503 2 244 

3.1. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 301 301   

3.2. Atpūta, kultūra un reliģija 5 425 1 881 1 447 

3.3. Izglītība 1 058 321 797 

3.4. Sociālā aizsardzība 300 0   

 

 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumi 2020. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 55,8 % jeb 3,7  tūkst. eiro. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumi 2020. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 64,7 % jeb 4,6  tūkst. eiro. 

 

   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra norāda ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

   2020. gada ziedojumu budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām 

76 % jeb 2,2  tūkst. eiro un ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 24 % jeb 700 eiro. 
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Ziedojuma budžeta 2020. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2019. gadu, eiro 

 

 
 

   Ziedojuma budžeta ieņēmumi no juridiskām personām, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušies par 

62,1 % jeb 3,6 tūkst eiro, bet ieņēmumi no fiziskām personām samazinājušies par 6,7 % jeb 50 eiro. 

   2020. gada ziedojuma budžeta lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi par pakalpojumiem 76 % jeb 

1,9 tūkst. eiro, bet krājumu, materiālu un inventāra iegāde 24 % jeb 596 eiro.   

   Salīdzinot ar 2019. gada izdevumiem, par pakalpojumiem tie ir samazinājušies par 63,7 % jeb 

3,3 tūkst. eiro, bet krājumiem un materiāliem samazinājums ir 67,5 % jeb 1,2 tūkst. eiro. 

 

Ziedojuma budžeta izdevumu izpildes struktūra (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 

 
 

   Lielākā daļa ziedojumu, kas ir 75 %, jeb 1,9 tūkst. eiro, tiek izmantoti saskaņā ar ziedotāja 

norādījumiem kultūras pasākumu nodrošināšanai, bet 13 % jeb 321 eiro ir izglītībai, savukārt 12 % jeb 

301 eiro ir vispārējie valdības dienesti.  
 

4.3. Pašvaldības saistību un garantiju apjomi 
 

   Pārskatā par pašvaldības saistību un garantiju apjomu 2020. gadā uzrādītais kopējais aizņēmumu 

atlikums sākumā ir 18,2 milj. eiro, bet atlikums perioda beigās ir 16,5 milj. eiro. Visi aizņēmumi ir ņemti 

Valsts kasē.  

 

Periods 
Aizņēmuma 

līguma summa 

Parāds uz 

pārskata gada 

sākumu, EUR 

Parāds uz 

pārskata 

perioda 

beigām, EUR 

Izmaiņas (+, / ), 

EUR 

 
2020. gads 23 855 799 18 216 628 16 483 416 -1 733 212  

 

   Lielākie aizņēmumi 2020. gadā ir izmantoti projektu realizēšanai. To mērķi ir gājēju tilta izbūve pār 

Irbes upi, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rūpnīcas ielā 6 Ugāles pag. un 

zivju ceļa izbūvei Rīvas upē Jūrkalnes pagastā. 

2020. gadā pašvaldības aizņēmumu atlikums ir samazinājies par 10 % jeb 1,7  milj. eiro. 
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Ilgtermiņa aizņēmumu līgumi no Valsts kases 2020. gadā, eiro 

 

N.p.k. Mērķis 
Aizņēmuma līguma 

summa  

1 
ERAF projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide Ugāles pagastā”  
167 202 

2 
ELFLA projekts “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanai Zlēku ciemā” 
50 000 

3 ELFLA projekts “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā”  50 000 

4 
ERAF projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (gājēju tilta 

pār Irbes upi atjaunošana) 

93 131 

5 
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts 

“Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā 

attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” 

139 188 

6 ELFLA projekts “Mēs par veselīgu Ugāli!”  17 400 

7 ELFLA projekts “Dokupes ciema labiekārtošana” 21 566 

  Kopā 538 487 

 

 

Galvojumi un būtiskās izmaiņas pārskata periodā: 

   Pašvaldība galvojumus izsniegusi SIA “VNK Serviss”, kas 2020. gada sākumā sastāda 4,2 milj. eiro, 

bet gada beigās ir 4 milj. eiro. Galvojumu samazinājums 2020. gada beigās ir 170 tūkst. eiro.  

SIA “VNK Serviss” izsniegtie galvojumi, eiro 

Mērķis 
Pārskata perioda 

sākumā 
(01.01.2020.) 

Pārskata 

perioda beigās 
(31.12.2020.) 

Izmaiņas 

(+, / ) 

 
Puzes katlumājas rekonstrukcija Puzes pagastā 420 296 404 584 -15 712  

Siltumapgādes sistēmas izbūve Užavas pagastā 1 198 478 1 156 054 -42 424  

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība 

– jauna siltumavota būvniecība 
919 790 884 070 -35 720  

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība 

– siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve 124 420 116 525 -7 895  

Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona 

pašvaldībās – Ugāle 
234 950 214 950 -20 000  

Ūdenssaimniecības attīstība Ugālē – II kārta 
153 882 146 466 -7 416  

Ventavas katlumājas rekonstrukcija Vārves pagastā 608 243 587 190 -21 053  

Usmas pagasta katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšana 
357 129 345 230 -11 899  

Ārējās ūdensapgādes pārbūve Ventavā, Vārves 

pagastā 
75 500 71 700 -3 800  

Ārējās ūdensapgādes pārbūve Vārvē, Vārves pagastā 74 235 70 500 -3 735  

Kopā 4 166 923 3 997 269 -169 654  
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4.4. Pārskats par debitoriem un kreditoriem, eiro 

N.p.k. Nosaukums 
Pārskata perioda 

sākumā (01.01.2020.) 

Pārskata perioda 

beigās (31.12.2020.) 
Izmaiņas (+,-) 

1 Debitori - kopā (neto vērtībā) 901 496 573 279 -328 217 

2 Kreditori - kopā 19 565 215 17 852 994 -1 712 221 

 Debitori 2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 36,4 % jeb  328 tūkst. eiro. 

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

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

akti. 

   Kreditori, salīdzinot 2020. gadu pret 2019. gadu, ir samazinājušies par 8,8 % jeb 1,7 milj. eiro. 

Būtiskākais samazinājums 972  tūkst. eiro ir  ilgtermiņa aizņēmumu samazinājums un 761  tūkst. eiro ir 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa. 

 

 4.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, EUR 

 

Nr. Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda 

sākumā 

(01.01.2020.) 

Pārskata perioda 

beigās 

(31.12.2020.) 

Izmaiņas (+/-) 

1 Dzīvojamās ēkas 224 168 495 442 271 274 

2 Nedzīvojamās ēkas 10390605 10370666 -19 939 

3 Transporta būves 6 769 950 6 148 541 -621 409 

3.1. Ceļi 5193464 4665182 -528 282 

3.2. Ielas 866 698 772 988 -93 710 

3.3. Tilti 709 788 710 371 583 

4 Zeme  5 269 798 5 340 082 70 284 

4.1. Zeme zem ēkām un būvēm 1417123 1460039 42 916 

4.2. kultivētā zeme 929632 954175 24 543 

4.3. atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 60513 60513 0 

4.4. pārējā zeme (meža zeme, kapu teritorijas) 2862530 2865355 2 825 

5 Inženierbūves 4460947 3810179 -650 768 

6 Pārējais nekustamais īpašums 3395880 3438292 42 412 

Zeme, ēkas un būves kopā 30 511 348 29 603 202 -908 146 

 

   Kopumā zemju, ēku un būvju kopsumma 2020. gada beigās salīdzinājumā ar gada sākumu ir 

samazinājusies par 3 % jeb 908 tūkst. eiro.  

 

4.6. Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās 

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

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai pašvaldība naudas un mantiskā ieguldījumu veidā  

2020. gadā ieguldījusi 215 tūkst. eiro.  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi SIA “VNK Serviss” Summa, EUR 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2020.  589 519 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2020.  610 221 

Izmaiņas  (+,-)  -20 702 
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 
2020. gadā 

• 2020. gada 26. marta domes sēdē (protokols Nr. 61., 3.§.) apstiprināta Ventspils novada Attīstības 

programma 2020.–2026. gadam.  

• 2020. gadā izstrādāts un apstiprināts Ventspils novada jaunatnes politikas plāns 2021.–2023. gadam 

ar mērķi veicināt daudzpusīgu no 13–25 gadu vecu jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. 

 

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

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

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

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

ātrums ir 5,1 – 5,4 m/s. 

   Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija kā novada nākotnes specializāciju identificē 

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

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

nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu inženierkomunikāciju attīstību, kas sekmētu kvalitatīvas dzīves 

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

 

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

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

elektrostaciju izvietošanai, saskaņojot dažādas intereses. Turklāt arī valsts mērogā Nacionālajā enerģētikas 

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

uzstādīto jaudu, sasniedzot vismaz 800 MW. Tādējādi Ventspils novads var dot būtisku ieguldījumu šā 

mērķa sasniegšanā. 

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

interese par atjaunojamās enerģijas attīstību un saņemti vairāki iesniegumi detālplānojumu un 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) būvniecībai. 

 

   2019. gadā pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu SIA “Jaunpope", reģ. Nr. 

41203001508, piederošā nekustamā īpašumā “Sārce”, kadastra numurs 9856 003 0167 zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 9856 004 0061, Popes pagastā, Ventspils novadā, saustībā ar plānoto četru vēja 

elektrostaciju būvniecību. 

 

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

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

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

 

   2020. gadā pieņemti lēmumi par Latvijā lielāko vēja elektrostaciju būvniecību Tārgales un Popes pagastā. 

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

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

atrašanās vietas. Prognozējams, ka VES maksimālais augstums sasniegs ~ 250 m,  rotoru diametrs ~ 200 m  

un aizsargjoslas rādiuss ~ 375 m. Plānotā jauda ~ 4–8 MW (katrai VES), maksimālā kopējā – 80 MW. Lai 

nodrošinātu VES uzstādīšanu un ekspluatāciju, plānots attīstīt esošo infrastruktūru – pievedceļus, VES 

uzstādīšanas laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas. Katras VES būvniecības laikā tiks 

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

Lai nodrošinātu VES uzstādīšanu, tiks izmantots gan esošais ceļu tīkls, gan tiks veikta jaunu pievedceļu 

būvniecība. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam šobrīd VES būvniecība minētajās teritorijās 

nav pieļaujama, jo plānotā darbība paredzēta mežu teritorijā, kur VES būvniecība nav atļauta. Lai īstenotu 

ieceri, izstrādājams lokālplānojums vai teritorijas plānojuma grozījumi. 
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   Uzsākta lokālplānojuma izstrāde vēja elektrostaciju būvniecībai nekustamos īpašumos Ventspils novada 

Tārgales pagastā, ar kadastra numuriem: 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009, 9866 010 0056, 

9866 010 0095, 9866 010 0048, 9866 010 0081, 9866 010 0053, 9866 010 0008, 9866 010 0105, 9866 010 

0110, 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 0097, 9866 015 0012, 

9866 015 0011, 9866 015 0017, 9866 015 0015, 9866 015 0038, 9866 015 0102, 9866 015 0108, 9866 015 

0171, 9866 015 0036, 9866 015 0107, 9866 015 0003, 9866 015 0109, 9866 015 0089, 9866 015 0104, 

9866 015 0060, 9866 015 0061, 9866 015 0051, 9866 015 0112, 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023 

0053, Popes pagastā, ar kadastra numuriem 9856 003 0202 un 9856 003 0203, grozot Ventspils novada 

teritorijas plānojumu. 

 

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

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu, nodrošināt 

teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. Teritorijas attīstības plānošanas likuma  

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

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

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

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

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

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

labojamas, tika pieņemts lēmums uzsākt Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.  

 

2020. gadā Ventspils novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam gaitā veikts pētījums “Ventspils 

novada ainavas un to vērtības”.  

 

2021. gadā plānots veikt 2019. un 2020.gadā uzsākto detālplānojumu izstrādes procesa uzraudzību, 

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

piedalīties Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē.  

Ventspils novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam gaita paredzēts turpināt izstrādāt Ventspils 

novada Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanas plānu, kā arī sadarboties ar iestādēm un organizācijām 

par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem, turpināt sniegt konsultācijas, atzinumus uz fizisko un 

juridisko personu, institūciju iesniegumiem par plānotās darbības (būvniecības, karjeru izveides, 

apmežošanas iespējām, u.c.) atbilstību teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām un atļautajai 

izmantošanai.  

2020. gadā izskatīti fizisko un juridisko personu, institūciju iesniegumi par plānotās darbības (būvniecības, 

karjeru izveides, apmežošanas iespējām, u.c.) atbilstību teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām un 

atļautajai izmantošanai un sniegtas izziņas un atzinumi, kā arī veiktas konsultācijas un informācijas 

sniegšana esošiem un potenciālajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem par  nekustamo īpašumu 

izmantošanas veidiem. 

 

2021. gadā  

   2021. gadā plānots veikt 2019. un 2020. gadā uzsākto detālplānojumu izstrādes procesa uzraudzību, 

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

piedalīties Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē. 

  

   Ventspils novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam ietvaros turpināt izstrādāt Ventspils novada 

Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanas plānu, kā arī sadarboties ar iestādēm un organizācijām par 

teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem, turpināt sniegt konsultācijas, atzinumus uz fizisko un juridisko 

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

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

   

   Ventspils novada Attīstības programmā 2020.–2026. gadam izvirzīti vidēja termiņa prioritātes un rīcības 

virzieni:  

   VTP (vidēja termiņa prioritāte)1 – VESELĪGA, RADOŠA UN LĪDZDDARBĪGA KOPIENA 

RV1 (rīcības virziens) – KOPIENA 

 

• Pašvaldība organizēja projektu konkursu “Mēs savā novadā”, lai attīstītu atbildību un rūpes par 

vietu, kurā dzīvojam, sekmētu nevalstiskā sektora darbību un aktivitātes. 

2020. gadā tika atbalstīti 11 projekti, tiem piešķirot 8798,27 eiro lielu pašvaldības finansējumu.  

 

RV2 (rīcības virziens) – IZGLĪTĪBA UN PRASMES 

 

   Novada izglītības iestādes, to pedagogi un izglītojamie turpinājuši attīstīt savas prasmes un gūt zināšanas, 

piedaloties šādos ES finansētos projektos: 

• “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” 

(Tārgales pamatskolā, Ugāles, Piltenes vidusskolās) 100% ES finansējums 9834,11 eiro; 

• “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Puzes, Tārgales pamatskolās un Ugāles 

vidusskolā) 100% ES finansējums 20 883,13 eiro; 

• ERASMUS+ “Mūsdienu prasmju un attiecību veidošana mācību procesā” (Tārgales pamatskolā); 

• ERASMUS+ “Be creative, be innovative” (Tārgales pamatskolā) 100% ES finansējums 215,85 

eiro; 

• ERASMUS+ “Our heritage, our wealth” (tulkojums – Mūsu mantojums, mūsu bagātība) (Ugāles 

vidusskolā) 100% ES finansējums 7438,52 eiro; 

• ERASMUS+ “Mācību stunda 21. gs.” (Ugāles vvidusskolā) 100% ES finansējums 3604,41 eiro. 

  

RV3 (rīcības virziens) – KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

 

• 2020. gadā uzsākta projekta “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana 

Tārgalē” īstenošana, kurā plānots izbūvēt liftu Tārgales pamatskolā, kā arī veikt ēkas iekštelpu un apkures 

sistēmas remontu, izveidojot jūras kultūras mantojuma ekspozīciju, veicot  teritorijas labiekārtošanu EUR ; 

 

RV4 (rīcības virziens) – SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS 

 

• Ances  pagastā labiekārtots sporta laukums ar pašvaldības un Eiropas fonda lauku attīstībai 

finansējumu (ELFLA) 76 944,54 eiro, t.sk. ELFLA finansējums 45 000 eiro, pašvaldības –  

31 944,54 eiro; 

• Turpinājusies projekta “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ!” ieviešana, īstenojot 

dažādas veselību veicinošus un slimību profilakses pasākumus ar 100% ES finansējumu –  

10 966.62 eiro; 

• Uzsākta projekta “Mēs par veselīgu Ugāli” (ELFLA, pašvaldības finansējums) īstenošana par 

brīvdabas trenažieru un ielu vingrošanas laukuma izveidi Ugāles ciemā blakus sporta centram, kur 

pašvaldības finansējums 5394,10 eiro, ELFLA finansējums 17 400,34 eiro. 

• Uzsākta projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” (ELFLA, pašvaldības finansējums) īstenošana 

par Zūru ciema labiekārtošanu – sporta un bērnu rotaļu laukumu izveidi; 

• Uzsākta projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” 

(ELFLA, pašvaldības finansējums) īstenošana par Ziru ciema sporta laukuma izveidi; 

• Uzsākta projekta “Tārgales pagasta Dokupes ciema centra labiekārtošana – sabiedrisko aktivitāšu 

un bērnu rotaļu laukuma izveide” īstenošana. ELFLA finansējums 20 768,18 eiro,  pašvaldības 

finansējum 15 163,48 eiro. 
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RV5 (rīcības virziens) – SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE 

 

• Pašvaldība turpināja sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, piedaloties nodarbinātības 

pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, radot jaunas darbavietas bezdarbniekiem katrā 

pagastā. Kopumā pasākumā nodarbināti 64 bezdarbnieki. 

• Turpinājies darbs pie ERAF finansēta projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

Ventspils novadā, Ugāles pagastā”, Rūpnīcas ielas Nr. 6 ēkā, lai  izveidotu   grupas dzīvokļus 8 

personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) 220 296.30 eiro, t.sk. ERAF finansējums  

139 166 eiro un pašvaldības finansējums 81 130,30 eiro. 

 

RV6 (rīcības virziens) – PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA 

 

• Turpinām sadarbību ar: 

“Latvijas Pašvaldību savienība”, “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”, “Latvijas 

izpilddirektoru asociācija”, “Ventspils komercdarbības atbalsta centrs”, “Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācija”, biedrību “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, biedrību “Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija”, biedrību “Latvijas Piļu un muižu asociācija”, biedrību “Usmas Kristīgā Tautas 

skola”, biedrību “Zlēku attīstības fonds”. 

 

VTP(vidēja termiņa prioritāte) 2 – ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN DROŠA INFRASTRUKTŪRA 

RV7 (rīcības virziens) – MOBILITĀTE 

 

• Veikta teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā ar Eiropas Lauku fonda 

lauku attīstībai un pašvaldības finansējumu – 45 000 eiro un pašvaldības finansējumu 190 590.63 eiro. 

• Lai atjaunotu pašvaldības autoceļu Uz-28 "Lejiņas–Pludmale", Uz-35 "Lībciems–Vārvas–

Pludmale" segumu Užavas pagastā uzsākti projekta sagatavošanas darbi – būvprojekta izstrāde, lai 

2021. gadā iesniegtu projekta pieteikumu ES finansējuma piesaistei Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondā. 

 

RV11 (rīcības virziens) – VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA 

 

• Veikta zivju ceļa izbūve Jūrkalnes pagastā Rīvas upē makšķerēšanas tūrisma attīstībai CENTRAL 

BALTIC pārrobežu sadarbības projekta “Makšķerēšanas tūrisma attīstība, RETROUT” ietvaros –

194 065,46 eiro , t.sk.  pašvaldības finansējums 32 725,36 eiro, ERAF finansējums – 161 340,10 

eiro.  2021. gada pavasarī turpināsies zivju ceļa monitoringa pasākumi; 

• Īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā 2020”, ielaižot Usmas 

ezerā ~ 40 000 līdaku mazuļus. LAD Zivju fonda finansējums 10 000 eiro un pašvaldības 

līdzfinansējums 1951 eiro; 

• Īstenots projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Ventspils novada Ilziķu ezeram”. 

LAD Zivju fonda finansējums 3025 eiro; 

• Īstenots projekts “Engures upes zivju migrācijas iespēju uzlabošana plāns” – LAD Zivju fonda 

finansējums 6250 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2243.68 eiro; 

•  Īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība  – 2020”, kur LAD Zivju fonda 

finansējums 9938.64 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 3425.37 eiro; 

•  No maija līdz oktobrim tika īstenots projekts “Baltijas jūras piekrastes teritorijas sakopšana”, veicot 

atkritumu savākšanu, kā arī atkritumu konteineru nomu, papildu konteineru izvietošanu sezonas 

laikā un atkrituma urnu remonts ar Vides aizsardzības fonda finansējumu 24 886.44 eiro; 

• Pašvaldība ar 2021. gadu uzsāks īstenot pārrobežu projektu “LIVE LAKE”  ar mērķi izstrādāt 

Usmas ezera apsaimniekošanas noteikumus un iegādāties niedru pļāvējus. Finansējums plānots  

      56 338,62 eiro, t.sk. ERAF finansējums 47 887,82 eiro un pašvaldības finansējums 8450,80 eiro. 

• Plānotas darbības, lai uzlabotu piekļuvi jūrai Jūrkalnes pagasta Centra pludmales un Dabas un 

atpūtas parka "Ugunspļava" teritorijās ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

līdzfinansējumu. 
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VTP (vidēja termiņa prioritāte)3 – LABVĒLĪGA VIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI 

RV12 (rīcības virziens) – UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 

• organizēts projektu konkurss “Solis – 2020” ar mērķi finansiāli atbalstīt Ventspils novada 

uzņēmēju iniciatīvu, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus 

produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās 

darbības attīstību un dažādošanu, ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti. Apstiprināti 

11 projektu pieteikumi par 11 719,75 eiro. 

 

RV13 (rīcības virziens) – TŪRISMS 

 

• projektā “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana 

un tūrisma piedāvājuma attīstība” atjaunots tilts pār Irbes upi Tārgales pagasta Lielirbes 

ciemā par 168 069 eiro t.sk. ERAF finansējums 112 693,72 eiro, valsts budžeta dotācija 

4971,78 eiro un pašvaldības finansējums 50 403,50 eiro. 

 

 

 

6. Pašvaldības darbības rezultāti 
 

 

6.1. Ieguldījumi un sasniegumi izglītībā 
 

   Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde īsteno valsts un pašvaldības izglītības politiku Ventspils 

novada domes deleģētās kompetences ietvaros.  

 

   2019./2020. mācību gadā izglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai, kvalitatīva izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai un izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai Ventspils novadā tika izstrādāta “Rīcības programma 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai Ventspils novada izglītības iestādēs 2019.–2022. gadā”.  

 

   Ņemot vērā apstiprināto rīcības plānu, Ventspils novada dome pieņēma vairākus lēmumus:  

– ar 27.02.2020. lēmumu Nr. 59 “Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes – Piltenes 

vidusskolas reorganizāciju”, lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu tīklu Ventspils novadā, 

tiks mainīts izglītības iestādes statuss un no 2021. gada 31. jūlija piešķirts nosaukums Piltenes pamatskola; 

– ar 30.04.2020. lēmumu Nr. 63 “Par Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pievienošanu 

Ventspils novada pašvaldības iestādei Ances pamatskolai”, pievienojot to Ances pamatskolai ar  

2020. gada 21. augustu. 

 

   Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 14 vispārizglītojošās izglītības iestādes 

un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

5 izglītības iestādes sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 

6 izglītības iestādes sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, 

2 vidējās izglītības pakalpojumus,  

1 speciālās izglītības pakalpojumus, 

3 profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus. 

 

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

un mākslas skola, Piltenes Mūzikas skola. 

   Annahites pamatskolā izglītojamie apgūst programmas ar garīgās attīstības un vairākiem garīgās 

attīstības traucējumiem.  
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Pirmsskolas izglītība 

   2020. gadā Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcija tika īstenota 10 

izglītības iestādēs, tajā skaitā 5 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 5 pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības iestādēs. 

 

   Pirmsskolas izglītības programmu apguvi uzsāka 453 bērni vecumā no 1,5–6 gadiem, tai skaitā 202 

piecgadīgie un sešgadīgie bērni. 

   Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kopumā ir 

samazinājies par 32 audzēkņiem. 

   2020. gadā visi novada bērni nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Ventspils novada izglītības iestādēs 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
     2019. gadā kopā 485 audzēkņi           2020. gadā kopā 453 audzēkņi 
   

   2020. g. pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās ir pirmsskolas grupas, pakāpeniski uzsāka ieviest 

kompetenču pieejā veidoto jauno mācību saturu. Galvenais izvirzītais uzdevums – uzlabot mācību satura 

plānošanu un bērnu sasniegumu vērtēšanu, izmantojot savā darbā labās prakses piemērus, kā arī veidot 

elastīgus plānus un aktivitātes, lai ievērotu bērnu intereses un vajadzības.  

 

Pirmsskolas pedagogiem tika organizēti profesionālās kompetences pilnveides semināri/praktikumi 

mācību konsultanta eksperta vadībā “Par bērnu sasniegumu vērtēšanu, skolotāju darba plānošanu”, “Pirmā 

pieredze jaunā mācību satura plānošanā. Metodisko līdzekļu gatavošana kompetenču mācību satura 

apguvei”, “Plānošana E-klasē” un profesionālās pilnveides kursi “Interneta lietošana pirmsskolas vecuma 

bērniem”. 

   2020. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 72 pedagogi. 

 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

   Izglītības mērķis – sekmēt Ventspils novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas 

procesu, tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus. 

 

2020. gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās  867 skolēni, t.sk. pamatizglītības programmas 

apgūst 831, vispārējās vidējās izglītības programmas – 36 skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 

izglītojamo skaits samazinājies par 26.  

 

2020. gadā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenoja 8 izglītības 

iestādes, speciālo izglītību – 1 pamatskola.  
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Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

Nr. Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

01.09.2019. 

Izglītojamo skaits 

01.09.2020. 

Skolēnu skaita 

izmaiņas 

salīdzinot ar 

2019.g. 

1. Ugāles vidusskola 211 207 -4 

2. Piltenes vidusskola 139 138 -1 

3. Ances pamatskola 55  56 +1 

4. Puzes pamatskola 67  69 +2 

5. Popes pamatskola 67  64 -3 

6. Tārgales pamatskola 131 125 -6 

7. Zūru pamatskola 151 142 -9 

8. Užavas pamatskola 72 66 -6 

 Kopā 893 867 -26 

9. Annahites pamatskolā 47 42 -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pamatizglītības posmā Ventspils novada izglītības iestādēs īstenotas pamatizglītības programmas, bet 

darbs tiek turpināts arī citās, jau iepriekš licencētajās un akreditētajās izglītības programmās. 

   

 Visas vispārizglītojošās skolas turpina piedāvāt izglītības programmas izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām (iekļaujošā izglītība); pamatā tā ir speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem; šo programmu pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma mūsu novadā 

apgūst 86 skolēni. 

 

   Novada pedagogiem, kuri strādā ar iekļaujošās izglītības bērniem, tiek sniegti atbalsta pasākumi:  

2020. gada augustā 32 pamatizglītības posma pedagogi apmeklēja 36 stundu profesionālās pilnveides 

kursus “Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”, kuros apgūtas 

zināšanas par mācību procesa organizēšanu un dažādošanu atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm, 

individuālo mācību plānu, mācību līdzekļu izveidi, izglītojamo runas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu 

attīstīšanu, skolu vadības komandai – seminārs praktikums “Metodiskais darbs un mācīšanās atbalsta 

sistēmas iespējas skolā”. 

 

   Atgriezeniskā saite tiek saņemta, Izglītības pārvaldes speciālistiem apmeklējot izglītības iestādes, ir 

izvērtēti sniegtie atbalsta pasākumi skolēniem ar speciālām vajadzībām. Katrā izglītības iestādē strādāja 

sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa, kas veidoja speciālistu komandu atbalsta sniegšanai izglītojamo 

vecākiem un klašu audzinātājiem pedagoģiska, psiholoģiska un sociāla rakstura problēmu risināšanā.  
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Izglītojamo tālākās izglītības izvēle pēc vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmu 

apguves 

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

izglītības programmu apguves. 2020. gadā skolu absolvēšanas līdzšinējā, ierastajā procesā COVID-19 

ienesa izmaiņas – valsts pārbaudes darbi par pamatizglītības ieguvi tika atcelti.  

 

“Apliecību par pamatizglītību” saņēma 93 izglītojamie. Izglītību turpina:  
 

 

       

 

 

 

 

   Salīdzinot ar 2019. gadu, vidusskolās iestājušies par 8,6 % vairāk, koledžās – par 5,3 % vairāk, bet 

tehnikumos par 11 % mazāk. 

   MK noteikumi Nr. 254 2020. gada 30. aprīlī “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa 

noteikumos Nr. 183” noteica valsts pārbaudes darbu norises laikus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi.   

2020. gadā Ugāles vidusskolā centralizētos eksāmenus kārtoja 11 vidusskolēni. 

 

Eksāmens 
VAK vidēji 

Ugāles v-sk. 

VAK vidēji 

valstī 

Angļu valoda 77,3 % 70,0 % 

Latviešu val. 57,5 % 52,9 % 

Matemātika  30,2 % 35,4 % 

   

   2019./2020. m. g. 12. klases absolventi CE labus rezultātus uzrādīja angļu valodā, kur tie bija par 7,3 % 

augstāki, un latviešu valodā – par 4,6 % augstāki nekā vidēji valstī. Zemāki par 5,2 % nekā valsts vidējie 

rādītāji bija absolventu sasniegumi matemātikā. 

   Lai paaugstinātu zināšanas, izglītības iestādēm jānodrošina individuāls atbalsts izglītojamajiem. 

 

Absolventu turpmākās gaitas:  

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

     

   Salīdzinot ar 2019. gadu, augstskolās iestājušos ir par 48 % mazāk, koledžās un arodizglītības iestādēs 

mācās par 10 % vairāk, bet to, kuri nemācās, bet strādā ir par 38 % vairāk. 
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Mācību priekšmetu olimpiādes, rezultāti 

   2020. gadā skolēniem bija plānota iespēja piedalīties novada, starpnovadu (Ventspils pilsēta un novads), 

Kurzemes reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs – kopskaitā 16. COVID-19 dēļ nenotika 

valsts un Kurzemes reģiona olimpiādes, kurās piedalīties bija uzaicināti arī mūsu novada skolēni, tādēļ ir 

analizēti tikai starpnovadu un novada posma olimpiāžu rezultāti. 

Olimpiāžu dalībnieku kopskaits – 179 (fakti); t.sk. starpnovadu olimpiādēs – 82, novada olimpiādēs – 97. 

   Rezultāti starpnovadu olimpiādēs: 

Ugāles vidusskola – ekonomika 10.–12. kl. viena 3. vieta; 

                                 latviešu valoda un literatūra 8.–9. kl. divas 3. vietas; 

                                 krievu valoda 9. kl. (B gr.) viena 3. vieta. 

Zūru pamatskola – latviešu valoda un literatūra 8.–9. kl. viena 1. vieta. 

Ances pamatskola – latviešu valoda un literatūra 8.–9. kl. viena Atzinība. 

Piltenes vidusskola – latviešu valoda un literatūra 8.–9. kl. viena Atzinība. 

Tārgales pamatskola – vēsture 9. kl. viena 2. vieta, viena 3. vieta; 

                                     krievu valoda 9. kl. (A gr.) viena 3. vieta. 

Užavas pamatskola – krievu valoda 9. kl. (A gr.) viena 3. vieta. 

Puzes pamatskola – ķīmija 9. kl. viena Atzinība.  

Audzināšanas darbs, interešu izglītība 

   Skolēniem ir iespēja attīstīt prasmes un iemaņas interešu izglītības nodarbībās. 

   Novada 9 vispārizglītojošajās skolās  darbojās 6 interešu izglītības programmas ar  

73 apakšprogrammām, kuras vadīja 53 pedagogi ar kopējo dalībnieku skaitu – 711, no kuriem: 

kultūrizglītības programmās – 41 %; 

vizuālās, lietišķās mākslas programmās – 19 %; 

sporta programmās – 15 %; 

novadpētniecības, vides izglītības programmās – 8 %; 

teātra mākslas programmās – 7 %; 

pārējās (apakšprogrammās) –10 %. 

   Kultūrizglītības programmās iesaistītie skolēni īpaši gatavojās dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem.  

   Skolu tautas deju kolektīvu sasniegumi atlases skatēs –  

Ances, Tārgales, Zūru pamatskolu 5.–9. klašu grupā un Puzes pamatskolas 1.–4. klašu grupā ieguva I 

pakāpes diplomus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

   Interešu izglītības pulciņu audzēkņi piedalījās 2 konkursos: 

• Valsts XIII stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”, kur Ances pamatskolai – viena 1. pakāpe, 

Tārgales pamatskolai – viena 2. pakāpe, Zūru pamatskolai – viena 2. pakāpe; 

• Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā Tārgales pamatskolai – viena 1. pakāpe,  

Zūru pamatskolai – viena 1. pakāpe. 
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Pedagoģisko darbinieku kvalifikācija un tālākizglītības iespējas, dalība projektos 

   2019./2020. mācību gadā turpinājās novada pašvaldības noslēgtā līguma darbība ESF projektā “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu 

karjeras atbalsta pasākumu (karjeras informācijas, karjeras izglītības un konsultāciju) īstenošanu. 

Dalībskolās – Ugāles, Piltenes vidusskolā, Tārgales, Zūru pamatskolā – un projektā neiesaistītajās skolās 

līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai valstī ir vadīti semināri un notikušas individuālas konsultācijas. 

Semināru tēmas: “Tālākizglītības iespējas”, “Gribu! Varu! Vajag!”, “Manas nākotnes iespējas”, “Kā veidot 

karjeru”.  

   Tārgales un Puzes pamatskolas skolēni piedalījās Izglītības izstādē “Skola 2020”, tie Tārgales 

pamatskolas skolēni, kuri vada Skolēnu mācību uzņēmumus, piedalījās Junior Achievement organizētajā 

konferencē “Uzdrīksties uzvarēt”. Piltenes vidusskolā, Zūru, Tārgales pamatskolā notika atbalsta pasākumi 

“Iepazīsim elektronikas un elektrotehnikas pasauli” un “Programmēšanas pasaule un tās iespējas 21. 

gadsimtā”. Vairāki lieli pasākumi bija plānoti aprīlī un maijā tieši vidusskolēniem, kuri nenotika COVID-

19 radītās ārkārtējās situācijas dēļ.  

   Turpinājās 2018. gadā uzsāktās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas skolas soma” 

darbība, kuras mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības 

programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un 

audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs, tai skaitā 

Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, kultūras vērtības un vēsturisko mantojumu. 

Finansējums tiek aprēķināts, balstoties uz IZM sniegtajiem datiem par skolēnu skaitu  

1. septembrī un paredzēts 7 eiro katram vienā semestrī. 2020. gadā novadam piešķirtais finansējums – 13 

160,00 eiro. 

   Ugāles vidusskola, Puzes un Tārgales pamatskola turpināja darbu projektā “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 

balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus gan talantīgajiem skolēniem, gan tiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. Plānošanas periodā atbalstītas divas izglītības jomas: STEM (matemātika, 

dabaszinātnes, tehnoloģijas), vides joma un multidisciplinārā joma. Projekts ir vērsts arī uz jaunu 

pedagoģisku risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas 

papildina formālās izglītības mācības (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot 

skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības.  

   Skolas šī projekta darbības laikā Puzes pamatskolā darbojās robotikas, dambretes un šaha, citādas 

matemātikas pulciņš. Skolēni varēja piedalīties drāmas nodarbībās “Dari, spēlē, esi!”, kur mācījās attīstīt 

spēju publiski paust savu viedokli, veidot dialogus, prezentācijas, pamatot uzskatus par dažādiem 

notikumiem. Tārgales pamatskolā skolēniem tika nodrošināta papildus interešu izglītība – matemātikas 

pulciņš un “Gudrinieku skola”, kas sniedz zināšanas par norisēm dabā, sabiedrībā un medijpratībā – spēt 

kritiski izvērtēt internetā piedāvāto informāciju. Ugāles vidusskolas skolēnu guvums šajā projektā – 

Montesori metodikas un materiālu izmantošana bērniem ar mācīšanās grūtībām, paplašinot redzesloku un 

sniedzot priekšstatu par norisēm dabā, projektu veidošana, kur skolēni apguva patstāvīgā darba iemaņas, 

dažādu informācijas avotu izmantošanas prasmes, prezentāciju veidošanu.  

   Turpinājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS – Latvijā pirmais nacionāla mēroga projekts, kas indivīda 

līmenī risina ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītus jautājumus. 2019./2020 .mācību gadā projektu 

īstenoja Piltenes vidusskola – 13 skolēni, no 2020. gada 1. septembra tajā iesaistījās Puzes – 12, Tārgales 

– 8, Užavas pamatskolas – 10 skolēni. Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta 

PuMPuRS ietvaros, novadā tiek atbalstīti arī jauniešu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 

vidū arī ārpus formālās izglītības.  
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   2020. gada 4. martā Ventspils novada pašvaldība izziņoja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tika organizēts, lai 

sasniegtu ESF projekta mērķus: 

1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību 

un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 

2. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus 

formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un 

mācību vietai. 

   Tika apstiprināti 4 projektu pieteikumi no biedrības “Izaugsmes matrica”, “Piedzīvojuma gars”, 

“Attīstības fabrika, un jātnieku Sporta kluba “Demora”. 

   2020. gada oktobrī notika jauniešu forums “MUMS” – aktivitāte projektā “Atbalsts darbam ar jaunatni 

sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”. Projekta atbalsts izmantots, lai kopā ar piesaistīto mentoru 

izstrādātu pirmo Ventspils novada jaunatnes jomas plānošanas dokumentu no 2021. līdz 2023. gadam. 

Galvenais mērķis ir uzlabot jauniešu vecumā no 13–25 gadiem dzīves kvalitāti Ventspils novadā un 

veicināt iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. 

 

Izglītības ieguves forma – attālinātas mācības un atbalsts novada izglītības iestāžu pedagogiem 

   2020. gadā novada vispārizglītojošās skolās strādāja 183 pedagogi. 

   Skolās galvenais nosacījums augstu mācību rezultātu sasniegšanai ir laba mācīšanas un mācīšanās 

organizēšana. Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem vispārējā izglītībā 2020. gadā bija ESF projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb “Skola 2030” īstenošanas turpināšana; iecerētā izglītības reforma 

ir par satura pārskatīšanu vienotā sistēmā no bērna pirmsskolas vecuma (1,5 gadiem) līdz vispārējās vidējās 

izglītības beigām. Projekta ieviešanas atslēga ir skolotājs, izglītības saturs un skolas vide. Lai veicinātu 

skolotāju vēlmi apgūt jauno un izzinātu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu, 

palīdzētu izprast valsts pamatizglītības standartu un pārmaiņas, ko tas ienesīs visās skolās mācību procesa 

organizēšanā. 2020. gadā metodiskā darba atbalsta funkcijas veica 11 jomu koordinatori 7 mācību jomās.  

   Metodiskā darba prioritāte novadā: Mācību satura apguves plānošanas un vērtēšanas turpināšana, 

sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem jomas ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām, 

vienas klases, skolas ietvaros, akcentējot caurviju prasmju iekļaušanu. 

   Metodiskā darba uzdevumi: 

• Izveidot vienotu mācību satura īstenošanas plānu 1., 4., 7. un 10. klasei; 

• Akcentēt mācību satura saikni ar vietējām tradīcijām, vēsturi un kultūru; 

• Izstrādāt ieteikumus 3., 6. un 9. klašu skolotājiem skolēnu sagatavošanai jaunā mācību satura 

apguvei. 

   Mācību jomu koordinatoru galvenie darbības mērķi: 

• sekmēt novada skolotāju sadarbību un sniegt atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā; 

• Labās prakses piemēru popularizēšana, ieviešot kompetenču pieejā balstīto mācību saturu. 

   Novada Izglītības pārvaldes aktivitātes: 

• Organizēt seminārus un profesionālās pilnveides kursus novada izglītības iestāžu pedagogiem; 

• Atgriezeniskās saites iegūšana par skolu darbību un mācību procesa kvalitāti. 

   Izglītības iestāžu aktivitātes: 

• Savstarpēja mācību priekšmetu stundu vērošana un analīze; 

• Laiks regulāram skolotāju kopdarbam: kopīgai mācību satura un metožu plānošanai vienas klases 

griezumā, vispārīgo prasmju vai caurviju prasmju iedzīvināšanai; 

• Skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmju un digitālās pratības pilnveidošana; 

• Ārpusskolas pasākumu mērķtiecīga iekļaušana mācību procesā. 
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   Izglītības iestāžu atbalstam tika organizēti profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi par tēmām, 

kas saistītas ar atsevišķu mācību priekšmetu specifiku, novitātēm mācību priekšmetu saturā, kā arī 

pedagogu sagatavošanā  jaunā mācību satura ieviešanai. 

    

   Izglītības pārvalde sadarbībā ar dažādām tālākizglītības iestādēm un profesionāliem lektoriem organizēja 

kursu/semināru, praktikumu nodarbības: 

   Dažādām pedagogu grupām, mācību jomu koordinatoriem 

• “Kā skolai sagatavoties pilnveidotā mācību satura un atbilstošās pieejas maiņai” 

seminārs/praktikums;   

• “Mācību jomu koordinatoru atbalsts skolotājiem, “Kā krīze mainīs skolu?”” seminārs/ praktikums.  

   Skolu vadības komandai 

• “Metodiskais darbs un mācīšanās atbalsta sistēmas iespējas skolā” seminārs/praktikums; 

• “Kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju darbināšana skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un 

mācību sasniegumu uzlabošanai jeb “dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumu 

izmantošana darbā ar skolēniem” semināra nodarbības Ventspils valsts ģimnāzijas pedagogu vadībā. 

   Dažādu mācību priekšmetu skolotājiem  

• “Tehnoloģiju izmantojums mācību satura izveidei” Ventspils Digitālais centrs; 

• “Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” 

kursi , Studiju centrs “Dažādība izglītībā”. 

   Sākumskolas skolotājiem 

• “Latviešu valodas apguve sākumskolā” kursi, ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

   Latviešu valodas un literatūras skolotājiem  

• “Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” kursi II d., ESF projekts 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”  

   Matemātikas un dabaszinību jomas skolotājiem  

• “Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai” 

kursi, ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

   Pirmsskolas pedagogiem 

• “Par bērnu sasniegumu vērtēšanu, skolotāju darba plānošanu” seminārs/praktikums mācību 

konsultanta eksperta vadībā; 

• “Pirmā pieredze jaunā mācību satura plānošanā. Metodisko līdzekļu gatavošana kompetenču mācību 

satura apguvei” konsultāciju diena mācību konsultanta eksperta vadībā; 

• “Plānošana E-klasē” seminārs/praktikums mācību konsultanta eksperta vadībā 

• “Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem” kursi. 

 

Mācību materiālās bāzes un izglītības vides attīstība 

   2020. gadā izglītībai no novada kopējā budžeta piešķirts finansējums 6 878 424 eiro jeb 45 %. 

   Pašvaldība pilnībā nodrošināja skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, izmaksas 265 437 eiro.  

    

   Visiem pirmsskolas izglītojamajiem nodrošināta bezmaksas ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags), 

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

finansējumu 286 318 eiro, t.sk. mērķdotācijas 40 981 eiro. 
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  Nozīmīgākie rekonstrukcijas darbi pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 2020. gadā: 

 

Nr. Veiktie darbi Izmaksas euro Izglītības iestāde 

1. Jumta siltināšana un remonta 

darbi internāta korpusā 
53 296 eiro Ugāles vidusskolā 

2. Klašu telpu remonts 49 476 eiro Piltenes vidusskola 

3. 
Bērnu rotaļu laukuma elementu 

izgatavošana, uzstādīšana  
11 425 eiro Ances pamatskolā 

4. 
Granulu apkures katla iegāde, 

uzstādīšana 
17 524 eiro Popes pamatskolā 

5. 
Ēkas fasādes krāsojuma 

atjaunošanas darbi 
10 389 eiro Popes pamatskola 

6. Ēkas fasādes remonts 61 511 eiro Piltenes PII “Taurenītis” 

7. 
Ieejas kāpņu laukuma un lietus 

kanalizācijas remonts 
13 164 eiro Puzes pamatskola 

8. 
Bērnu rotaļu laukuma elementu 

izgatavošana, uzstādīšana 
8526 eiro Tārgales pamatskola 

9. 

Automātisko ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas uzstādīšana 

16 701 eiro Zūru pamatskola 

10. Gāzes apkures katla uzstādīšana 13 895 eiro Vārves PII “Zīļuks” 

Turpmākie uzdevumi: 

1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai 

bērna personības attīstībai pirmsskolā; 

2. Kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā – labās prakses piemēru izzināšana un 

popularizēšana; 

3. Mācību satura apguves plānošanas un vērtēšanas turpināšana, sadarbojoties mācību 

priekšmetu skolotājiem jomas ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām, vienas klases, 

skolas ietvaros, akcentējot caurviju prasmju apguvi; 

4. Pašvadītās patstāvīgās mācīšanas jēgpilna un produktīva organizēšana; 

5. Iekļaujošās izglītības principa realizēšanā, nodrošinot iekļaujošās izglītības pakalpojumu  

pieejamību dažādos izglītības posmos vispārējās izglītības iestādēs; 

6. Sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem ieviest novadā jaunās iestāžu akreditācijas, 

pašnovērtējuma struktūras un aktualizēšanas, kā arī iestāžu vadītāju vērtēšanas kārtības. 

 

6.2. Ieguldījumi un sasniegumi kultūrā 
 

   Ventspils novads 2020. gadā strādāja pie novada kultūras attīstības programmas 2021.–2026. gadam, 

sadarbojoties ar Latvijas Kultūras akadēmijas pētniekiem. Tika veikta vispusīga kultūras situācijas izpēte 

un analīze, kuras rezultātā tika veidota Rīcības programma 2021.–2026. gadam, kur akcentēta kultūras 

resursu pieejamība, sabiedrības līdzdalība kultūras procesos, kultūras procesu attīstība un kultūrizglītība. 

 

   2020. gadā Ventspils novadā darbojās desmit kultūras un tautas nami: Piltenes kultūras nams, Zlēku 

kultūras nams, Puzes kultūras nams, Popes kultūras nams, Užavas tautas nams, Usmas tautas nams, 

Jūrkalnes tautas nams, Ziru tautas nams un Ugāles tautas nams. 

   Vārves pagastā pielāgotās telpās darbojas Sporta un kultūras centrs, bet  Tārgales pagastā kultūras 

pasākumi tiek organizēti, izmantojot renovēto Tārgales pamatskolas zāli.  

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

darbiniekiem vidējā profesionālā izglītība, 9 darbiniekiem ir ar kultūru nesaistīta izglītība ar dažādu darba 

pieredzi. Visi kultūras darbinieki izmantojuši  profesionālo iemaņu paaugstināšanas kursus attālināti Zoom 

platformā.  
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   Vasaras sezonā kultūras pasākumi tiek organizēti 8 brīvdabas estrādēs. Specifiskajos ar pandēmiju 

saistītajos apstākļos vasaras pasākumi, galvenokārt pagastu svētku norises, bija ierobežotā skaitā,.  

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

darbojas “Vētru muzejs”, kuru darbība arī noritēja ierobežotos apstākļos. 

 

   Novadā 2019. gadā  darbojās 42 amatiermākslas kolektīvi (bērnu un pieaugušo) ar 590 dalībniekiem un  

dažādu interešu kopas, kas apvienoja 120 interesentus.  

   Pašvaldība finansē visu kolektīvu vadītājus, kuri profesionāli un kvalitatīvi veic darbu, izvērtē to darbību 

ikgadējās skatēs, kuras 2020. gadā epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotika. 

   Valsts mērķdotāciju saņēma 15 amatiermākslas kolektīvu vadītāji (8734 eiro). 

Budžeta rādītāji kultūras nozarē 2020. gadā 

Izdevumi 2020. gadā 1 167 127 eiro apmērā, t.sk.: 

Kultūras nodaļa 170 756 eiro, 

 t.sk. valsts mērķdotācija kolektīvu vadītājiem 7930 eiro. 

Piltenes Mūzikas skola 101 464 eiro, 

 t.sk. mērķdotācija 54 787 eiro. 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola 110 650 eiro, 

 t.sk. mērķdotācija 44 771 eiro. 

Novadpētniecības ekspozīcijas 25 473 eiro. 

Bibliotēkas 284 658 eiro. 

Kultūras un tautas nami 410 203 eiro. 

Pārējie ar brīvā laika pavadīšanu un informācijas sniegšanu iedzīvotājiem saistītie izdevumi 63 923 eiro. 

 

   Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un līdz ar to publisku pasākumu rīkošanas ierobežošanu 

Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2020. gadā tika koriģēts un pasākumi notika, vadoties no 

pieļaujamā apmeklētāju skaita pasākumos. 

   Nozīmīgākie pasākumi bija pagastu svētki (11 pagasti, 1 pilsēta). 2020. gadā novadā notika 346 pasākumi 

(2019. gadā 522 pasākumi). 

   Pasākumu un kultūras aktivitāšu piedāvājumā tika izmantoti  sociālie tīkli, tehnoloģijas (valsts svētki, 

izklaides pasākumi attālināti). Tika izmantotas kultūras un tautas namu ēkas, izvietojot maināmas izstādes 

namu logos.  

 

Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola        Ventspils novada Piltenes Mūzikas skola                      

2019./2020. m.g. 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības programma Audzēkņu 

skaits 

Vizuāli plastiskā māksla 32 

Vijoles spēle 2 

Klavierspēle 11 

Flautas spēle 5 

Saksofona spēle 4 

Trompetes spēle 3 

Trombona spēle 1 

Eifonija spēle 1 

Audzēkņi kopā 59 

Skolu beigušo skaits 9 

Izglītības programma Audzēkņu 

skaits 

Klavierspēle 9 

Kora klase 5 

Flautas spēle 11 

Ģitāras spēle 13 

Vijoles spēle 6 

Audzēkņu skaits mācību gadā: sākumā – 44, 

beigās –  42. 

Skolu beigušo skaits (specialitātes):  

3 audzēkņi. 

Skolēnu skaits, kuri turpinās mācības 

mūzikas un mākslas specialitātēs: 2 audzēkņi 

Skolēni, kuri piedalījušies konkursos:  

13 audzēkņi. 
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Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums  
    

   Uzsākot 2020. gadu, novada bibliotēku galvenās darba prioritātes bija nodrošināt kvalitatīvus 

informācijas pakalpojumus visiem interesentiem, saglabāt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, uzlabojot 

to kvalitāti, apkopot un popularizēt vietējās nozīmes kultūras un vēstures mantojumu, aktivizēt bibliotēku 

kā socializācijas vietu, piedāvājot dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes ar iesaistīšanās iespējām. 

 

   2020. gada marts un tālākie notikumi (Covid-19 uzliesmojums, ārkārtējās situācijas izsludināšana, dažādi 

pakalpojumu pieejamības, pulcēšanās ierobežojumi) ieviesa korekcijas visos plānos. Pandēmijas laikā 

bibliotēkas bija vienas no nedaudzām iestādēm, kuras bija atvērtas, nemainot darba laikus. Tikai gada 

nogalē tās tika slēgtas apmeklētājiem. Pavasarī, ārkārtas situācijas laikā, bibliotēkas ierobežoja brīvpieeju 

krājumam. Lasītāju apkalpošana notika gan klātienē, gan attālināti. Pieprasīts pakalpojums bija e-

konsultācijas, grāmatu pasūtīšana attālināti. Pēc pieprasījuma vairākas bibliotēkas nodrošināja grāmatu un 

seriālizdevumu piegādi uz mājām.  

 

   Epidemioloģiskās situācijas dēļ īpaši pieauga sociālo tīklu loma bibliotēku pakalpojumu popularizēšanai, 

attālinātas grāmatu izvēles veicināšanai. Bibliotēku vietnēs – Facebook, Instagram, Twitter, Draugiem.lv 

tika izveidotas jaunumu fotoizstādes, tematiskas izlases, popularizēta autorizēšanās iespēja elektroniskajā 

katalogā, E-grāmatu bibliotēka, dažādas lasītāju-domubiedru grupas, kas cits citam dod padomus 

interesantas un vērtīgas lasāmvielas izvēlē. 

 

   Pēdējo gadu novada bibliotēku galveno rādītāju kopējā dinamika ir lejupslīdoša. Samazinās lietotāju, 

apmeklējumu skaits un izsniegums. Tas skaidrojams gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, gan 

dzīvesvietas un dzīvesveida izmaiņām. Visus negatīvos rādītājus pastiprinājuši arī ārkārtējā situācija valstī 

saistībā ar Covid-19 izplatību.  

 

   Pasākumu atcelšanas un pulcēšanās ierobežojumu dēļ nav notikuši dažādi pasākumi skolēnu 

piesaistīšanai, bērni un jaunieši nav izmantojuši bibliotēkas telpas brīvā laika pavadīšanai. Arī vecākās 

paaudzes lasītāju nevēlēšanās riskēt ar inficēšanos publiskās telpās ir viens no faktoriem, kas ietekmēja 

bibliotēkas un īpaši pasākumu apmeklēšanu arī tajā laika periodā, kad publiski pasākumi drīkstēja notikt.  

 

   Būtiski samazinājies periodisko izdevumu izsniegumu skaits. Tomēr grāmatu izsniegums pagājušajā 

gadā ir pieaudzis par 1%, liecinot par to, ka lasītāju ieradumi izrādījušies pietiekami noturīgi un tieši 

grāmatu lasīšana kļuva pat intensīvāka. Bibliotēkas lietotāji, kad ierobežojumi to neliedza, izmantoja arī 

bibliotēkas tehniskās iespējas – veica izdrukas, skenēšanu, kopēšanu, rēķinu apmaksu i-bankā, saziņu ar 

valsts un pašvaldības institūcijām.  

 

   Aizvadītajā gadā par “3td e-grāmatu bibliotēkas” pieejamību tika informēts gandrīz katrs apmeklētājs. 

KISC dotā statistika liecina, ka pieaudzis gan lasītāju, gan lasīto grāmatu skaits. Uzrunājot lasītājus, viņi 

atzinīgi novērtējuši šo pakalpojumu, bet tai pašā laikā atzīmēja, ka priekšroku dod fiziskai grāmatai. 

 

Novada bibliotēkas skaitļos 
2020 

Dinamika, salīdzinot 

ar 2019. gadu (+/- %) 

Finansiālie rādītāji (EUR) 

Kopā  264382 +7 

Pašvaldības finansējums 264354 +7 

Citi ieņēmumi: t.sk. maksas pakalpojumi 263 -12 
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   Pārskata periodā divās bibliotēkās – Piltenē un Popē – veikti remontdarbi. Pašā gada nogalē uz citām 

telpām pārcēlās Tārgales bibliotēka. Vides labiekārtošanas būvdarbos Usmā un Zlēkās sakārtota teritorija 

ap bibliotēkām un nodrošināta pieejamība arī personām ar kustību traucējumiem. 

 

   Bibliotēkas savu krājumu komplektēšanai izmanto pašvaldības piešķirto finansējumu, kas aizvadītajā 

gadā bija 24 737 eiro un ir samazinājies par 6,6%. Pašvaldība noteikusi krājuma komplektēšanai 

nemainīgas summas, un šajā pārskata periodā netika atļauti budžeta grozījumi par labu krājuma 

komplektēšanai. Grāmatu cenas ir palielinājušās, tāpēc iegādāto grāmatu skaits kļūst mazāks. Arī 

periodisko izdevumu cenas ir pieaugušas, un noteiktā finansējuma robežās var abonēt mazāku izdevumu 

skaitu. 

    

   Pārskata periodā par 2% palielinājies jaunieguvumu skaits; tieši grāmatu jaunieguvumi par 13%. Tam 

par pamatu ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītais vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām, kurā Ventspils reģiona bibliotēkas saņēma 232 nosaukumu grāmatas 789 

eksemplāros (6547 eiro).  

 

   Vērtīgs ir arī LNB dāvinājums “Bērnu žūrijas programmā”, kurā bibliotēkas saņēma 178 grāmatas. No 

kopējā jaunieguvumu skaita valsts dāvinājumi sastāda 32%. Abi dāvinājumi nodrošināja latviešu 

daiļliteratūras un jo īpaši bērnu grāmatu skauta pieaugumu. 

   Pārskata periodā krājuma inventarizācija veikta 3 bibliotēkās – Ugālē, Piltenē un Tārgalē. 

 

Krājuma komplektēšana 24737 -7 

t.sk. grāmatām 17649 -1 

t.sk. bērnu grāmatām 15977 -9 

periodiskajiem izdevumiem 8760 -1 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 

iedzīvotāju  
2.15 -5 

Bibliotēku krājumu rādītāji (skaits) 

Jaunieguvumi 7729 +2 

t.sk. grāmatām 3019 +13 

t.sk. bērnu grāmatām 607 +76 

periodiskajiem izdevumiem 4679 -5 

Izslēgtie dokumenti 10086 +533 

Krājuma kopskaits 99262 -2 

Bibliotēku pamatrādītāji 

Iedzīvotāju skaits 11531 -1 

Lasītāju skaits 2891 -10 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 956 -10 

Apmeklējumu skaits 41766 -17 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 11950 -37 

Izsniegums kopā 86123 -8 

t. sk. grāmatas 38468 +1 

t. sk. periodiskie izdevumi 43051 -20 

t. sk. bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 7231 -15 

Lasītāji % no iedzīvotāju skaita  25% -8 
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   Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi bibliotekāriem ļāva pievērsties darbiem, kuriem aizņemtajā ikdienā 

laika nepietiek. Bibliotēkas intensīvāk strādāja pie novadpētniecības materiālu kārtošanas, papildināšanas 

un jaunu materiālu veidošanas. Novadpētniecisko materiālu digitalizēšanas jomā pieaudzis digitalizēto 

dokumentu kolekciju skaits (+10), digitalizētas vairāk kā 1635 fotogrāfijas. Pavisam kopā bibliotēkās ir ap 

120 kolekciju un 6336 fotoattēlu. Tie ir pieejamas lokāli uz lietotāju datoriem, kam blakus novietoti 

informatīvi bukleti vai reklāmas lapiņas. Īpaši aktīvi bibliotēkas izmantojušas LNB Digitālās bibliotēkas 

Periodika.lv kolekciju un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzi. 

 

2020. gada nozīmīgākie notikumi novada bibliotēkās 

   Aizvadītajā gadā daudziem plāniem un iecerēm svītru pārvilka ārkārtējās situācijas pasludināšana valstī. 

Pulcēšanās aizlieguma dēļ pārskata periodā notika vien trīs bibliotēku darbinieku klātienes semināri. 

Vasarā, kad ierobežojumus atcēla, veiksmīgi izdevās noorganizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz jauno 

Talsu Galveno bibliotēku. Vērtīgas idejas un spilgtus iespaidus deva arī Pastendes un Spāres bibliotēku, 

daiļamatnieku klubiņu un Spāres muižas apmeklējums. 

   Tomēr ārkārtējā situācija radīja arī jaunas, pozitīvas iespējas pilnveidoties pašiem, izmantojot piedāvātās 

iespējas mācīties un klausīties attālināti dažādas tiešsaistes mācības, lekcijas, seminārus un konferences. 

Visvērtīgākais ieguvums bija Kultūras ministrijas atbalstītie semināri bibliotēku un muzeju speciālistu 

digitālo prasmju attīstībai, kuros 5 novada bibliotēku darbinieki apguva prasmes tiešsaistes pasākumu 

organizēšanā un virtuālo izstāžu veidošanā. Iegūtās prasmes deva drosmi arī pašām noorganizēt pirmos 

tiešsaistes seminārus MS Team platformā. Pirmais izmēģinājums bija Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 

lasījums novada bibliotekāriem. Ziemassvētku seminārā novada bibliotekāri jau tiešsaistē dalījās ar 

apsveikumiem, testiem Kahoot! un Mentimeter vietnēs. 

   Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu,  apbalvojumu “Ventspils novada 

pašvaldības atzinības raksts” saņēma Zlēku bibliotēkas vadītāja Pārsla Bože – par sirdsdegsmi tiešajā darbā 

un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošan –ā un Jūrkalnes pagasta audēju pulciņš “Kodes” 

– par aktīvu darbību seno prasmju saglabāšanai un māku ieinteresēt jauno paaudzi. Pulciņa vadītāja ir 

Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja Ligita Kalniņa. 

   Ventspils reģiona galvenā bibliotēka turpināja iesaistīt novada bibliotēkas VKKF konkursam iesniegto 

projektu “Rakstnieks lauku bibliotēkā” realizēšanā. Līdz ārkārtas situācijas valstī pasludināšanai tika 

noorganizētas piecas tikšanās ar autoriem: Laimdotu Junkaru Vārves bibliotēkā, Andru Manfeldi Užavas 

pamatskolā, Eviju Gulbi Ances pamatskolā, Māri Runguli Puzes bibliotēkā un Popes bibliotēkā ar Lauru 

Vinogradovu pat divām auditorijām. Atbilstoši noteiktajiem sociālās (fiziskās) distancēšanās un 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem rudenī izdevās noorganizēt pārējās četras tikšanās ar rakstniekiem 

– noteiktai, ierobežotai auditorijai. Ar Inesi Zanderi Ugāles bibliotēkā  tikās 3. klases audzēkņi, ar Aivaru 

Kļavi Piltenes bibliotēkā tikās 6. klases tīņi. Kristīne Ulberga Usmas bibliotēkā un Inguna Dimante Zlēku 

kultūras namā tikās jau tikai ar personalizētiem apmeklētājiem. 

 

   Ances bibliotēkā par tradīciju kļuvušas bibliotēkas dienas pamatskolas skolēniem. To laikā norisinājās 

erudīcijas konkurss “Grāmatu tārps” visām klašu grupām. Rudenī skolēniem tika organizētas spēles ar 

interneta rīka Kahoot! palīdzību. Pirmo reizi bibliotēka pieteica savu dalību kā kopā skatīšanās vieta sarunu 

festivālam „LAMPA”. 

   Jūrkalnes bibliotēka apkopojusi materiālus par Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas priesteriem 

un baznīcu laika posmā no 1865. gada līdz mūsdienām un izdevusi  Jāņa Priedoliņa grāmatu “Savējie 

sapratīs”. Sadarbībā ar Alsungas vidusskolu septembrī notika jauks pasākums “Dzeja man”. Veiksmīgākie 

bibliotēkas popularizējošie pasākumi pārskata periodā bija tikšanās ar Lindu Zulmani lasītāju klubiņā un 

vasarā ar Marinu Kosteņecku Jūrkalnes Vējturu namā.  
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   Piltenes bibliotēkā sadarbībā ar kultūras namu tika noorganizēts stāstu vakars “Žiga ceļojumi”, kuru 

apmeklēja liels skaits Žigimanta Krēsliņa ceļojumu aprakstu, grāmatu un bloga cienītāju, to vidū daudz 

jauniešu. Iedzīvotāji aktīvi izmantoja bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu – nodot makulatūru. Sociālajos 

tīklos Facebook un Draugiem.lv  bibliotēka regulāri ievietoja pasākumu fotogalerijas, jauno grāmatu un 

tematisku izstāžu fotogalerijas. 

   Popes bibliotēkā lasītāji atzinīgi novērtēja pasākumu “Mēs savā novadā” – filma par mazbānīti, tikšanās 

ar Ances pamatskolas skolotāju Selgu Puriņu un Guntas Grietēnas dzejas grāmatas prezentēšana izraisīja 

klātesošo apmeklētāju atmiņu stāstus. 

   Ventspils novada pašvaldības projektu konkursam “Mēs savā novadā 2020” jau ceturto gadu Puzes 

bibliotēka sadarbībā ar Puzes attīstības veicināšanas biedrību ”Niedre” iesniedza projektu “VĒL VIENS 

SOLIS Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un digitalizācijā” ar mērķi 

iekļauties UNESCO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā – kultūras mantojuma dokumentēšanā un 

saglabāšanā nākamajām paaudzēm.  Projekta laikā rīkotas trīs talkas, izveidoti un uzstādīti baneri 

ceļotājiem redzamās vietās Blāzmā un Stiklos. Bibliotēka sāka sevi sāk parādīt Facebook sociālajā tīklā. 

Tā kā Puze ir neliels pagasts un kultūras dzīve noris ļoti cieši visās pagasta iestādēs, tad lapa ir izveidota 

kopā ar Puzes kultūras namu. Lapas nosaukums arī ir “Puzes kultūra”. 

   Laba sadarbība Tārgales bibliotēkai izveidojās ar pirmsskolas bērnu grupām. Janvārī bērni iepazinās ar 

pasakām par ziemu, marta sākumā ar grāmatām par dzīvniekiem. Oktobrī pasākums “Rudentiņš bagāts 

vīrs” tika rīkots brīvdabas estrādē. Ar grāmatu apskatu „Dabas veltes veselībai” bibliotēka piedalījās 

Tārgales senioru pasākumā, kas bija veltīts kulinārijas klubiņa “Tārgales ķēķis” pirmā gada jubilejai. 

   Ugāles bibliotēkas jaunā novadpētniecības materiālu kolekcija par bijušo drenu cauruļu rūpnīcu “Usma” 

iekļauta LNB Digitālās bibliotēkas “Industriālajā mantojumā”. Popularizējot novadpētniecības krājumu un 

iniciatīvas grupas “Tak-U-gāle” aktivitātes (atjaunot senās takas, kas savienos daudzos Ugāles vēsturiskos 

centrus), bibliotēkā notika pasākums “Pa Ugāles senajām takām”. Septembrī bibliotēku apmeklēja kolēģi 

no Dobeles novada, lai iepazītos ar Ugāles bibliotēkas novadpētniecības darbu. Tika sagatavota 

prezentācija, kura atspoguļoja novadpētniecības darba virzienus, prioritātes un veiksmes stāstus. Dobeles 

novada bibliotekāri ar interesi skatīja izstādi “Reiz Ugālē bija rūpnīca “Usma”” un izvaicāja par tās 

veidošanas darba gaitu. 

   Usmas bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem bija iespēja iepazīt karameļu darbnīcu Jelgavā un gūt jaunas 

zināšanas par ķiploku audzēšanu un to pārsteidzoši plašo pielietojumu “Ķiploku Pasaulē” Olaines novadā. 

Adventes laikā notika tradicionālā Ziemassvētku rokdarbu izstāde. Šoreiz lielu tās daļu aizņēma SAC 

”Krustceles” iemītnieku darinājumi – apgleznotas šamota figūriņas un izstāde izstādē – Ugāles Mākslas 

studijas dalībnieces Irēnas Lakšes “Skatiens uz Spāres muižu šodien gleznās”. 

   Rudenī uz pirmo tikšanos ar Užavas bibliotēku tika aicināti gan pirmsskolas grupiņas bērni, gan jaunāko 

klašu skolēni. “Bibliotēkā var ne tikai lasīt” un “Grāmatas gaida lasītājus” pasākumu laikā bērniem tika 

uzdāvinātas grāmatzīmes un diploms – “Pateicība par bibliotēkas noteikumu ievērošanu un iepazīšanos ar 

grāmatu izsniegšanas kārtību”. Bibliotēka aktīvi darbojas sociālajos tīklos – twiterī un instagramā, 

izveidojot tematiskās mapes par svētkiem, grāmatu jaunumiem un pasākumiem. Ir izveidotas arī virtuālo 

konkursu mapītes, kuras lasītāji joprojām papildina. Atsaucību guva virtuālā fotoakcija “Es lasu mājās” un 

fotokonkurss “Rudens Užavā”. Brīvā dabā skolas ābeļdārzā ar ļoti kuplu apmeklētāju pulciņu notika 

tematiskā pēcpusdiena “Tik mirklis vien”, veltīts Dzejas dienām. 

   Vārves bibliotēkā gada sākumā un oktobrī turpinājās sadarbība  ar PII “Zīļuks”. Pārskata periodā tika 

plānots un daļēji realizēts projekts “Vecās avīzes jaunā dzīve”. Šī projekta sadarbības partneri bija Piņķu 

PII “Saimīte” piecgadnieku grupa “Rakari” un Vārves PII “Zīļuks” vecākā grupa. No veciem žurnāliem un 

avīzēm bērni kopā ar audzinātājām veidoja dažādus darbiņus. Ar izveidotajiem darbiņiem varēja iepazīties 

bibliotēkā izstādē, diemžēl Rakaru viesošanās bibliotēkā un Vārves bērnudārzā izpalika. Bibliotēkas draugi 
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tikās, lai dalītos maizes cepšanas gudrībās – cepot maizi, daloties maizes cepšanas pieredzēs. Iesaistot 

vietējo sabiedrību, tika izveidota izstāde “Pupiņu varavīksne”. 

   Ziru bibliotēkā tika izveidota fotoizstāde “Sēnes”, kurā ar savām fotogrāfijām piedalījās Ziru pagasta 

iedzīvotājas L. Jēka, S. Andersone un M. Purekle. Kopumā tika digitāli lejupielādētas, apstrādātas un 

aprakstītas 114 sēņu fotogrāfijas, kuras uzņemtas Ziru pagasta apkaimē. Bibliotēka iesaistīja jaunākos 

lasītājus “Droša interneta” nedēļas pasākumos. QR kodu meklēšanas spēlē bērniem bija jāatklāj apslēptie 

burti, jāizveido jautājumi un jāsniedz atbilde. Mazo lasītāju ierosināta, notika papīra leļļu gatavošanas 

darbnīca. Veiksmīga bija Ziru pagasta iedzīvotājas Līgas Jēkas kolekcijas izstāde “Vardes”. Ziru vardes 

paviesojās arī citās Ventspils novada bibliotēkās (Ancē, Puzē, Piltenē, Zlēkās) un priecēja to apmeklētājus. 

   Pašvaldības Kultūras projektu konkursā atbalstītā projekta “Teātra dzīve Zlēkās” ietvaros Zlēku 

bibliotēka izveidoja 4 albumus un noorganizēja izstādi “Teātra dzīve Zlēkās”. Gada lielākais pasākums 

bija grāmatas “Katru dienu ar piesitienu” atvēršanas pasākums “Divi Andri”, kurā ar apmeklētājiem Zlēku 

kultūras namā tikās ar Zlēkām un novadu saistītie literāti Andris Grīnbergs un Andris Akmentiņš. 

Bibliotēka noorganizēja divus fotokonkursus – “Mans mājas mīlulis” (8 dalībnieki), “Rudentiņš – bagāts 

vīrs” (5 dalībnieki). Fotogrāfijas un stāstus bērni iesūtīja WhatsApp. 

   Zūru bibliotēka čaklākajiem lasītājiem noorganizēja vasaras ekskursiju, lai iepazītu Dundagas novadu 

un apmeklēt Kolkas ragu. Apmeklētākie pasākumi bija Lāčplēša dienas piemiņas pasākums, Latvijas 

proklamēšanas 102. gadadienai veltīts pasākums “Lai dod mums Dievs, ka mūžam varam, mēs laikmetiem 

un laikiem garām traukt”, kā arī Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums. 

 

6.3. Sociālā dienesta darbības rezultāti  
 

Sociālā pālīdzība un sociālie pakalpojumi  

   Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ir sociālās drošibas sistēmas sastāvdaļa, kuras uzdevums ir 

garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt 

īpašas dzīves grūtības.  

   Sociālā darba nozīmīgais resurss ir profesionāls sociālais darbinieks. Sociālo darbu Ventspils novada 

Sociālajā dienestā nodrošina 15 sociālā darba speciālisti. 

   Lai nodrošinātu sociālā darba pakalpojumu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, darbojas 12 pieņemšanas 

punkti pagasta pārvaldēs. Sociālajā dienestā strādā 3 sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem un 

viens darbinieks darbam ar pilngadīgām personām. 

   Sociālā darba speciālistu kompetences paaugstināšanai 2020. gadā tika nodrošināti semināri un 

supervīzijas atbilstoši likumdošanā noteiktajam.  

   Salidzinot ar 2019. gadu (559 739 eiro), 2020. gadā (551 451 eiro) izdevumi ir samazinājušies.  

 

   Sociālās palīdzības pabalstus saskaņā ar novada palīdzības koncepciju var saņemt ģimenes (personas), 

kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.  Tā kā šo personu skaits samazinās, salīdzinot ar 2019. gadu, 

tās ir 228 trūcīgās ģimenes (personas) un 220 maznodrošinātās ģimenes (personas), bet 2020. gadā 149 

trūcīgās ģimenes (personas) un 201 maznodrošinātā ģimene (personas), tad arī pabalstu izmaksai izlietotie 

līdzekļi salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājušies. 

 

   Sociālais dienests piešķir arī pašvaldības palīdzības pabalstus: pabalstu jaundzimušā aprūpei, pabalstu 

politiski represētām personām, apbedīšanas pabalstu, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 

iestādē daudzbērnu ģimenēm, pabalstu mācību grāmatām un kancelejas precēm daudzbērnu ģimenēm, 

pabalstu veselības aprūpei, dzīvokļa pabalstu vientuļajiem vecuma pensiju saņēmējiem, pabalstu 

elektroenerģijas pieslēgumam, vienreizēju pabalsts audžuģimenei . 
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Nr. Pabalsta veids  2019. gada 

eiro  

Ģimenes 

(perosnas)  

2020. gada 

eiro 

ģimenes 

(personas)  

1  Garantētais iztikas minimuma 

pabalsts  

35 732 95 38 093 80 

2 Dzīvokļa pabalsts  71 821 411 68 994 397 

3 Sociālās garantijas bāreņiem  6450 10 6388 12 

4 Atlīdzība audžuģimenei 33 386 11 29 588 10 

5 Pabalsts pensionāru/invalīdu 

aprūpei  

3570 17 3270 13 

8 Pabalsts ēdināšanas izdevumu 

segšanai izglītības iestādē 

23 636 149 8066 90 

9 Vienreizējs pabalsts mācību 

piederumu iegādei  

12 151 215 1225 209 

10 Veselības aprūpes pabalsts  9193 257 8667 249 

11 Apbedīšanas pabalsts  4992 19 4038 16 

12 Pabalsts jubilejās 7090 179 7090 189 

13 Pabalsts politiski represētām 

personām  

3480 114 3330 111 

15 Pabalsts bērna piedzimšanas 

gadījumā  

25 400 102 23 600 105 

16 Ārkārtas /krīzes situācijā  2800 10 2447 15 

17 Pabalsts jauna elektroenerģijas 

sistēmas pieslēguma ierīkošanai  

1153 2 0 0 

Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas 

(SOPA)  

 

   Lai nodrošinātu indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī 

maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un cilvēks pēc iespējas ilgāk varētu dzīvot savās mājās, tiek 

nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums. Šo pakalpojuma nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu 

apvienība”, 2019. gadā pakalpojuma saņēma 20 personas, izlietoti  26 322 eiro, 2020. gadā 15 personas, 

izlietots 17 878 eiro.  

 

   Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, dienas 

centra pakalpjumu sniedz nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām 

“Cimdiņš””. 2020. gadā pakalpojumu saņēma 7 bērni, izlietoti 7000 eiro, 2019. gadā pakalpojumu saņēma 

8 bērni, izlietoti 7000 eiro. 

  

   Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 

2020. gadā palielinājies pakalpojumu saņēmēju skaits. 2020. gadā 66 personas, izlietoti 243 666 eiro, 2019. 

gadā 62 personas, izlietoti 220 889 eiro. 

   Valsts apmaksāts Asistenta pakalpojums 2019. gadā nodrošināts 57 personām ar invaliditāti, 2020. gadā 

65 personām ar invaliditāti.  

 

   Sociālais dienests nodrošina un organizē krīžu centra pakalpojumus ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, 

2020. gadā tika nodrošināti pakalpojumi 2 pieaugušām personām un 9 nepilngadīgiem bēniem, psihologa 

pakalpojums vardarbībā cietušiem nepilngadīgiem bērniem 2020. gadā nodrošināts 15 bērniem.  
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Nakts patversmes pakalpojumus 2020. gadā  nodrošināts 2 personām, izlietoti 1516 eiro.  

 

   Sadarbībā ar biedrību “Atvērtās durvis”  ESF projekta “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības 

sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” ietvaros 2020. gadā tika 

sniegts atbalsts 350 trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (personām). Projekta gaitā noorganizēti 

pasākumi par budžeta plānošanu, kā var pagatavot gardu ēdienu no pārtikas pakām. 

 

6.4. Bāriņtiesas darbības rezultāti  
 

   Ventspils novada Bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa)  ir Ventspils novada pašvaldības izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem, publisko tiesību 

principiem un Ventspils novada domes apstiprinātu nolikumu.  Tieslietu ministrija bāriņtiesām sniedz 

metodisko palīdzību apliecinājumu izdarīšanā, mantojuma lietu kārtošanā un apsardzībā. Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) uzrauga bāriņtiesu darbību bērnu un aizgādnībā esošu 

personu tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz metodisku palīdzību, kā arī bāriņtiesai ik gadu sniedz 

statistikas pārskatu VBTAI par bāriņtiesas darbu iepriekšējā gadā. 

 

 Bāriņtiesas darbības teritorija ir Ventspils novada administratīvā teritorija, kur bāriņtiesas pieejamība 

nodrošināta 12 pašvaldības pagastos. 

 Bāriņtiesas sastāvā strādā priekšsēdētāja, četri pilna darba laika bāriņtiesas locekļi un divi nepilna darba 

laika bāriņtiesas locekļi. Visam bāriņtiesas sastāvam ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība. Nelielu daļu 

bāriņtiesas lietvedības kārto Ventspils novada pašvaldības administrācijas norīkots darbinieks. 

 

Atbilstoši lietu paraugsarakstam bāriņtiesa ir iekārtoti lietu reģistri un reģistrācijas žurnāli, kurus 

pastāvīgi papildina ar attiecīgu informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Pildot savas funkcijas, katrā lietā bāriņtiesa pieprasa, iegūst un sagatavo dokumentus tiesiska un 

objektīva lēmuma pieņemšanai. Ar bāriņtiesas darbības noteikumiem ir noteikts personu loks, kuras drīkst 

iepazīties ar bāriņtiesas  lietvedības dokumentiem. 

Bāriņtiesa sekmīgu savu uzdevumu veikšanai  un motivētu lēmumu pieņemšanai iegūst dažādus 

pierādījumus: ziņas, informāciju no trešajām personām, psihologiem, ģimenes ārstiem, narkologa, psihiatra 

atzinumus, veic pārrunas, dzīves apstākļu pārbaudes, noformējot sarunas protokolus, pārbaužu aktus. 

Bāriņtiesa sagatavo pieprasījumus attiecīgajām iestādēm, kuras var sniegt nepieciešamās ziņas par 

personām.  

 

Bāriņtiesai ir pieeja Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC) Sodu reģistram un Pilsonības un 

Migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra datu bāzei, Valsts vienotajai datorizētajai 

Zemesgrāmatai, Bāriņtiesai ir jāsniedz ziņas PMLP tiešsaistē par visiem bāriņtiesas pieņemtajiem 

lēmumiem par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa 

iecelšanu, par aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu, kā arī par aizgādņa iecelšanu 

vai atlaišanu.  

    Bāriņtiesa trīs darbdienu laikā visu informāciju ievada PMPL Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, bāriņtiesai 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām atkārtoti ir jāievada ziņas par nepilngadīgām personām IeM IC 

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS). Audžuģimeņu atbalsta sistēma (AGIS), kurā 

arī ir jāievada dati gan par audžuģimeni, tās ģimenes locekļiem un ievietotajiem bērniem. Abās IeM IC 

sistēmas dati ir regulāri jāaktualizē.  
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2020. gadā Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros ir sagatavojusi, reģistrējusi un nosūtījusi 463 vēstules, 

pieprasījumus, atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām. Lielu daļu dokumentu bāriņtiesa nosūta elektroniskā 

veidā, kas veicina darba operativitāti, kā arī samazina pašvaldības izmaksas. Bāriņtiesa saņēmusi un 

reģistrējusi 535 ienākošās korespondences vienības (vēstules, informācija, iesniegumi). 

 

Bāriņtiesā 2020. gadā bija 101 aktīva lieta, kurā ir jāveic uzraudzība un dažādas obligātās darbības - 

pārbaudes, viedokļu noskaidrošanas, par veiktajām darbībām, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, 

jāsagatavo pārbaužu akti, tikšanās apraksti, protokoli. 

 

Pašvaldība ir nodrošinājusi bāriņtiesu ar  transportu, lai bāriņtiesa varētu veikt savus uzdevumus - 

pārbaudīt personu dzīvesvietas. Bāriņtiesas savstarpēji sadarbojas savu uzdevumu veikšanai, tāpēc 

bāriņtiesa ir veikusi pārbaudes dzīvesvietās un skaidrojusi personu, tajā skaitā bērnu viedokļus, citu 

bāriņtiesu uzdevumā. Bāriņtiesa ik gadu veic personu ar ierobežotu rīcībspēju pārbaudi dzīvesvietās – 

ģimenēs vai aprūpes iestādēs, uzklausa šo personu viedokli un pārbauda dzīves apstākļus, par ko noformē 

sarunas protokolus un pārbaudes aktus.  

    Pēc nepieciešamības dzīves apstākļu pārbaudes notiek kopā ar Ventspils novada Sociālo dienestu un 

Valsts policijas inspektoriem.  

 

     2020. gads veica korekcijas bāriņtiesas darbā, ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saskaņā 

ar COVID-19 izplatību apstākļus,  tāpēc daļēji  nācās mainīt apmeklētāju pieņemšanas kārtību, sēžu norises  

kārtību un dzīves apstākļu pārbaužu kārtību. 

 

Bāriņtiesas darbinieki 2020. gadā Latvijas pašvaldību mācību centrā (LPMC) pilnveidoja savas 

zināšanas gan obligātajās 24 stundu zināšanu pilnveides apmācībās, kuru mācību programmas paraugu 

izstrādā VBTAI un to tēmas pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju apstiprina 

VBTAI priekšnieks, kā arī citus seminārus. Bāriņtiesas priekšsēdētāja atkārtoti saskaņā ar izmaiņām 

normatīvajos aktos pilnveidoja zināšanas un apguva profesionālās izglītības pilnveides programmu (192 

stundas). 

Bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedrs (turpmāk Asociācija). Asociācijas mērķis 

ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt 

priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas 

pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu 

darbā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir Asociācijas valdes locekle. 

 

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana, atņemšana 

 

   Bērnu aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, ja bāriņtiesa konstatē kādu no Civillikuma 203. pantā 

un Bāriņtiesu likuma 22. pantā norādītajiem apstākļiem. 

   2020. gadā  Bāriņtiesa aizgādības tiesības pārtraukusi 6 personām, no tām 4 tēviem un 2 mātēm. Minēto 

personu aizgādībā kopā bija 6 bērni. 

   Visos gadījumos, kad tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, bāriņtiesa par pieņemto lēmumu ir informējusi 

Sociālo dienestu, lūdzot sniegt palīdzību bērna vecākiem, lai veicinātu bērnu atgriešanos ģimenē. 

   2020. gadā 2 bērnu pārtrauktās aizgādības tiesības bāriņtiesa atjaunoja 1 vecākam. 

   Par 5 personām 2020. gadā celta prasība tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu. Aizgādības tiesības 

atņemtas 2  personām, kuru aizgādībā bija 3 bērni. Par 3 personām tiesvedība turpinās.  

   Aizgādības tiesības ar tiesas spriedumu 2020. gadā netika atjaunotas nevienam vecākam. 
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Ārpusģimenes aprūpe 

 

   Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas slimības dēļ lūguši 

nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), bāriņtiesa 

lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam – aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. 

   2020. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 32 Ventspils novada pašvaldības bērni, no kuriem 

audžuģimenēs 9, aizbildņu ģimenēs 21, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 2 

bērni. 

   Ventspils novadā līdz 2020. gada 31. decembrim audžuģimenes statuss ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts 3 

audžuģimenēm. Ventspils novada audžuģimenēs ir ievietots 1 novada bērns un 2 bērni no citām 

pašvaldībām. Ārpus Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti 8 Ventspils novada bērni. 

   21 Ventspils novada bērns atrodas aizbildnībā. 2020. gadā aizbildnība nodibināta 3 bērniem un 1 bērna 

aizbildnības lieta saņemta pārraudzībā no citas pašvaldības. Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērnu 

radinieki vai bērnam emocionāli tuvi cilvēki. Aizbildnības 2020. gadā izbeigusies 4 bērniem, kuri kļuvuši 

pilngadīgi. 

   Institucionālā aprūpē atrodas 2  bērni ar smagām veselības problēmām, un šī iemesla dēļ nav iespējams 

bērniem nodrošināt citu, piemērotu ārpusģimenes aprūpes veidu – nodot aizbildnībā vai ievietot 

audžuģimenē.  

2020. gadā bāriņtiesa 4 personas ir atzinusi par adoptētājiem, un Kurzemes rajona tiesa apstiprinājusi 

2 bērnu adopciju. 

 

Aizgādnība 

 

   Aizgādnībā esoši cilvēki ir personas, kurām tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas 

izskatīšanā tiesā, sniedz pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Kad spriedums 

par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu stājies likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa 

iecelšanu personai. 

   2020. gada 31. decembrī Bāriņtiesas pārraudzībā bija 34 aizgādnībā esošas personas. 2 personām ar 

ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis. 4 aizgādņi 2020. gadā atlaisti no aizgādņa pienākumu pildīšanas. 

Bāriņtiesa uzrauga, vai aizgādņi darbojas atbilstoši aizgādnībā esošo personu interesēm. 

 

Nepilngadīgo mantu lietu pārraudzība 

 

Pamatojoties uz Civillikumā noteikto, bez bāriņtiesas atļaujas vecāki bērnu vārdā nevar pieņemt vai 

atraidīt mantojumu, dāvinājumu vai kā citādi rīkoties ar bērna mantu. 2020. gadā pieņemti 5 lēmumi par 

atļauju bērnam iegūt īpašumu, pieņemt mantojumu, pārdot bērnam piederošu mantu. Ventspils novada 

Bāriņtiesa veic bērna mantisko tiesību ievērošanu, pieprasot bērna vecākiem norēķinu par mantas 

pārvaldību, kā arī veicot bērnam piederošā nekustamā īpašuma apskati. 

 

Citas lietas 

 

Bāriņtiesa pieņemti lēmumi arī citos gadījumos, piemēram, vecāku strīdos par nodokļu atvieglojumu 

piemērošanu par bērniem, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnus, par 

valsts sociālo pabalstu izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, par ārpusģimenes 

aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, un citi. 
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Pēc tiesu pieprasījuma sniegti 3 atzinumi – par atsevišķas aizgādības noteikšanu, par saskarsmes tiesību 

kārtības noteikšanu un par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu. 

Izskatītas 2 lietas un pieņemti lēmumi par bērna uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm. 

 

 Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi pēc tiesas uzaicinājuma piedalījušies 24 

tiesas sēdēs Kurzemes rajona tiesā. Bāriņtiesa bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde atzinuma 

un viedokļa sniegšanai, gan bērna pārstāvis kriminālprocesā. Bāriņtiesa piedalījusies tiesas procesos par 

aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, atzinumu sniegšanai 

par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu 

pilngadīgām personām, kuras atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī izdarījušas noziedzīgus  nodarījumus.  

 

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

sūdzības, sniegta palīdzība personām, kuras pēc palīdzības vērsušās bāriņtiesā. Bāriņtiesas darbinieki 

sniedz bezmaksas juridisku palīdzību bāriņtiesas kompetences jautājumos. Bāriņtiesa iesaistījusies 

gadījumu risināšanā, kad aizskartas bērnu intereses un tiesības, sadarbībā ar Sociālo dienestu, izglītības 

iestādēm, pašvaldības policiju, valsts policiju, ārstniecības personām un citiem speciālistiem veikti 

pasākumi, lai novērstu bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un sniegtu ģimenei nepieciešamo atbalstu.  

 Saskaņā ar  Bāriņtiesu likuma 17. panta 4. daļu novada Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar citām bāriņtiesām, 

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

sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Uzturlīdzekļu garantijas fondu, Valsts probācijas dienestu, 

Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, un citām iestādēm,  

lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.  

 Pieņemtie lēmumi 

 

2020. gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 69 lēmumus: 

Lietās  par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu 10 

Par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 4 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 3 

Par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas 6 

Par personu atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai 2 

Par bērna ievietošanu audžuģimenē 2 

Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 1 

Par audžuģimenes pilnvarošanu pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna intereses 7 

Par adopciju bērna interesēs 2 

Par personu atzīšanu par adoptētājiem 2 

Par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē 1 

Par aizgādņa iecelšanu personai 3 

Par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas 4 

Par aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma pārskatīšanu 1 

Par aizgādņa iecelšanu mantojumam 2 

Par viesģimenes statusa piešķiršanu 1 

Par bērna uzvārda ieraksta maiņu 2 

Par atzinuma sniegšanu tiesai par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu 1 

Par atzinumu sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no aizgādības tiesībām 3 

Par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu, piešķiršanu 4 

Par atļauju pieņemt bērna vārdā mantojumu 1 
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Par atļauju rīkoties ar bērnam piederošu mantu  2 

Par atļauju bērnam šķērsot LR robežu 1 

Par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā. 1 

Par atļaujas došanu vecākam rīkoties ar nepilngadīgā kontu  2 

Citi lēmumi 2 

 

2020. gadā neviens Bāriņtiesas lēmums nav  pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā.  

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana  

   Bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, sniedz 

palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā. Bāriņtiesā 2020. gadā ir veikti  404 

apliecinājumi. Sagatavotas un apliecinātas  pilnvaras un  piekrišanas par to, ka  nepilngadīgs bērns var 

patstāvīgi izbraukt ārpus Latvijas robežām, sastādīti un apliecināti nostiprinājuma lūgumi par nekustamā 

īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā vai grozījumiem Zemesgrāmatā, veikti citi Bāriņtiesu likumā 

noteiktie apliecinājumi: darījumu aktu projektu sastādīšana, dokumentu kopiju, norakstu vai izrakstu 

apliecināšana, parakstu apliecināšana uz dokumentiem, līgumiem, vienošanās, apliecinātas dokumentu 

kopijas. Iekasēta valsts nodeva kopā  3845 eiro, kas  ieskaitīta pašvaldības budžetā. 

 

6.5. Būvvaldes darbības rezultāti  

           Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2020. gada laikā veiktie darba apjomi 

Izsniegtās būvatļaujas 

  Būvniecības stadija Skaits 

Būvatļaujas Apstiprināta būvatļauja 15 

Projektēšanas nosacījumi izpildīti (akceptēts būvprojekts) 45 

Būvniecības uzsākšanas nosacījumi izpildīti 43 

Kopā 103 

Būvinspektoru sastādītie Atzinumu par pārbaudi 349 

Ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti Skaits 

  Nosaukums  

Būvniecības 

veids 

Atjaunošana 6 

Jauna būvniecība 72 

Nojaukšana 7 

Novietošana 1 

Pārbūve 36 

Cits 1 

Kopā 123 

Vienkāršotā būvniecības procedūra (Apliecinājuma kartes, Paskaidrojama raksti) 

Būvniecības veids Skaits 

Cits 2 

Atjaunošana 11 

Ierīkošana 9 

Jauna būvniecība 112 

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 6 

Nojaukšana 11 

Novietošana 31 

Pārbūve 24 

Vienkāršota atjaunošana 10 

Vienkāršota fasādes atjaunošana 16  
Kopā 232 
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  Vidi degradējošas būves statusa piemērošana  Skaits 

Piemērota 3% nodokļa likme 8 

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 11 

Izsniegtas izziņas par būves neesību 20 

Izsniegtās izziņas par būves faktisko stāvokli 2 

Apsekotās publiskās būves (viesu mājas, kempingi), kuru uzraudzība 

nepiekrīt Valsts kontroles birojam 87 

Apsekotās daudzīvokļu dzīvojamās mājas 25 

Sarakste ar juridiskām, fiziskām personām 101 

Sadarbība ar valsts kontroli 

1. Izstrādāts un iesniegts valsts kontrolei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsekošanas pllāns līdz 2023. gadam 

2. Izstrādāts un iesniegts valsts kontrolei publisko ēku apsekošanas plāns 

Līdzdalība Ventspils novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanā 

Būvvalde piedalās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pārstrādes procesā 

 

6.6. Komunālās saimniecības darbības rezultāti  
 

Komunālās infrastruktūras sakārtošana 

 

• Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve, pārbūve un teritorijas ieejas kāpņu laukuma remonts 

pašvaldības nekustamā īpašumā “Puzes pamatskola”, Puzes pagastā, Ventspils novadā – 19 705,99 

eiro. 
• Kanalizācijas pievadu izbūve ēkai Skolas ielā 3 Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā – 

7116,29 eiro. 
• Meliorācijas drenāžas sistēmas pārbūve pašvaldības īpašumā Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā – 16 135,58 eiro. 
 

Nekustamo īpašumu sakārtošana 

 

   Ēku pārbūves, teritoriju labiekārtošana, telpu remontu, komunālo objektu remontu darbi pa pašvaldības 

budžeta līdzekļiem un Valsts kases aizņēmumu veikti 1 287 768,00 eiro apmērā 83 objektos. 
Nozīmīgākie objekti: 

• Nekustamā īpašuma “Auseklīši” teritorijas teritorijas labiekārtošana Usmā, Usmas pagastā, 

Ventspils novadā – 129 235,79 eiro. 
• Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā, Zlēku pagastā, 

Ventspils novadā – 228 584,72 eiro. 
• Fasādes atjaunošana “Mežrūpnieki” Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā – 55 040,17 eiro. 
• Rotaļu laukumu atjaunošana, papildināšana ar rotaļu elementiem Ances, Tārgales, Ugāles ciemā, 

Vārves pagasta Ventavas ciemā, Ventspils novadā – 42 411,74 eiro. 
• Fasādes remonts un ieejas lieveņu izbūve PII “Taurenītis”, Piltenē, Ventspils novadā – 61 511,71 

eiro. 
• Jumta siltināšana Ugāles vidusskolas internāta korpusam Skolas ielā 5A Ugālē, Ventspils novadā – 

50 997,87 eiro. 

• Klašu, kabinetu un telpu remonts Piltenes vidusskolā, Ventspils novadā – 46 265,27 eiro. 

• Dzīvojamā fonda dzīvokļu remonts Ventspils novada pašvaldības īpašumos – 47 526,79 eiro. 

• Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā, Ventspils novadā – 90 317,22 eiro. 
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6.7. Ieguldījumi pašvaldības ceļos un ielās 
 

   Ventspils novada kopējais ceļu garums ir 783,20 km, no kuriem melnais segums ir 51,39 km, un ielu 

platība – 66 623 m2. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana notiek par Valsts autoceļu fonda līdzekļiem.  

   Novada ceļu un ielu uzturēšanai 2020. gadā saņemti Valsts autoceļu fonda līdzekļi – 538 038 eiro. 

Līdzekļu atlikums uz 01.01.2021.g. ir 197 052 eiro. 2020. gadā ceļu un ielu tīkla uzturēšanai izlietoti  436 

773 eiro. 

   Lielākie objekti ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, kuri izbūvēti par budžeta un ES fondu 

līdzekļiem: 

• Pašvaldības autoceļa Va-60 “Vārves darbnīcas” pieslēgums autoceļam P108 Ventspils–Kuldīga–

Saldus pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā – 48 193,66 eiro. 
• Maija ielas seguma atjaunošana Piltenē, Ventspils novadā – 65 714,862 eiro. 
• Pašvaldības autoceļu un ielu remonts (bedrīšu remonts, grants seguma atjaunošana), Ventspils 

novada pagastos – 226 794,02 eiro. 
• Gājēju tilta pār Irbes upi atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā – 168 250,49 eiro. 

 

6.8. Sabiedriskā kārtība  
 

Ventspils novada Administratīvajā komisijā izskatītās lietas 2020. gadā 

(APK – Administratīvo pārkāpumu kodeksa saistoši noteikumu pants) 

 

APK   

izskatīts 

 

Uzlikts sods  

 

Izbeigtas 

93.p.1.d. Elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslās noteikto 

aprobežojumu pārkāpšana 

2 2  

152.p. Būvniecības noteikumu pārkāpšana 11 7 4 

171.1p.1.d., 

2.d.  

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to 

izdarījis nepilngadīgais 

2 2  

172.p.3.d. Par alkoholisko dzērienu vai tabakas 

izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes 

tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs 

vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas 

lietošanai 

2 2  

172.2p. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu 7 6 1 

172.4p.1.d. Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu 

vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to 

izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj 

1 1  

173.p.1.d., 3.d.  Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 5 5  

179.p.4.d. Par kūlas dedzināšanu 2 2  

186.p.2.d. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu 8 8  

202.p.1.d., 2.d. Par apzināti nepamatotu speciālo dienestu 

izsaukšanu 

5 5  

 Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 

3 2 1 

Aizsargjoslu 

likuma 

665.p.2.d. 

Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem noteikto 

aprobežojumu pārkāpšana 

1 1  
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BTAL 

77.p.2.d. 

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu 

vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to 

izdarījis bērns 

2 2  

BTAL 

78.p.1.d. 

Par smēķēšanu vai bezdūmu tabakas 

izstrādājumu lietošanu, ja to izdarījis bērns 

1 1  

BTAL 

83.p.1.d. 

Par septiņu gadu vecumu nesasnieguša bērna 

atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījusi 

persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību 

1 1  

Kopā  53 47 6 

 

6.9. Ieguldījumi un sasniegumi sportā  
 

   Ventspils novada pašvaldība ir aktīva Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece ar iespēju piedalīties 

dažādos veselību veicinošos pasākumos, piesaistot Eiropas Sociālo fonda finansējumu. ESF projekta nr. 

9.2.4.2/16/I/054 “Sveiks un vesels Ventspils novadā” ietvaros 2020. gadā tika turpināti dažādi sporta un 

veselību veicinoši pasākumi, aktivitātes: iedzīvotāju apmācība ārstnieciskajā vingrošanā.  

 

   Skolu audzēkņi turpināja iesākto peldētapmācības un slidošanas prasmju pilnveidošanu. Novada 

iedzīvotājiem bija iespēja divas reizes nedēļā apmeklēt peldēšanas nodarbības. Pašvaldībā sporta darbu 

vada sporta darba organizatori, viņu mērķis ir piedāvāt un  iesaistīt novada iedzīvotājus dažādās sporta 

aktivitātēs, veicināt aktīvās atpūtas attīstību un virzību novadā. 

 

   Sporta padomes uzdevums ir ieteikt un izstrādāt priekšlikumus izskatīšanai Sporta komisijā; izvērtēt 

sporta un aktīvās atpūtas darbību novadā; izstrādāt priekšlikumus par budžeta līdzekļu pieprasījumu 

ikgadējā finansējuma saņemšanai sporta pasākumiem un sporta aktivitāšu  organizēšanai pieaugušajiem, 

kā arī veidot pasākumu kalendāro plānu. Diemžēl daudzas iecerētās un ieplānotās idejas tika atceltas dēļ 

situācijas valstī saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, kas attiecas uz masu pasākumiem. 

 

   Nodarbības un sacensības tika plānotas skolu sporta bāzēs, kā arī organizatoru izveidotajos sporta 

laukumos. Pēc kalendārā plāna tika plānoti 29 novada čempionāti un turnīri: nakts turnīrs 3 x 3, volejbolā, 

futbolā, pludmales volejbolā,  galda tenisā, moto sacensībās. Pagastu organizatori rīkoja vietējās sacensības 

pagastos.  

 

   Veiksmīgi darbojas triāla klubs „Karters”, kurš plānoja organizēt republikas čempionātus un sacensības 

jauniešiem. Ugāles vidusskolas skolēni turpināja piedalīties projektā “Sporto visa klase”. Ļoti veiksmīgi 

tika noorganizēts plānotais sporta pasākums “Piltenes skrējiens – 2020”. 

 

   Tika piešķirtas naudas balvas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā. Novadā 

uzlabojusies sporta objektu infrastruktūra –  modernizētas Piltenes un Ugāles trenažieru zāles, uzstādīti āra 

trenažieri. Nodota ekspluatācijā mūsdienīga Ugāles sporta manēža ar kvalitatīvu sporta inventāru. 

 

   Ventspils novada pašvaldība finansiāli par kopējo summu 21 885 eiro atbalstījusi – “Matisons Runner’s 

Club”, VK “Ventspils” sieviešu un vīriešu klubus, novusa klubu, hokeja klubu, JK “Demora”, biedrību 

“Usmas jahtklubs”, biedrību ”Boreas”, biedrību “Krauķi”, Jūrkalnes motokrosa sacensību organizēšanu, 

dalību kērliga sacensībās. 

   Papildus tika piešķirti 36 615 eiro elektroniskās laika iekārtas iegādei, rezultātu tablo un visu basketbola 

grozu nomaiņai Zūru pamatskolā. 
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Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) 

  BJSS savu darbu veic 5 novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, kur nokomplektētas 17 mācību 

treniņu grupa, ar  264 audzēkņiem. Viņiem ir iespēja paaugstināt savu sportisko meistarību vieglatlētikā, 

piedaloties valsts, reģionu un starptautiska mēroga sacensībās.  

   Latvijas Republikas ziemas, vasaras čempionātos, kā arī atklātajās vieglatlētikas sacensībās dažādās 

vecuma grupās tika izcīnītas dažāda kaluma medaļas, bet sakarā ar Covid-19 situāciju valstī daudzas 

sacensības tika atceltas un mācību treniņu procesam bija dažādi ierobežojumi, kas kopskatā ir atstājis 

iespaidu uz izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.  

   Ar labiem panākumiem sporta skolas audzēkņi startējuši U14, U16, U18 un U23 Latvijas izlases sastāvā, 

izcīnot godalgotas vietas. Piedalījāmies arī starptautiskajā vieglatlētikas turnīrā.   

   Ventspils novada BJSS organizēja atklātās sacensības vieglatlētikā dažādās vecuma grupās. Latvijas 

2020. gada labāko vieglatlētu sarakstā iekļauti 5 sporta skolas audzēkņi un 6 Latvijas Republikas izlases 

sastāvā dažādās vecuma grupās.  

 

7.0 Pasākumi informēšanai par pašvaldības darbību  

   2020. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par uzņēmējdarbību, izglītību, kultūru, 

sportu un vairākām citām aktivitātēm novadā. Iedzīvotājiem ir nodrošināta plaša informācijas avotu izvēle, 

jo jaunumus viņi var uzzināt novada domes informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”, domes 

tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv, Ventspils vietējā laikrakstā “Ventas Balss” reģionālajā un valsts 

mēroga televīzijā un radio. Par novada aktualitātēm informācija tika sniegta ziņu aģentūrām, interneta 

portāliem, pašvaldību savienības izdevumam “Logs” u.c. Īsziņas tiek ievietotas “Twitter” vietnē, plašāka 

informācija – portālā “Draugiem.lv” un “Facebook”  īpaši izveidotajā Ventspils novada pašvaldības sadaļā. 

Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks regulāri atbildot uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem. Saziņa ar 

žurnālistiem notiek arī ikdienā – sagatavojot preses relīzes un palīdzot sagatavot konkrētus sižetus.     

 

   2020. gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja izdot bezmaksas ikmēneša informatīvo izdevumu, kurš 

iznāca reizi mēnesī. Visi izdevumi, arī iepriekšējos gados iznākušie, apskatāmi novada interneta mājaslapā 

www.ventspilsnovads.lv. Ventspils novada domes mājaslapā regulāri ievietota un atjaunota iedzīvotājiem 

aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan par iepirkumiem un izsolēm, un projektu norisēm, kā 

arī jaunākajiem saistošajiem noteikumiem, domes sēdēm utt.  

 

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

nolikumu) iekļaušana mājaslapā un informatīvajā izdevumā atvieglo vietējo iedzīvotāju iespējas iepazīties 

ar tiem. Mājaslapā tiek izziņots kārtējās domes sēdes laiks un darba kārtība, var uzzināt par saistošo 

noteikumu projektiem, ir pieejama informācija par pašvaldības pārvaldes struktūru, pašvaldības 

uzņēmumiem un iestādēm, pašvaldības sadarbības partneriem. Tāpat mājaslapā un informatīvajā izdevumā 

tiek sniegta informācija par lielākajiem pašvaldības īstenotajiem projektiem, izziņota detālplānojuma 

objektu publiskā apspriešana u.c. 

 

   Lai iedzīvotāji varētu saņemt izsmeļošu informāciju no pārvalžu vadītājiem par vairākiem 

saimnieciskiem jautājumiem, kā arī saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem un plānotajiem kultūras, 

izglītības un sporta pasākumiem, turpinājās prakse rīkot regulāras ikmēneša informatīvās sanāksmes 

pašvaldības pārvaldnieku un iestāžu vadītājiem, pēc vajadzības pieaicinot konkrētus speciālistus. Šādi 

regulāri pasākumi padara efektīvāku pašvaldības iekšējās informācijas apriti un informācijas sniegšanu 

sabiedrībai. 

 

   Novada domes pārstāvji piedalījušies arī neformālās sarunās ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, lai 

izzinātu viedokli dažādu jautājumu risināšanā. 2020. gadā Ventspils novada domes deputāti pagastos 

organizēja individuālas pieņemšanas, kurās iedzīvotāji varēja izklāstīt deputātiem savas problēmas un 

izteikt ierosinājumus.   

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

8.1. Novada domes lēmums par 2020. gada konsolidēto pārskatu  
 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2020. GADA PĀRSKATU (30.04.2021.) 

(A. Āķis) 

 

   A. Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājam 

A. Āķim. 

   A. Āķis informē par lēmuma projektu. 

   Priekšlikumu un iebildumu nav. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par 

grāmatvedību” 13. panta trešo daļu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību“ 4. pantu un 30. panta trešo 

daļu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”, atklāti balsojot: PAR –10 balsis (A. Mucenieks, G. Mačtams, A. Jaunsleinis, A. Fetlers,  

A. Matisons, A. Azis, M. Dadzis, I. Apsītis, A. Vārpiņš, A. Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2020. gada pārskatu, sastāvošu no  sekojošiem 

dokumentiem: 

1. Apstiprināt vadības ziņojumu, 1. pielikums. 

2. Apstiprināt “Pārskatu par finansiālo stāvokli”, 2. pielikums. 

3. Apstiprināt “Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem”, 3. pielikums. 

4. Apstiprināt “Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu”, 4. pielikums. 

5. Apstiprināt “Naudas plūsmas pārskatu”, 5. pielikums. 

6. Apstiprināt Finanšu pārskata pielikumus: 

1. Apstiprināt “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts”, 6. pielikums. 

2. Apstiprināt “Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts”, 7. pielikums. 

3. Apstiprināt “Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts”, 8. pielikums. 

4. Apstiprināt “Finanšu pārskata posteņu strukturēts skaidrojums”, 9. pielikums. 

7. Apstiprināt "Budžeta izpildes  pārskatu", 10. pielikums. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2020. gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (J. Krilovskim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ventspils novada pašvaldības 2020. gada Publiskais pārskats Lappuse 49 

  

 8.2. Neatkarīgu revidentu ziņojums 

 

 

 

Ventspils novada pašvaldības domei   

Dokumenta datums ir tā    
elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                             Nr.14/P   
 

                  Mūsu atzinums ar iebildi par konsolidēto finanšu pārskatu   

   Esam veikuši Ventspils novada pašvaldības, reģ.nr. 90000052035, (“Pašvaldība”) pievienotajā gada  
pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats  ietver:   

    pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance);   
    pārskatu  par  darbības  finansiālajiem  rezultātiem  par  gadu,  kas  noslēdzās  2020.  gada  31.   

decembrī;   
    pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;   
    naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;   
    finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības   

uzskaites  principu  aprakstu,  gada  pārskata  sagatavošanas  principu  aprakstu  un  finanšu   
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.    

   Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi  
pievienotais konsolidētais, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru  
priekšstatu par Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās  
darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās  2020. 
gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344  „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”.    

                  Atzinuma ar iebildi pamatojums   

   Veicot pārskata gada slēguma inventarizāciju,  pašvaldības nekustāmie īpašumi ir vērtēti pēc to  
vienības lietošanas mērķa VZD sistēmā, nevis pēc tā, kādam mērķim pašvaldība ir nolēmusi izmantot  
konkrēto aktīvu. Līdz ar to secinām, ka nekustāmo īpašumu izvērtēšana pēc lietošanas mērķa un pēc  
būtības nav veikta ne uz gada sākumu, ne gada beigām. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku un zemju  vērtība 
uz 2020.gada 31.decembri bija 15,72 milj. EUR, bet uz 2019.gada 31.decembri 15,88 milj.  EUR. Jau 
vairākus pārskata periodus pēc kārtas, nav veikta pazemes aktīvu inventarizācija un to  lietošanas mērķa 
izvērtējums. Pazemes aktīvu vērtība uz 2020.gada 31.decembri bija 0,52 milj. EUR,  bet uz 2019.gada 
31.decembri 0,52 milj. EUR.    

   Pamatojoties  uz  augstāk  minēto,  mums  nebija  iespējams  noteikt  kādas  vērtību  un  daudzumu  
korekcijas būtu jāveic pašvaldības ilgtermiņa ieguldījuma postenī “Zeme, ēkas un būves”, sadaļā  
“Pazemes  aktīvi”  un  “Dzīvojamo  un  nedzīvojamo  ēkas  un  zemes”  pēc  stāvokļa  uz  2020.gada  
31.decembri un uz 2019.gada 31.decembri.     

   Saskaņā   ar   Revīzijas   pakalpojumu   likumu,   mēs   veicām   revīziju   ievērojot   Latvijā   atzītos  
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti  šajos 
standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu  pārskata 
revīziju”.  

 

  
   Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes  
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības  
standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir  
piemērojamas  mūsu  veiktajai  konsolidētā  finanšu  pārskata  revīzijai.  Mēs  esam  ievērojuši  arī  
Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp  
Starptautiskajos  Neatkarības  standartos)  noteiktos  pārējos  profesionālās  ētikas  principus  un  
objektivitātes prasības.   

   Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu  
atzinumam ar iebildi.   
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                 Ziņošana par citu informāciju   

   Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:   

    vadības ziņojums, kas sniegts pievienotā gada pārskatā,   
    budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.   

   Cita  informācija  neietver  konsolidēto  finanšu  pārskatu  un  mūsu  revidentu  ziņojumu  par  šo  
konsolidēto finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu  
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu  
ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.   

   Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un,  to 
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no  mūsu 
revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.   

   Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas  un izpratni par  
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu  
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā  būtu 
jāziņo.   

                 Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām    

   Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir  
sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata  
sagatavošanas kārtība” prasībām.    

   Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:   

    vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats,   
sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un   

    vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.   
344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.    

               Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto 
finanšu pārskatu    

   Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,  
sagatavošanu  saskaņā  ar  Ministru  Kabineta  2018.  gada  19.  jūnija  noteikumiem  Nr.  344  „Gada  
pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu,  lai 
būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu  izraisītas 
būtiskas neatbilstības.   
 
   Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt  
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju  
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības  
pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.   

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu  
pārskata sagatavošanas pārraudzību.   

                   Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu revīziju   

   Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur  
kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts  
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta  
saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties  
krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās  katra  
atsevišķi  vai  visas  kopā  varētu  ietekmēt  saimnieciskos  lēmumus,  ko  lietotāji  pieņem,  pamatojoties 
uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.   

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un  
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:   

    identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai   
kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku   
mazināšanai,  kā  arī  iegūstam  revīzijas  pierādījumus,  kas  sniedz  pietiekamu  un  atbilstošu   
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības,   
ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas,   
dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai   
iekšējās kontroles pārkāpumus;  
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    iegūstam  izpratni  par  iekšējo  kontroli,  kas  ir  būtiska  revīzijas  veikšanai,  lai  izstrādātu   
konkrētajiem  apstākļiem  atbilstošas  revīzijas  procedūras,  nevis  lai  sniegtu  atzinumu  par   
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;   

    izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un   
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;   

    izdarām  secinājumu  par  vadības  piemērotā  darbības  turpināšanas  principa  atbilstību  un,   
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība   
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju   
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta   
uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda   
informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu.   
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma   
datumam.  Tomēr  nākotnes  notikumu  vai  apstākļu  ietekmē  Pašvaldība  savu  darbību  var   
pārtraukt;   

    izvērtējam vispārējo  konsolidētā  finanšu  pārskata izklāstu,  struktūru un saturu,  tajā skaitā   
pielikumā atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā   
pamatā esošos darījumus un notikumus;   

    iegūstam  pietiekamus  un  atbilstošus  revīzijas  pierādījumus  par  Pašvaldības  konsolidācijā   
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu.   
Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam   
pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.    
 
   Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto  
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem  
iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.  
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