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SAĪSINĀJUMI
EJZF

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ESI fondi

Eiropas strukturālie un investīciju fondi

IEVADS
Ventspils novada Attīstības programma 2020.–2026. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības
virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir apņēmusies
īstenot novada un tā iedzīvotāju labā.
Attīstības programma sastāv no vairākām daļām (Attēls 1). Investīciju plānā ietverti plānotie
pašvaldības un sadarbības partneru ieguldījumi laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam, kuri
nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā
iekļautās rīcības, virzot novada attīstību ilgtermiņa stratēģisko mērķu virzienā.
Investīciju plānā ietverti prioritāri īstenojamie pašvaldības investīciju projekti, kuri noteikti ievērojot
pēctecību ar Ventspils novada attīstības programmā 2011.-2017. paredzēto – iekļauti aktuālie un
nerealizētie projekti, kā arī īstenošanas procesā esošie projekti. Tāpat balstoties uz iepriekš veikto
analīzi, ietverti no vietējās sabiedrības un pašvaldības pārvaldes vajadzībām izrietoši prioritārie
projekti.

Pašreizējā
situācija

Stratēģiskā
daļa

Rīcības
plāns

ATTĒLS 1.

Investīciju
plāns

Īstenošana
un
uzraudzība

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:










projekta nosaukums;
projekta pamatojums - stratēģiskā atbilstība ar vidēja termiņa prioritātēm un uzdevumiem;
papildinātība/sasaiste ar citiem plānā ietvertajiem projektiem;
projekta nepieciešamais indikatīvais finansējums;
finansējuma avots un tā nosaukums – pašvaldības budžets, Eiropas strukturālie un investīciju
fondi un cits ārējais finansējums, valsts finansējums. Norādāma indikatīvā summa vai
procentuālais sadalījums pa avotiem;
projekta mērķis, plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji;
projekta īstenošanas periods – 2020.-2022. gada ietvaros, kā arī ietverot uzsāktos investīciju
projektus, vai vēlāk, Ventspils novada attīstības programma 2020.–2026. gadam darbības
periodā;
atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu un partnerus.

Pašvaldība vismaz reizi gadā Investīciju plānu aktualizē, ņemot vērā tā izpildi un ikgadējo apstiprināto
pašvaldības budžetu. Aktualizētā redakcija tiek apstiprināta ar Ventspils novada domes lēmumu.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Ventspils novada domes 2018. gada 29.
novembra lēmumu “Par Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes
uzsākšanu” (prot. Nr.35, 5.§), un tā pielikumu “Darba uzdevums Ventspils novada attīstības
programmas gadam izstrādei”.
Dokumentā izmantotas autora, Ventspils novada pašvaldības, J.Gestes, M.Gaļinovska, A.Ķestera publiski pieejamās fotogrāfijas.
Shēmu autors ir izstrādātājs.
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Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam
INVESTĪCIJU PLĀNS 2020.-2022. GADAM
Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Kvalitatīvas vidējās izglītības pieejamības

Ugāles vidusskolas ēku un
1. būvju kompleksa

VTP1

U.2.4.

atjaunošana

Ugāles
pagasts

nodrošināšana Ugāles pagastā, veicot
1 000 000,00

150 000,00

850 000,00

-

ERAF

Ventspils

ieguldījumus skolas infrastruktūrā. Rezultātā 2020 2026 novada
atjaunots Ugāles vidusskolas ēku un būvju

pašvaldība

komplekss.

2.

Popes pamatskolas un

Popes

Annahites pamatskolas

pagasts,

ēdināšanas kompleksa

VTP1

U.2.4.

Puzes

Izglītības iestāžu ēdināšanas kompleksu
200 000,00

30 000,00

170 000,00

-

ERAF, ELFLA

pagasts

pārbūve

3.

pārbūve, skolas un PII ēku

mūsdienīgi ēdināšanas pakalpojumi
izglītojamiem.

Tārgales pamatskolas telpu
un inženierkomunikāciju

pārbūve. Rezultātā nodrošināti kvalitatīvi un

Kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana.
VTP1

U.2.4.

Tārgales
pagasts

350 000,00

350 000,00

-

-

ERAF, ELFLA

Rezultātā veikta Tārgales pamatskolas ēkas
pārbūve – paplašināšana pirmsskolas
izglītības iestādes vajadzībām.

teritorijas labiekārtošana

Ventspils
2021 2022 novada
pašvaldība

Ventspils
2020 2022 novada
pašvaldība

Kvalitatīvas izglītības pieejamības
4.

Piltenes vidusskolas ēku un
būvju kompleksa pārbūve

VTP1

U.2.4.

Piltenes
pagasts

nodrošināšana Piltenes pilsētā, veicot
400 000,00

60 000,00

340 000,00

-

ERAF

ieguldījumus skolas infrastruktūras pārbūvē.
Rezultātā pārbūvēts Piltenes vidusskolas ēku

Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

un būvju komplekss.
Uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar

Annahites pamatskolas
5.

ēkas pārbūve, teritorijas
labiekārtošana,

speciālām vajadzībām Ventspils novada
VTP1

U.2.4.

Puzes
pagasts

198 000,00

29 700,00

168 300,00

-

ERAF

Puzes pagasta Annahites pamatskolā.
Rezultātā veikta skolas ēku fasādes pārbūve,
iekštelpu atjaunošana, teritorijas

apgaismojuma ierīkošana

labiekārtošana, apgaismojuma ierīkošana.
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Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

iekārtas (signalizācijas)

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

projekta dokumentācija, ierīkotas
VTP1

U.2.4.

Viss novads

140 000,00

21 000,00

119 000,00

-

ERAF

ugunsaizsardzības automātisko ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes iekārtas

ierīkošana izglītības

Ventspils
2021 2022 novada
pašvaldība

(signalizācija) Popes un Užavas pamatskolās,

iestādēs

Piltenes PII „Taurenītis”, Ances PII „Vālodzīte”.

Kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana.

Ugāles pagasta pirmsskolas
7. izglītības iestādes “Lācītis”

plānotie darbības

drošības uzlabošana. Rezultātā izstrādāta

automātiskā ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes

nosaukums

Skolas un pirmsskolas vecuma bērnu

Ugunsaizsardzības

6.

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

VTP1

U.2.4.

fasādes, jumta pārbūve

Ugāles
pagasts

400 000,00

60 000,00

340 000,00

-

ERAF

Rezultātā pārbūvētas pirmsskolas izglītības
iestādes "Lācītis” Ugālē fasāde, jumts, tai
skaitā labiekārtota teritorija.

Ventspils
2023 2024 novada
pašvaldība

Kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana.

Puzes pagasta pirmsskolas
8. grupas, amata mācību ēkas VTP1

U.2.4.

pārbūve

Puzes
pagasts

Rezultātā veikta jumta, ventilācijas, apkures
200 000,00

30 000,00

170 000,00

-

ERAF

sistēmas pārbūve un lietus ūdens
novadīšanas sistēmas ierīkošana ēkai adresē

Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

"Valde", Puzes pagasts.

Rotaļu laukumu izbūve pie

Izbūvēti, labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi

Ventspils novada izglītības
9. iestādēm un koplietošanas VTP1

visās Ventspils novada izglītības iestāžu un
U.2.4.

Viss novads

191 000,00

191 000,00

-

-

–

teritoriju labiekārtošana ar

uz pašvaldības zemes pie daudzdzīvokļu

rotaļu elementiem

mājām (saskaņā ar sarakstu).
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Ventspils

pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās, kā arī 2020 2024 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Kvalitatīvas un drošas mācību vides
nodrošināšana izglītojamiem un personālam.
Vārvē - ēkas iekštelpu remonts pie katlu
10.

PII "Zīļuks" ēku atjaunošana
Vārves pagastā

VTP1

U.2.4.

Vārves
pagasts

mājas. Ēkas pamatu un asfaltētās daļas,
100 000,00

100 000,00

-

-

–

mūrētās apmales rekonstrukcija. Ventilācijas
sistēmu pilnveide, pelējuma novēršana.

Ventspils
2020 2022 novada
pašvaldība

Kosmētiskais remonts PII grupu telpām.
Ventavā - remontdarbi, drošas mācību vides
pilnveide u.c.

Piltenes pirmsskolas

Kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana

izglītības iestādes
11. "Taurenītis” un Piltenes

VTP1

bibliotēkas ēkas

U.2.4.,

Piltenes

U.3.2.

pagasts

pirmsskolas vecuma bērniem – veikta ēkas
400 000,00

60 000,00

340 000,000

-

ERAF

Maija ielā 6 Piltenē atjaunošana (fasāde,
jumts, iekštelpas), energoefektivitātes

Nodrošināta sporta un brīvā laika
12.

atjaunošana Ugālē

VTP1

U.2.4.,

Ugāles

U.4.2.

pagasts

400 000,00

60 000,00

340 000,00

-

ERAF

pavadīšanas infrastruktūru iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida veicināšanai. Rezultātā
pārbūvēts sporta stadions Ugāles pagastā.

13.

Piltenes kultūras nama ēkas
atjaunošana

pašvaldība

pasākumu īstenošana.

atjaunošana

Sporta stadiona pārbūve un

Ventspils
2020 2022 novada

VTP1

U.3.2.

Piltenes
pagasts

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
99 000,00

14 850,00

84 150,00

-

–

iedzīvotājiem. Rezultātā veikta ēkas fasādes,
iekštelpu pārbūve, griestu siltināšana.
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Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

Ventspils
2021 2022 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Veikta Ventspils novada esošo brīvdabas
estrāžu atjaunošana un būvniecība, saskaņā
ar Ventspils novada kultūras plānu, kurā
izvērtētas un prioritizētas šādas vajadzības:

Ances

• “Popes pagasta brīvdabas estrādes

pagasts,

• “Ances pagasta estrādes pārbūve un

pagasts,

sakārtošana un
14. atjaunošana, saskaņā ar

pārbūve, 2.kārta”,

Piltenes

Esošo brīvdabas estrāžu
VTP1

Ventspils novada kultūras

U.3.2.,

Popes

U.11.3. pagasts,

830 000,00

294 500,00

535 500,00

-

ELFLA, ERAF
u.c.

Puzes

attīstības stratēģiju

teritorijas labiekārtošana”,

Ventspils

• “Mežaparka un estrādes atjaunošana Puzē, 2021 2024 novada
Puzes pagastā”,

pašvaldība

• “Pievedceļu izbūve pie Piltenes estrādes”,

pagasts,

• “Ugāles pagasta brīvdabas estrādes

Ugāles

būvniecība”,

pagasts

• “Piltenes brīvdabas estrādes 3.kārtas
būvniecība un brīvdabas estrādes būvniecība
Vārves pagasta Ventavas ciemā”.

Ugāles pagasta tautas

Pamatpakalpojumu nodrošināšana

nama „Gaisma”, Usmas,

Puzes

Puzes, Ziru pagastu

pagasts,

15. kultūras namu iekšpagalmu VTP1

U.3.2.

Ugāles

iedzīvotājiem. Izstrādāts iekšpagalma
labiekārtošanas projekts, izbūvēti
100 000,00

15 000,00

85 000,00

-

ERAF

stāvlaukumi pie tautas namiem:

labiekārtošana,

pagasts, Ziru

Ugāles pagasta tautas nama „Gaisma”,

autostāvlaukumu

pagasts

Usmas un Puzes kultūras namiem un Ziru

Ugāles pagasta tautas
rekonstrukcija/ pārbūve

pašvaldība

pagastā.

ierīkošana

16. nama „Gaisma”

Ventspils
2022 2024 novada

VTP1

U.3.2.

Ugāles
pagasts

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
500 000,00

140 000,00

360 000,00

-

ELFLA

iedzīvotājiem. Veikta Ugāles pagasta tautas
nama „Gaisma” rekonstrukcija/pārbūve.
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Ventspils
2020 2022 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra
jaunbūve Ventavas ciemā un teritorijas
17.

“Jūras kultūras mantojuma
centrs “Vinda””

VTP1

U.3.2.,

Vārves

U.3.3.

pagasts

2 086 899,38

1 726 899,38

360 000,00

-

EJZF

labiekārtošana kultūras un sabiedrisko
aktivitāšu pieejamībai, izveidojot saieta vietu.

Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

Rezultātā izveidots saieta nams Vārves
pagastā.

Ventspils

Ziemeļkurzemes

novada

kultūrvēsturiskā un dabas
18.

mantojuma saglabāšana,

VTP1,

eksponēšana un tūrisma

VTP3

piedāvājuma attīstība, SAM

U.3.3.,
U.3.4.,
U.13.3.

Tārgales
pagasts

238 231,05

118 665,28

119 565,77

-

ERAF, SAM
5.5.1.

pašvaldība

Pasākumu kompleksa veikšana un potenciālo
tūrisma objektu labiekārtošana. Veikta tilta
pār Irbes upi Tārgales pagastā pārbūve.

2020 2022

(Ventspils
pilsētas,
Dundagas
novada

5.5.1. ietvaros

pašvaldības)
ERAF,

Popes muižas ansamblī
19.

ietverto Valsts nozīmes
kultūras piemekļu

VTP1

U.3.4.

Popes
pagasts

220 000,00

33 000,00

187 000,00

-

atjaunošana

Ventspils

Pārrobežu

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

sadarbības

tūrisma attīstībai Ventspils novadā. Veikta

programma Popes muižas ansambļa ēku atjaunošana.

biedrība

s

"Popes muiža"

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
20.

Popes pagasta sporta
angāra pārbūve

VTP1

U.4.2.

Popes
pagasts

150 000,00

22 500,00

127 500,00

-

-

iedzīvotājiem. Rezultātā pārbūvēts Popes
pagasta sporta angārs un izveidota lietus
ūdens novadīšanas sistēma.

9

novada
2020 2026 pašvaldība,

Ventspils
2020 2025 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

Ziru ciema sporta angāra
pārbūve

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
VTP1

U.4.2.

Ziru pagasts

145 000,00

21 750,00

123 250,00

-

ERAF

iedzīvotājiem. Rezultātā pārbūvēta ēkas
fasāde, nosiltināti ēkas griesti.

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.
21.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Ventspils
2024 2026 novada
pašvaldība

Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
Rezultātā veikta futbola laukuma
atjaunošana, pludmales volejbola laukumu

Sporta laukuma
22. labiekārtošana Ances

VTP1

U.4.2.

pagastā

Ances
pagasts

59 338,59

14 338,59

45 000,00

-

ELFLA

apkārtnes bruģēšana, nožogojuma izbūve,
soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, rotaļu
laukuma izveide, esošās rotaļu konstrukcijas

Ventspils
2019 2020 novada
pašvaldība

atjaunošana u.c. labiekārtošanas darbi sporta
un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei.

Attīstīta sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūra, izveidojot grupu
dzīvokļus 8 personām Rūpnīcas ielā 6, Ugālē,

Sabiedrībā balstītu sociālo

Ugāles pagastā.

pakalpojumu
23. infrastruktūras izveide

Ventspils novada Ugāles

VTP1

U.5.1.,

Ugāles

U.5.3.

pagasts

Izvirzītais mērķis un projektā plānotās
359 061,00

150 071,00

208 990,00

-

ESF

darbības, atbilst Specifiskajam atbalsta
mērķim, esošajai problēmai un projekta
īstenošana dos ieguldījumu SAM

pagastā

sasniegšanā. Rezultātā izveidoti grupu
dzīvokļi 8 personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
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Ventspils
2020 2022 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

VTP1

pagastā

U.5.1.,

Vārves

U.5.3.

pagasts

1 500 000,00

225 000,00

1 275 000,00

-

ESF, ERAF

aprūpes pakalpojumu

U.5.3.,

Viss novads

100 000,00

31 000,00

69 000,00

-

ESF, ERAF

U.5.4.

cilvēkiem ar īpašām

pakalpojumu pieejamība 12 Ventspils
novada pagastos un Piltenes pilsētā saskaņā

U.7.1.

Viss novads

2 185 311,00

327 797,00

1 857 514,00

-

ERAF, ELFLA nodrošināšana. Veikta ceļu pārbūve novada

un partneri

Atbildīgie par

Ventspils
2020 2024 novada
pašvaldība

Novada sasniedzamības un pieejamības
VTP2

projektu īstenošanu

periods

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

Projekta īstenošanas

pašvaldība

ar sarakstu.

vajadzībām (pandusi)

sakārtošana un pārbūve

Rezultātā pārbūvēti dzīvokļi, atbilstoši

Ventspils
2022 2026 novada

Uzlabota veselības un sociālās aprūpes

U.5.1.,

25. pieejamības nodrošināšana VTP1

Ceļu un ielu infrastruktūras

pārveide par sociālo dzīvojamo māju.
sociālo dzīvokļu statusam.

Veselības un sociālās

26.

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Projekta nosaukums

Nr.

Vidēja termiņa

Dzīvojamās mājas "Zūras-6" dzīvokļu

Sociālās dzīvojamās mājas
24. izveide Zūrās, Vārves

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Ventspils
2020 2026 novada

teritorijā.

pašvaldība

Īstenota Ventspils novada pašvaldības ceļu
būvniecības (pārbūves) programma 2020.27.

Ceļu un tiltu infrastruktūras
būvniecība (pārbūve)

2026. gadā (saskaņā ar Pielikumu un kopējo
VTP2

U.7.1.

Viss novads

300 000,00

300 000,00

-

-

-

Ventspils novada ceļu, ielu, iekšpagalmu

Ventspils
2020 2022 novada

pārbūves, labiekārtošanas programmu, kas

pašvaldība

izstrādājama 2020.gadā), ikgadēji ieguldot
100 000 EUR no pašvaldības budžeta.

Gājēju celiņu, auto

Pārrobežu

Ainaviskās vides sakārtošana, kultūras

stāvlaukumu izbūve,

sadarbības

pasākumu, pieejamības uzlabošana, tūrisma

28. labiekārtošana Ventspils

VTP2

U.7.1.

Viss novads

400 000,00

60 000,00

340 000,00

-

programma infrastruktūras uzlabošana. Rezultātā

novada apdzīvoto vietu

s, ERAF,

labiekārtoti auto stāvlaukumi, gājēju celiņi

centros

ELFLA

pašvaldībai piederošās teritorijās.
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Ventspils
novada
2020 2026

pašvaldība,
tūrisma
pakalpojumu
sniedzēji

Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Aktīva dzīvesveida, tūrisma popularizēšana.
Rezultātā izstrādāts maršruts un izbūvēti
veloceļi Ventspils novadā, veidojot sasaisti ar
Eiro Velo 13 maršrutiem:
- Popes pagastā saskaņā ar Eiro Velo 10 un
Eiro Velo 13 maršrutiem;
- Jūrkalnes pagastā: Ošvalki- Labrags,
Jūrkalne-Alsunga
- Vietēja vai reģionāla velomaršruta attīstība
Jūrkalnes apkārtnē Suitu kultūrtelpā
- Vārves pagastā: Ventspils – Ventava,
piekļuve pludmalei Cirpstenē,

Ventspils

- Zlēku pagastā: Skola - Karātavkalns;
29.

Veloceļu maršrutu izstrāde VTP2,
un infrastruktūras izbūve

VTP3

U.7.1.,
U.7.2.,

novada

- Užavas pagastā: Silkrogs – Užavas bākaViss novads

600 000,00

90 000,00

510 000,00

U.13.3.

-

ERAF

Užavas ciems- Jūrmala – Lībciems;
- Ventiņu –lībiešu velo ceļa izbūve vai
velomaršruta izveide, kas savieno Ventspils
pilsētas administratīvo teritoriju un Lībiešu
krasta apdzīvotās vietas (t.sk. Lielirbi), kā arī ir
saistīts ar Eirovelo 13.
- Tārgales pagasts - jauna vietēja
velomaršruta un gājēju takas izveide, t.sk.
veidojot velomaršrutu un gājēju taku, kas
ietver Lūžņu un savieno ar citām
attīstāmajām vietām un Eirovelo 13
velomaršrutu
- Gājēju un velotransporta savienojums ar
Ovīšiem, Lūžņu, Lielirbi un Eirovelo 13
velomaršrutu attīstīšana.

12

2020 2026

pašvaldība,
tūrisma
pakalpojumu
sniedzēji

Stratēģiskā

nepieciešamās

VTP2,

U.7.1.,

infrastruktūras attīstība

VTP3

U.11.2.

2 660 000,00

266 000,00

2 394 000,00

-

ELFLA

nozīmīgās infrastruktūras pārbūvei un

2021 2026

apgaismojuma ierīkošanai. Veikta pašvaldībai

Ventspils novadā

un partneri

Atbildīgie par

Ventspils

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
Viss novads

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

Palielināt privāto investīciju apjomu, veicot

Uzņēmējdarbības attīstībai
30.

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

novada
pašvaldība,
uzņēmēji

piederošo ceļu pārbūve/atjaunošana.
Jūrkalnes
pagasts,

Ūdens ņemšanas vietu
31. ierīkošana VUGD transporta VTP2

U.8.1.

piekļuvei pagastu centros

Užavas

Pārrobežu

pagasts,

sadarbības

Vārves

70 000,00

10 500,00

59 500,00

-

pagasts,

programma
s

Tārgales

Ventspils

Ugunsdrošības pasākumi un iedzīvotāju

novada

drošības nodrošināšana pie jūras. Rezultātā
ierīkotas ūdens ņemšanas vietas VUGD

2020 2022

transporta piekļuvei novada pagastu centros

pašvaldība,
Kurzemes
plānošanas

un sakārtota infrastruktūra.

reģions

pagasts
Operatīvo dienestu piekļuves iespējas pie

32. piemērotas nobrauktuves

jūras apgrūtinātas; att. līdz tuvākajam VUGD

Jūrkalnes

Glābšanas dienestiem
VTP2

pie jūras izveide

U.8.1.,

pagasts,

U.11.4. Užavas

<23km. Glābšanas dienestiem piemērotas
35 000,00

35 000,00

-

-

–

nobrauktuves pie jūras izveide:

2021 2026

* Labraga pludmale, Jūrkalnes pagasts;

pagasts

* Ošvalku pludmale, Jūrkalnes pagasts;
* Užavas piekraste, Užavas pagasts

Meliorācijas sistēmu
33.

atjaunošana pašvaldībai
piederošajos zemes

Pašvaldības zemes īpašumu vērtības
VTP2

U.9.1.

Viss novads

150 000,00

22 500,00

127 500,00

-

ELFLA, ELGF

paaugstināšana. Rezultātā sakārtotas
meliorācijas sistēmas pašvaldības zemes
īpašumos.

īpašumos
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Ventspils
2021 2026 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

Nodrošināt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības
pakalpojumus, kas atbilst ES un valstī
noteiktajiem normatīviem:
1) Ancē - centralizētās kanalizācijas sistēmas
pārbūve 1.,2. kārta, pilnveidota notekūdeņu
savākšana, attīrīšana. ~ 1 milj. EUR.
2) Blāzmā - ūdens apgādes tīklu un
kanalizācijas tīklu nomaiņa, pilnveidota
notekūdeņu savākšana, attīrīšana. ~ 300
tūkst. EUR.
3) Stiklos - ūdens apgādes tīklu un
kanalizācijas tīklu nomaiņa, 1., 2., 3. kārta.
Kanalizācijas sūkņu (2 gab.) iegāde un
nomaiņa Stiklos. Kompresora iegāde un
Kapitālsabie

Ūdenssaimniecības attīstība
34. un ilgtermiņa programmu

VTP2

U.9.1.

Viss novads

3 000 000,00

450 000,00

2 550 000,00

īstenošana

-

drības
budžets,
ERAF

uzstādīšana Stiklu attīrīšanas ierīcēs. Ūdens
dziļurbuma tīrīšana un remonts ar
atdzelžošanas iekārtas remontu, filtrējošās
vielas nomaiņa. ~ 150 tūkst. EUR.
4) Popē - veikta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu rekonstrukcija. ~ 200 tūkst. EUR.
5) Ugālē - ūdens apgādes tīklu un
kanalizācijas tīklu nomaiņa, izbūve,
pilnveidota notekūdeņu savākšana, attīrīšana.
Lietus ūdeņu savākšanas tīkla sakārtošana. ~
200 tūkst. EUR.
6) Ventavā, Vārvē un Zūrās - ūdens apgādes
tīklu un kanalizācijas tīklu nomaiņa,
pilnveidota notekūdeņu savākšana, attīrīšana.
Iekšējo ūdensvadu nomaiņa dauddzīvokļu
ēkās. ~ 1 milj. EUR.
7) Zirās - ūdens apgādes tīklu un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, pilnveidota
notekūdeņu, lietus ūdeņu savākšana,
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2020 2026

SIA "VNK
serviss"

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Šobrīd Ziru, Vārves pagastos (Zūru un Vārves

Būvnormatīviem atbilstošas
35.

siltumapgādes sistēmas
būvniecība Vārves pagasta

Kapitālsabie

Vārves
VTP2

U.9.1.

pagasts, Ziru

650 000,00

-

-

-

pagasts

Zūru un Vārves ciemos

drības
budžets,
ERAF, KPFI

ciemos) apkure nodrošināta netiek,
iedzīvotājiem ir nelegālas un ugunsbīstamas
individuālas apkures iekārtas. Rezultātā

2021 2026

izbūvēts legāls siltumapgādes risinājums un

SIA "VNK
serviss"

pārtraukta nelegālo, ugunsbīstamo apkures
iekārtu darbība.
Veikti pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas energoefektivitātes celšanas

Pašvaldības daudzdzīvokļu
36.

dzīvojamo ēku
energoefektivitātes

Kapitālsabie
VTP2

U.9.1.

Ugāles
pagasts

Precizējams

-

-

-

drības
budžets,
ERAF, KPFI

uzlabošanas pasākumi

un renovācijas pasākumi:
1) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rūpnīcas
ielā 8, Ugālē renovācija
2) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā

2021 2026

SIA "VNK
serviss"

4, Ugālē renovācija
3) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Salas",
Ugālē renovācija
Izveidot centralizētu siltumapgādi,
paaugstināt centralizētās siltuma sistēmas

Ances

Pašvaldībai piederošo katlu

pagasts,

māju energoefektivitātes
37. uzlabošanas pasākumi t.sk. VTP2

kurināmā novietņu pārbūve

U.9.1.,

Vārves

U.10.2. pagasts, Ziru

Kapitālsabie
650 000,00

97 500,00

552 500,00

-

pagasts,

un jaunbūve

drības
budžets,
ERAF, KPFI

Zlēku pagasts

efektivitāti un samazināt kaitīgo izmešu
daudzumu apkārtējā vidē, pārejot uz

Ventspils

2021 2024 novada
modernāku un ekonomiskāku apkures veidu, 2022

izbūvējot kurināmā novietnes. Rezultātā

pašvaldība

veikta katlu mājas pārbūve Vārves pagasta
Vārves un Zūru ciemos, Jūrkalnes, Ances,
Zlēku, Ziru pagastos.

38.

Novada kapsētu teritoriju
labiekārtošana

Sakārtotas pašvaldībai piederošās teritorijas,
VTP2

U.9.4.

Viss novads

75 000,00

11 250,00

63 750,00

-

-

novada kapsētās sakārtojot nožogojumus,
celiņus, atkritumu apsaimniekošanu.
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Ventspils
2020 2026 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

Kapličas izveide Popes
pagastā

VTP2

U.9.4.

Popes
pagasts

Vides, teritorijas sakārtošana, apdebīšanas
150 000,00

-

150 000,00

-

–

pakalpojumu pilnveide. Rezultātā izveidota
kapliča Popes pagastā.

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.
39.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Ventspils
2024 2026 novada
pašvaldība

Uzlabot dzīvojamos apstākļus ģimenēm,
40.

Pašvaldības dzīvojamā
fonda atjaunošana

nodrošināt ar dzīvojamo platību jaunās
VTP2

U.10.1. Viss novads

1 500 000,00

225 000,00

1 275 000,00

-

ERAF

ģimenes. Rezultātā atjaunotas pašvaldības
īpašumā esošās dzīvojamās ēkas, attīstot

Ventspils
2020 2026 novada
pašvaldība

dzīvojamo fondu.

Degradēto ēku demontāža, vides
sakārtošana. Demontāžas tehnisko projektu
Ances

izstrāde, ēku demontāža, teritoriju

pagasts,

revitalizācija:

Popes

- Ances pagasta militārā pilsētiņa

pagasts,

„Zvaigznīte”;

Usmas
41.

Degradēto teritoriju
sakārtošana

VTP2

U.10.2., pagasts,
U.10.3. Ugāles

750 000,00

112 500,00

637 500,00

pagasts,

-

Pārrobežu

- Popes muižas ansambļa ēkas;

sadarbības

- Ugāles pagasta Ugālē - doktorāts

programma nekustamā īpašuma "Tautas nams" teritorijā;
s

"Lieljaunzemes"; Rīgas šoseja -15;

Vārves

- Usmas pagasta „Laukgaļi” (vecās fermas),

pagasts,

nekustamais īpašums „Kalnarāji”.

Užavas

- Vārves pagasta Cirpstene.

pagasts

- Piekļuves uzlabošana militārā mantojuma
apskatei Miķeļtornī un Lūžņā, Tārgales
pagastā.
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Ventspils
2021 2026 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

Centrālā
42.

Makšķerēšanas tūrisma

VTP2,

U.11.1., Jūrkalnes

attīstība, RETROUT

VTP3

U.13.3. pagasts

Baltijas
143 000,00

21 450,00

121 550,00

-

jūras
reģiona
programma

Ūdenstūristu apmetņu
43.

vietu izveide Usmas ezera

VTP2,

U.11.1., Usmas

krastā, bioloģiskās

VTP3

U.13.3. pagasts

10 000,00

1 500,00

8 500,00

-

ELFLA

daudzveidības saglabāšana

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Ventspils
Jūras taimiņu nārsta ceļa atjaunošana Rīvas
upē. Veikta Rīvas upes (Jūrkalnes pag.) zivju
ceļa pārbūve, lai atvieglotu zivju migrāciju uz

novada
2020 2021

nārsta vietām.

pašvaldība,
Kurzemes
plānošanas
reģions

Infrastruktūras izbūve un pārbūve vides

Ventspils

saglabāšanai, ekosistēmas aizsardzība,

novada

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
Rezultātā ierīkotas ūdenstūristu apmetņu

2022 2026

pašvaldība,
tūrisma

vietas Usmas ezera krastā, ezera aizauguma

pakalpojumu

likvidācija.

sniedzēji

Jūrkalnes

44.

pagasts,

ERAF,

Piekļuves un

Užavas

ELFLA,

Piekrastes sasniedzamības un pieejamības

sasniedzamības uzlabošana

pagasts,

Pārrobežu

uzlabošana. Pārbūvēti ceļi. Pasākumi

sadarbības

antropogēnās slodzes mazināšanai krasta

Baltijas jūras piekrastes

VTP3

teritorijā

U.11.4.

Vārves

700 000,00

210 000,00

420 000,00

70 000,00

pagasts,

programma kāpu aizsargjoslā.

Tārgales

s

Ventspils
2020 2026 novada
pašvaldība

pagasts
Jūrkalnes
pagasts,
Užavas

Antropogēno slodzi
45. mazinošu pasākumu

īstenošana piekrastē

VTP2

U.11.1., pagasts,
U.11.4. Vārves

50 000,00

30 000,00

20 000,00

pagasts,
Tārgales
pagasts
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-

ELFLA, LVAF

Izeidotas laipas u.c. antropogēno slodzi
mazinoša infrastruktūra piekrastē

Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

Iztīrīt novada teritorijā esošās upesPārrobežu
46.

Upju ceļu pieejamības
pilnveide

VTP2

U.11.1.,
U.11.4.

Viss novads

33 000,00

4 950,00

28 050,00

-

sadarbības
programma
s

sanestajiem koku zariem, kritalām u.c.,
atbilstoši VVD Ventspils RVP izsniegtajiem

U.11.3.

Dokupes, Usmas ciemos

Tārgales
pagasts

un partneri

Atbildīgie par

pašvaldība,
tūrisma
pakalpojumu
sniedzēji

veikta infrastruktūras uzlabošana un

pagasts,
VTP2

2021 2023

Pievilcīgas dzīves telpas veidošana. Rezultātā

Ances

47. labiekārtošana Ances,

novada

Rindas, Stendes, Rīvas, Engures un Abavas

tehniskajiem noteikumiem.

Atpūtas zonu izveide,

Ventspils

nozīmīgas laivotājiem. Rezultātā Užavas,
upes attīrītas no atkritumiem, palu ūdeņu

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

sakārtošana, izveidojot atpūtas zonas: Ances
9 000,00

2 790,00

6 210,00

-

ELFLA

pagasta nekustamā īpašumā „Ancnieki”,
Tārgales pagasta Dokupes ciemā

Usmas

Ventspils
2020 2025 novada
pašvaldība

(pašvaldības nekustamā īpašumā), Usmas

pagasts

pagasta nekustamā īpašumā „Auseklīši”.

Uzlabot pieeju pie publiskiem ūdeņiem,

Publisko ūdeņu pieejas
48.

vietu - atpūtas vietu
labiekārtošana, laivu

izveidot un labiekārtot atpūtas vietas pie
VTP2

U.11.3,
U.11.4.

Viss novads

100 000,00

15 000,00

85 000,00

-

ELFLA, LVAF

ūdeņiem. Labiekārtotas atpūtas vietas pie
Ventas (t.sk., Cirpstenē, Tārgalē), pie Usmas
ezera (ar laivu piestātnēm), pie Tīrukšu ezera,

piestātņu izveide

u.c.
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Ventspils
2021 2025 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Vidēja termiņa

Projekta nosaukums

Nr.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Nodrošināt kvalitatīvus pamatpakalpojumus
iedzīvotājiem. Rezultātā ierīkota aktīvās
atpūtas vieta bērniem, lapene, ugunskura
vietu, auto stāvlaukums, velosipēdu

Teritorijas labiekārtošana
49. pakalpojumu pieejamības

VTP2

U.11.3. Zlēku pagasts

267 704,14

222 704,14

45 000,00

-

ELFLA

uzlabošanai Zlēku ciemā

turētājus, vides objekts jaunlaulātajiem,
svētku egles laukums, bruģētas pastaigu
takas ar tiltiņiem un soliem, ierīkots

Ventspils
2020 2022 novada
pašvaldība

apgaismojums un veikti citi uzlabojumi
pagasta centra sakārtošanā un pakalpojumu
pieejamības veicināšanā.

Valsts
50.

Popes muižas parka
teritorijas labiekārtošana

VTP2

U.11.3.

Popes
pagasts

Kultūrka50 000,00

7 500,00

42 500,00

-

pitāla
fonds,
ELFLA

Jūrkalnes

51. izveidošana pludmales

Užavas

apmeklētājiem

VTP2

U.11.4.

pagasts,
Vārves

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Veikta Popes muižas parka teritorijas
labiekārtošana.

Ventspils
2021 2024 novada
pašvaldība

Piemērotas pludmales infrastruktūras

pagasts,

Pludmales infrastruktūras

Vides kvalitātes līdzsvarota saglabāšana –

EJZF, ELFLA,
100 000,00

85 000,00

15 000,00

pagasts,

-

t..sk.,
piesaistāms
valsts fin.

Tārgales

izveidošana pludmales apmeklētājiem:
* Labraga pludmale, Jūrkalnes pagasts;
* Ošvalku pludmale, Jūrkalnes pagasts;
* Cirpstenes pludmale, Vārves pagasts;
* Liepenes pludmale, Tārgales pagasts,
* Miķeļtorņa pludmale, Tārgales pagasts

pagasts

19

Ventspils
2022 2024 novada
pašvaldība

Stratēģiskā

VTP2

izbūve Lielirbē

U.11.4., Tārgales
U.13.3. pagasts

100 000,00

85 000,00

15 000,00

-

t..sk.,

infrastruktūras izbūve jaunveidojamā gājēju

piesaistāms tilta tuvumā (piestātnes, trepīšu, laipu un
valsts fin.

atpūtas vietu izveide) Lielirbē.

un partneri

Atbildīgie par

projektu īstenošanu

periods

Projekta īstenošanas

rezultāti un to

rezultatīvie rādītāji

Projekta mērkis,

plānotie darbības

nosaukums

finanšu avotu

Valsts, ESI fondu u.c.

Valsts finansējums

ESI fondu un cits

ārējais finansējums

(EUR)

Indikatīvā summa

(projekta Nr.)

Papildinātība ar

citiem projektiem

novads)

(pagasts, ciems, viss

Īstenošanas teritorija

Uzdevums

prioritāte

Projekta nosaukums

Nr.

Vidēja termiņa

EJZF, ELFLA, Laivotājiem piemērotas publiskās

Laivotājiem piemērotas
52. publiskās infrastruktūras

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

atbilstība

Ventspils
2023 2024 novada
pašvaldība

Ventspils
novada

53.

Central Baltic Greenways

VTP2,

U.11.3., Tārgales

jeb Līvu krasts

VTP3

U.13.3. pagasts

25 000,00

19 597,00

5 403,00

-

Centrālā

Dabas resursu ilgtspējīga saglabāšana,

pašvaldība,

Baltijas

tūristiem interesanta objekta izbūve.

Kurzemes

jūras

Rezultātā īstenota vēsturiskā Mazbānīša ceļa 2023 2025 plānošanas

reģiona

atjaunošana – ierīkota pārgājienu taka, veikta

programma tās marķēšana.

reģions;
Vidzemes
Tūrisma
asociācija

Ances
pagasts,

54.

uzlabošana, pašvaldībai
piederošo teritoriju

Sakopt pašvaldībai piederošās teritorijas.

Popes

Ainaviskās vides

Sakoptas Vārves pagasta Ventavas, Zūru

pagasts,
VTP2

U.11.3. Vārves

50 000,00

7 500,00

42 500,00

-

ELFLA, LVAF

pagasts,

sakārtošana

ciema, Zlēku pagasta, Popes muižas, Ugāles
pagasta nekustamā īpašuma „Parks” un
Ances pagasta dīķu teritorijas, uzlabota

Ugāles

Ventspils
2023 2025 novada
pašvaldība

ainaviskā vide.

pagasts,
Zlēku pagasts
ELFLA,
55. Ances parka labiekārtošana VTP2

U.11.3.

Ances
pagasts

100 000,00

15 000,00

85 000,00

-

Vides
investīciju
fonds

20

Vides kvalitātes līdzsvarota saglabašāna,
labiekārtojot Ances parku un sakārtojot
lietusūdens novadīšanu parka teritorijā.

Ventspils
2024 2026 novada
pašvaldība

PIELIKUMS
Ventspils novada pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) programma 2020.-2026. gadā
Ikgadējās prioritātes un indikatīvais finansējums tiks precizēts, plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu. 2020.-2022.
gadam no pašvaldības pamatbudžeta paredzami 100 000 EUR gadā Ventspils novada pašvaldības autoceļu pārbūvei
un atjaunošanai. Sarakstā atspoguļoti prioritāri atjaunojamiem pašvaldības autoceļu posmi.
Indikatīvais
Nr. p.k. Pagasts

Ceļa nr.

Ceļa nosaukums

finansējums
(EUR)

Piezīmes (grupa,
garums)

1.

Ugāles pagasts

Ug - 03

Paņķu kapi

A, 1,46 km

2.

Ugāles pagasts

Ug - 02

Rīgas šoseja – Upatu purvs

B, 3,66 km, tilts pār

3.

Ugāles pagasts

Ug - 10

Oškalni-Indrāni

Enguri
B, 0,67 km

4.

Ugāles pagasts

Ug - 49

Silkalni-Modes

B, 2,03 km

5.

Ugāles pagasts

Ug - 7

Rāpati - Māteri

B, 3,73 km

6.

Ugāles pagasts

Ug - 11, Ug-26,

Meliorācijas rekonstrukcija (un

B, 1,5 km (0,8 + 0,7),

Ug - 60 (posms)

izbūve), lai atvadītu ūdeni no

C, 0,22 km

ceļiem
7.

Usmas pagasts

Us - 01

Stacija – Stikli (posma daļa)

A, 7,37 km, tilts pār
Stendi

8.

Usmas pagasts

Us - 14

Palejas - baznīca

A, 1,22 km

9.

Usmas pagasts

Us – 2

Rīgas šoseja - Šarlotes

B, 5,93 km

10.

Ziru pagasts

Z i- 03

Vētras – Mazpūšļi – Blende

A, 2,62 km

(posma daļa)
11.

Ziru pagasts

Zi – 04

Saulītes – Sises centrs

A, 4,03 km

12.

Ziru pagasts

Zi – 10

Birziņi – Būkas

B, 2,34 km

13.

Ziru pagasts

Zi – 16

Franči – Saulstari

A, 2,23 km

14.

Ziru pagasts

Zi – 23

Grāveri - Dārznieki

B, 2,89 km

15.

Ziru pagasts

Zi – 16

Franči – Saulstari (posms

A, 1,04 km

Dzintari - Saulstari)
16.

Jūrkalnes pagasts

J- 07

Dauģi

A, 4,48 km

17.

Popes pagasts

Po - 07

Graudupes (tikai tilts)

Tilts pār Rindas upi

18.

Popes pagasts

Po – 21

Zanderi

C, 0,89 km

19.

Puzes pagasts

Pu – 03

Viecītes

B, 1,73 km

20.

Puzes pagasts

Pu – 05

Liesupes – Krāces

B, 3,77 km

21.

Puzes pagasts

Pu – 09

Zaķkalni – Speltes

C, 2,75 km

22.

Puzes pagasts

Pu – 15

Upatu priede

B, 2,63 km

23.

Puzes pagasts

Pu – 47

Stikli - Usma

C, 2,56 km

24.

Tārgales pagasts

T–6

Blāzmas – Ozolkalni (grants,

B, 3,18 km

bezseguma)

Indikatīvais
Nr. p.k. Pagasts

Ceļa nr.

Ceļa nosaukums

finansējums
(EUR)

Piezīmes (grupa,
garums)

25.

Tārgales pagasts

T - 13

Niedriņi - Kleimaņi

B, 2,9 km, tilts pār

26.

Tārgales pagasts

T – 48

Smiltiņi - Bērzragi

B, 1,51 km

27.

Zlēku pagasts

Zl – 03

Ezermaļi (posms)

B, 0,5 km

28.

Zlēku pagasts

Zl – 16

Dobēji – Pasilciems (posms,

A, 1,0 km

29.

Zlēku pagasts

Zl – 29

Vilnīši (bez seguma)

B, 0,7 km

30.

Ances pagasts

A – 20

Felši (posma daļa)

C, 0,8 km

31.

Ances pagasts

A – 22

Mazupes

C, 1,0 km

32.

Ances pagasts

A - 07

Rīgzemes – Dzintarkrasti

B, 0,16 km

33.

Ances pagasts

A - 45

Ances muiža (melnais)

B, 0,09 km

34.

Ances pagasts

A - 43

Vanka

C, 0,68 km

35.

Ances pagasts

A - 01

Ance - Lazdaines

A, 0,8 km

36.

Ances pagasts

A - 03,

Meliorācija (ūdens novadīšana)

A, 0,82 km,

A - 04,

no ceļiem

B, 0,85 km

Standzi

bez seguma)

(melnais segums)

A - 25
37.

Piltenes pagasts

P – 10

(0,66+0,19)
Zūru pagr. – Ūdrandes

B, 3,26 km, tilts

darbnīca (posma daļa)
38.

Piltenes pagasts

P – 35

Liepmalas – Irbes

B, 1,07 km

39.

Piltenes pagasts

P – 17

Cīruļi – Auziņi

C, 1,41 km

40.

Užavas pagasts

Uz - 16

Rukši – Lielais tilts (posma

A, 0,94 km

daļa)
41.

Užavas pagasts

Uz – 30

Alekši – Silkrogs (posma daļa)

B, 3,1 km

42.

Užavas pagasts

Uz - 09

Pīnieki - Kurzemnieki

A, 1,94 km

43.

Vārves pagasts

Va – 10

Zīles ceļš (posma daļa) Oiču –

B, 2,03 km

Vanķu ceļš turpinās
44.

Vārves pagasts

Va - 74

Kliediņu ceļš

B, 1,37 km

45.

Vārves pagasts

Va – 49

Pasta iela

A, 0,54 km

46.

Vārves pagasts

Va – 48

Graudu ceļš

A, 1,08 km

47.

Vārves pagasts

Va – 5

Buku ceļš (posms)

A, 1,98 km

48.

Vārves pagasts

Va -19

Stirbes ceļš

C, 1,05 km

Indikatīvais
Nr. p.k. Pagasts
49.

Vārves pagasts

Ceļa nr.
Va – 60

Ceļa nosaukums

finansējums

Darbnīcas ceļš (posma daļa)

(EUR)
Pieslēguma

Piezīmes (grupa,
garums)
A, 1,16 km

pārbūve pie
autoceļa P108
tiks veikta
2020.gadā,
par to ir
noslēgts
līgums (39
829,47 EUR,
bez PVN).
50.

Vārves pagasts

Va - 3

Jaunmuižas ceļš

B, 2,32 km

51.

Vārves pagasts

Va - 44

Muižgaļu ceļš

B, 0,17 km

52.

Vārves pagasts

Va -34

Ventmalas ceļš (posma daļa)

B, 1,35 km

53.

Vārves pagasts

Ciemati

Vārve, Zūras, Ventava –
meliorācija (ūdens atvade)

Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”

Projekta izstrādes vadība: Māris Dadzis,
Ginta Roderte

Projekta izstrādes komanda: Laine Šildere,
Laine Veinberga, Līna Dimitrijeva, Sanita
Fazilova, Jānis Ozols, Inese Brūvere

Kontakti: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tel.: 63629450
www.ventspilsnovads.lv

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga,
LV – 1045, tel.: 67320809
www.rp.lv

