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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 2021. gadā strādāja 

saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu, nodrošinot 

pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu 

resursus.  

 

   2021. gadā Ventspils novadā bija reģistrēti 11 184 

iedzīvotāji, kas ir par 3,2 % vairāk nekā 2020. gadā. 

Ņemot vērā, ka pēdējo 3 gadu laikā iedzīvotāju 

skaita samazinājuma tempam ir tendence 

samazināties, tad šobrīd ir vērojams iedzīvotāju 

skaita palielinājums. Izvērtējot iedzīvotāju skaita 

dinamiku ilgākā termiņā, jāsecina, ka attiecībā pret 

2009. gadu iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 12,8 %, ko izraisa negatīvais dabiskais 

pieaugums un migrācijas saldo.    Viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir mazināt iedzīvotāju 

skaita samazināšanās tendenci un stabilizēt iedzīvotāju aizplūšanas tempu. 

   Ventspils novada pašvaldības budžets 2021. gadam tika sastādīts ar mērķi nodrošināt optimālu finanšu 

resursu izmantošanu novada attīstībai.  

 

   Visu 2021. gadu turpinājās COVID-19 pandēmijas globālā ietekme gan uz saimniecisko darbību, gan uz 

sadzīves procesu norisi, kas ieviesa neplānotas korekcijas pašvaldības darbā. Ņemot vērā pašvaldībai 

pieejamo kredītresursu samazināšanos, arī investīciju apjoms pašvaldības infrastruktūrā ir mazinājies, bet 

joprojām veikti ieguldījumi dažādos objektos un realizēti vairāki projekti. 

 

   Ventspils novada pašvaldībā darbu uz laiku pārtrauca lielākā daļa izglītības iestādes un kultūras iestādes. 

Mācību process skolās tika organizēts attālināti, periodiski tika slēgtas pirmskolas izglītības iestādes, liela 

daļa pašvaldības darbinieku strādāja attālināti. Līdz ar to samazinājās daļa izdevumu – tādi kā skolēnu 

pārvadājumi, izdevumi kultūras pasākumiem u. c. Vienlaikus pieauga izdevumi, lai nodrošinātu personu 

veselības aizsardzību un valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu, kā arī skolēnu, skolotāju un citu 

pašvaldības darbinieku darba apstākļu nodrošināšanu darbam attālināti.  

   Laikā, kad skolēniem netika nodrošinātas pusdienas mācību iestādēs, pašvaldība izsniedza pārtikas pakas 

ar produktiem. Šie notikumi nav atstājuši būtisku ietekmi uz Ventspils novada pašvaldības ieņēmumiem – 

iedzīvotāju ienākumu nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2021. 

gadu Ventspils novadā nedaudz samazinājies. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir pabeigusi vairāku gadu laikā realizēto komunālo pakalpojumu, namu 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkciju deliģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “VNK serviss”. 

2021. gada rudenī šo pakalpojumu sniegšanu Piltenes pilsētā, Tārgales un Jūrkalnes pagastos pašvaldība 

uzticēja SIA “VNK Serviss”. 

 

   Administratīvi teritoriālā reforma Ventspils novada pašvaldību 2021. gadā būtiski neskāra, bet noteikts, 

ka Ventspils valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas civilās aizsardzības, 

izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.  
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   No 2022. gada 1. janvāra līdz 2029. gada pašvaldību vēlēšanu ievēlētās domes pirmajai sēdei jāsadarbojas 

arī pašvaldības mantas apsaimniekošanas, saimnieciskās darbības sekmēšanas, sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā paredz pēc 2029. gada pašvaldību vēlēšanām 

apvienot Ventspils valstpilsētas un Ventspils novada pašvaldību.  

   Ventspils novada dome 2021. gada 11. novembrī pieņēmusi lēmumu “Par Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai”. 

 

   Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA) pagājušajā gadā reģistrēja straujāko elektroenerģijas 

pieprasījuma pieaugumu, kas izraisīja strauju cenas paaugstināšanos. IEA ziņojumā teikts, ka tas varētu 

turpināties vēl trīs gadus, radot nopietnas sekas patērētājiem un valstu ekonomikai. Būtiski paaugstinājušās 

arī pārējo energoresursu cenas, kas nepieciešami siltumapgādes nodrošināšanai. Inflācija būtiski pieaugusi 

un saglabāsies augsta arī turpmākajos mēnešos, galvenokārt sakarā ar enerģijas izmaksu kraso kāpumu. 

Līdz ar to pieaugs komunālo pakalpojumu izmaksas un iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešama palīdzība 

šo pakalpojumu nodrošināšanai. 

 

   Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti Valsts kasē un divās komercbankās. Kredītresursi ir piesaistīti no 

Valsts kases, kas nodrošina pašvaldībai iespēju veikt būtiskas investīcijas novada infrastruktūrā, un 2021. 

gadā ar Valsts kasi noslēgti 13 līgumi par summu 1,2 milj. eiro. Kopējā Ventspils novada pašvaldības 

aizņēmumu (Valsts kase) atlikusī summa (neieskaitot procentu un apkalpošanas maksājumus) 

2021. gada 31. decembrī ir 15,9 milj. eiro, kas ir par 0,7 milj. eiro mazāk nekā 2021. gada sākumā, un 2,3 

milj. eiro mazāk nekā 2020. gada sākumā.  

 

   Pašvaldībai uz bilances datumu nav kavētu saistību. Lai mazinātu likviditātes risku un nerastos problēmas 

apmaksāt rēķinus par saņemtām precēm un pakalpojumiem, pašvaldības saistību apjoms procentos pret 

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

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

investīcijas projektu līdzfinansēšanai. 

 

Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
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2. Novada pašvaldības raksturojums 
 

2.1. Pašvaldības teritorija 
    

   Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, 

Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas 

jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada 

krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 92 km 

garumā. Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais 

novads Latvijā – tā platība ir 2457,56 km2.  

   Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances 

pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes 

pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles 

pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves 

pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un Piltenes 

pilsēta.  

   Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, Alsungas, 

Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas un Talsu novadu.  

 

   Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš A10 (E22) Rīga–Ventspils un dzelzceļa līnija Rīga–Ventspils, pa 

kuru tiek veikti kravu pārvadājumi.  

 

   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 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. 

 

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.  

 

   2021. gadā Ventspils novadā bija reģistrēti 11 184 iedzīvotāji, kas ir par 3,2 % vairāk nekā 2020. gadā. 

Ņemot vērā, ka pēdējo 3 gadu laikā iedzīvotāju skaita samazinājuma tempam ir tendence samazināties, tad 

šobrīd ir vērojams iedzīvotāju skaita palielinājums. Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku ilgākā termiņā, 

jāsecina, ka attiecībā pret 2009. gadu iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 12,8 %, ko 

izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. 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 

– 4,5 cilvēki/km2. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (12cilv./km2), visretāk – Ances pagasts (1,4 

cilv./km2).  
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 Iedzīvotāju galvenās vecumu grupas 2021. gadā bija šādas: darbspējas vecuma 63,4% (skaits palielinājies 

par 2,6 % salīdzinājumā ar 2020. gadu), līdz darbspējas vecumam – 15,5% (par 0,6 % mazāk nekā 2020. 

gadā), virs darbspējas vecuma – 21,1% iedzīvotāju, kas ir par 2,0 % mazāk 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 2021. gadā bija 6,1%. Tas 

ir samazinājies par 0,4 % nekā tas bija 2020. gadā. Lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā 

no 55 un vairāk gadiem, kā arī vecuma grupā no 30 līdz 34, 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 vai pieredzes trūkums, 

veselības problēmas. Bezdarbnieki darbspējas vecumā (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 iegūtai izglītībai atbilstošu darbavietu. Kā viena no galvenajām 

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

uzmanība. 

Ances pag. – 570 

Jūrkalnes pag. – 391 

Piltene – 873 

Piltenes pag. – 511 

Popes pag. – 916 

Puzes pag. – 758 

Tārgales pag. – 1700 

Ugāles pag. – 1958 

Usmas pag. – 539 

Užavas pag. – 505 

Vārves pag. – 1581 

Ziru pag. – 455 

Zlēku pag. – 427   
 

 

Ventspils novadā deklarēto iedzīvotāju dzimšanas/miršanas statistika 

 

9989
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2.3. Ekonomika  

 
2021. gadā pašvaldība turpināja sniegt individuālas konsultācijas uzņēmējiem un  fiziskām personām, kuras 

vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistot Eiropas Savienības un citus finansējumus, sadarbībā ar 

Lauku atbalsta dienestu, pašvaldību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 

Ventspils novads sadarbojas ar biedrību “Ziemļkurzemes biznesa asociāciju”, SIA “Latvijas Lauku 

konsultāciju centru”, Latvijas Investīciju un attīstības Ventspils filiāli u. c. organizācijām, aicinot 

uzņēmējus izmantot to sniegtos pakalpojumus, uzlabojot savu konkurētspēju un attīstību.  

Veicinot tūrisma jomas attīstību, tāpat kā katru gadu tika noslēgts līgums ar Ventspils valstspilsētas tūrisma 

un informācijas centru par sadarbību, kā arī tika veidoti reklāmas sižeti televīzijā un radio par Ventspils 

novada uzņēmējiem.  

Jau 8 gadu Ventspils novada pašvaldība atbalsta novada uzņēmējus, arī 2021. gadā tika izsludināt konkurss 

“Solis 2021”, uzņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji un fiziskās personas iesniedza savas biznesa idejas 

uzņēmējdarbības veicināšanai.  

2021. gadā, pirmo reizi izstrādāts un izdots Ventspils novada tūrisma ceļvedis ar karti. Ceļvedis tika izdots 

latviešu, krievu, angļu un lietuviešu valodā, popularizējot Ventspils novadu kā zaļu novadu ar bagātiem 

dabas resursiem un unikālu kultūras mantojumu.  

2021. gadā sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” un pavāru klubu tika 

organizēts konkurss “Novada garša 2021”, kurā piedalījās arī pārtikas ražotāji no Ventspils novada, tika 

uzteikti 2 novada uzņēmēji – z/s “Bišu dārzi” un SIA “Miesnieks”. 

 3. Ventspils novada dome 

3.1. Novada domes vadība un juridiskais statuss 
 

   Ventspils novadā pašpārvaldi un pašvaldības iedzīvotāju 

pārstāvību nodrošina to ievēlētā Ventspils novada dome, 

kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Ventspils novada dome  savu darbu 

organizē, ievērojot LR likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Ventspils novada pašvaldības nolikumu un 

citus normatīvos dokumentus. 

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

teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils 

novadā ir 12 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā Ventspils novada dome 

atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem: 6 deputāti pārstāv Zaļo un 

Zemnieku savienību: Aivars Mucenieks, Guntis Mačtams, Ilva Cērpa, Aigars Matisons, Ilze Judzika, Agris 

Bileskalns; 5 deputāti pārstāv partiju apvienību “Latvijas Reģionu apvienība”: Māris Dadzis, Dace 

Vašuka, Ints Apsītis, Elita Kuģeniece, Gatis Gāga; 4 deputāti  pārstāv apvienību “Tēvzemei un brīvībai / 

LNNK”: Gaidis Bože, Andis Zariņš, Andris Vārpiņš, Raitis Krūmiņš. 

 



Ventspils novada pašvaldības 2021. gada Publiskais pārskats Lappuse 8 

  

     Novada domes darbu vada novada domes priekšsēdētājs.  2021. gada 1. jūlijā:   

• 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 Andi 

Zariņu. 

   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 2021. gadā savu darbu ir virzījusi atbilstoši LR likumam “Par pašvaldībām” 

un Ventspils novada pašvaldības nolikumam – organizējusi novada pašvaldības autonomo funkciju un 

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

gadījumos veikusi pienākumus, kas saistīti ar novada, pilsētas un pagastu iedzīvotāju izglītības un sociālās 

palīdzības jautājumiem, kultūras iestāžu darbību un sniegusi šīm iestādēm metodisku palīdzību. Pārskata 

gadā sasauktas 23 novada domes sēdes (tai skaitā 10 ārkārtas sēdes), kurās pieņemti 277 protokollēmumi 

un apstiprināti 11 saistošie  noteikumi. 

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

LV-3601. 

3.2. Novada pašvaldības pārvaldes struktūra 
 

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

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

o Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 locekļu sastāvā, komitejas priekšsēdētājs 

Guntis Mačtams; 

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

Zariņš; 

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

komitejas priekšsēdētājs Andris Vārpiņš. 

      

   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; 
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o Administratīvo aktu strīdu 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 Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupa; 

o Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. 

 

   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. 
 

   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: 

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 – 1 

vidusskola, 8 pamatskolas, 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 5 pamatskolās – pirmsskolas grupas. 

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

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

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

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



Ventspils novada pašvaldības 2021. gada Publiskais pārskats Lappuse 10 

  

   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 348 darbinieku personas lietas. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem regulāri 

sniegtas konsultācijas personāla vadības, darba organizācijas, datu apstrādes un personāla lietvedības 

jautājumos.   

   2021. gadā saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu Ventspils novada pašvaldības administrācijā tika 

nodarbināti 78 darbinieki. 

   No visiem novada pašvaldības administrācijā strādājošiem 70,51 % ir sievietes, 29,49 % vīrieši un 

darbinieku vidējais vecums ir 54,15 gadi. Personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo šādi rādītāji: 

augstākā izglītība – 79,49 % (t.sk. 10 maģistra grādi), profesionālā vidējā izglītība – 11,54 %, vispārējā 

vidējā izglītība – 8,97 % pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem.  

   Apkopojot informāciju par pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 2021. gadā, piedaloties 

Latvijas Pašvaldību mācību centra, Valsts administrācijas skolas un citu institūciju rīkotajās tiešsaistes 

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 darbinieku. 

 

 

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: 

• Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta (Ventspils novada pašvaldība, Sociālais 

dienests un Annahites pamatskola); 

• Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu un dāvinājumu budžeta (Ventspils novada 

pašvaldība un Annahites pamatskola). 
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4.1. Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izpilde un gada plāns 
 

   Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta resursus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, 

pašvaldību un valsts budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, naudas līdzekļu 

atlikums uz pārskata perioda sākumu un aizņēmumu līdzekļi. 

   Pašvaldības 2021. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 17 milj. eiro, savukārt kopējie 

izdevumi sastāda 16 milj. eiro. 

 

Ventspils novada pašvaldības 2020. gada un 2021. gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde  

un 2022. gada plāns 

 

PAMATBUDŽETS 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR Plāns 

2020. gads 2021. gads 2022. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 17 485 471 16 982 871 14 921 210 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 7 860 375 7 982 103 7 283 993 

1.1.1. 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 
6 249 453 6 396 650 5 879 593 

1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 465 322 1 447 898 1 264 400 

1.1.3. Dabas resursu nodoklis 145 600 137 555 140 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 296 896 554 684 472 800 

1.2.1. 
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu 

no vēl nesamaksātās pirkuma daļas 
10 404 9 162 9 000 

1.2.2. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodeva 
19 890 22 448 21 300 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 5 940 4 847 6 000 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 45 614 42 457 36 500 

1.2.5. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

215 048 475 770 400 000 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
1 032 296 944 833 265 561 

1.4. Transferti 8 295 904 7 501 251 6 898 856 

1.4.1. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

105 078 7 841 0 

1.4.2. Valsts budžeta transferti 7 785 159 7 222 169 6 648 856 

1.4.3. Pašvaldību budžeta transferti 405 667 271 241 250 000 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām) 
15 299 151 16 024 461 19 155 409 

2.1. Atalgojums  6 423 003 6 951 095 6 640 574 

2.2. 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

1 566 583 1 664 304 1 624 902 

2.3. 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
8 718 11 401 35 794 

2.4. Pakalpojumi 2 582 429 2 138 256 4 342 253 

2.5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

1 144 177 1 001 791 1 166 545 

2.6. Izdevumi periodikas iegādei 9 763 9 927 11 899 

2.7. 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi 
85 769 83 398 82 172 

2.8. Procentu izdevumi 2 706 4 479 5 000 

2.9. 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem 
375 875 440 546 527 125 
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2.10. Sociālie pabalsti 700 657 805 089 1 046 643 

2.11. 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti 
588 667 586 647 611 247 

2.12. Pamatkapitāla veidošana 1 810 804 2 327 528 3 061 255 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
15 299 151 16 024 461 19 155 409 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 2 448 543 2 598 456 3 127 606 

3.2. Ekonomiskā darbība 1 005 054 1 338 251 2 794 677 

3.3. Vides aizsardzība 73 779 83 555 415 035 

3.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 932 585 2 207 787 3 700 513 

3.6 Atpūta, kultūra un reliģija 1 069 385 1 104 049 1 172 562 

3.7 Izglītība 6 876 737 7 645 282 6 520 434 

3.8 Sociālā aizsardzība 893 068 1 047 081 1 424 582 

 

   Pamatbudžeta ieņēmumi 

 

Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā bija 16 milj. eiro.  

 

2021. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra, % 

 

 
 

 

Ventspils novada pašvaldības 2021. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi sastāv no: 

 

• nodokļu ieņēmumiem 47 % jeb 8 milj. eiro – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (6,4 milj. eiro), 

nekustamā īpašuma nodokļa (1,4 milj. eiro) un dabas resursu nodokļa (137 tūkst. eiro); 

• transfertiem 44 % jeb 7,5 milj. eiro – mērķdotācijas izglītībai, ES finansējumi projektu īstenošanai, 

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

dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un citi transferti; 

• pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un citu pašu ieņēmumi 6 % jeb 945 tūkst. eiro 

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

pakalpojumiem un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem; 

• nenodokļu ieņēmumi 3 % jeb 555 tūkst. eiro – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi 

no īpašuma pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodokļu 

ieņēmumi

47%

Nenodokļu 

ieņēmumi

3%

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi

6%

Transferti

44%



Ventspils novada pašvaldības 2021. gada Publiskais pārskats Lappuse 13 

  

Pamatbudžeta 2021. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2020. gadu, milj. eiro 

 

 
 

   

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. gadā kopējie ieņēmumi samazinājušies par 2,9 % jeb 

502 tūkst. eiro. 

   Nodokļu ieņēmumi 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, ir palielinājušies par 1,5 % jeb 122 tūkst. eiro. 

Palielinājumu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir palielinājies par  147 tūkst. eiro.  

 

   Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, ir palielinājušies  par 86,8 % jeb 

258 tūkst. eiro, būtiskāko palielinājumu veido ieņēmumi no zemes, īpašuma pārdošanas.  

 

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

8,5 % jeb 87 tūkst. eiro. Lielākais samazinājums ir ieņēmumiem par komunāliem pakalpojumiem, kas 

skaidrojams ar komunālās saimniecības pakalpojumu sniegšanas nodošanu SIA “VNK serviss”. Pārējiem 

maksas pakalpojumu ieņēmumiem, salīdzinot ar 2020. gadu, ir palielinājums. 

 

   Kopējie ieņēmumi no valsts un pašvaldību transfertiem samazinājušies par 9,6 % jeb 795 tūkst. eiro. 

Lielākais samazinājums ir valsts budžeta transfertiem, kur lielākais samazinājums ir transferti no Eiropas 

Savienības līdzfinansētiem projektiem, kas samazinājušies par 61,2 % jeb 508 tūkst. eiro. 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 

 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā sastādīja 16 milj. eiro. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

izdevumiem. 

 

   2021. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra, % 
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veidošana

15%

Pārējie izdevumi

1%
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   Ventspils novada pašvaldības 2021. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējos izdevumus, kas sastāda 

16 milj. eiro veido:  

• atalgojums 43 % jeb 6,9 milj. eiro; 

• darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 % jeb 1,7 milj. eiro;  

• izdevumi par pakalpojumiem 13 % jeb 2,1 milj. eiro;  

• pamatkapitāla veidošana (nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi) 15 % jeb 2,3 milj. eiro;  

• materiālu un inventāra iegāde 6 % jeb 1 milj. eiro;  

• sociālie pabalsti 5 %  jeb 805 tūkst. eiro;  

• pašvaldību uzturēšanas izdevumi 4 % jeb 587 tūkst. eiro;  

• subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 3 % jeb 441 tūkst. eiro; 

• citi izdevumi 1 % jeb 109 tūkst. eiro. 

 

   Pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2020. gadu, milj. eiro 

 
   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. gadā izdevumi ir palielinājušies par 4,7 % jeb 725 tūkst. eiro.   

   Lielākais izdevumu palielinājums 8,2 % jeb 528 tūkst. eiro, salīdzinot 2021. gadu ar 2020. gadu, ir 

atalgojumam  un 28,5 % jeb 517 tūkst. eiro pamatkapitāla veidošanai.  

   Izdevumi par pakalpojumiem samazinājušies par 17,2 % jeb 444 tūkst. eiro, sociālie pabalsti 

palielinājušies par 14,9 % jeb 104 tūkst. eiro. Krājumu, materiālu un inventāra izdevumi samazinājušies 

par 12,4 % jeb 142 tūkst. eiro, savukārt par 17,2 % jeb 65 tūkst. eiro ir palielinājušies izdevumi dotācijām 

komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem. 

 

2021. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra 

(atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 
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   Funkcionālo kategoriju sadalījumā lielākais finansējums (48 % jeb 7,6 milj.  eiro no kopējiem 

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

pamatbudžeta izdevumiem 16 % jeb 2,6 milj. eiro aizņem vispārējo valdības dienestu funkcionālā 

kategorija, savukārt 14 % jeb 2,2 milj. eiro sastāda teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā 

kategorija. 8 % jeb 1,3 milj. eiro aizņem ekonomiskā darbība un 7 % jeb 1,1 milj. eiro aizņem atpūtas, 

kultūras un reliģijas funkcionālā kategorija. Mazāku izdevuma daļu 6,5 % jeb 1 milj. eiro sastāda sociālā 

aizsardzība, bet vides aizsardzībai izlietoti 0,5 % jeb 84 tūkst. eiro. 

 

Pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpilde salīdzinājumā ar 2020. gadu  

(atbilstoši funkcionālajām kategorijām), milj. eiro 

 

 
 

   Lielāko izdevumu palielinājumu atbilstoši funkcionālo kategoriju sadalījumam sastāda izglītība, 

palielinājums ir 11,2 % jeb 769 tūkst. eiro. Lielākais palielinājums ir kapitālie ieguldījumi Tārgales 

pamatskolā – projekts “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgalē”. 

 

   Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas funkcionālā kategorija ir samazinājusies par 24,7 % jeb 

725 tūkst. eiro, savukār, ekonomiskā darbībā palielinājums ir par 33,2 % jeb 333 tūkst. eiro. Sociālā 

aizsardzībā palielinājums ir 154 tūkst. eiro, bet vispārējos valdības dienestos 149  tūkst. eiro. 

 
   Pašvaldības konsolidētā 2022. gada budžeta plāns 

 

   Ventspils novada pašvaldības 2022. gada budžetā plānots, ka kopējie ieņēmumi būs 14,9 milj. eiro. 

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības 

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

2022. gadā plānoti 19,1 milj. eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 4,2 milj. eiro. 

   Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2022. gadam ir apstiprināti 1729 eiro apmērā, kas ir naudas 

līdzekļu atlikums uz gada sākuma. 

 

4.2. Pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izpilde 
 

   Pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta resursus veido ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumi un  naudas 

līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētais ziedojumu budžets sastāv no Ventspils novada pašvaldības 

un Annahites pamatskolas ziedojumu budžetiem. 

   Pašvaldības 2021. gada konsolidētā ziedojuma budžeta kopējie ieņēmumi ir 1,2 tūkst. eiro, savukārt 

kopējie izdevumi sastāda 1,7 tūkst. eiro.  
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Ventspils novada pašvaldības 2020. gada un 2021. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izpilde  

un 2022. gada plāns 

 

ZIEDOJUMU BUDŽETS 

Rādītāja nosaukums 
Izpilde, EUR 

Plāns, 

EUR 

2020. gads 2021. gads 2022. gads 

  IEŅĒMUMI KOPĀ 2 930 1 200   

1.1. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no juridiskām personām 
2 230 1 000   

1.2. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no fiziskām personām 
700 200   

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām) 
2 503 1 715 1 729 

2.3. Pakalpojumi 1 907 1 515 1 639 

2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs 
596 200 90 

  
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
2 503 1 715 1 729 

3.1. Vispārējie valdības dienesti 301 0   

3.2. Atpūta, kultūra un reliģija 1 881 1 515 1 132 

3.3. Izglītība 321 200 597 
 

 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumi 2021. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 59 % jeb 1,7  tūkst. eiro. 

   Ventspils novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumi 2021. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 31,5 % jeb 788  eiro. 

 

   Ziedojuma budžeta ieņēmumu struktūra norāda ieņēmumu posteņu procentuālo attiecību pret kopējiem 

ieņēmumiem. 

   2021. gada ziedojumu budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām – 

83 % jeb 1  tūkst. eiro –, un ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām – 17 % jeb 

200 eiro. 

 

Ziedojuma budžeta 2021. gada ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2020. gadu, eiro 

 

 
 

   Ziedojuma budžeta ieņēmumi no juridiskām personām salīdzinot ar 2020. gadu, ir samazinājušies par 

55,2 % jeb 1,2 tūkst eiro, bet ieņēmumi no fiziskām personām samazinājušies par 71,4 % jeb 500 eiro. 

 

   2021. 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 2020. gada izdevumiem, ieņēmumi par pakalpojumiem ir samazinājušies par 20,6 % jeb 

392 eiro, bet krājumiem un materiāliem samazinājums ir 66,4 % jeb 396 eiro. 
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Ziedojuma budžeta izdevumu izpildes struktūra (atbilstoši funkcionālajām kategorijām), % 

 

 
 

   Lielākā daļa ziedojumu, kas ir 88 %, jeb 1,5 tūkst. eiro, tiek izmantoti saskaņā ar ziedotāja norādījumiem 

kultūras pasākumu nodrošināšanai, bet 12 % jeb 200 eiro ir izglītībai. 

 

4.3. Pašvaldības saistību un garantiju apjomi 
 

   Pārskatā par pašvaldības saistību un garantiju apjomu 2021. gadā uzrādītais kopējais aizņēmumu 

atlikums sākumā ir 16,5 milj. eiro, bet atlikums perioda beigās ir 15,9 milj. eiro. Visi aizņēmumi ir ņemti 

LR Valsts kasē.  

 

Periods 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds uz 

pārskata gada 

sākumu, EUR 

Parāds uz 

pārskata perioda 

beigām, EUR 

Izmaiņas 

(+, / ), 

EUR 
 

2021. gads 1 204 354 16 483 416 15 926 814 -556 602 
 

 

   Lielākie aizņēmumi 2021. gadā –  projekta “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības 

nodrošināšana Tārgalē” realizēšana  un novada autoceļu brauktuvju virsmas atjaunošana. 

   2021. gadā pašvaldības aizņēmumu atlikums ir samazinājies par 3 % jeb 556 tūkst. eiro. 

 

Ilgtermiņa aizņēmumu līgumi no Valsts kases 2021. gadā, eiro 

 
N. 

p. 

k. 

Mērķis 

Aizņēmuma 

līguma 

summa  

1 
EJZF projekts “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības 

nodrošināšana Tārgalē"  
118 478 

2 EJZF projekts “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā”  113 207 

3 ELFLA projekts “Zūras – bērniem un jauniešiem”  30 000 

4 
ELFLA projekts “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta 

iedzīvotājiem”  
26 047 

5 Jumta seguma nomaiņa Piltenes pamatskolā Ventspils novadā 64 086 

6 
Pašvaldības autoceļa A-01 “Ance–Lazdaines” posma no 1,32 līdz 2,52  km 

brauktuves virsmas atjaunošana Ances pagastā,Ventspils novadā 
66 938 

7 
Pašvaldības autoceļa P-03 “Gārzde–Ūdrandes darbnīca” no 4,28 līdz 5,85 (1,57 

km) brauktuves virsmas atjaunošana, Piltenes pagastā, Ventspils novadā 
92 349 

8 

Pašvaldības autoceļa P-04 “Gaiļkalnu kapi–Vecmuižciems" no 3,01 līdz 3,46 

(0,45 km) un pašvaldības autoceļa P-06 “Vējdzirnavas–lielferma” no 0,00 līdz 

0,25 (0,25 km) brauktuves virsmas atjaunošana Piltenes pagastā, Ventspils 

novadā 

65 074 

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija

88%

Izglītība

12%
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9 
Pašvaldības autoceļa Uz-30 “Alekši–Silakrogs” posma no 0,87 līdz 3,97 km 

brauktuves virsmas atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā 
130 534 

10 

Pašvaldības autoceļa Va-45 “Skolas iela” brauktuves virsmas atjaunošana un Va-

80 “Skolas ēdnīcas ceļš brauktuves pagarināšana Ventavā”, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā 

149 969 

11 
Pašvaldības autoceļa Zl-29 “Vilnīši” no 0,00 līdz 0,70 km brauktuves seguma 

pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils novadā 
54 012 

12 

Piltenes pilsētas Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana 1,077 km 

kopgarumā, un pašvaldības autoceļa  T-07 “Laukceltnieks–Spīdolas” posma no 

0,00 līdz 0,17 brauktuves virsmas atjaunošana 0,17 km garumā Ventspils novadā 

106 553 

13 Teritorijas labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, Ventspils novadā 187 107 

14 Kopā 1 204 354 

 

 

Galvojumi un būtiskās izmaiņas pārskata periodā: 

   Pašvaldība galvojumus izsniegusi SIA “VNK serviss”, kas 2021. gada sākumā sastāda 4 milj. eiro, bet 

gada beigās ir 3,8 milj. eiro. Galvojumu samazinājums 2021. gada beigās ir 170 tūkst. eiro.  

SIA “VNK serviss” izsniegtie galvojumi, eiro 

 

Mērķis 

Pārskata 

perioda 

sākumā, 

EUR 

Pārskata 

perioda 

beigās, EUR 

Izmaiņas 

(+, / ), EUR 

 
Puzes katlumājas rekonstrukcija Puzes pagastā 

404 584 388 872 -15 712  

Siltumapgādes sistēmas izbūve Užavas pagastā 1 156 054 1 113 630 -42 424  

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas 

attīstība - jauna siltumavota būvniecība 884 070 848 350 -35 720  

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas 

attīstība - siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu 

trašu izbūve 
116 525 108 625 -7 900  

Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes 

reģiona pašvaldībās - Ugāle 214 950 194 950 -20 000  

Ūdenssaimniecības attīstība Ugālē - II kārta 
146 466 139 050 -7 416  

Ventavas katlumājas rekonstrukcija Vārves 

pagastā 
587 190 566 030 -21 160  

Usmas pagasta katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšana 345 230 333 222 -12 008  

Ārējās ūdensapgādes pārbūve Ventavā, Vārves 

pagastā 71 700 67 876 -3 824  

Ārējās ūdensapgādes pārbūve Vārvē, Vārves 

pagastā 70 500 66 740 -3 760  

Kopā 3 997 269 3 827 345 -169 924  
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4.4. Pārskats par debitoriem un kreditoriem, eiro 

N.p.k. Nosaukums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(01.01.2021.) 

Pārskata 

perioda 

beigās 

(31.12.2021.) 

Izmaiņas  

EUR (+,-) 

1 Debitori - kopā (neto vērtībā) 542 181 770 918 228 737 

2 Kreditori - kopā 17 687 187 17 849 723 162 536 

 Debitori 2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 42,2 % jeb  229 tūkst. eiro. 

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

parāds Ventspils novada pašvaldībai un kavēts samaksas termiņš, gada beigās ir izsūtīti salīdzināšanas akti. 

 

 Kreditori, salīdzinot 2021. gadu ar 2020. gadu, ir palielinājušies par 0,9 % jeb 163 tūkst. eiro. Būtiskākais 

palielinājums 163  tūkst. eiro ir  par valsts budžetā nomaksājamiem nodokļiem. 

 

 4.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, eiro 

 

Nr. Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(01.01.2021.) 

Pārskata 

perioda 

beigās 

(31.12.2021.) 

Izmaiņas 

(+/-) 

1. Dzīvojamās ēkas 495 442 25 210 -470 232 

2. Nedzīvojamās ēkas 10 370 666 10 196 964 -173 702 

3. Transporta būves 6 148 541 8 511 900 2 363 359 

3.1. Ceļi 4 665 182 7 045 215 2 380 033 

3.2. Ielas 772 988 768 340 -4 648 

3.3. Tilti 710 371 698 345 -12 026 

4. Zeme  5 340 082 4 250 980 -1 089 102 

4.1. Zeme zem ēkām un būvēm 1 460 039 1 338 403 -121 636 

4.2. Kultivētā zeme 954 175 51 728 -902 447 

4.3. 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 
60 513 51 728 -8 785 

4.4. 
Pārējā zeme (meža zeme, kapu 

teritorijas) 
2 865 355 2 809 121 -56 234 

5. Inženierbūves 3 810 179 4 648 461 838 282 

6. Pārējais nekustamais īpašums 3 438 292 1 010 018 -2 428 274 

7. Ieguldījumu īpašumi 2 867 338 3 623 959 756 621 

7.1. Zeme 2 545 178 3 205 180 660 002 

7.2. Būves 322 160 418 779 96 619 

8. 
Turējumā nodotie ieguldījuma 

īpašumi 
179 697 773 300 593 603 

8.1. Zeme 46 440 61 299 14 859 

8.2. Būves 133 257 712 001 578 744 

Zeme, ēkas un būves kopā 32 650 237 33 040 792 390 555 

 

   Kopumā zemju, ēku un būvju kopsumma 2021. gada beigās salīdzinājumā ar gada sākumu ir 

palielinājusies par 1 % jeb 391 tūkst. eiro. Palielinājuma iemesls – zemju vērtības aktualizēšana pēc 

kadastrālajām vērtībām atbilstoši 2020. gada slēguma inventarizācijas ietvaros izmantotajiem nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un starpību atzīšana pārskata gada pārējos 

ieņēmumos vai izdevumos. 
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4.6. Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās 

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

SIA “VNK serviss” Summa, EUR 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 01.01.2021.  589 519 

Ieguldījumu uzskaites vērtība uz 31.12.2021.  589 519 

Izmaiņas  (+,-)  0 

 

   2021. gadā kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldījumi nav veikti.  

 

5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 
   Viens no raksturīgākajiem teritorijas attīstības rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss, kuru aprēķina 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, balstoties uz datiem par ekonomiski aktīvo individuālo komersantu 

un komercsabiedrību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmeni, trūcīgo personu īpatsvaru, dabiskās 

kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, noziedzīgo nodarījumu skaitu, iedzīvotāja ienākuma nodokļu 

lielumu, demogrāfisko slodzi. 2021. gadā Ventspils novada teritorijas attīstības indekss bija 0,106, ieņemot 

68. vietu starp 110 novadu pašvaldībām.  Salīdzinot kaimiņu novadus, Talsu novads – 69.vietā, Kuldīgas 

novads – 74. vietā. 

 

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

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

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

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

ātrums ir 5,1–5,4 m/s. 

 

   Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija kā novada nākotnes specializāciju identificē 

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

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

nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu inženierkomunikāciju attīstību, kas sekmētu kvalitatīvas dzīves 

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

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

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

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

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

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

mērķa sasniegšanā. 

 

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

interese par atjaunojamās enerģijas attīstību, saņemti vairāki iesniegumi detālplānojumu un lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanai vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) būvniecībai. 

 

   2021. gadā turpinājās 2019. gadā uzsāktā detālplānojuma izstrāde SIA “Jaunpope”, reģ. Nr. 

41203001508, piederošajā nekustamajā īpašumā “Sārce”, kadastra numurs 9856 003 0167, zemes vienībā 

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

būvniecību. Detālplānojumam Vides pārraudzības valsts birojs piemēroja ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru. IVN ziņojumam notikusi publiskā apspriešana. 2021. gada aprīlī novada dome pieņēma lēmumu 

pagarināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu. 
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   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 tika pieņemti lēmumi par piecu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu šobrīd Latvijā lielāko 

vēja elektrostaciju būvniecībai Tārgales un Popes pagastā. Vēja elektrostacijas plānots izvietot Tārgales un 

Popes pagastā starp Ventspili un Popi autoceļa A10 – 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 – pievadceļus, 

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 veikta jaunu pievadceļu 

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. 

 

   2021. gadā turpinājās 5 (piecu) lokālplānojumu 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 plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu zemes vienībās no Mežu 

teritorijas (M) uz funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves teritorija (TA), lai pamatotu vēja elektrostaciju 

izvietojumu. 

 

   Lokālplānojumos paredzētai darbībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Paredzētai 

darbībai notikusi sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrībai tika sniegta plaša informācija 

par paredzēto darbību, tās būtību un iespējamo norises vietu. 

 

   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, ņemot 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,pieņemts lēmums uzsākt Ventspils novada teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādi. Teritorijas plānojuma grozījumiem sagatavota 1. redakcija, kas nodota publiskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai, organizētas 2 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes  Ventavā un 

Tārgalē. Izvērtējot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos atzinumus un iedzīvotāju iesniegumus, tika 

pieņemts lēmums pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju. 

 

   2021. gadā izskatīti fizisko un juridisko personu, institūciju iesniegumi par plānotās darbības (vēja 

elektrostaciju būvniecības, saules paneļu izvietošanu, 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. 
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   2022. gadā plānots veikt 2019. un 2020. gadā uzsākto detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādes 

procesa uzraudzību, informācijas sniegšanu un ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS), turpināt Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. 

Turpināt sadarboties ar iestādēm un organizācijām par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem, 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.  

 

2021. gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi 

 

• Ventspils novada domes 2021. gada 25. marta lēmums ( prot. Nr. 81.§8.) “Par Ventspils novada un 

Ventspils valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Ventspils 

novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās attīstības programmas 2021.–2027. iztrādes uzsākšanu”. 
 

VTP (vidēja termiņa prioritāte) Nr. 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. 

2021. gadā tika atbalstīti 10 projekti, tiem kopā piešķirot 7884,86 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 sekojošos ES finansētos projektos: 

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

(Tārgales, Piltenes pamatskolā, Ugāles vidusskolā) – 100% ES finansējums – 6618,86 eiro; 

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

vidusskolā) – 100% ES finansējums12 296,19 eiro; 

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

8397,78 eiro; 

• ERASMUS+ “Be creative, be innovative” (Tārgales pamatskolā) – 100% ES finansējums 2536,27 

eiro; 

• ERASMUS+ “Ourheritage, ourwealth” (tulkojums – Mūsu mantojums, mūsu bagātība) (Ugāles 

vidusskolā) – 100% ES finansējums 6024,68 eiro. 

 

RV3 (rīcības virziens) - KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

• 2021. gadā turpinājās projekta “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana 

Tārgalē” īstenošana, – tika izbūvēts lifts Tārgales pamatskolā, kā arī veikts ēkas iekštelpu un apkures 

sistēmas remonts, veikta teritorijas labiekārtošana – 448 905,32 eiro, t.sk. Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda finansējums – 106 630.15 eiro un pašvaldības finansējums – 342 275,17 

eiro.  
2022. gadā tiks veidota jūras kultūras mantojuma ekspozīcija. 

• Ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējumu 3666 eiro veikta Popes muižas baronu kapsētas 

vārtu restaurācija. 

 

 RV4 (rīcības virziens) – SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS 

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

dažādas veselību veicinošus un slimību profilakses pasākumus – 100% ES finansējums 15 543,91 

eiro; 

• Pabeigti būvdarbi projekta “Mēs par veselīgu Ugāli” īstenošanai par brīvdabas trenažieru un ielu 

vingrošanas laukuma izveidi Ugāles ciemā blakus sporta centram – ELFLA finansējums 15 660,31 

eiro, pašvaldības finansējums 5394,10 eiro; 
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• Pabeigti būvdarbi projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” īstenošanai par Zūru ciema 

labiekārtošanu – sporta un bērnu rotaļu laukumu izveidi. ELFLA finansējums 27 000.00 eiro, 

pašvaldības finansējums- 37 543,90 eiro; 

• Pabeigti būvdarbi projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta 

iedzīvotājiem” īstenošanai par Ziru ciema sporta laukuma izveidi. ELFLA finansējums 2 398.13 

eiro, pašvaldības finansējums 8043.78 eiro; 

• Pabeigti būvdarbi projekta “Tārgales pagasta Dokupes ciema centra labiekārtošana – sabiedrisko 

aktivitāšu un bērnu rotaļu laukuma izveide” īstenošanai. ELFLA finansējums 20 768.18 eiro, 

pašvaldības finansējums15 051.22 eiro. 

 

RV5 (rīcības virziens)-SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE 

• Pašvaldība turpināja sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, piedaloties nodarbinātības 

pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, katrā pagastā radot jaunas darba vietas 

bezdarbniekiem. Kopumā pasākumā nodarbināts 41 bezdarbnieks. 

• Pabeigti būvdarbi, objekts nodots ekspluatācijā ERAF finansēta projekta “Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība Ventspils novadā, Ugāles pagastā”. Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas Nr. 6  

ēkā izveidoti  grupu dzīvokļi 8 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) – kopējās izmaksas 

403 859,42 eiro, t.sk. ERAF finansējums 139 166 eiro un pašvaldības finansējums 264 693,42 eiro. 

 

RV6 (rīcības virziens) – PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA 

• Turpināta sadarbība ar: “Latvijas Pašvaldību savienību”, “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības 

kameru”, “Latvijas Izpilddirektoru asociāciju”, “Ventspils komercdarbības atbalsta centru”, 

“Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju”, 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 

• Uzsākti būvdarbi pašvaldības autoceļu Uz-28 “Lejiņas–Pludmale”, Uz-35 “Lībciems–Vārvas–

Pludmale” segumu atjaunošanai Užavas pagastā pēc izstrādātā būvprojekta. Piesaistīts Eiropas 

Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējums – 124 748.27 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 

13 860.93 eiro. 2022. gada būvdarbu sezonā darbi tiks turpināti. 

 

RV11 (rīcības virziens) – VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA 

• Īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā 2021”, ielaižot Usmas 

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

līdzfinansējums 1951 eiro; 

• Īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība  Rīvas upē” LAD Zivju fonda 

finansējums 4320 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 534,52 eiro; 

• Īstenots projekts “Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai 

Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs – 2021” – LAD Zivju fonda finansējums 3500 eiro un 

pašvaldības līdzfinansējums 1138,79 eiro; 

• Īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada Puzes 

ezerā” – LAD Zivju fonda finansējums 3500 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1090 eiro; 

• No maija līdz oktobrim tika īstenots nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas 

praktisko aktivitāšu realizēšana”, veicot atkritumu savākšanu Baltijas jūras piekrastē, atkritumu 

konteineru nomu, papildu konteineru izvietošanu sezonas laikā un atkrituma urnu atjaunošanu, kā 

arī izvietojot informatīvās zīmes – Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 26 998,85 eiro; 

• 2021. gadā uzsākta Interreg V-A pārrobežu sadarbības projekta “Ezeru pārvaldība un 

apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā/ LIVE LAKE”, ar mērķi izstrādāt Usmas ezera 

apsaimniekošanas noteikumus un iegādāties niedru pļāvēju ar aprīkojumu. Finansējums plānots 56 
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338,62 eiro, t.sk. ERAF finansējums 47 887,82 eiro un pašvaldības finansējums 8450,80 eiro. 2022. 

gadā projekta grozījumu rezultātā tiks izstrādāti Puzes ezera apsaimniekošanas noteikumi; 

• Uzsākti būvdarbi 2021. un 2022. gadā tie turpināsies pašvaldības autoceļa J-31 "Centra pludmale" 

pārbūvei un sanitārā mezgla uzstādīšanai dabas un atpūtas parkā "Ugunspļava", lai uzlabotu 

piekļuvi jūrai Jūrkalnes pagasta Centra pludmales un dabas un atpūtas parka "Ugunspļava" 

teritorijās. Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējums 209 354.28 eiro, pašvaldības 

līdzfinansējums 23 261.58 eiro. 

 

VTP(vidēja termiņa prioritāte) 3 LABVĒLĪGA VIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI 

RV12 (rīcības virziens) – UZŅĒMĒJDARBĪBA 

• organizēts projektu konkurss “Solis – 2021” 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 

13 000 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. 

   Izglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai, kvalitatīva izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un izglītības 

iestāžu tīkla sakārtošanai Ventspils novadā ir izstrādāta “Rīcības programma izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai Ventspils novada izglītības iestādēs 2019.–2022. gadā”, kā arī izstrādāts Ventspils novada 

pašvaldības jaunatnes jomas politikas plāns 2021.–2023. gadam. 

 

   Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 14 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 

speciālās izglītības iestāde un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

5 izglītības iestādes sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 

6 izglītības iestādes sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, 

1 sniedz vidējās izglītības pakalpojumus, 

1 sniedz speciālās izglītības pakalpojumus, 

3 sniedz  profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus. 

 

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

un mākslas skola, Piltenes Mūzikas skola. 

   Annahites pamatskolā izglītojamie apgūst programmas ar smagiem garīgās attīstības garīgās attīstības 

traucējumiem un vispārējās profesionālās pamatizglītības programmu. 

 

   Ar Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra lēmumu Nr. 59 “Par Ventspils novada pašvaldības 

izglītības iestādes – Piltenes vidusskolas reorganizāciju” tika mainīts izglītības iestādes statuss  un no 2021. 

gada 31. jūlija piešķirts nosaukums Piltenes pamatskola. 

 

   2020./2021. mācību gads uzsākts reglamentētos epidemioloģiskās drošības apstākļos; izglītības iestādēs 

COVID-19 infekcijas ierobežošanai tika nodrošināts attālināts izglītības process. Katra izglītības iestāde 

izstrādāja kārtību, lai mazinātu izglītojamo un personāla saslimstību. Pandēmija būtiski ietekmēja novada 

izglītības iestāžu darbu. 
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Pirmsskolas izglītība 

   2021. 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. 

 

   2021. gadā pirmsskolas izglītības programmu apguvi uzsāka 456 bērni vecumā no 1,5–6 gadiem, tai 

skaitā 207 piecgadīgie un sešgadīgie bērni. 

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

palielinājies. 

   2021.gadā visi novada bērni nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Ventspils novada izglītības iestādēs 

     
 
  

 
 

 

 

 

 

2020. gadā kopā 453 audzēkņi    2021. gadā kopā 460 audzēkņi 

 

   2021. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās ir pirmsskolas grupas, turpināja kompetenču 

pieejā veidota jaunā mācību satura ieviešanu. 

Pirmsskolā galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi: 

• mācību satura un procesa diferencēšana, 

• veselīga dzīvesveida stiprināšana, drošas vides veidošana, 

• savstarpējas sadarbības un iecietības veicināšana. 

   Pirmsskolas pedagogiem tika organizēts profesionālās kompetences pilnveides seminārs/pieredzes 

apmaiņa Priekuļu PII “Mežmaliņas” “Āra aktivitātes brīvdabas nodarbībās dažādās jomās” un 

profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē “Pirmsskolas izglītība mūsdienīgai lietpratībai: citāda 

pieeja mācību un audzināšanas procesam”. 

   2021. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 72 pedagogi. 

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

   Izglītības virsmērķis – sekmēt novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas 

procesu, tādējādi uzlabojot ikviena izglītojamā individuālās kompetences un mācību sasniegumus. 

 

   2021. gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 900 skolēni (t.sk. 42 internātpamatskolā) 

pamatizglītības programmas apgūst 838, vispārējās vidējās izglītības programmas – 20 skolēni. Salīdzinot 

ar iepriekšējo mācību gadu, izglītojamo skaits ir nedaudz samazinājies. 

 

   Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenoja 8 izglītības iestādes, 

speciālo izglītību – 1 pamatskola.  

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

Nr. Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

01.09.2020. 

Izglītojamo skaits 

01.09.2021. 

Skolēnu skaita 

izmaiņas 

salīdzinot ar 

2020.g. 

1. Ugāles vidusskola 207 204 -3 

2. Piltenes pamatskola 138 118 -20 

3. Ances pamatskola 56  39 -17 
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4. Puzes pamatskola 69  66 -3 

5. Popes pamatskola 64  73 +9 

6. Tārgales pamatskola 125 134 +9 

7. Zūru pamatskola 142 154 +12 

8. Užavas pamatskola 66 70 +4 

 Kopā 867 858  9 

9. Annahites pamatskolā 42 42  0 

 

 

 

 

 

 

 

   2021. gadā turpinās pilnveidotā mācību satura ieviešana pamatizglītībā un vidusskolā: 2., 5., 8. un 11. 

klasē. Pilnveidotā satura un pieejas mērķis – padarīt mācības aktuālas, novērst satura dubultošanos un 

informatīvu pārblīvētību, nodrošināt mācību satura pēctecību, veicināt kopsakarību izpratni un spēju 

zināšanas pielietot, lai sasniedzamie rezultāti ir kompleksi; tie noteikti visās mācību jomās kopumā, un 

skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība. 

 

   Nozīmīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips ir iekļaujošā izglītība. To iespējams 

īstenot, atzīstot un novērtējot  skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, 

izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un 

atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. 

 

   Pamatā novadā ir  speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, to 

turpina piedāvāt visās vispārizglītojošās skolās, un pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma to 

apgūst 87 skolēni. 

 

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.  

   2021. gadā skolu absolvēšanas līdzšinējā, ierastajā procesā COVID-19 ienesa izmaiņas – valsts pārbaudes 

darbi par pamatizglītības ieguvi tika aizvietoti ar obligāti kārtojamiem diagnosticējošiem darbiem latviešu 

valodā un matemātikā. 

„Apliecību par pamatizglītību” saņēma 96 izglītojamie. Izglītību turpina:  
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   Salīdzinot ar 2020. gadu, vidusskolās iestājušies par 6,2% mazāk, koledžās – par 2% mazāk, bet 

arodizglītības iestādēs par 7% vairāk audzēkņu. 

   2021. gadā obligātos centralizētos eksāmenus latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā kārtoja 21 

vidusskolēns:  

Ugāles vidusskolā – 14, Piltenes vidusskolā – 7 

Eksāmens 
VAK  vidēji  

Ugāles v-sk. 

VAK vidēji 

Piltenes v-sk. 

VAK vidēji  

valstī 

Latviešu valoda 
69,9% 52,3% 51,3% 

Angļu valoda 
82,4% 74,3% 66,8% 

Matemātika 
46,2% 31,8% 36,3% 

   2020./2021. m.g. Ugāles vidusskolas 12. klases absolventi CE labus rezultātus uzrādīja angļu valodā, tie 

bija par 15,6 % , latviešu valodā par 18,6% un matemātikā par 9,9 % augstāki nekā valsts vidējie rādītāji, 

Piltenes vidusskolā par 7,5% augstāki rezultāti nekā valstī bija angļu valodā.  

   Lai paaugstinātu izglītojamo zināšanas un prasmes, izglītības iestādēm jānodrošina mācību procesa 

diferenciācija un individualizācija. Ikdienas mācību process jāvirza uz izglītojamo individuālajām 

mācīšanās vajadzībām un interesēm, sociāli emocionālo prasmju attīstīšanu un pašvadītu mācīšanos. 

 

   Absolventu turpmākās gaitas:  

 

 

 

 

 

 

 

   Salīdzinot ar 2020. gadu, augstskolās iestājušos ir par 30,2 % vairāk, koledžās par 19,6% vairāk, 

arodizglītības iestādēs mācās par 4,3 % mazāk, bet to, kuri nemācās, strādā ir par 45,5 % mazāk. 

Mācību priekšmetu olimpiādes, rezultāti 

   2021. gadā atbalstam skolēnu izcilībai Valsts izglītības satura centrs piedāvāja mācību priekšmetu 

olimpiādes tiešsaistes režīmā, 11 no tām sadarbībā ar Ventspils valstspilsētu, veidojot starpnovadu posmu, 

piedalījās visas novada skolas ar kopējo dalībnieku skaitu 63. 

   Rezultāti starpnovadu olimpiādēs: 

Ugāles vidusskola –  

ekonomika 10.–12. kl. viena 1. vieta, viena 2. vieta, viena 3. vieta, viena Atzinība;  

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

angļu valoda 10.–12. kl. viena Atzinība; 

ķīmija 9.–12. kl. viena 2. vieta, viena Atzinība. 

Piltenes vidusskola – 

bioloģija 9. kl. viena Atzinība; 

matemātika 5.–8. kl. divas Atzinības; 

vēsture 9. kl. viena Atzinība. 

Zūru pamatskola –  

bioloģija 9. kl. viena Atzinība. 

Ances pamatskola –  

matemātika 5.–8. kl. viena Atzinība. 
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Tārgales pamatskola – 

fizika 9. kl. viena Atzinība; 

latviešu valoda un literatūra 5.–8. kl. viena 3. vieta. 

Popes pamatskola –  

matemātika 5.–8. kl. viena Atzinība.  

Puzes pamatskola –  

ķīmija 9. kl. viena 3. vieta. 

Audzināšanas darbs, interešu izglītība 

   Novada audzināšanas darbības virzienos 2020./2021. gadam bija iekļauta vērtību orientēta mācību un 

audzināšanas procesa organizēšana izglītības iestādēs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem. Tomēr COVID-19 radītie apstākļi un attālinātais mācību process plānotos pasākumus 

kavēja, nevarēja notikt svētku dalībnieku atlases skates, konkursi. 

 

   Dziesmu un deju svētku organizatori atrada iespēju organizēt svētku norišu “Dziedi un dejo 2021” 

notikumus novados un pilsētās, kas dāvātu skolēniem svētku sajūtu. 

   Ventspils novada Jūrkalnē 12. jūlijā ievijās svētku projekta “Saulesvija” ceļš; pie Vējturu nama mūsu 

dejotājus un dziedātājus sveica svētku vēstnesis, kolektīvu vadītāji un dalībnieki saņēma dāvanas, notika 

simbolisks svētku gājiens. Pasākumā piedalījās 5.–9. klašu apvienotā  kora dziedātāji no Puzes un Piltenes 

pamatskolas, Ugāles vidusskolas un dejotāji no Ances, Tārgales, Zūru un Puzes pamatskolas. 

   Pēc apstiprinātajām interešu izglītības programmām plānots, ka novada 9 skolās tiks realizētas 6 interešu 

izglītības programmas ar 77 apakšprogrammām, kuras vadītu 52 pedagogi ar kopīgo dalībnieku skaitu 722. 

   Iesniegtās programmas attālinātā mācību procesa apstākļos netika pilnībā īstenotas, izņemot koru un 

tautas deju grupu nodarbības, kuras darbojās, ievērojot COVID-19 prasības. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interešu izglītības pulciņu audzēkņi piedalījās: 

• Valsts XIV stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2021”  

Ances pamatskolai – viena 1. pakāpe, 

Tārgales pamatskolai – viena 3. pakāpe. 

• Pasaules bērnu mākslas izstādē konkursā “The 28th Annual World Children`s Picture Contest” 

Popes pamatskolai – viena 3. vieta. 

• XIII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis/Triplesun” 

Popes pamatskolai – divas 1. vietas. 

• Vizuālās mākslas konkursā “Akvarelis. Jānis Brekte 100” 

Popes pamatskolai – viena 2. vieta. 

• Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice – 2021” 

Popes pamatskolai – viena Atzinība. 
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Darbs ar jaunatni 

   Darbā ar jaunatni stratēģiskos attīstības virzienus  un prioritātes nosaka Ventspils novada pašvaldības 

jaunatnes jomas politikas plāns 2021.–2023. gadam. 

   Lai atbalstītu un veicinātu jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu radošajai attīstībai, 

nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences, novadā tika organizēts 

pasākumu kopums: 

• Īstenots projekts “Labbūtības ceļakarte” Tārgales, Puzes, Piltenes pamatskolu skolēnu pašpārvaldēs. 

• Izveidota info kontaktu karte jauniešiem. 

• Organizēta tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Jaunatnes padomes un Ventspils 

novada jaunatnes jomas pārstāvjiem ar mērķi turpmāk stiprināt starpnozaru un starpinstitūciju 

sadarbību jaunatnes jomā. 

• Organizēts pasākums “Ventspils novada jauniešu dienas”. 

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

   2021. gadā novada vispārizglītojošās skolās strādāja 189 pedagogi ar atbilstošu izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju. Pedagogiem viens no galvenajiem uzdevumiem – radoša pieeja jaunā mācību satura 

īstenošanā, izaicinājums – attālināto mācību procesu organizēšana.  

   2021. gads gan skolēniem, gan skolotājiem bija neierasts pārbaudījums izturībai un spējai pielāgoties 

jaunajam, meklēt un izmēģināt dažādus jaunus mācīšanās un mācīšanas ceļus un resursus. Viens no 

vērienīgākajiem jaunajiem mācību resursiem ir vietne Tavaklase.lv, kur radīti un ievietoti mācību video, 

kurus skolotāji izmanto savās attālinātajās stundās kā papildlīdzekli mācībām. Veiksmīgai pārmaiņu norisei 

ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb “Skola 2030” komanda ir izstrādājusi materiālu 

“Mācību procesa pilnveides atbalsts” un “Metodiskie ieteikumi  pārmaiņu vadītājiem un īstenotājiem 

skolā”. 

   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, 2021. gadā novadā metodiskā darba atbalsta funkcijas veica 11 jomu 

koordinatori 8 mācību jomās. Aktuālo uzdevumu risināšanai pēc “Skola 2030” ierosinājuma tika 

apstiprināts iekļaujošās izglītības koordinators, plašākas skolēna izglītības pieredzes koordinators un 

pirmsskolas iestāžu darba koordinators. 

   Lai atbalstītu pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā un veiktu mērķtiecīgu tehnoloģiju 

izmantošanu mācību darbā , turpinās 2 izglītības tehnoloģiju mentoru sagatavošana kursos. Sākumskolas 

jomā mācīšanās konsultanta sagatavošanas kursus apmeklē 1 pedagogs. Sagatavots  mācīšanās konsultants 

– eksperts pirmsskolā. 

   Izglītības iestāžu darba koordinators veic vienotu izglītības iestāžu vadības darba koordināciju.  

   Metodiskā darba prioritāte novadā:   

• 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. 

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: 

• Semināru un profesionālās pilnveides kursu organizēšana  novada izglītības iestāžu pedagogiem; 

• Atgriezeniskās saites iegūšana par skolu darbību un mācību procesa kvalitāti, skolotāju labās prakses 

piemēru kopīgošana Office programmatūras mākonī. 
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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, lasītprasmes 

paaugstināšana, rakstītprasmes pilnveide; 

• Ārpusskolas pasākumu mērķtiecīga iekļaušana mācību procesā. 

   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  nodarbības: 

Mācību jomu koordinatoriem: 

• “LASĪT=PRASME” pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākums tiešsaistē ar Ventspils 

1. Valsts ģimnāziju. 

Skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandai: 

• „Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” IKVD tiešsaistes kursi. 

Dažādu mācību priekšmetu skolotājiem: 

• “Tehnoloģiju izmantojums mācību satura izveidei” kursi, Ventspils Digitālais centrs. 

• “Dažādu domāšanas līmeņu mācību uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem” kursi, Ventspils  

1. Valsts ģimnāzija. 

• “Bērnu tiesību aizsardzība” Latvijas pašvaldību mācību centrs, tiešsaistes kursi. 

• “Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības modeļu maiņa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

risku mazināšanai” ESF projekta  PuMPuRS tiešsaistes kursi. 

• “Atbalsts matemātikas un dabaszinātņu pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanā” ESF 

projekta, Latviešu valodas aģentūras tiešsaistes kursi. 

• “Mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā no pašvadītas 

mācīšanās aspektiem” kursi Ventspils valsts 1. ģimnāzija, Reģionālais metodiskais centrs. 

• “Mācīšanās lietpratībai 1.–3., 4.–6., 7.–9. un 10.–12. klasē matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un 

pilsoniskajā jomā” kursi,  LU Starpnozaru inovācijas centrs (SIIC). 

• “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” kursi Skola 

2030. 

Dalība projektos 

   ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” turpināja piedalīties trīs Ventspils 

novada izglītības iestādes: Ugāles vidusskola, Tārgales pamatskola, Puzes pamatskola. 

    

   Izvēloties projekta aktivitātes, skolās galvenā prioritāte bija individuāla pieeja skolēniem mācību satura 

apguvē un ārpusstundu nodarbībās, lai uzlabotu viņu mācību rezultātus gan STEM, gan multidisciplinārās 

jomas priekšmetos, attīstītu prasmes, sekmētu personības izaugsmi. Bija vērojama skolēnu interese par 

robotiku un elektroniku, bet projekta plāni pilnībā netika realizēti ar COVID-19 saistīto ierobežojumu dēļ. 

   Augsti novērtējama ir atbalsta personāla (psihologa, pedagoga palīga, otra pedagoga, logopēda) 

konsultatīvā un atbalstošā darbība attālināto mācību laikā. 

 

   Projektā iesaistītās skolas šajā periodā ir izmantojušas iespējas apgūt trīs profesionālās pilnveides kursus 

– Ugāles vidusskolas 25 skolotāji – “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, Puzes pamatskolas 

skolotājs – “Pedagoga profesionālās kompetences pilnveides kursi elektronikas jomā”, Puzes pamatskolas 

psihologs – “Latviešu valodas un matemātikas tests LMST-II” un “Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera 

intelekta testu bērniem”. Projekts tiks īstenots arī 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā. 
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   ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS 2020./2021. 

mācību gadā iesaistījās Piltenes vidusskola, Popes, Puzes, Tārgales, Užavas, Zūru pamatskola. Kopumā 

novadā 55 skolēniem tika izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā tika izvērtēti riski un nepieciešamie 

pasākumi to mazināšanai. Galvenais risks ir grūtības mācību satura apguvē. 

 

   Mācību priekšmeti, kuros skolēniem sniegts atbalsts – latviešu valoda, matemātika, svešvalodas, vēsture, 

kā arī konsultācijas citos mācību priekšmetos. No 2021./2022. mācību gada atbalstu projektā varēs saņemt 

arī 1.–4. klases skolēni, projekta darbības laiks tiek pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

   2021. gadā turpinājās 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. Projekta īstenošanai bija 3 nozīmīgi mērķi: 

* sniegt skolēniem pēc iespējas vairāk individuālo konsultāciju; 

* palīdzēt pedagogiem izprast karjeras izglītības lomu katrā mācību priekšmetā, pilnveidotā mācību 

satura ieviešanas procesā; 

* skolu mājaslapās ievietot informāciju par karjeras izglītības plānu realizēšanu. 

   Dalībskolās – Ugāles, Piltenes vidusskolā un Tārgales pamatskolā – attālināti Zoom platformā ir notikuši 

semināri “Manas nākotnes iespējas”, „Kā veidot karjeru”, “Kā izvēlēties vidusskolu piedāvātos “grozus””, 

”Karjeras plānošanas soļi”. 

   Individuālās konsultācijas notika tiešsaistē, WhatsApp grupā, sarakstēs un tiekoties individuāli, ievērojot 

valstī noteiktās prasības. Projekts turpināsies līdz 2022. gada 31. maijam. 

 

   Valsts Kultūrkapitāla mērķprogramma “Latvijas skolas soma” veidota kā iekļaujoša, sociālās atstumtības 

riskus un diskrimināciju mazinoša programma, kas katru gadu ikvienam skolēnam, neskatoties uz sekmēm 

un izcilību mācībās, finansiālajām iespējām un citiem aspektiem, nodrošina iespēju pieredzēt kultūras 

notikumus. Tā ir spējusi reaģēt uz COVID-19, nodrošinot kultūras norišu nepārtrauktību. Pieejamas digitālā 

formātā veidotas kultūras norises, kas ietver: mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, materiālo un 

nemateriālo kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Lai jēgpilni izmantotu “Latvijas skolas 

somas” piedāvājumus, svarīgi apzināties, ka tas ir instrumentārijs, ko var integrēt mācību procesā dažādās 

mācību jomās. Programmas darbība šajā statusā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Mācību materiālās bāzes un izglītības vides attīstība 

   2021. gadā izglītībai no novada kopējā budžeta piešķirts finansējums – 7 639 318 eiro jeb 48 %. 

Pašvaldība pilnībā nodrošināja skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, tas kopumā izmaksāja 240 053  eiro. 

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

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

skolēniem, izdalot finansējumu 251 135 eiro, t.sk. mērķdotācijas 37 205 eiro.  

  Nozīmīgākie rekonstrukcijas darbi pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 2021. gadā: 

 
Nr. Veiktie darbi Izmaksas eiro Izglītības iestāde 

1. Grīdas seguma nomaiņa bioloģijas kabineta laboratorijā,  

latviešu valodas kabineta remonts 
7597 Ugāles vidusskola 

2. Ķīmijas kabinetā – ventilācijas sistēmas nomaiņa 

Ēdnīcas korpusa jumta seguma nomaiņa 

8627 

71 206 
Piltenes pamatskola 

3. Telpu  remonts ( tualetes, kāpņu telpas) 19 996 Užavas pamatskola 

4. 

Skolas dūmvadu izbūve 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas izbūve 

10 379 

 

27 594 

Popes pamatskola 

5. Jumta seguma nomaiņa 53 643 Puzes pamatskola 

6. 

Apkures sistēmas pārbūve, lifta izbūve, skolas teritorijas 

labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma izveide, āra nojumes 

būvniecība 

Vizuālās mākslas klases telpu remonts 

462 448 

 

 

14 676 

Tārgales pamatskola 

7. 1. stāva gaiteņa, klašu, kāpņu telpu remonts 47 700 Zūru pamatskola 

8. Teritorijas labiekārtošana 67 749 Vārves PII “Zīļuks” 
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Turpmākie uzdevumi 

1. Kvalitatīva izglītības pakalpojuma plānošana un īstenošana. 

2. Diferencēta un individualizēta pieeja izglītojamiem ikviena bērna daudzpusīgai attīstībai: 

• atbilstošas izglītības programmas nodrošināšana; 

• atbilstošas mācību vides nodrošinājums; 

• projektu piedāvājums. 

3. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz mācību sasniegumu un datu analīzi: 

• izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide; 

• izglītības iestādes vides apstākļu analīze; 

• mācību procesa nodrošinājums COVID-19 apstākļos. 

4. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana: 

• pedagogu atbalsta sistēmas pilnveide; 

• pieejas maiņa vērtēšanas sistēmā; 

• atbilstošu mācību metožu lietošana mācību procesā. 

5. Izstrādāt izglītības attīstības stratēģiju 2022.–2026. g. 

 

Metodiskā tēma: pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes. 

      Sadarbība ar Ventspils valstspilsētu 

   Pilsētas un novada pedagogu vienotas profesionālās pilnveides sistēmas un kopēja pedagogu atbalsta 

centra nodrošināšana, saskaņotu un vienotu sacensību, konkursu, mācību priekšmetu olimpiāžu un 

centralizēto eksāmenu organizēšana. 

 

6.2. Ieguldījumi un sasniegumi kultūrā 
 

   Ventspils novads 2021. gadā strādāja pēc pieņemtās Ventspils novada Kultūras attīstības programmas 

2021.–2026. gadam Rīcības programmas. 

   Kultūras pasākumu norisi un darbu kopumā 2021. gadā nelabvēlīgi  ietekmēja valstī izsludinātie 

aizliegumi Covid-19 pandēmijas dēļ. Pasākumu plānošana notika īstermiņā, un nācās meklēt jaunas formas, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras produktu piedāvājumu novada iedzīvotājiem.  

   Sakarā ar epidemioloģisko situāciju mainījās amatierkolektīvu darbība gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. 

Attālināta darbošanās metode amatierkolektīviem un vadītājiem bija izaicinājums. 2021. gadā 

epidemioloģisko aizliegumu dēļ neorganizējām amatierkolektīvu skates, koncertdarbība nenotika. 

Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2021. gadā sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un līdz ar 

to publisku pasākumu rīkošanas ierobežošanu tika koriģēts, un pasākumi notika, vadoties no pieļaujamā 

apmeklētāju skaita pasākumos. 

   2021. gadā novadā notika 215 pasākumi  (2020. gadā 346 pasākumi). 

 

   2021. gadā Ventspils novadā darbojās desmit kultūras un tautas nami: Piltenē un Puzes, Zlēku, Popes, 

Užavas, Usmas, Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Ances pagastā. 

Vārves pagastā darbojas “Sporta un kultūras centrs ‘Zūras”” pielāgotās telpās.  

Tārgales pagastā kultūras pasākumi tiek organizēti, par telpu bāzi izmantojot Tārgales pamatskolas zāli. 

  

   Kultūras un tautas namos strādā 12 darbinieki. 2 darbiniekiem ir augstākā profesionālā izglītība, 2 

darbiniekiem vidējā profesionālā izglītība, 8 darbiniekiem ir ar kultūru nesaistīta izglītība ar dažādu darba 

pieredzi. Visi kultūras un tautas namu darbinieki izmantojuši  profesionālo iemaņu paaugstināšanas kursus 

attālināti Zoom platformā.  

 

   Novadā 2021. gadā  darbojās 42 amatiermākslas kolektīvi (bērnu un pieaugušo) ar 570 dalībniekiem un  

dažādu interešu kopas, kas apvienoja 130 interesentus.  

   Ventspils novada pašvaldība finansē visu kolektīvu vadītājus, valsts mērķdotāciju saņēma 15 

amatiermākslas kolektīvu vadītāji. 
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   2021. gadā Ventspils novadā darbojās amatierkolektīvi: 

 

Ancē –  4 kolektīvi; 

Piltenē – 3 kolektīvi; 

Popē – 2 kolektīvi; 

Puzē – 4 kolektīvi; 

Jūrkalnē – 2 kolektīvi; 

Tārgalē – 7 kolektīvi; 

Ugālē – 6 kolektīvi; 

Usmā – 2 kolektīvi; 

Užavā – 2 kolektīvi; 

Vārvē – 5 kolektīvi; 

Zlēkās – 3 kolektīvi; 

Zirās – 2 kolektīvi. 

 

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

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

 

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

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

 

Budžeta rādītāji kultūras nozarē 2021. gadā 

Izdevumi 2021. gadā 1 250 271 eiro, t.sk.: 

Kultūras nodaļa 175 672 eiro, t.sk. valsts mērķdotācija kolektīvu vadītājiem 9 451 eiro. 

Piltenes Mūzikas skola 109 000 eiro, t.sk. mērķdotācija 60 387 eiro. 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola 115 761 eiro, t.sk. mērķdotācija 45 452 eiro. 

Novadpētniecības ekspozīcijas 25 227 eiro. 

Bibliotēkas 300 000 eiro. 

Kultūras un tautas nami 457 698 eiro. 

Pārējie ar brīvā laika pavadīšanu un informācijas sniegšanu iedzīvotājiem saistītie izdevumi ir 66 912 eiro. 

 

Piltenes Mūzikas skola 

2020./2021. mācību gads 

1. Audzēkņu skaits mācību gadā: 43 

2. Skolu beigušo skaits (specialitātes): 2 audzēkņi (flautas spēles un ģitāras spēles klase) 

3. Ģitārasspēles  6. klases audzēknis piedalījās 2 konkursos: 

*A. Grīnberga IX ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji 2021” (ar video ierakstu) un ieguva  

2. pakāpes diplomu; 

*XXII Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā “Jūrmala 2021” daudzstīgu 

instrumentiem (ar video ierakstu). 

4.    2020./2021. mācību gadā tiek īstenotas sekojošas izglītības programmas: 

Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle) – 10, Vokālā mūzika (kora klase) – 12, 

Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle) – 4, Stīgu instrumentu spēle (ģitāras spēle) – 8, Stīgu 

instrumentu spēle (vijoles spēle) – 9 audzēkņi. 

 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola 

 

2020./2021. mācību gads 

1. Audzēkņu skaits mācību gadā: 47 

2. Skolu beigušo skaits: 3 audzēkņi 

3. 2020./2021. mācību gadā tiek īstenotas sekojošas izglītības programmas: 

Vizuāli plastiskā māksla – 25, Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle) – 8, Pūšaminstrumentu 

spēle (flautas spēle) – 4, (klarnetes spēle) – 1, (saksofona spēle) – 4, (trompetes spēle) –2, 

(trombona spēle) – 1, (eifonija spēle) – 1, Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle) – 1 

audzēknis. 

 

 

 

 

 



Ventspils novada pašvaldības 2021. gada Publiskais pārskats Lappuse 34 

  

Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums  
    

   Pārskata periodu joprojām noteica Covid-19 pandēmijas virpulis, kas ietekmēja visas valsts, sabiedrības 

un katra cilvēka ikdienas dzīvi, mainot paradumus, savstarpējo saskarsmi. Arī Ventspils novada 13 pagastu 

bibliotēkās tas ietekmēja ierasto pakalpojumu saņemšanas kārtību un pieejamību, jo īpaši ārkārtējās 

situācijas ierobežojumu laikā. Bibliotēkām bija jāspēj ātri reaģēt uz nepieciešamo pakalpojumu 

nodrošināšanu.   

   Pēdējo gadu bibliotēku galveno rādītāju kopējā dinamika ir lejupslīdoša. Samazinās galvenie bibliotēku 

darba pamatrādītāji – lietotāju, apmeklējumu skaits un izsniegums. Tas skaidrojams gan ar iedzīvotāju 

skaita samazināšanos, gan dzīvesvietas, gan dzīvesveida un lasīšanas paradumu maiņu. Bet galvenais 

iemesls bija situācija valstī sakarā ar Covid-19 izplatību – pulcēšanās ierobežojumi, ārkārtas situācija, 

lokdauns, “zaļais režīms”, masku lietošana iekštelpās, ar un bez sertifikāta lietotāju skaita ierobežojums, 

cik un kuri vienlaicīgi drīkst uzturēties telpā, grāmatu izsniegšana bezkontaktā, bez brīvās pieejas 

plauktiem, nemitīgā pielāgošanās MK noteiktajām likumu normām un sekošana līdzi izmaiņām. Visu šo 

ierobežojumu dēļ nenotika pasākumi skolēnu piesaistīšanai, bērni un jaunieši neizmantoja bibliotēku telpas 

brīvā laika pavadīšanai. Arī vecākās paaudzes lasītāji nevēlējās riskēt ar inficēšanos publiskās telpās, kas 

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

 

Novada bibliotēkas skaitļos 

 

    

    

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

2021 

Dinamika,  

salīdzinot ar  

2020. gadu  

(+/- %) 

Finansiālie rādītāji (eiro) 

Izdevumi kopā  295 088 +12 

Kārtējie izdevumi 278 303 +8 

Izdevumi krājumu komplektēšanai 25 027 +1,2 

t.sk. grāmatām 16 334 +2 

periodiskajiem izdevumiem 8693 -1 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju  2.15 -5 

Bibliotēku krājumu rādītāji (skaits) 

Jaunieguvumi 7299 -6 

t.sk. grāmatas 2729 -10 

t.sk. bērnu grāmatas 605 0 

periodiskie izdevumi 4552 -3 

Izslēgtie dokumenti 6291 -38 

Krājuma kopskaits 100 315 -2 

Bibliotēku pamatrādītāji 

Iedzīvotāju skaits 11 340 -2 

Lasītāju skaits 2573 -11 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 798 -17 

Apmeklējumu skaits 27 490 -34 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 5429 -55 

Izsniegums kopā 71 530 -17 

t. sk. grāmatas 35 315 -8 

t. sk. periodiskie izdevumi 33 284 -23 

t. sk. bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 7610 +5 

Lasītāji % no iedzīvotāju skaita  23% -2 
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Bibliotekāru profesionālajā pilnveidē 2021. gadu pilnā mērā var uzskatīt par tiešsaites gadu. Tikšanās, 

semināri, sapulces, konferences, mācības un daudzi citi profesionālās pilnveides pasākumi notikuši dažādās 

tiešsaistes platformās vai sociālajos tīklos. 16 novada bibliotekāri piedalījušies vairāk nekā 40 dažādu 

institūciju organizētajos tiešsaistes pasākumos, kas kopā sastāda vairāk nekā 200 stundu. Tas ir ļāvis 

ietaupīt gan resursus, gan laiku. Aktīva ir novada bibliotēku savstarpējā sadarbība. Tā izpaužas gan 

savstarpējā komunikācijā Whatsapp grupā, e-pastos, tālruņos un sociālajos tīklos,  meklējot palīdzību 

dažādos aktuālos darba jautājumos, gan SBA grāmatu un Rotējošā fonda kopu apmaiņās. Galvenais novada 

bibliotēku sadarbības partneris ir Ventspils reģiona galvenā bibliotēka daudzos darba virzienos. 

 

   2021. gadā novada bibliotēku finansējums gan ir palielinājies par 12%, bet tā pieaugumu pārsvarā veido 

izdevumi materiālā un tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Kosmētiskais remonts veikts Ugāles bibliotēkas 

klusajā lasītavā, Ziru bibliotēkas lietotāju apkalpošanas telpā. Novembrī uzsākts kapitālais remonts Piltenes 

pilsētas bibliotēkas abonementā un sanitārajās telpās. Pārsvarā visās novada bibliotēkās aprīkojums ir labā 

stāvoklī. Jauni grāmatplaukti iegādāti Ances, Piltenes bibliotēkā. Pārskata periodā 11 bibliotēkās nomainīti 

darbinieku datori (13 stacionārie un 1 portatīvais). Diemžēl ne visi jaunie datori ir aprīkoti ar kamerām. 

Puzes bibliotēkai iegādāts jauns krāsainais printeris. Norakstīti 10 lietotāju datori. Gadu noslēdzot, 

lietotājiem ir 61 dators, bibliotēku darbiniekiem ir 25 datori, t.sk. 12 portatīvie datori. Lai gan lietotājiem 

pieejamo datoru skaits samazinājies, tas pilnībā nodrošināja lietotāju vajadzības. Pēdējos gados 

pieprasījums pēc datorpakalpojumiem samazinājies, ko nenoliedzami ietekmēja valstī noteiktie 

ierobežojumi pandēmijas sakarā, kā arī audzis iedzīvotāju nodrošinājums ar personālajiem datoriem. 

 

   Bibliotēkas savu krājumu komplektēšanai izmanto pašvaldības piešķirto finansējumu, kas aizvadītajā 

gadā sastādīja 25 027 eiro un ir palielinājies vien par 1,2%. Finansējums bibliotēkas krājuma 

komplektēšanai paliek iepriekšējo gadu robežās, bet grāmatu cenas ir stipri palielinājušās, tāpēc iegādāto 

grāmatu skaits kļūst mazāks. Salīdzinot ar 2020. gadu, par pašvaldības finansējumu iepirkto grāmatu vienas 

grāmatas vidējā cena pieaugusi par 0,80 eiro (2020. – 9,61 eiro; 2021. – 10.41 eiro). Arī periodisko 

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

Vērtīgs atbalsts bibliotēku krājumu papildināšanā gan skaita, gan kvalitātes ziņā jau otro gadu ir Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas atbalstītā grāmatu iepirkuma programma Latvijas publiskajām 

bibliotēkām. Šajā iepirkumā 2021. gadā novada bibliotēkas saņēma 246 nosaukumu 544 eksemplārus, kas 

no kopējā jaunieguvumu skaita sastādīja 20%. Viennozīmīgi vērtīgs krājumu papildinājums ir arī Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas dāvinājums Bērnu žūrijas lasīšanas veicināšanas programmā, kurā bibliotēkas 

saņēma 206 kolekcijas grāmatas. No kopējā bērnu literatūras jaunieguvumu skaita tie ir 34%. Abi 

dāvinājumi nodrošināja stabilu pienesumu latviešu oriģinālliteratūras un it īpaši bērnu literatūras 

krājumam. 

 

   Visefektīvākā krājumu popularizēšana nenoliedzami ir jauno grāmatu dienas un izstādes. Pandēmijas 

ierobežojumi nenoliedzami ietekmēja arī piekļuvi bibliotēku jaunieguvumiem. Šajā sakarā Ances, 

Jūrkalnes, Piltenes, Ugāles, Užavas un Ziru bibliotēkas, kuras aktīvi darbojas sociālajos tīklos, publicēja 

Facebook vietnes lapās virtuālās galerijas par jaunieguvumiem, Grāmatu iepirkuma programmas, Bērnu 

žūrijas un dažādu tematisko izstāžu grāmatām, kā arī Rotējošā fonda ceļojošajām kopām. 

 

   Lai labāk izceltu savu krājumu resursus, joprojām liela uzmanība veltīta literatūras izstādēm – par 

aktuāliem notikumiem, tradīcijām, dažādām tēmām, veltītas rakstnieku un citu ievērojamu personu 

jubilejām. Izstādes tika izvietotas redzamās vietās, lai apmeklētājiem būtu ātri pieejamas ierobežojumu dēļ 

īslaicīgajā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Liels izsniegums visās bibliotēkās bija no “Vērtīgo grāmatu 

iepirkuma” izstādēm. 
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   Lai pievērstu uzmanību datubāzēm un e-resursiem, gandrīz visās bibliotēkās izgatavotas ilustratīvas 

grāmatzīmes vai bukleti, kas apmeklētājiem pieejami līdzņemšanai. Vairākas reizes gada laikā arī 

sociālajos tīklos bibliotēkas publicējušas informāciju par LNB digitālās bibliotēkas kolekcijām, #Ēkultūras 

resursiem, e-grāmatām. Pandēmijas laikā īpaši pieauga sociālo tīklu loma bibliotēku pakalpojumu 

popularizēšanai, attālinātas grāmatu izvēles veicināšanai. Bibliotēku vietnēs – Facebook, Instagram, 

Twitter, draugiem.lv veidotas 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. 

 

   Pārskata periods iezīmējies ar e-konsultāciju sniegšanu lietotājiem – internetbankas un banku norēķini, 

e-pasti, deklarācijas, portāla latvija.lv pakalpojumi, lauksaimniecības platību maksājumi, Gulbja 

laboratorijas analīžu izdrukas, vakcinācijas sertifikāti, sazināšanās caur Zoom platformu, digitālie rīki 

mācību procesa dažādošanai, dažādu iestāžu pakalpojumi un darba laiki, ar tūrismu saistītas uzziņas, laika 

prognozes. 

 

   Darbā ar bērniem un jauniešiem vismaz viens rādītājs 2021. gadā ir ar pozitīvu vērtējumu – par 5%, 

salīdzinot ar 2020. gadu, palielinājies izsniegums bērniem. To lielā mērā noteica pieprasījums skolu 

programmās pēc obligātās literatūras. Ances bibliotēkā no aprīļa līdz maijam un atkal no septembra ik 

nedēļas notika bibliotekārās stundas gan Ances pamatskolas skolēniem, gan pirmsskolas grupiņām. 

Visaizraujošākās skolēniem bija tās nodarbības, kurās tika iekļauta darbošanās ar digitālajiem rīkiem, 

piemēram, vietni Kahoot!. Tajā tika izveidoti vairāki erudīcijas konkursi par Latvijas dabas bagātībām, 

Ziemassvētku tradīcijām, literārajiem un pasaku tēliem. Skolēni apguva arī darbošanos ar QR kodiem – 

meklēja informāciju bibliotekāra izveidotajos, gan paši mācījās tos izveidot un pielietot spēlēs.  

 

   Lai motivētu jauniešus vairāk sadarboties un iepazīt  novada vienīgās pilsētas Piltenes vēsturi, Jūrkalnes 

bibliotēka gada nogalē noorganizēja sadraudzības pasākumu Ventspils novada jauniešiem “Iepiko Piltenē”, 

kurā piedalījās 25 jaunieši. Ugāles bibliotēkas bērnu nodaļā darbinieki izmantoja brīžus, kad bibliotēkā 

ieradās vairāk bērnu, un operatīvi noorganizēja radošās darbnīcas. Tādas radošās darbnīcas notika vasarā 

uz lodžijas un Ziemassvētku brīvlaikā bibliotēkas telpās. Visčaklāk bibliotēku izmantoja sākumskolas un 

7. klases audzēkņi. Sadarbībā ar Ugāles vidusskolas 1. klasi izlikta viena radošās darbnīcas izstāde, kurā 

bērni ilustrēja rakstnieces novadnieces Lauras Vinogradovas grāmatu “Meža stāsti”. Pēc tam Ventspils 

bibliotēkas projektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā” vidusskolā notika tikšanās ar pašu autori.  

 

   Pārsvarā ar sociālo tīklu palīdzību Užavas bibliotēka informēja skolēnus gan par grāmatu jaunumiem, 

gan izstādēm, gan spēlēm, kuras var spēlēt telefonā. Pārbaudīt savas zināšanas par Ziemeļvalstīm varēja ar 

“Ziemeļspēli”. Digitāli interaktīvajā “ParProf” spēlē “Kļūšu par profesionāli” bērniem bija iespēja izzināt 

profesiju pasaules dažādību.  

 

   Ziru bibliotēkas jaunākie lasītāji zīmēja raibāko Lieldienu olu online programmā Sketcpad, sadarbībā ar 

Ziru tautas namu pie Ziru dīķa piedalījās Tēva dienas makšķerēšanas sacensībās un radošās darbnīcās, burtu 

jūklī meklēja Annas Brigaderes pasaku tēlus, bibliotēkas logos tika izlikta konkursa “Es un Latvija” 

zīmējumi. Bērnu aizsardzības dienā pie Zūru bibliotēkas tika rīkota atpūtas pēcpusdiena, kurā bērni no 

savvaļas ziediem veidoja gleznas, spēlēja komandu un individuālās spēles. Uz Līgo svētkiem radošā 

darbnīcā pie Zūru muzeja bērni apgleznoja stikla burciņas, kurās savukārt tika veidotas savvaļas ziedu un 

jāņuzāļu kompozīcijas no Ventmalā kopīgi plūktiem ziediem, papardēm, smilgām, ozolu zariem.  

 



Ventspils novada pašvaldības 2021. gada Publiskais pārskats Lappuse 37 

  

   Aktīvākajiem Zūru bibliotēkas apmeklētājiem un Bērnu žūrijas ekspertiem vasarā tika noorganizēta 

ekskursija uz Ernesta Birznieka Upīša muzeju. Rūķu darbnīcā pie muzeja Zūru bibliotēkai veiksmīgi 

izdevās noorganizēt tradicionālo pasākumu “Portfelīša pirmā balli” septiņiem jaunajiem  pirmklasniekiem 

kopā ar viņu vecākiem. Gatavojoties bibliotēkas 100-gadei, Zlēku bibliotēka noorganizēja zīmējumu 

konkursu brīvā dabā “Uzzīmē bibliotēku” un konkursu “Veidosim kopā bibliotēkas simtgades logo”. 

 

   2021. gadā bibliotēkas aktīvi turpināja darbu pie novadpētniecības materiālu apzināšanas, 

sistematizēšanas un kārtošanas fotogrāfiju albumos un izgriezumu mapēs, kas joprojām ir labi izmantotas. 

Novadpētniecisko materiālu digitalizēšanas jomā pieaudzis digitalizēto dokumentu kolekciju skaits (+24), 

digitalizētas fotogrāfijas (+687). Pavisam kopā bibliotēkās ir 144 digitālās kolekcijas ar 7023 fotoattēliem 

un 1717 teksta dokumentiem. Tās ir pieejamas lokāli uz lietotāju datoriem, kam blakus novietoti 

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

kolekcijas, Periodika.lv, Zudusī Latvija, Valsts arhīvu, Lursoft laikrakstu bibliotēku, Diva.lv. 

    

   Pārskata periodā ir Jūrkalnes bibliotēkā sakārtoti un aprakstīti divi fotogrāfiju albumi –  “Jūrkalnes 

vasaras sezonas atklāšana un talka” (83 fotogrāfijas par pasākumiem un darbību laika posmā no 2004.–

2016.) un “Jūrkalnes pagasta tautisko deju dalībnieki” (66 fotogrāfijas par laika posmāu no 1945.–2009.).  

 

   Piltenes bibliotēkas sociālajos tīklos Facebook un draugiem.lv ievietotas foto un video izstādes “Sveču 

dienas”, “Baltās ziemas Piltenē”, “Lieldienas, Lieldienas”. Par godu novada rakstnieka Kārļa Zvejnieka 

(Kuraž Kriša) 100-gadei tika apkopoti materiāli par viņa dzīvi, darbību, viesošanos Piltenē 90-gados.  

 

   Puzes bibliotēka lielāku uzmanību veltīja dabas objektiem un ievērojamām ēkām pagastā, jo sadarbībā 

ar Puzes attīstītības un veicināšanas biedrību “Niedre” tika realizēts projekts “MAZIE SOLĪŠI Puzes 

pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un digitalizācijā”. Projekta ietvaros tika 

kārtoti, sistematizēti, izņemti dublikāti, atjaunoti un papildināti esošie novadpētniecības materiāli. Tā kā 

šajā gadā bija daudz ierobežojumu pasākumu rīkošanai, organizēti divi attālinātie pasākumi – spēles par 

novadpētniecību. Pirmā spēle bija par Puzes pagasta represētajiem iedzīvotājiem “Caur dzīvēm gājušas 

sliedes” un otrā “Iepazīsti Puzi” pužiņu dialektā, atbildes meklējot projektos tapušajos stendos. Tārgales 

bibliotēkā izliktas 2 izstādes: martā lībiešu valodai un lībiešiem veltīta izstāde “Dzimtajā krastā, kur vēji 

un smilts” un novembrī “Lībiešu kultūras darbiniekam Jānim Princim 225”. 

 

   Ugāles bibliotēkas sociālajos tīklos draugiem.lv, Facebook, SlideShare ievietotas trīs novadniekam  

V. Zelmenim veltītas virtuālas kolekcijas: Ugāle Voldemāra Zelmeņa atmiņu tēlojumos, Ugāles muiža 

Voldemāra Zelmeņa atmiņu tēlojumos, Ugāles pagastnams Voldemāra Zelmeņa atmiņu tēlojumos. Pagasta 

novadpētniece, māksliniece Laimdota Junkara 70. dzīves jubilejā tika apsveikta ar virtuālu fotogaleriju 

“Ugāles bibliotēka sveic Laimdotu Junkaru skaistajā jubilejā”. Jau 20 gadus Ugāles bibliotēka atrodas 

bērnudārza korpusā, un par šiem 20 gadiem tika izveidots virtuāls atskats “Ugāles bibliotēka toreiz un 

tagad”. Uzņemta filmiņa par bebru nedarbiem pie Ugāles pilskalna. Digitalizēti arī 148 teksta dokumenti: 

Aritas Grīnbergas 1986.–1987. gadu pasākumu scenāriji, Martas Zubovičas apkopotie materiāli par 

Mežrūpniecības saimniecību, Voldemāra Zelmeņa Ugāles muižas un pagasta valdes ēku plāni, Ugāles 

slimnīcas pateicību grāmata.  

 

 

 

    

file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/Ugāles%20bibliotēka%20toreiz%20un%20tagad
file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/Ugāles%20bibliotēka%20toreiz%20un%20tagad


Ventspils novada pašvaldības 2021. gada Publiskais pārskats Lappuse 38 

  

   Usmas bibliotēkā pārskata periodā novadpētniecības materiāli visvairāk izmantoti sadarbībā ar tautas 

namu “Usma”. Gatavojoties pasākumiem “Auto-foto-orientēšanās Ventspils novadā” un “Muižu 

sirdspuksti”, bija pieprasīta informācija par cīņu vietām Usmā 2. pasaules kara beigās, Usmas dzelzceļa 

staciju un tās vēsturi, bijušo Usmas muižu, pagasta namu, skolu un trim Usmas baznīcām. Izmantota 

digitālā kolekcija par Latvijas Pirmās brīvvalsts laiku Usmā. Užavas bibliotēka pievērsa uzmanību šodienas 

atspoguļošanai, izstādēs un sociālajos tīklos ievietojot Covid-19 laika fotogrāfijas.  

 

   Vārves bibliotēkā ieskenēti ap 30 fotoattēlu, izveidotas 2 mapes. Gada sākumā bibliotēkai  uzdāvināja 

Viestura Ādamsona gleznu ”Skats uz Vārvi”, kurā redzama Vārves pagasta māja, skolas ēka. Pētot  

V. Ādamsona saistību ar Vārvi, atklājās Peninbergu–Krauju dzimtas stāsts. Tika izveidotas materiālu 

mapes par V. Ādamsonu un Peninbergu dzimtu.  

 

   Ziru bibliotēkā tika veidota 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. 2021. gadā fotogrāfiju klāsts tika 

papildināts vēl ar 148 fotoattēliem, un tika izveidota izstāde “Sēnes 2”. Bildes bibliotēkā pieejamas arī 

digitālā formātā. 

 

   Zlēku bibliotēkai 2021. bija simts gadu jubilejas gads. Jau gada pirmajos ziemas mēnešos vākti materiāli 

par bibliotēkas vēsturi. Telefoniski intervētas bijušās bibliotekāres, iegūti dokumentāri materiāli no Valsts 

arhīva, LNB projekta Zudusī Latvija, arī periodika.lv. Pārlūkoti un atlasīti bibliotēkā esošie 

novadpētniecības materiāli, digitalizēti 19 teksta dokumenti un 82 attēli, tajā skaitā senas fotogrāfijas, attēli 

no bibliotēkas jubilejas pasākumiem un aizvadītajā gadā pagastā  realizētiem projektiem. Novadpētniecības 

materiālu krājums pārskata periodā izmantots daudzpusīgi. Lai iepazīstinātu pēc iespējas plašāku 

iedzīvotāju loku, izveidots stends “Zlēku bibliotēka”. Tas atrodas priekštelpā, lai interesenti var piekļūt 

informācijai arī ārpus bibliotēkas darba laika. Informācija par Zlēku bibliotēkas simtgadi un citām 

aktivitātēm publicēta sociālajā tīklā Facebook Zlēku pagasta lapā. 

 

   2021. gadā vairākas bibliotēkas piedalījās projektu izstrādēs un realizēšanā. Jūrkalnes bibliotēka 

iesniedza projekta pieteikumu “Mana gaisma” Ventspils novada pašvaldības 2021. gada projektu 

finansēšanas konkursam “Mēs savā novadā 2021” ar mērķi izveidot un uzstādīt laikmetīgu, vizuāli 

izteiksmīgu vides objektu “Mana gaisma” blakus Jūrkalnes bibliotēkas ēkai, respektējot apkārtējo vidi un 

vienlaikus radot oriģinālu vietzīmi Jūrkalnes bibliotēkai, popularizēt Jūrkalni, tās  bibliotēku, kā “gaismas 

nesēju” pagastā, veidojot pozitīvu un inovatīvu tēlu novadā. Pieteikums tika atbalstīts un piešķirts 

finansējums 800 eiro. Vides objekta “Mana gaisma” uzstādīšana, atklāšana un publicitātes pasākumi 

paredzēti 2022. gada pavasarī. 

 

   Ventspils novada pašvaldības atbalstītais Puzes bibliotēkas projekts “MAZIE SOLĪŠI Puzes pagasta 

vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un digitalizācijā” saņēma finansējumu 800 eiro 

apmērā. Realizēšanas gaitā tika izveidoti pieci A3 banneri – Puzes pilskalnā, Āķu kraujā, pie Puzes ezera, 

Puzes augstākajā vietā Grūžciemā un pie Puzenieku skolas, divi A2 banneri par skolām un muižām, 

pusmuižām un citām ievērojamām ēkām Puzes pagastā un viens lielais banneris par Puzes pagastā 

esošajiem dabas objektiem, lai jebkurš ceļotājs zinātu, ka atrodas kādā no Puzes pagasta vēsturiskām 

vietām. Trīs no stendiem ir tāmnieku dialekta pužiņu izloksnē. Otrs Puzes bibliotēkas Ventspils novada 

pašvaldības 2021. gada projektu finansēšanas konkursā iesniegtais projekts  “Māz priek šļuk no Pūz”. Ar 

šī projekta palīdzību bibliotēka ar sadarbības partneriem vēlējās kaut nedaudz saglabāt tieši pužiņu izloksni.  
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Projekta laikā tika izveidots recepšu blociņš, kurā iekļautas piecas receptes sadaļā “Izmēģan pužiņ ēdans 

un tu atšpirgs ta ka pērne zāl!”, seši senču ieteikumi sadaļā “Ģeldig padom no mūs senčem” un atjautības 

uzdevums “Atmin vārds, kas tas i!”. Blociņā viss lasāms pužiņu izloksnē. Visās recepšu fotogrāfijās ir pašu 

gatavotie ēdieni pēc dotajām receptēm. 

 

   Ventspils novada pašvaldības Kultūras projektu finansēšanas konkursam Zlēku bibliotēka 

šogad pieteica projektu “Zlēku bibliotēkai – 100”, jo tieši tik ilgu laiku Zlēku pagastā darbojas 

bibliotēka. Projektā tika paredzētas divas aktivitātes – Zlēku bibliotēkas vēstures 

atspoguļojums īpašā stendā un bibliotēkas logo izstrāde, līdzdarbojoties pašiem pagasta 

iedzīvotājiem. Pirmo aktivitāti konkursa žūrija neatbalstīja, tādēļ nācās piesaistīt sponsoru. 

Otrajai aktivitātei tika atvēlēti 100 eiro. Izsludinātajā zīmējumu konkursā darbus iesniedza 

14 konkursa dalībnieki; tajos dominēja pūce kā gudrības un konkrētās vietas simbols, jo bibliotēkas adrese 

ir Zlēku pagasta “Pūcītes”. Iesūtītie zīmējumi tika nodoti projekta ekspertes, dizaineres Ingas Ķimses-

Fabricius ziņā. Apkopojot skices, tapa četri logo varianti, par kuriem bibliotēkas apmeklētāji varēja balsot 

veselu mēnesi. Tā no četriem tika izvēlēti divi, savukārt no tiem vēlreiz atlasīts zlēciniekiem tīkamākais 

variants. Maketēšanas darbu veica “RCehs” SIA. Zlēku bibliotēkai tagad ir savs, par godu simtgadei, 

tapušais logo. 

 

   2021. gada rudenī Ventspils bibliotēka realizēja VKKF iesniegtā projekta “Rakstnieks lauku bibliotēkā / 

Lasītprieks!” aktivitātes. Zaļajā režīmā Puzes bibliotēkā ar Eviju Gulbi tikās Puzes pamatskolas 1.–3. klašu 

skolēni. Ances pamatskolā viesojās Inese Zandere. Ugāles vidusskolas 1. klases audzēkņus uzrunāja Laura 

Vinogradova. Piltenes kultūras namā ar pieaugušajiem lasītājiem sarunājās Māris Bērziņš. Gada nogalē 

tika noorganizēta tikšanās ar novada rakstnieku Jāni Valku Ventspils bibliotēkā. 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

   Jūrkalnes bibliotēkas veiksmīgākais pasākums bija bibliotēkas lasītāju klubiņa organizētais literārais bārs 

“Kaza kāpa debesīs” projektā “Vienas dienas kafejnīca Suitos” ietvaros Vējturu namā. Pasākumā vietējie 

tikai uz vienu dienu vēra savas mājas durvis apmeklētājiem un cienāja ar pašu gatavotajiem ēdieniem. 

 

   Piltenes bibliotēka aktīvi veidoja virtuālās foto un video izstādes, ko izvietoja sociālajos tīklos – “Kārlim 

Zvejniekam 100”, “Sveču dienas”, “Atskats uz 2020. gadu”, “Baltās ziemas Piltenē”, “Rokdarbi mājsēdē”, 

“Lieldienas, Lieldienas”, “Grāmatas, kas liek smieties”, “Bibliotēka meklē”. Izstādēs tika izmantoti 

bibliotēkas novadpētniecības krājumā uzkrātie attēli par bibliotēkas darbu, kultūras aktivitātēm iepriekšējos 

gados. Virtuālās izstādes piesaistīja lielu skatījumu skaitu. Lielākais skatījumu skaits – 1996 videoizstādei 

“Baltās ziemas Piltenē”. 

 

   Puzes bibliotēkai sadarbībā ar kultūras namu tapa attālināts pasākums “Meklē, domā, risini!” – 

orientēšanās ar QR kodu palīdzību, kuros paslēpušies dažādi atjautības vai atraktīvi uzdevumi. Liela 

atsaucība no iedzīvotājiem bija dzejas izstāžu cikla “Četri balti krekli” izstādes logos, kas ilga no oktobra 

līdz decembrim. Izstādē bija apskatāmas kāda autora dzejas grāmatas un lasāmi viņa četri dzejoļi, kas 

uzrakstīti uz baltiem krekliem.  

 

   Tārgales bibliotēka ar izstādi “Garšvielas un garšaugi” iesaistījās Tārgales muižas svētkos. Sadarbībā ar 

kultūras darba organizatori un Tārgales kulinārijas klubiņu “Tārgales ķēķis” iedzīvotājiem brīvdabas 

pasākumā tika piedāvāta ne vien informācija par garšaugu un garšvielu lietošanu, bet arī paši augi no 

vietējiem dārziem. Muižas svētkos zināšanas par senvārdiem no veco laiku pavārgrāmatām tika pārbaudītas 

viktorīnā. 
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   Ugāles bibliotēka aktīvi iesaistās un virza iniciatīvas grupas “Tak-U-gāle” aktivitātes – atjaunot senās 

takas, kas savienos daudzos Ugāles vēsturiskos centrus. Ventspils novada attīstības nodaļa, plānojot 

biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansējuma piesaistei sabiedriskā labuma projektu īstenošanai iesniedzamos projektus, aicināja  

iniciatīvas grupai Tak-U-gāle prezentēt ieceres un vīzijas, kā pastaigu taku attīstīt un pilnveidot. Ugāles 

bibliotēka sagatavoja izsmeļošu prezentāciju par pastaigu takā sastopamajām dabas vērtībām un 

vēsturiskajiem objektiem. Stāstījums, kuru papildināja  atbilstošas fotogrāfijas, pārliecināja Ventspils 

novada attīstības nodaļu virzīt šo iniciatīvu projektu konkursam. Bibliotēka kopā ar iniciatīvas grupas 

aktīvistiem ir uzsākusi projekta sagatavošanas darbus: apzināta nepieciešamā infrastruktūra – tiltiņi, soli, 

kāpnes, šūpoles, norādes; fiksētas koordinātes; uzsākta datu un stāstu apkopošana informācijas stendiem. 

Septembrī bibliotēka kopā ar iniciatīvas grupu Tak-U-gāle organizēja sakopšanas talku pie  jaunā tiltiņa, 

kuru, atsaucoties iniciatīvas grupas aicinājumam, uzbūvēja A/S “Latvijas Valsts meži”. Citā takas posmā 

tika iztīrīta grava, lai pavērtos skats uz dzelzceļa tiltu. Ugāles iedzīvotāji pozitīvi vērtē bibliotēkas iniciatīvu 

un iesaisti šajos procesos. 

 

   Užavas bibliotēkas viena no aktivitātēm, kura guva užavnieku atsaucību, bija piedalīšanās virtuālā 

fotoakcijā “Mana baltā ziema”. Iedzīvotāji fotografēja un iesūtīja attēlus ar ziemas ainavām. Visi attēli tika 

saglabāti virtuāli un daļa attīstīti, lai papildinātu fotoalbumus ar pagasta skaistākajām vietām. 

 

   Veiksmīgi Ziru bibliotēkai izdevies izveidot dažādus tematiskos testus sociālajā tīklā Facebook Ziru 

bibliotēkas profilā, izmantojot Google dokumentus – “Lieldienu ticējumi”, “Ko tu zini par Latviju?”, Reiz 

Ziemassvētkos”. Literārs piedzīvojums lasītājiem bija izstāde “Aklais randiņš ar grāmatu”. Pie pagasta 

pārvaldes kopā ar Ziru tautas namu tika noorganizēts pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie”, pieminot 

iedzīvotāju masu deportāciju 80. gadadienu – ar  piemiņas plāksnes atklāšanu, deportēto Ziru pagasta 

iedzīvotāju vārdu lasīšanu, rožu stādīšanu katra deportētā iedzīvotāja piemiņai. 

 

   Veiksmīgākie Zlēku bibliotēkas popularizējošie pasākumi – bibliotēkas simtgades pasākums kopā ar 

novada bibliotekāriem, priekšmetu izstādes “Ilzes Jansones pildspalvu kolekcija”, “Rīgas porcelāns un 

fajanss”, konkursa “Šuju pati” dalībnieces Ļudas Šķēles tērpu izstāde. Apmeklētāju atsaucību guva izstāde 

“Grāmata ar autogrāfu”. Lasītājus pārsteidza fakts, ka mazo Zlēku bibliotēku apmeklējuši aptuveni 30 

grāmatu autori. 

 

   Zūru bibliotēkā 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, kad bērni pie egles jutās brīvi un pārsteigti 

par sagādātām dāvanām. 
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6.3. Sociālā dienesta darbības rezultāti  
 

Sociālā pālīdzība un sociālie pakalpojumi  

   Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ir sociālās drošības 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 13 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 2021. gadā tika nodrošināti semināri un 

supervīzijas atbilstoši likumdošanā noteiktajam.  

   Salīdzinot ar 2020. gadu (551 451 eiro), 2021. gadā (569 150 eiro) izdevumi ir palielinājušies. 

 

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

kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.  Tā kā šo personu skaits ir palielinājies, salīdzinot ar 2020. 

gadu, tās ir 374 trūcīgās ģimenes (personas) un 174 maznodrošinātās ģimenes (personas),  tad arī pabalstu 

izmaksai izlietotie līdzekļi salīdzinājumā ar 2020. gadu palielinājušies. Šis palielinājums saistīts ar GMI 

sliekšņa celšanos, mājokļa pabalsta saņēmēju loka paplašināšanos un citiem pabalpojumu 

sadārdzinājumiem attiecībā pret 2020. gadu. 

 

   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. 

 

Nr. Pabalsta veids  2020. gada 

eiro  

Ģimenes 

(personas)  

2021. gada 

eiro 

ģimenes 

(personas)  

1.  Garantētais iztikas minimuma pabalsts 38 093 80 92 031 130 

2. Dzīvokļa pabalsts  68 994 397 64770 380 

3. Sociālās garantijas bāreņiem  6388 12 8943 11 

4. Atlīdzība audžuģimenei 29 588 10 26 271 9 

5. Pabalsts pensionāru/invalīdu aprūpei  3237 13 5640 31 

8. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 

izglītības iestādē 

8066 90 2398 80 

9. Vienreizējs pabalsts mācību piederumu 

iegādei  

1225 209 12304 226 

10. Veselības aprūpes pabalsts  8667 249 8420 239 

11. Apbedīšanas pabalsts  4038 16 6242 25 

12. Pabalsts jubilejās 7090 189 7930 205 

13. Pabalsts politiski represētām personām  3330 111 3090 101 

15. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  23 600 105 25 100 99 

16. Ārkārtas /krīzes situācijā  2447 15 1750 7 

17. Pabalsts COVID 19  0 0 1650 1 

Avots: Ventspils novada Sociālā dienesta informācija no sociālās palīdzības administrēšanas programmas (SOPA)  
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   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”, un 2020. gadā pakalpojuma saņēma 15 personas, izlietoti  17 878 eiro, 2021. gadā 19 personas, 

27 202 eiro.  

 

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

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

“Cimdiņš””. 2020. gadā pakalpojumu saņēma 7 bērni, izlietoti 7000 eiro, 2021. gadā pakalpojumu saņēma 

8 bērni, izlietoti 5676 eiro. 

  

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

2021. gadā palielinājies pakalpojumu saņēmēju skaits. 2021. gadā 72 personas, izlietoti 259 489 eiro, 2020. 

gadā 66 personas, izlietoti 243 666 eiro. 

   Valsts apmaksāts asistenta pakalpojums 2020. gadā nodrošināts 65 personām ar invaliditāti, 2021. gadā 

73 personām ar invaliditāti. 

 

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

2020. gadā tika nodrošināti pakalpojumi 2 pieaugušām personām un 11 nepilngadīgiem bērniem, psihologa 

pakalpojums vardarbībā cietušiem nepilngadīgiem bērniem 2021. gadā nodrošināts 17 bērniem.  

Nakts patversmes pakalpojumus 2021. gadā  nodrošināts 5 personām, izlietoti 4230 eiro. 

 

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

sniegšana vistrūcīgākajām personām 2021.–2024. gada plānošanas periodā” ietvaros 2021. gadā tika 

sniegts atbalsts 548 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 strādāja  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 (kopumā 34 

reģistri un žurnāli), kurus pastāvīgi papildina ar attiecīgu informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

   Bāriņtiesa 2021. gadā savas kompetences ietvaros ir sagatavojusi, reģistrējusi un nosūtījusi  vēstules, 

pieprasījumus, atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām un lielāko daļu dokumentus nosūtījusi elektroniskā 

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

   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 lietvedības dokumentiem. 
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   Lai Bāriņtiesa varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus un pieņemtu motivētus lēmumus, tai jāiegūst dažādi 

pierādījumi: ziņas, informācija no trešajām personām, psihologu, ģimenes ārstu, narkologu, psihiatru 

atzinumi, jāveic pārrunas, apsekošanas, noformējot sarunas protokolus, apsekošanas aktus. 

 

   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. 

  

   Bāriņtiesai atbilstoši normatīvo aktu prasībām 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.  

 

   Bāriņtiesa atbilstoši normatīvajiem aktiem sniedz ziņas Uzturlīdzekļu garantiju fondam  par 

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

un aizbildņa iecelšanu, par aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu. 

   Bāriņtiesa sniedz ziņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par personām, kurām ir tiesības vai ir 

izbeigušās tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem.  

   2021. gadā uzsākti priekšdarbi un 2022. gadā tiks ieviesta Bāriņtiesas informācijas sistēma BARIS. 

 

   Bāriņtiesa 2021. gadā ir ziņojusi Ventspils novada sociālajam dienestam par 7 ģimenēm (15 bērni), kurās 

nepietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. 

   2021. gadā bāriņtiesā bija 107 aktīvās lietas, kurās regulāri jāveic uzraudzība un dažādas obligātās 

darbības – pārbaudes, viedokļu noskaidrošanas u.tml., par veiktajām darbībām, pamatojoties uz 

normatīvajiem aktiem, jāsagatavo pārbaužu akti, tikšanās apraksti, protokoli. 

 

   VBTAI laika periodā no  2021. gada 4. novembra līdz 2022. gada 18. janvārim veica  Bāriņtiesas 

lietvedībā esošo lietu uzraudzības pārbaudi. Par pārbaudes rezultātiem tiks informēta arī Ventspils novada 

pašvaldība. 

        

   Bāriņtiesas savstarpēji sadarbojas savu uzdevumu veikšanai, līdz ar ko Bāriņtiesa ir veikusi pārbaudes 

dzīvesvietās un skaidrojusi personu, tajā skaitā bērnu viedokļus citu bāriņtiesu uzdevumā. Bāriņtiesa ik 

gadu veic personu ar ierobežotu rīcībspēju pārbaudi dzīvesvietā – ģimenēs vai aprūpes iestādēs, uzklausa 

šo personu viedokli un pārbauda dzīves apstākļus, par ko noformē sarunas protokolus un pārbaudes aktus.  

   Bāriņtiesas lietas izskatīšanas gaitā bieži  dzīvesvietas nākas pārbaudīt vairākkārt, dažkārt dzīves apstākļu 

pārbaudes un viedokļu noskaidrošana ilgst vairākas stundas. Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda 

ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu dzīvesvietu – apmeklē bērnus aprūpes iestādēs, audžuģimenēs un pie 

aizbildņiem, arī citu pašvaldību teritorijās, kurās ārpusģimenes aprūpe nodrošināta Ventspils novada 

pašvaldībā deklarētajiem bērniem.  

 

   2020.–2021. gadā  bāriņtiesa savā darbā veica korekcijas ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas saskaņā ar COVID-19 izplatību apstākļus, kā rezultātā daļēji nācās mainīt apmeklētāju 

pieņemšanas kārtību, sēžu norises  kārtību un dzīves apstākļu pārbaužu kārtību. 

 

   Bāriņtiesas darbinieki 2021. gadā pilnveidoja savas zināšanas, piedaloties dažādos apmācību semināros. 

Semināri notika attālināti, izmantojot dažādas interneta platformas.   

   Bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedrs (turpmāk – Asociācija). Asociācijas mērķis 

ir 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. 
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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. 

   2021. gadā  Ventspils novada bāriņtiesa aizgādības tiesības pārtraukusi 4 personām, no tām 2 tēviem un 

2 mātēm. Minēto personu aizgādībā kopā bija 4 bērni. 

 

   Visos gadījumos, kad tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, bāriņtiesa par pieņemto lēmumu ir informējusi 

sociālo dienestu, lūdzot sniegt palīdzību bērna vecākiem, lai veicinātu bērnu atgriešanos ģimenē. 2021. 

gadā 1 bērna pārtrauktās aizgādības tiesības Ventspils novada bāriņtiesa atjaunoja 1 vecākam. Ar tiesas 

spriedumu 2021. gadā aizgādības tiesības atņemtas 5  personām, kuru aizgādībā bija 6 bērni. Aizgādības 

tiesības ar tiesas spriedumu 2021. gadā netika atjaunotas nevienam vecākam. 

 

Ārpusģimenes aprūpe 

 

   Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas slimības dēļ lūguši 

nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības) bāriņtiesa 

lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam – aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. 

 

   2021. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 29 Ventspils novada pašvaldības bērni, no kuriem 

audžuģimenēs 7, aizbildņu ģimenēs 20, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 2 

bērni. 

   Ventspils novadā 2021. gada 31. decembrī audžuģimenes statuss ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts 3 

audžuģimenēm.  Ventspils novada audžuģimenēs ir ievietots  1 Ventspils novada bērns un 3 bērni no citām 

pašvaldībām. Ārpus Ventspils novada audžuģimenēs ievietoti 6 Ventspils novada bērni.  

 

   20 Ventspils novada bērni atrodas aizbildnībā. 2021.gadā aizbildnība nodibināta 3 bērniem un 2 bērnu 

aizbildnības lietas saņemtas pārraudzībā no citām pašvaldībām. Aizbildnība 2021. gadā izbeigusies 3 

bērniem, kuri kļuvuši pilngadīgi, un 1 bērnam, kurš ievietots audžuģimenē.    

   2021. gadā bāriņtiesa izvērtējusi 4 personu atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai. 4 personas atzītas 

par piemērotām, lai varētu uzņemties aizbildņa pienākumus. Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērnu 

radinieki vai bērnam emocionāli tuvi cilvēki.  

 

   Institucionālā aprūpē atrodas 2  bērni. Valsts sociālās aprūpes centra filiālē “Liepāja” aprūpi saņem 2 

bērni ar smagām veselības problēmām, un šī iemesla dēļ nav iespējams šobrīd bērnam nodrošināt piemērotu 

audžuģimeni. 

   2021. gadā Ventspils novada bāriņtiesa 4 personas ir atzinusi par adoptētājiem un uzsākusi vēl 3 personu 

izvērtēšanu, lai noteiktu viņu piemērotību būt par adoptētājiem.  

 

Aizgādnība 

 

   Aizgādnībā esoši cilvēki ir personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja. Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā 

tiesā, sniedz pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Kad spriedums par 

rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu stājies likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa 

iecelšanu personai. 

 

   2021. gada 31. decembrī Ventspils novada bāriņtiesas pārraudzībā bija 18 aizgādnībā esošas personas.  

2 personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis. Bāriņtiesa uzrauga vai aizgādņi darbojas atbilstoši 

aizgādnībā esošo personu interesēm. 

   Bāriņtiesa lemj par aizgādņa iecelšanu mantojumam, ja notārs nodibinājis aizgādnību. 2021. gadā 

pieņemti 6 lēmumi mantojuma aizgādnības lietās. 
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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. 2021. gadā pieņemti 3 lēmumi par 

atļauju bērnam iegūt īpašumu, pieņemt mantojumu, pārdot bērnam piederošu mantu, izdalīt bērnam 

pienākošos mantojuma daļu. 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 atvieglojumiem 

par bērniem, par uzvārda ieraksta maiņu bērniem,  par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura 

faktiski audzina bērnus, par valsts sociālo pabalstu izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu 

vecumu, par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, un citi. 

 

   Darbietilpīgas, laikietilpīgas un sarežģītas ir lietas par atzinuma sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no 

aizgādības tiesībām- bērnu dzīvesvietas noteikšana, saskarsmes tiesību kārtības noteikšana, atsevišķas 

aizgādības noteikšana.  

 

   Ventspils novada bāriņtiesas darbinieki piedalījušies tiesas sēdēs.  Tiesas procesos Bāriņtiesa bijusi gan 

prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde atzinuma un viedokļa sniegšanai. Ventspils novada bāriņtiesa 

piedalījusies tiesas procesos par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, bērna dzīvesvietas 

noteikšanu, saskarsmes tiesību kārtības noteikšanu, atsevišķas aizgādības noteikšanu, rīcībspējas 

ierobežojumu noteikšanu, lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām 

personām, kuras, atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī, izdarījušas noziedzīgus  nodarījumus, lietās par 

adopcijas apstiprināšanu. Ventspils novada bāriņtiesa pārstāvējusi  bērna intereses kriminālprocesā. 

 

   Veiktas bērnu un citu rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļu pārbaudes dzīvesvietā – obligātās 

pārbaudes; pēc informācijas saņemšanas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem; pēc tiesu 

pieprasījuma; pēc policijas iestāžu pieprasījuma; pēc citu bāriņtiesu pieprasījuma, u.c. gadījumos. 

 

   Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 17. panta 4. punktu un 7. punktu, tikuši izskatīti iesniegumi un 

sūdzības, sniegta palīdzība personām, kuras pēc palīdzības vērsušās bāriņtiesā. 

 

   Saskaņā ar  Bāriņtiesu likuma 17. panta 4. daļu Ventspils novada bāriņtiesa ir sadarbojusies ar citām 

bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un 

izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Uzturlīdzekļu garantijas fondu, Valsts 

probācijas dienestu, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, VBTAI, un citām iestādēm,  lai 

nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.  

 

Pieņemtie lēmumi 

 

    Bāriņtiesas kompetencē, saskaņā ar normatīvajiem aktiem,  ir izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par 

vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu, bez vecāku gādības palikušu bērnu ārpusģimenes 

aprūpi (aizbildnību, audžuģimeni, ievietošanu iestādē), aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu 

rīcībspēju vai mantojumam, bērnu mantu, domstarpību izšķiršanu vecāku starpā vai starp vecākiem un 

bērniem, bērnu interešu pārstāvību tiesā izšķiramajās lietās, u.c. 
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2021. gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus:  

- par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu;  

- par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu;  

- par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;  

- par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;  

- par personu atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai;  

- par bērna ievietošanu audžuģimenē;  

- par audžuģimenes pilnvarošanu pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna intereses;  

- ar atļaujas došanu vecākam rīkoties ar nepilngadīgā kontu;   

- par adopciju bērna interesēs;  

- par personu atzīšanu par adoptētājiem;  

- par aizgādņa maiņu personai;  

- par aizgādņa iecelšanu personai;  

- par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;  

- par personu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; 

- par personas piemērotību krīzes audžuģimenes pienākumu veikšanai; 

 

- par viesģimenes statusa piešķiršanu;  

- par bērna uzvārda ieraksta maiņu;  

- par rīcību ar aizgādnībā esošai personai piederošo mantu;  

- par atzinumu sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no aizgādības tiesībām;  

- par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu; 

piešķiršanu; 

 

- ar atļauju pieņemt bērna vārdā mantojumu;  

- par atļauju rīkoties ar bērnam piederošu mantu .  

  

2021. gadā neviens Ventspils novada bāriņtiesas lēmums nav  pārsūdzēts Administratīvajā 

rajona tiesā.  

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana 

 

   Ventspils novada bāriņtiesā 2021. gadā ir veikti  Bāriņtiesas likumā noteiktie 

apliecinājumi, no tiem visvairāk – Ugāles, Vārves, un Tārgales pagastā. Tika sagatavoti un 

apliecināti vai tikai sagatavoti vai apliecināti  darījumu līgumi, iesniegumi, pilnvaras, 

nostiprinājuma lūgumi, veikti paraksta īstuma apliecinājumi, un citi darījumi. 

   Ventspils novada pašvaldības budžetā 2021. gadā  par bāriņtiesas pakalpojumiem 

ieskaitītās valsts nodevas apmērs – 4104 eiro. 
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6.5. Būvvaldes darbības rezultāti  

           Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 2021. gada laikā veiktie darba apjomi 

 

Izsniegtās būvatļaujas 

  Statuss Kopējais 

skaits 

Jaunbūve 

Būvatļaujas Apstiprināts 18 12 

BUN izpildīti 56 36 

PN izpildīti 25 20 

PN akceptēšanā 
  

Kopā: 99 68 

Ekspluatācijā pieņemtās būves 

Būvju pieņemšanas ekspluatācijā 

akti 

Visi būvniecības veidi 81 
 

Atjaunošana 2 
 

Jauna būvniecība 53 
 

Novietošana 3 
 

Pārbūve 22 
 

Vienkāršota atjaunošana 1 
 

Kopā: 162 
 

Vienkāršotā būvniecības procedūra 

Atjaunošana 36 
  

Ierīkošana 34 
  

Konservācija 1 
  

Lietošanas veida maiņa bez 

pārbūves 

1 
  

Nojaukšana 22 
  

Novietošana 129 
  

Vienkāršota atjaunošana 32 
  

Vienkāršota fasādes atjaunošana 23 
  

Kopā: 278 
  

Būvinspektoru atzinumi par būvju apsekošanu 

Kopā: 400   

                                         Izziņas 

Kopā: 45   

                                         Administratīvo pārkāpumu lietas 

Kopā: 3   

              Atbildes uz juridisku un fizisku personu iesniegumiem 

Kopā: 96   

 

 

6.6. Komunālās saimniecības darbības rezultāti  
 

Komunālās infrastruktūras sakārtošana 

 

• Ielu apgaismojuma atjaunošana Ances pagastā, Ances ciemā – 9055,62 eiro; 
• Ielas apgaismojuma izbūve Vienības ielā posmā no ceļš Po-32 Vārpas–Estrāde līdz ceļš Po-35 

Bērzkalni–Lazdas Popē – 13 806,91 eiro; 
• Ielu apgaismojuma atjaunošana Rūpnīcas ielas dzīvojamā masīvā Ugālē – 6469,00 eiro. 
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Nekustamo īpašumu sakārtošana 

 

   Ēku pārbūves, teritoriju labiekārtošanas, telpu remontu, komunālo objektu remontu darbi par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem un Valsts kases aizņēmumu veikti 1 702 272,59 eiro apmērā 65 objektos. 

 
Nozīmīgākie objekti: 

• Jumta seguma nomaiņa Puzes pamatskolas ēkai Puzes pagasta Blāzmas ciemā – 53 643,54 eiro; 
• Annahites pamatskolas ēdnīcas ēkas jumta seguma nomaiņa Puzes pagasta Stiklu ciemā – 12 613,37 

eiro; 
• Popes pamatskolas ēkas dūmvada izbūve – 10 379,34 eiro; 
• Rotaļu laukumu ierīkošana Tārgales, Zlēku pagastā un Vārves pagasta Ventavas ciemā – 42 289,14 

eiro; 
• Piltenes pamatskolas ēdnīcas korpusa jumta seguma nomaiņa – 72 006,98 eiro; 
• Sporta un rotaļu laukumu izbūve Vārves pagasta Zūru ciemā – 61 715,77 eiro; 

• Zūru pamatskolas ēkas telpu remonts Vārves pagasta Ventavā – 53 083,52 eiro; 

• Dzīvojamā fonda dzīvokļu remonts Ventspils novada pašvaldības īpašumos – 24 368,38 eiro; 

• Sporta laukuma izbūve Ziru pagastā – 29 440,59 eiro; 

• Ziru pagasta pārvaldes ēkas jumta remonts – 18505,47 eiro; 

• Užavas pamatskolas ēkas telpu remonts – 21 690,13 eiro; 

• Tārgales pamatskolas ēkas telpu, inženierkomunikāciju pārbūve un pasažieru lifta izbūve 

pieejamības nodrošināšanai – 462 448,62 eiro; 

• Tārgales pagasta pārvaldes ēkas “Dzintarkalni” telpu remonts – 30 400,36 eiro; 

• Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Popes pamatskolā 

– 27 842,83 eiro. 

 

 

6.7. Ieguldījumi pašvaldības ceļos un ielās 
 

   Ventspils novada kopējais ceļu garums ir 783,18 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 2021. gadā saņemti valsts Autoceļu fonda līdzekļi 538 038 eiro apmērā. Līdzekļu 

atlikums uz 01.01.2021.g. ir 218 510 eiro. 2021. gadā ceļu un ielu tīkla uzturēšanai izlietoti  244 041 eiro. 
Lielākie objekti ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, kuri izbūvēti par budžeta un ES fondu 

līdzekļiem: 

• Pašvaldības autoceļa P-03 “Gārzde–Ūdrandes darbnīcas” no 4,28 – 5,85 km (1,57 km) brauktuves 

virsmas atjaunošana Piltenes pagastā – 112 941,88 eiro; 
• Pašvaldības autoceļa P-04 “Gaiļkalnu kapi–Vecmuižciems” no 3,01 – 3,46 km (0,45 km) un 

pašvaldības autoceļa P-06 “Vējdzirnavas–lielferma” no 0,00 – 0,25 km brauktuves virsmas 

atjaunošana Piltenes pagastā – 81 494,30 eiro; 
• Pašvaldības autoceļa T-07 “Laukceltnieks–Spīdolas” posma no 0,00 – 0,17 km brauktuves virsmas 

atjaunošana Tārgales pagastā – 48 731,49 eiro; 
• Piltenes pilsētas Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana 1,077 km kopgarumā – 86 171,95 

eiro; 
• Teritorijas labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē – 194 196,31 eiro; 
• PII “Zīļuks” mājas ceļa pārbūve pie ēkas “Rozītes” Vārves ciemā – 71 171,06 eiro; 
• Pašvaldības autoceļu un ielu remonts (bedrīšu remonts, grants seguma atjaunošana) Ventspils 

novada pagastos – 136 439 eiro. 
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6.8. Sabiedriskā kārtība  
 

Ventspils novada Administratīvajā komisijā izskatītās lietas 2021. gadā 

(APK – Administratīvo pārkāpumu kodeksa saistoši noteikumu pants) 

 

 

Nr. 

p.k

. 

 

Likuma, saistošo 

noteikumu pants 

  

izskatīts 

 

Uzlikts 

sods 

 

Izbeigtas 

1. Par audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 

 18 16 2 

2. Meža likuma 51.p.11.d.  Par koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu 1 1  

3. Enerģētikas likuma 

118.p.3.d.  

 Par elektroenerģijas pārvades vai sadales 

sistēmas bojāšanu 

2  2 

4. Dzīvnieku aizsardzības 

likuma 58.p. 

Par dzīvnieku turēšanas noteikumu 

pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam 

nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam 

nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums 

1 1  

5. Būvniecības likuma 

17.p. 

Par būvdarbu uzsākšanu 2 1 1 

6. Būvniecības likuma 

25.p.1.d.5.p. 

Par patvaļīgu būvniecību  bez 

paskaidrojuma raksta, bez apliecinājuma 

kartes vai bez būvatļaujas gadījumos, kad 

tā ir nepieciešama 

1  1 

7. Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 

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 

4 4  

8. Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 

78.p.1.d. 

Par smēķēšanu vai bezdūmu tabakas 

izstrādājumu lietošanu, ja to izdarījis bērns 

5             5  

9. Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 

79.p.2.d. 

 Par bērna iesaistīšanu smēķēšanā, 

alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu 

vielu lietošanā 

2 2  

10. Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 

81.p. 

Par  fizisku un emocionālu vardarbība pret 

bērnu 

6 5 1 

11. Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 

83.p.1.d. 

Par septiņu gadu vecumu nesasnieguša 

bērna atstāšanu bez uzraudzības, ja to 

izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna 

uzraudzību 

1 1  

12. Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 

83.p.2.d. 

 Par bērna uzraudzīšanu, atrodoties 

alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 

vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var 

ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību 

un aizsardzību no iespējamiem bērna 

dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja 

to izdarījusi persona, kura atbildīga par 

bērna uzraudzību 

1 1  

13. BTAL 85.p. Par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu 1 1  

 kopā  45 47 6 
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6.9. Ieguldījumi un sasniegumi sportā  
 

   Ventspils novada pašvaldība ir aktīva Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece ar iespēju piedalīties 

dažādos veselību veicinošos pasākumos, piesaistot Eiropas Sociālo fonda finansējumu. ESF projekta nr. 

9.2.4.2/16/I/054 “Sveiks un vesels Ventspils novadā” ietvaros. 2021. gadā, turpinoties  

Covid-19 ierobežojumiem, daudzi lielie masu pasākumi nevarēja notikt, bet, ievērojot Covid-19 

izsludinātos ierobežojumus, tika noorganizēti dažādi sporta un veselību veicinoši pasākumi un aktivitātes. 

Novada iedzīvotājiem tika organizēta vingrošana attālināti zoom platformā un brīvā dabā. Vasarā notika 

diennakts izglītojošas nometnes sākumskolas bērniem par veselīgu uzturu un dzīves veidu, bet pamatskolu 

bērniem un jauniešiem par  veselīgu dzīves veidu un atkarību mazināšanu. Tika novadīta lekcija “Par 

veselīgu uzturu pieaugušajiem” (attālināti) un  lekcija “Bērna drošība un pirmās palīdzības sniegšana”. 

   Sporta komisija izstrādāja noteikumus, kādā piešķir finansiālu atbalstu sportistiem, sporta spēļu 

komandām un sporta pasākumu organizēšanai Ventspils novadā. Pašvaldībā sporta darbu vada sporta darba 

organizatori, viņu mērķis ir piedāvāt un  iesaistīt novada iedzīvotājus dažadās sporta aktivitātēs, veicināt 

aktīvās atpūtas attīstību un virzību novadā, izvērtēt sporta un aktīvās atpūtas darbību novadā.  Nodarbības 

un sacensības tika plānotas skolu sporta bāzēs, brīvā dabā sporta laukumos. Ievērojot pandēmijas 

ierobežojumus, pagastos sporta organizatori noorganizēja dažādas sporta aktivitātes, arī pagastsvētku 

ietvaros, pārsvarā brīvā dabā – volejbolā, futbolā, pludmales volejbolā,  galda tenisā, moto sacensībās, 

fotoveloorientēšanās un makšķerēšanas sacensībās. 

  

   2021. gadā novadā veiksmīgi startēja Ventspils novada sieviešu un vīriešu volejbola komandas, labus 

rezultātus uzrādīja JK “Demora” jātnieki, novada baskstebolistu komanda “Anzāģe/Pope” uzsāka cīņu 

Ventspils pilsētas čempionātā basketbolā. Ļoti veiksmīgi tika noorganizēts plānotais sporta pasākums – 

“Piltenes skrējiens – 2021”, kura ietvaros notika arī LR čempionāts 10 km krosa skrējienā un “Piltenes 

kauss 2021”. Plaši apmeklētas bija populārās Jūrkalnes motokrosa sacensības – Latvijas Nacionālais kauss 

un Ventspils novada balva. Tika piešķirtas naudas balvas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem 

sportā. Novadā uzlabota sporta objektu infrastruktūra – Zūru pamatskolas sporta zālē nomainīti visi 

basketbola grozi. 

 

   Ventspils novada pašvaldība finansiāli atbalstījusi (216 730 eiro) – “Matisons Runner’s Club” ,  sieviešu 

un vīriešu volejbola klubu, novusa klubu, hokeja klubu “Boreas”, biedrību “Usmas jahtklubs”, biedrību JK 

”Demora”, Jūrkalnes motokrosa sacensību organizēšanu, dalību kērliga sacensībās. 

 

Ventspils novada BJSS 

 

   Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuru 

dibinājusi Ventspils novada pašvaldība, kas ir akreditēta līdz 2026. gadam. BJSS mērķis ir veidot sporta 

izglītības vidi, organizēt un īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu 

sasniegšanu – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu. Nodrošinot talantīgo 

audzēkņu meistarības pilnveidi vieglatlētikā, veicot organizatoriski metodisko vadību. BJSS savu darbu 

veic 5 novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs, kur nokomplektētas 17 mācību treniņu grupas ar kopējo 

audzēkņu skaitu – 275.  

 

   Skolas audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu sportisko meistarību vieglatlētikā, piedaloties valsts, 

reģionu un starptautiska mēroga sacensībās. Sakarā ar Covid-19 situāciju vasltī daudzas sacensības tika 

atceltas un mācību treniņu procesam bija dažādi ierobežojumi, bet darbs notika gan attālināti, zoom 

platformā, gan klātienē brīvā dabā, kas ir atstājis iespaidu uz izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 

 

   Atceļot valstī ierobežojumus, Latvijas čempionāti vieglatlētikā diemžēl nenotika, tika organizētas tikai 

vecākajām grupām un pieaugušajiem, kur izcīnītas 3 godalgotas vietas.  Latvijas Republikas izlases sastāvā 

dažādās vecuma grupās 2021. gadā iekļauti 8 sporta skolas audzēkņi un 10 labāko vieglatlētu sarakstā 

Latvijas vieglatlētikas gadagrāmatā iekļuvusi Ventspils novada BJSS vieglatlētikas trenere. 
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7.0 Pasākumi informēšanai par pašvaldības darbību  

   2021. 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, u. c. Īsziņas tiek ievietotas “Twitter” vietnē, plašāka informācija – portālā “Draugiem.lv” un 

“Facebook”  īpaši izveidotajā Ventspils novada pašvaldības sadaļā, saziņai ar iedzīvotājiem tiek izmanots 

arī “Instagrams”. Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks regulāri atbildot uz žurnālistu uzdotajiem 

jautājumiem. Saziņa ar žurnālistiem notiek arī ikdienā – sagatavojot preses relīzes un palīdzot sagatavot 

konkrētus sižetus.     

 

   2021. 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. Tā kā bija 

pandēmija, tikšanās notika tiešsāistē, nevis klātienē. 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. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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8. Pielikumi 
 

8.1. Novada domes lēmums par 2021. gada konsolidēto pārskatu  
 

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2021. GADA PĀRSKATU 

(ziņo: 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 – 14 balsis (A. Mucenieks, G. Mačtams, A. Zariņš, I. Cērpa, A. Matisons,  

I. Judzika, A. Bileskalns, G. Bože, A. Vārpiņš, R. Krūmiņš, M. Dadzis, E. Kuģeniece, I. Apsītis, G. Gāga), 

PRET  – nav, ATTURAS – 1 balss (D. Vašuka), Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2021. gada pārskatu, kas sastāv no sekojošiem 

dokumentiem: 

 

1. Apstiprināt vadības ziņojumu, 1. pielikums. 

2. Apstiprināt “Pārskatu par finansiālo stāvokli”, 2. pielikums. 

3. Apstiprināt “Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem”, 3. pielikums. 

4. Apstiprināt “Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu”, 4. pielikums. 

5. Apstiprināt “Naudas plūsmas pārskatu”, 5. pielikums. 

6. Apstiprināt Finanšu pārskata pielikumus: 

1. Apstiprināt “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts”, 6. pielikums. 

2. Apstiprināt “Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts”, 7. pielikums. 

3. Apstiprināt “Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts”, 8. pielikums. 

4. Apstiprināt “Finanšu pārskata posteņu strukturēts skaidrojums”, 9. pielikums. 

7. Apstiprināt “Budžeta izpildes  pārskatu”, 10. pielikums. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2021. gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2022. gada 30. aprīlim. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (J. Krilovskim). 
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8.2. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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