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Ievads 

Ventspils valstspils tas un Ventspils novada kop g  att st bas programma (turpm k – 
AP) ir abu pašvald bu vid ja termi a pl nošanas dokuments, kur  noteiktas att st bas 
priorit tes n kamajiem septi iem gadiem, izvirz ti r c bas virzieni un tiem pak rtotie 
uzdevumi, kurus pašvald bas sadarb b  viena ar otru un cit m iesaist taj m pus m ir 
ap musies stenot sav  un iedz vot ju lab . 

2020.gada j nij  Saeima pie ma un Valsts prezidents izsludin ja “Administrat vo 
teritoriju un apdz voto vietu likumu”1, atbilstoši kuram no 2021.gada pašvald bu 
v l šan m Ventspils pils tas pašvald ba turpm k tiek d v ta par Ventspils 
valstspils tas2 pašvald bu. Valstspils tas statuss kopum  tika piešķirts 10 Latvijas 
pils t m, bet kop jais pašvald bu skaits valst  tiks samazin ts l dz 43 administrat vaj m 
teritorij m. Atbilstoši min tajam likumam, p c 2021.gada 1.j lija Ventspils valstspils tas 
pašvald bai ir j sadarbojas ar Ventspils novada pašvald bu ilgtsp j gas att st bas 
strat ģijas (turpm k – IAS) un AP izstr d . 

Programmas izstr d  ir emtas v r s Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas 
ministrijas (turpm k – VARAM) 2021.gad  sagatavotie metodiskie ieteikumi att st bas 
programmu izstr dei reģion l  un viet j  l men . 

AP loma ir: 

— Apzin t un nov rt t pašvald bas r c b  esošos resursus (dabas resursi, 
infrastrukt ra, cilv kresursi), pied v jot skaidru redz jumu un risin jumus to 
efekt v kai izmantošanai; 

— M rķtiec gi pl not r c bas un invest cijas (t.sk. pamatot pašvald bas budžeta 
pl nošanu); 

— Sekm t visa veida invest ciju piesaisti (t.sk. pamatot valsts atbalsta pl nošanu 
rvalstu un viet jo priv to invest ciju piesaistei); 

— Sekm t teritorijas atpaz stam bu. 

Dokumentu veido vair kas sadaļas, kas noform tas atsevišķos s jumos: 

1. Pašreiz j  situ cija un Strat ģisk  daļa (šis dokuments) 
2. R c bas un Invest ciju pl ns (tr s pielikumi k  atsevišķi s jumi – kop gais ab m 

pašvald b m, atsevišķi Ventspils valstspils tai un atsevišķi Ventspils novadam); 
3. stenošanas un uzraudz bas k rt ba (atsevišķs dokuments). 

Saeimas Administrat vi teritori l s reformas (turpm k – ATR) komisija 2021.gada 
1.oktobr  konceptu li atbalst ja ierosin jumu izveidot jaunu Ventspils novadu, apvienojot 

 
1 “Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likums”, Saeima, 10.06.2020., pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654-
administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums 
2 “Par termina “republikas pils ta” neieder bu Latvijas Republikas administrat vo teritoriju un apdz voto vietu nosaukumu 
sist m ”, LZA Terminoloģijas komisija, 13.05.2008., pieejams: https://likumi.lv/ta/id/199075-par-termina-republikas-
pilseta-neiederibu-latvijas-republikas-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-nosaukumu-sistema 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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Ventspils valstspils tu un Ventspils novadu3. Deput ti nol ma virz t izskat šanai Saeim  
attiec gus groz jumus Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likum . Papildus 
Saeimas ATR komisijas nos t jusi Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
pašvald b m aicin jumu l dz 2021.gada 29.oktobrim pie emt domju l mumus, paužot 
domju attieksmi pret pils tas un novada apvienošanu. Jauno novadu izveide b tu 
paredz ta l dz pašvald bu v l šan m 2025.gad . Patlaban Ventspils valstspils tas un 
Ventspils novada pašvald b m ir j nodrošina sadarb ba teritorijas att st bas pl nošanas, 
civil s aizsardz bas, izgl t bas un atkritumu apsaimniekošanas jaut jumos. Tom r v l 
2019.gada 19.septembr  Ventspils novada dome pie ma l mumu neatbalst t un atz t 
priekšlikumu par Ventspils pils tas un Ventspils novada apvienošanu jaun  
administrat vaj  teritorij  “par juridiski nekorektu un netaisn gu”4. Savuk rt 2019.gada 
13.septembr  Ventspils pils tas dome pie ma l mumu atz t priekšlikumu par jaunas 
administrat v s teritorijas izveidošanu ar Ventspils novadu un Ventspils pils tu “par 
juridiski nekorektu un netaisn gu”5. 

Saska  ar Latvijas ilgtermi a att st bas strat ģiju l dz 2030.gadam (turpm k – Latvija 
2030), Ventspils ir viens no nacion las noz mes att st bas centriem, kur  ir att st ta 
r pniec ba, transports, sabiedriskie pakalpojumi un soci l  infrastrukt ra6. Ventspils 
pils tai sadarbojoties un mijiedarbojoties ar tuv kaj m pils t m un lauku teritorij m, tiks 
veidota izaugsmei nepieciešam  kritisk  masa, k  ar  mazin ts teritoriju nomales efekts. 
Ventspils ir ar  viena no Baltijas j ras reģiona noz mes pils t m. Ventspils potenci ls ir 
pietiekams, lai t  nostiprin tos k  konkur tsp j gs partneris Baltijas j ras reģiona valstu 
pils tu t kl , pildot starptautiskas noz mes att st bas centra lomu transnacion laj  un 
p rrobežu sadarb b . Ventspilij, balstoties uz pils tas loģistikas un multimod lo 
transporta pakalpojumu nodrošin jumu, izgl t bas iesp j m, zin tnes un p tniec bas 
potenci lu, ir iesp ja kļ t par inov ciju, augstas pievienot s v rt bas r pniec bas un 
inženiernozaru ( paši elektronikas, inform cijas un komunik ciju tehnoloģiju jom ), k  
ar  loģistikas un tranz ta att st bas centru Baltijas j ras reģion . 

Taj  pat laik  Latvija 2030 atz ts, ka mazaj m pils t m un atsevišķos gad jumos 
liel kaj m lauku apdz votaj m viet m ir j pilda novadu noz mes att st bas centru loma, 
sniedzot apk rt jo teritoriju iedz vot jiem pakalpojumus un nodrošinot darba vietas7. 
Novadu noz mes att st bas centriem ir j iekļaujas kop j  nacion las un reģion las 
noz mes att st bas centru funkcion laj  t kl . T p c novadu noz mes att st bas centros 
ir j koncentr  pakalpojumi, kas nodrošina pievilc gu dz ves vidi un priekšnoteikumus 
ekonomikas att st bai. Novada noz mes att st bas centrus nosaka reģion l  un viet j  
l me a teritorijas att st bas pl nošanas dokumentos. 

 
3 “Saeimas komisija atbalsta ieceri valstspils tas apvienot ar blakus novadiem”, Saeima, 01.10.2021., pieejams: 
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30171-saeimas-komisija-atbalsta-ieceri-valstspilsetas-apvienot-ar-
blakus-novadiem  
4 “Par Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijas izstr d to pašvald bu administrat vi teritori l s reformas 
modeli”, Ventspils novada dome, 19.09.2019. Pieejams: http://ventspilsnovads.lv/wp-
content/uploads/2019/09/2019.09.19_VentspilsNDSa_49.pdf  
5 “Par b tiskiem p rk pumiem Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijas pied v t s administrat vi 
teritori l s reformas virz b  un jauna Ventspils novada izveid ”, Ventspils pils tas dome, 13.09.2019., pieejams: 
https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domessedes/lemumi/2019/13092019/86_par-butiskiem-varam-piedavatas-
administrativi-teritorialas-reformas-virziba-un-jauna-ventspils-novada-izveide.pdf  
6 Latvijas ilgtsp j gas att st bas strat ģija l dz 2030.gadam, Latvijas Republikas Saeima, pieejams: 
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf  
7 Turpat. 

https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30171-saeimas-komisija-atbalsta-ieceri-valstspilsetas-apvienot-ar-blakus-novadiem
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30171-saeimas-komisija-atbalsta-ieceri-valstspilsetas-apvienot-ar-blakus-novadiem
http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.19_VentspilsNDSa_49.pdf
http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.19_VentspilsNDSa_49.pdf
https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domessedes/lemumi/2019/13092019/86_par-butiskiem-varam-piedavatas-administrativi-teritorialas-reformas-virziba-un-jauna-ventspils-novada-izveide.pdf
https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domessedes/lemumi/2019/13092019/86_par-butiskiem-varam-piedavatas-administrativi-teritorialas-reformas-virziba-un-jauna-ventspils-novada-izveide.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
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Latvija 2030 ir nor d ts, ka pils tu un lauku mijiedarb ba un sadarb ba sniedz 
iedz vot jiem plaš kas iesp jas un daž do kvalitat vas vides pieejam bu neatkar gi no 
dz ves vietas8. 

Kopš Ventspils novada izveides 2009.gada 1.j lij  pašvald ba laika posm  l dz 
2021.gada 20.janv rim ir veikusi noz m gus ieguld jumus novada att st b , stenojot 
atp tas, t risma, sporta, kult ras, autoceļu, soci l s pal dz bas, denssaimniec bas un 
p r j s komun l s saimniec bas nodrošin šanai izmantojamo objektu atjaunošanas un 
b vniec bas projektus. Ir veikta ar  publisko ku energoefektivit tes, sabiedrisk s 
droš bas un iedz votajiem sniedzamo pakalpojumu (t.sk. plaš ku un piln g ku 
pieejam bu elektronisk  vid ) kvalit tes uzlabošana, denstilpju apsaimniekošana, 
inženiertehnisko b vju remonts, teritorijas labiek rtošana, uz m jdarb bai pievilc gas 
vides rad šana un nodrošin ta izgl t bas ilgtsp ja. Šo darb bu realiz šanai kop jais 
piesaist tais ES strukt rfondu l dzfinans juma apm rs ir sasniedzis teju 21 milj. EUR9. 

Lai noskaidrotu Ventspils pils tas un Ventspils novada iedz vot ju attieksmi pret pl noto 
pils tas un novada apvienošanu, SIA “P t jumu centrs SKDS” 2019.gada novembr -
decembr  veica iedz vot ju aptauju. Iedz vot ju aptauj  piedal j s 600 Ventspils pils t  
dz vojošie, no kuriem tikai 29% piekr t (piln b  vai dr z k) Ventspils pils tas pašvald bas 
un Ventspils novada pašvald bas apvienošanai vien  pašvald b , bet 48% nepiekr t 
(piln b  vai dr z k). Iedz vot ju aptauj  piedal j s ar  400 Ventspils novad  dz vojošie, 
no kuriem tikai 33% piekr t (piln b  vai dr z k) pašvald bu apvienošanai vien  
pašvald b , bet 53% nepiekr t (piln b  vai dr z k). Inform cija par iedz vot ju aptaujas 
rezult tiem tika prezent ta Saeimas ATR komisijas 2020.gada 7.febru ra s d 10. 

Atbilstoši Ventspils valstspils tas pašvald bas domes viedoklim, ierosin jums izveidot 
jaunu Ventspils novadu, apvienojot Ventspils valstspils tu un Ventspils novadu, ir 
sagatavots bez atbilstoša teor tiska un praktisk  funkcion l  pamatojuma, netiek 
balst ts uz Ventspils valstspils tas un Ventspils novada autonomo funkciju izpildes 
p t jumiem un t s p rvald bas sist misku anal zi, nav veikta objekt va Ventspils 
valstspils tas un Ventspils novada pašvald bu sniegto pakalpojumu izp te, k  ar  
neatbilst Ventspils pils tas un Ventspils novada iedz vot ju 2019.gada novembr - 
decembr  paustajam viedoklim11. 

emot v r  augst k min to, k  ar  Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
pašvald bu sp ju patst v gi piesaist t lielas invest cijas un nodrošin t savu administrat vo 
teritoriju ilgtsp j gu att st bu, Ventspils pils tas dome un Ventspils novada dome 
2019.gad  vair k s reizes paudušas savu attieksmi pret apvienošanos, katrai pie emot 
tr s l mumus neatbalst t un atz t priekšlikumu par Ventspils pils tas un Ventspils novada 
apvienošanu jaun  administrat vaj  teritorij  “par juridiski nekorektu un netaisn gu”. Ar  

 
8 Latvijas ilgtsp j gas att st bas strat ģija l dz 2030.gadam, Latvijas Republikas Saeima, pieejams: 
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf 
9 Ventspils novada domes 2021.gada 28.oktobra s des protokols Nr.10 7.§ “Par likumprojektu “Groz jumi Administrat vo 
teritoriju un apdz voto vietu likum “ (NR.1171/Lp13)”, pieejams: http://ventspilsnovads.lv/wp-
content/uploads/2021/10/2021.10.28_VentspilsNDS_10.pdf 
10 Ventspils valstspils tas pašvald bas domes 2021.gada 28.oktobra l mums Nr.62 “Par attieksmi pret Saeimas 
Administrat vi teritori l s reformas komisijas atbalst to likumprojektu  “Groz jumi Administrat vo teritoriju un apdz voto 
vietu likum “ (Nr. 1171/Lp13) saist ba ar Ventspils valstspils tas un Ventspils novada pašvald bu apvienošanu”, 
pieejams:  
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/28_10_2021_/?doc=380
80 
11 Skat t iepriekš jos avotus 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.28_VentspilsNDS_10.pdf
http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.28_VentspilsNDS_10.pdf
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/28_10_2021_/?doc=38080
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/28_10_2021_/?doc=38080
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2021.gada 28.oktobr  gan Ventspils valstspils tas pašvald bas dome gan Ventspils 
novada pašvald bas dome pie ma l mumu neatbalst t ieceri par jaunas Ventspils 
novada administrat v s teritorijas izveidošanu, apvienojot Ventspils valstspils tas un 
Ventspils novada pašvald bas12. 

Att st bas programmas izstr de uzs kta, pamatojoties uz Ventspils pils tas domes 
2021.gada 25.marta l mumu Nr.49 “Par Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
kop g s ilgtsp j gas att st bas strat ģijas l dz 2030.gadam un Ventspils valstspils tas un 
Ventspils novada kop g s att st bas programmas 2021.-2027.gadam izstr des 
uzs kšanu” un Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta l mumu nr.81 “Par 
Ventspils novada un Ventspils valstspils tas kop gas ilgtsp j gas att st bas strat ģijas 
l dz 2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspils tas kop g s att st bas 
programmas 2021.-2027.gadam izstr des uzs kšanu”. Atbild gie par šo att st bas 
pl nošanas dokumentu izstr di ir Ventspils valstspils tas pašvald bas iest des 
«Ventspils domes administr cija» Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vad t js Austris 
Galindoms un Ventspils novada pašvald bas Att st bas nodaļas vad t ja Ginta Roderte. 
To sagatavošanai ir izveidota Konsultat v  padome, kuras sast v  ir Ventspils 
valstspils tas un Ventspils novada p rst vji, k  ar  viens Kurzemes pl nošanas reģiona 
p rst vis. Konsultat v s padomes s des vada Ventspils valstspils tas pašvald bas 
domes priekšs d t js J nis V toli š. Papildus att st bas pl nošanas dokumentu 
izstr d šanai tika izveidotas  septi as tematisk s darba grupas (Izgl t bas, Kult ras, 
Vesel bas un sporta, Soci l s aizsardz bas un droš bas, Ekonomisk s att st bas, Vides 
un infrastrukt ras un P rvald bas darba grupas), k  ar  pieaicin ts konsultants – KPMG 
Baltics AS. Darba grup s tika iesaist ti gan Ventspils valstspils tas pašvald bas, gan 
Ventspils novada pašvald bas strukt rvien bu p rst vji, k  ar  sabiedr bas p rst vji. 
AP izstr de veikta saska  ar š diem normat vajiem aktiem: 
— Likums “Par pašvald b m”;  
— Att st bas pl nošanas sist mas likums; 

— Teritorijas att st bas pl nošanas likums; 
— Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likums; 
— Ministru kabineta (turpm k – MK) 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi 

par pašvald bu teritorijas att st bas pl nošanas dokumentiem”; 
— MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 “Sabiedr bas l dzdal bas k rt ba 

att st bas pl nošanas proces ”; 
— MK 2020.gada 13.oktobra noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvald bu teritorijas 

att st bas pl nošanas dokumentu projektu valsts l dzfinans juma piešķiršanas 
k rt ba”; 

— Likums “Par ietekmes uz vidi nov rt jumu”; 

 
12 Ventspils novada domes 2021.gada 28.oktobra s des protokols Nr.10 7.§ “Par likumprojektu “Groz jumi 
Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likum “ (NR.1171/Lp13)”, pieejams: http://ventspilsnovads.lv/wp-
content/uploads/2021/10/2021.10.28_VentspilsNDS_10.pdf un 
Ventspils valstspils tas pašvald bas domes 2021.gada 28.oktobra l mums Nr.62 “Par attieksmi pret Saeimas 
Administrat vi teritori l s reformas komisijas atbalst to likumprojektu  “Groz jumi Administrat vo teritoriju un apdz voto 
vietu likum “ (Nr. 1171/Lp13) saist ba ar Ventspils valstspils tas un Ventspils novada pašvald bu apvienošanu”, 
pieejams:  
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/28_10_2021_/?doc=380
80 

http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.28_VentspilsNDS_10.pdf
http://ventspilsnovads.lv/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.28_VentspilsNDS_10.pdf
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/28_10_2021_/?doc=38080
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/28_10_2021_/?doc=38080
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— MK 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 “K rt ba, k d  veicams ietekmes uz vidi 
strat ģiskais nov rt jums”; 

— Ventspils valstspils tas pašvald bas (turpm k ar  – valstspils ta) nolikums; 
— Ventspils novada pašvald bas (turpm k ar  – novads) nolikums; 

— u.c. dokumenti. 

Izstr des laik  veiktie pas kumi: 
— Ventspils valstspils tas un Ventspils novada iepriekš izstr d to att st bas pl nošanas 

dokumentu izp te, sal dzin šana un apkopošana attiec b  uz laika periodu no 2021. 
l dz 2027.gadam (Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 
1.redakcija, Ventspils novada att st bas programma 2019.-2026.gadam, Ventspils 
pils tas ilgtsp j gas att st bas strat ģija l dz 2030.gadam, Ventspils novada 
ilgtsp j gas att st bas strat ģija l dz 2030.gadam); 

— Tematisk s darba grupas (piedaloties gan pašvald bu speci listiem, gan 
iedz vot jiem); 

— Statistikas datu un publisko p rskatu apkopošana un anal ze p c nepieciešam bas. 
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1. Pašreizējās situācijas anal ze 

Atbilstoši VARAM 2021.gada 11.marta dokumentam “Metodiskie ieteikumi att st bas programmu 
izstr dei reģion l  un viet j  l men ” š s nodaļas satur  iekļaujama š da inform cija: 

— Lai att st bas programma neb tu p rlieku apjom gs pl nošanas dokuments, pašreiz j s situ cijas 
anal zes sadaļa tiek sagatavota k  atsevišķs, visiem teritorijas att st bas pl nošanas dokumentiem 
kop gs s jums, kas ir papildin ms un aktualiz jams p c nepieciešam bas. Šo sadaļu izmanto k  
informat vu materi lu teritorijas att st bas pl nošanas dokumentu izstr dei; 

— Atsevišķi att st bas programm  tiek iekļauts vien gi ss pašreiz j s situ cijas anal zes kopsavilkums; 

— Pašreiz j s situ cijas anal ze tiek veidota k  sadaļa, kas par da pašvald bas pašreiz jo situ ciju un 
pašreiz j s politikas stenošanas rezult tu anal zi konkr t  atskaites punkt ; 

— Pašreiz j s situ cijas anal zes m rķis ir p c iesp jas prec z k noskaidrot pašvald bas un t s 
apk rt j s teritorijas att st bas tendences, probl mas un izaugsmes resursus, lai noskaidrotu savu 
att st bas potenci lu un priorit ri att st m s jomas. 

T p c kop g s AP izstr d  pašreiz j s situ cijas anal zes nodaļ  ietverts kopsavilkums, kas balst ts uz 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas  SVID anal zes saturu un 
Ventspils novada att st bas programmas 2019.-2026.gadam Pašreiz j s situ cijas raksturojuma saturu. 
Aktualiz ta SVID anal ze ir iekļauta Ventspils valstspils tas un Ventspils novada kop gaj  IAS l dz 
2030.gadam. 

1. Nodaļas m rķis ir koncentr ti raksturot Ventspils valstspils tas pašvald b  un 
Ventspils novada pašvald b  kop g s un atšķir g s att st bas tendences, probl mas un 
izaugsmes iesp jas. Š  inform cija t l k pamato vid ja termi a priorit t s un r c bas 
pl n  ietvert s priorit ri atbalst m s jomas ar augst ko att st bas potenci lu. Atbilstoši 
VARAM dokumentam “Metodiskie ieteikumi att st bas programmu izstr dei reģion l  un 
viet j  l men ” šaj  nodaļ  sniegts vien gi ss pašreiz j s situ cijas anal zes 
kopsavilkums, bet izv rst ks raksturojums, uz k  pamata ir sagatavota pašreiz j s 
situ cijas anal ze ir atrodams dokument  “Ventspils valstspils tas pašvald bas un 
Ventspils novada pašvald bas kop g  ilgtsp j gas att st bas strat ģija l dz 2030.gadam”. 

Izglītība 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

— Ventspils valstspils tas pašvald bas Izgl t bas p rvalde un Ventspils novada 
Izgl t bas p rvalde laika period  no 2021.-2027.gadam pl no cieši sadarboties, 
paplašinot iesp jas nodrošin t risin jumus jaunu pedagogu piesaistei, nodrošinot 
vi u noslodzi gan valstspils t , gan novad , k  ar  organiz jot jaunus prasmju 
apguves veidus, piem ram, att lin to apm c bu. Kopum  š da veida sadarb ba 
vair k iesp ju rada tieši novadam, jo Ventspils valstspils t  ir pieejamas daudz 
plaš kas izgl t bas iesp jas vis s izgl t bas pak pes, kas veicina novada iedz vot ju 
un uz mumu konkur tsp ju. Sadarb bas ietvaros iesp jams ar  sistem tisk k 
apzin t valstspils tas un novada iedz vot ju kop g s m žizgl t bas vajadz bas un 
organiz t t s kult ras iest d s, bibliot k s, izgl t bas iest d s, k  ar  att lin ti, 
atkar b  no rt k  form ta. 
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— Iedz vot ju skaita samazin šan s un sabiedr bas novecošan s tendences rada 
noz m gus draudus izgl t bas nozares person la nodrošin šanai. T p c ab m 
pašvald b m viena no galvenaj m priorit t m ir pl not jauno pedagogu atbalsta 
pas kumus, piesaistot tos jau paral li studiju/ sagatavošanas procesam, k  ar  
nodrošinot, piem ram, atbilstošu dz vojamo fondu. 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Ventspils valstspils t  ir pieejams plašs izgl t bas iesp ju kl sts, kas nodrošina 
iedz vot jus ar visu pak pju izgl t bas iesp j m, saska ojot nodarbin to, pašvald bas 
un uz m ju intereses. emot v r , ka gan glob laj , gan nacion laj  m rog  
ekonomiskaj  darb b  notiek past v gas p rmai as (piem ram, digitaliz cija, virz ba 
uz klimatneitralit tes m rķiem u.c.), ar  turpm k ieteicams att st t sadarb bu starp 
ieinteres taj m pus m, lai veicin tu pašvald bas kop jo ekonomisko att st bu. 

— Ventspils valstspils tas izgl t bas instit ciju infrastrukt ra ir moderna un piem rota 
daudzveid gu programmu stenošanai visos izgl t bas veidos. Ventspils valstspils tas 
Izgl t bas p rvald  un izgl t bas iest d s str d  profesion ls person ls, kas koordin  
gan pieredzes p rneses pas kumus, gan jauna m c bu satura ieviešanu. T p c ar  
turpm k ieteicams turpin t darbu pie izgl t bas programmu att st bas un person la 
profesion l s pilnveides. 

Ventspils novada att st bas tendences 

— Ventspils novada r c b  esošie person la un finanšu resursi ir pietiekami, lai 
nodrošin tu t s iedz vot jus ar visp r j s izgl t bas iesp j m, piem ram, uz 
pirmsskolas izgl t bas iest d m rindu nav. Visas Ventspils novada visp r j s 
izgl t bas iest des pied v  izgl t bas programmas izgl tojamajiem ar paš m 
vajadz b m (iekļaujoš  izgl t ba), k  ar  tiek nodrošin tas daž das priekšroc bas 
s kumskolas vecuma b rnu laika pavad šanai p c m c bu stund m un piln b  vai 
daļ ji nodrošin tas dienreizes visu vecuma posmu izgl tojamajiem. Tom r svar gi 

emt v r  iedz vot ju skaita samazin šan s tendenci un faktu, ka novad  ir 
vismaz kais iedz vot ju bl vums no vis m Latvijas pašvald b m, k  d ļ var n kties 
p rskat t esoš s izgl t bas iest žu infrastrukt ras izmantošanas efektivit ti un mekl t 
risin jumus izgl t bas pakalpojumu konkur tsp jas saglab šanai, t.sk. emot v r  
valsts m rķdot ciju piesaisti pedagogu atalgojumam. 

— Ventspils novada izgl t bas iest d s p d jo gadu laik  ieviesti daž di projekti – gan 
infrastrukt ras un materi li tehnisk s b zes pilnveid , gan vesel ga dz vesveida, 
zin šanu, person bas un profesion lo prasmju att st b  un pieredzes apmai . Ar  
turpm k ieteicams iesaist ties š da veida projektos. 

Ekonomiskā attīstība 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

— Ventspils valstspils tas un Ventspils novada pašvald b s kopum  ir vair k nek  
3 000 ekonomiski akt vu uz mumu. Lai gan to specializ cija katr  no pašvald b m 
ir atšķir ga, past v iesp ja sadarboties daž du atbalsta meh nismu (apm c bu, 
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pieredzes apmai as, finans juma piesaistes u.c.) pl nošan  un ieviešan . Valsts un 
Eiropas Savien bas (turpm k – ES) finans jums 2021.-2027.gad  b s pieejams t du 
aktivit šu stenošanai k  digit l  transform cija (digit lo tehnoloģiju integr cija 
uz mumu darb b , procesu efektiviz cija u.c.), komercdarb bas m rķiem paredz to 

ku un to infrastrukt ras att st šana, k  ar  uz m jdarb bas atbalsta kapacit tes 
stiprin šana. 

— Viena no abu pašvald bu kop gaj m probl m m saist b  ar ekonomisko att st bu ir 
darbasp ka tr kums gan darbinieku skaita, gan to prasmju zi . Šo tendenci veicina 
ilgstoša iedz vot ju skaita samazin šan s un sabiedr bas novecošana, izmai as 
uz mumu vajadz b s attiec b  uz darbasp ka izgl t bu un prasm m, k  ar  
m sdienu pras b m atbilstoša un pietiekama dz vojam  fonda tr kums. Stiprinot 
sadarb bu starp ab m pašvald b m, b tu iesp jams veicin t darbavietu 
nodrošin jumu tuv k valstspils tas un novada iedz vot ju dz vesvietai. 

— T risma pied v jums novad  un valstspils t  ir savstarp ji papildinošs un tas tiek 
veidots cieš  sadarb b  starp ab m pašvald b m. Sadarb bas rezult t  ir izstr d ta 
vienota inform cijas platforma “visitventspils.com”, k  ar  sadarb bas l guma ietvaros 
tiek kop gi organiz tas t risma att st bas un m rketinga veicin šanas aktivit tes. 

— Pl nošanas period  no 2021.-2027.gadam pl nots valsts un ES finansi ls atbalsts 
t risma produktu att st bai, balstoties uz kl steru pieeju. Paredzams, ka galvenais 
akcents b s uz kompleksu t risma produktu veidošanu un tirgved bas r c b m, daļ ji 
l dzfinans jot galam rķa p rvald bas kapacit ti. Uz atbalstu var s pretend t viet j  
un reģion l  l me a galam rķi vai nacion l  l me a tematiskie t klojumi tr s daž d s 
apakšprogramm s: 1) uz eksportu v rsti t risma galam rķi; 2) uz tuv ko valstu 
m rķtirgiem un nacion lo tirgu v rsti mikro-klasteri – t risma puduri; 3) nacion l  
m rog  tematiskie t klojumi13. emot v r  Ventspils valstspils tas un Ventspils 
novada pašreiz jo sadarb bu t risma jom , ab m pašvald b m ir potenci ls kop gi 
att st t k du no tematiskajiem t klojumiem. 

— Unik lajiem objektiem ir potenci ls piesaist t t ristus ar  n kotn , k  ar  veicin t 
t klveida nišas pakalpojumus, kuriem nav sasaiste ar laika apst kļiem un sezonalit ti 
(putnu v rošana, med bas, makšķer šana, latviešu tradicion l  virtuve, pastaigas 
dab , piedz vojumi mež , labsaj tas/ SPA t risms, tautas medic na, biznesa 
pas kumi utt.). 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Par Ventspils valstspils tas ekonomisk s att st bas pamatu ir kļuvusi apstr des 
r pniec bas nozare, turkl t liel k  daļa no saražot s produkcijas tiek eksport ta. 
P r j s priorit r s nozares ir transports un uzglab šana, mazumtirdzniec ba un 
inform cijas un komunik cijas tehnoloģiju (turpm k – IKT) nozare. Ventspils 
valstspils tas visp r j  priekšroc ba ir ostas teritorija un infrastrukt ra, taču p c 
Ventspils ostas p r emšanas valsts p rvald b , no 2020.gada janv ra ir nov rojams 
strauj ks kravu apjoma kritums un apgr tin ta jaunu investoru piesaiste. Viens no 
turpm ko ekonomikas att st bu veicinošajiem faktoriem var tu b t t du r pniec bas 
preču kravu sagatavošana eksportam, kuru transport šana iesp jama pa j ras 
ceļiem. emot v r  to, ka ostas teritorija kopum  ir noz m gs Ventspils valstspils tas 
pašvald bas resurss, jo aiz em 46% t s teritorijas, ir b tiski ar  risin t jaut jumus, par 

 
13 Darb bas programma Latvijai 2021.-2027.gadam, pieejams: https://www.esfondi.lv/planosana-1  

https://www.esfondi.lv/planosana-1
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t s p rvald šanu, p rraudz bu, efekt vu un pašvald bas interes m atbilstošu 
izmantošanu, k  ar  Ventspils br vostas p rvaldei vald jum  nodot s mantas 
p rraudz bu pašvald bas interes s. Ar š du m rķi 2021.gada 1.janv r  tika izveidota 
Ventspils valstspils tas pašvald bas iest de “Ventspils osta”14. 

— Ventspils valstspils tas uz m jdarb bas videi rakstur gas gan daudzveid gas 
izgl t bas iesp jas, kas sagatavo uz m ju vajadz b m atbilstošu darbasp ku, gan 
daudzveid gs uz m jdarb bas atbalsts. Vienlaikus iedz vot ju skaita 
samazin šan s d ļ past v ar  darbinieku tr kums, bet uz m ju vajadz bu p rmai u 
d ļ, main s piepras jums p c darbasp ka prasm m. T p c visu ieinteres to pušu 
starp  nepieciešams uztur t un att st t savstarp j  komunik cij  un kop g s 
interes s balst tu sadarb bu, lai saska otu to intereses un vajadz bas. Lai pan ktu 
turpm ko ekonomikas att st bu, nepieciešams organiz t cieš ku sadarb bu starp 
augst k s un profesion l s izgl t bas iest d m (Ventspils Augstskola, Ventspils 
Tehnikums u.c.), zin tniskaj m instit cij m (Ventspils Augstskola u.c.) un 
uz mumiem, lai ne tikai risin tu darbasp ku jaut jumus, bet ar  rad tu inovat vus 
risin jumus kop j s produktivit tes paaugstin šanai (piem ram, digitaliz cija, 
automatiz cija, robotiz cija, m ksl gais intelekts u.c.). 

— Ventspils valstspils ta jau vair kus gadus m rķtiec gi pl no un atbalsta IKT nozares 
att st bu, kas ir orient ta uz produktiem un pakalpojumiem ar augstu pievienoto 
v rt bu. Š  joma b s priorit ra gan nacion l , gan ES m rog , t p c nozarei ir labas 
att st bas perspekt vas, t.sk. piesaistot r jo finans jumu digit l s transform cijas 
aktivit t m un atbalstot jaunu uz mumu veidošanos turpat pils t . 

— Ventspils valstspils tas m rķtiec ga darb ba t risma objektu un pas kumu att st bas 
jom  ir izveidojusi Ventspils valstspils tu par pievilc gu galam rķi gan viet jiem, gan 

rvalstu t ristiem. Esošais t risma pied v jums daļ ji nodrošina piel gošanos 
t risma sezonalit tei, kas ir noz m g kais š s nozares drauds, t p c turpm k vienai 
no iesp jamaj m att st bas priorit t m ir t risma pied v juma att st ba, kas ir 
piepras ts un pieejams visu gadu, piem ram, kru zu, kurortoloģijas, SPA un 
medic nas t risma pakalpojumi. 

Ventspils novada att st bas tendences 

— Liel kie uz mumi Ventspils novad  p c apgroz juma nodarbojas ar kokapstr di, 
mežistr di, p rtikas ražošanu, mazumtirdzniec bu, k dras ieguvi, augkop bu, 
lopkop bu un b vdarbiem. Novada ekonomiski att st t k s teritorijas ir T rgales, 
V rves un Ug les pagasti. 

— Ventspils novada esošo un potenci lo uz mumu att st bu kav  komercplat bu un 
ražošanas telpu tr kums, taču novada ciemos un lauku teritorij s ir att st bai 
paredz tas jaunas dz vojam s apb ves, publisk s (dar jumu, t risma, atp tas) 
apb ves un r pniecisk s apb ves teritorijas. Jaun  pl nošanas perioda no 2021.-
2027.gadam ietvaros b s pieejams valsts un ES finans jums komercdarb bas 
m rķiem paredz to ku un to infrastrukt ras att st šanai. 

— Ventspils novada atrašan s vieta, tuvums j rai, kult rv sturisk s, dabas v rt bas, 
iedz vot ju trad cijas un ikdienas saimniekošana veido pievilc gu t risma vidi un 
daudzveid gu t risma pied v jumu. Kop jais krasta l nijas garums gar Baltijas j ru 

 
14 Pieejams: https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_parvaldes_struktura/117-ventspils-
valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-ventspils-osta  

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_parvaldes_struktura/117-ventspils-valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-ventspils-osta
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_parvaldes_struktura/117-ventspils-valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-ventspils-osta
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Ventspils novada pašvald b  ir 91,9 km, no kuriem liela daļa ir cilv ku neskarti. 
Noz m g kie t risma apskates objekti novada pagastos ir Baltijas j ras piekraste, 
Ventas upe un citas upes, ezeri, purvi, J rkalnes st vkrasts, Piltenes pilsdrupas, 
Ances muižas, Popes muižas ansamblis, sakr lais mantojums, b kas, Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs, dabas takas, laivošanas maršruti, 
makšķer šanas vietas, l biešu ciemi u.c. Šie resursi ir nodrošin juši iesp jas att st t 
plašu t risma pied v jumu, kas ir tend ts uz daž d m m rķa grup m. T risma joma 
ir viena no pašvald bas priorit t m, t p c t  organiz  daž da veida atbalsta 
aktivit tes un pas kumus.  

Kultūra 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

Ventspils valstspils tas un Ventspils novada pašvald bu teritoriju vieno atrašan s 
Ziemeļkurzem , kas ir strat ģiska vieta Eiropas kontekst , un t s ciemu un starpciemu 
teritorijas v sture rosina apzin t daž das saglab jam s arhitektonisk s, dabas un 
gar g s v rt bas. Abu pašvald bu interes s ir saglab t un populariz t latviešu, l biešu, 
venti u un citu tautu kult ras identit ti n kamaj m paaudz m k  nemateri lo kult ras 
mantojumu. Tas veicina ar  piekrastes teritorijas sak rtošanu un vienota t risma t kla 
izveidošanu, kas savieno blakus esošo pašvald bu infrastrukt ru. 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Ventspils valstspils t  ir plašs kult ras pas kumu pied v jums ar daž diem žanriem 
un m rķauditorij m (t.sk. nacion laj m minorit t m). Tiek nodrošin ta ar  
starptautiska, nacion la un viet ja l me a profesion l s m kslas pieejam ba, ko v l 
vair k veicina 2019.gad  atkl t s koncertz les “Latvija” darb ba. T l kai jomas 
att st bai iesp jams izveidot radošo/ kult ras industriju platformu, kas var tu apvienot 
un koordin t viet jo kult ras un m kslas darbinieku darb bu, k  ar  att st t vi u 
uz m jdarb bas prasmes, izmantojot valsts un ES finans juma atbalstu. Radošo 
industriju uz mumiem b s pieejams atbalsts kult ras un radošo industriju kapit la 
p rnesei uz cit m jom m jaunu uz mumu un produktu izveidei un inov ciju 
rosin šanai ekonomik , soci laj  un vides jom , k  ar  publiskaj  p rvald . 

— Ventspils valstspils t  šobr d tr kst zin šanu par to, cik liel  m r  pied v tie kult ras 
pas kumi veicina iedz vot ju pieder bas saj tu (iedz vot ju aptauj s tiek ieg ts 
viedoklis par kult ras pieejam bu, bet ne par to, vai t  veicina iedz vot ju v lmi palikt 
valstspils t ). Viens no veidiem, k  to veicin t, un ko pl nots atbalst t ar  ar ES 
finans jumu, ir pilsonisk s sabiedr bas stiprin šana, izmantojot kult ras potenci lu. 
Tas noz m tu m sdien gu kult ras pakalpojumu att st šanu, senioru un jauniešu 
iesaist šanu kult ras un pilsoniskaj s aktivit t s, atbalstu kult ras satura un 
pakalpojumu kopradei, auditoriju piesaistei un att st bai un kult ras publisk  
atspoguļojuma paplašin šanai ar m rķi stiprin t sadarb bu veicinošas un identit ti 
stiprinošas kult ras v rt bas. 
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Ventspils novada att st bas tendences 

— Ventspils novad  ir akt va kult ras dz ve ar daudzveid giem pas kumiem, ko veicina 
pieejam  kult ras infrastrukt ra katr  pagast , k  ar  Kult ras projektu finans šanas 
konkurss. 2020.gad  tika atkl ta dabas koncertz le “V jturu nams”, kas piem rota 
daž da m roga un rakstura pas kumiem, ir piel gojama akad misk s un popul r s 
m zikas koncertiem. Ventspils novada pašvald ba past v gi veic kult ras iest žu 
infrastrukt ras pilnveidi, taču v l vair kos kult ras/ tautas namos un br vdabas 
estr d s n kamaj  pl nošanas period  nepieciešams veikt noz m gus ieguld jumus. 
2021.gad  ir izstr d ta Kult ras att st bas programma, kur  sagatavots pl ns 
kult ras nozares un infrastrukt ras att st bai turpm kajiem septi iem gadiem, t.sk. 
kult ras/ tautas namu un br vdabas estr žu infrastrukt ras kvalit tes pilnveidošana. 

— Ventspils novada bibliot ku materi li tehniskais st voklis ir daž ds. Ir bibliot kas, 
kur s ir nepieciešams telpu remonts, piem ram, Pilten , k  ar  infrastrukt ras 
uzlabošana, piem ram, jauni gr matu plaukti u.c. Lai kvalitat vi  konsult tu  
iedz vot jus  e-pakalpojumu izmantošan , organiz tu apm c bas un konsult cijas,  
nepieciešama novecojuš s datortehnikas nomai a. Šos darbus iesp jams veikt 
Ventspils novada pašvald bas finans juma iesp ju robež s. 

— Ventspils novada J rkalnes pagasts ietilpst suitu kult rtelp , kura iekļauta UNESCO 
Nemateri l  kult ras mantojuma sarakst , kam j nodrošina neatliekama 
saglab šana. Suitu novada unikalit te ir kult ras mantojuma dz v  ikdienas aprite, 
kuras organiz šana un att st ba ir j nodrošina ar  turpm k. 

Pārvalde un sadarbība 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

Pl nots, ka Ventspil  tiks izveidots valsts un pašvald bas vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (turpm k – VPVKAC), kur  atrad sies un savus pakalpojumus sniegs Valsts 
ie mumu dienests, Valsts soci l s apdrošin šanas aģent ra, Nodarbin t bas valsts 
aģent ra, Valsts darba inspekcija, bet pašvald ba inform s un atbalst ts e-pakalpojumu 
pieteikšanu Lauku atbalsta dienesta, Pilson bas un migr cijas lietu p rvaldes, 
Uz mumu reģistra, Valsts zemes dienesta pakalpojumiem. Ventspils novad  pašlaik 
tiek pie emti pašvald bas iedz vot ju iesniegumi un ir pieejami vair ku valsts iest žu 
pakalpojumi, taču tuv kaj  perspekt v  Ventspils VPVKAC var tu izmantot gan 
valstspils tas, gan novada iedz vot ji. 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Ventspils valstspils tas dome 2019.gad  ierindoj s pirmaj  viet  starp vis m 
pašvald b m Latvijas pašvald bu e-indeksa top , turkl t pašvald bai ir ar  augsts 
iedz vot ju uztic bas l menis, par ko liecina pozit vais nov rt jums iedz vot ju 
aptauj s. Tas dod pamatu un rada iesp jas arvien pilnveidot pašvald bas sazi u ar 
sabiedr bu un veicin t iedz vot ju l dzdal bas iesp jas valstspils tas p rvald bas 
jaut jumu risin šan . T pat pašvald bas p rvaldes digitaliz cija var veicin t 
pakalpojumu sniegšanas efektivit ti, lietojam bu, saprotam bu un popularit ti. 
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— Ventspils valstspils tas pašvald bai rakstur ga augsta budžeta discipl na, zems 
administrat vo izdevumu patsvars, k  ar  sal dzinoši mazas kred tsaist bas. 
Vienlaikus t  ir sp jusi laika gait  piesaist t lielas invest cijas. Jaunaj  pl nošanas 
period  no 2021.-2027.gadam b s pieejams valsts un ES finans jums t d s jom s 
k  vide un klimats, infrastrukt ra, p rvalde un sadarb ba, izgl t ba, ekonomisk  
att st ba, kult ra, vesel bas apr pe, soci l  aizsardz ba un droš ba. 

Ventspils novada att st bas tendences 

— Ventspils novada pašvald bas t mekļa vietn  www.ventspilsnovads.lv ir pieejami 
pašvald bas sniegtie pakalpojumi devi s jom s, pied v jot iesp jas sagatavot 
iesniegumus, sa emt inform ciju par pieejamiem pakalpojumiem u.c. “Pakalpojumu 
vides pilnveides pl na 2020.-2030.gadam” ietvaros VARAM aicina katr  pagasta 
bibliot k  veidot klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu, lai iedz vot jiem b tu 

rt kas konsult cijas par valsts un pašvald bu pakalpojumu sa emšanu, k  ar  
popul r ko pakalpojumu pieteikšana kl tien . Ieviešot šos kontaktpunktus, b tu 
iesp jams uzlabot iedz vot ju piekļuvi pakalpojumiem Ventspils novada teritorij . 

— Par Ventspils novada domes, pašvald bas iest žu darbu un aktualit t m tiek veikti 
regul ri publicit tes un inform šanas pas kumi. N kamaj  period  nošķirams 
pašvald bas m rketings k  t la veidošana un t ristu piesaistes instruments no t , k  
pašvald ba k  iest de komunic  ar iedz vot jiem. Pašvald bai ieteicams akt v k 
izmantot iesp jas izmantot soci los t klus iedz vot ju inform šanai un skaidrojoš  
darba veikšanai par aktualit t m pašvald bas funkciju veikšan , kas pašlaik tiek 
nodrošin ts galvenok rt pašvald bas m jaslap . 

— Pašvald bas p rst vji regul ri piedal s neform l s sarun s ar atsevišķ m iedz vot ju 
grup m, lai izzin tu viedokli daž du jaut jumu risin šan , organiz jot individu las 
deput tu pie emšanas pagastos, kur s iedz vot ji var izkl st t deput tiem savas 
probl mas un izteikt ierosin jumus. T p c aktualiz jusies nepieciešam ba p c 
vienota inform cijas aprites modeļa izveidošana katr  pagast , veicot ne tikai 
inform cijas nodošanu, bet ar  plaš ku iesaisti – atgriezenisk s saites un viedokļa 
sa emšanu, iesaisti ideju izstr d  un l mumu pie emšan . 

— Iedz vot ji var noskaidrot interes jošus jaut jumus, sa emt konsult cijas un risin t 
probl msitu cijas, tiekoties vai sazinoties ar pašvald bas darbiniekiem un deput tiem 
pagastu p rvald s. Ja turpin sies iedz vot ju skaita sarukšanas process, iesp jams 
b s j izv rt  pagastu p rvalžu optimiz cijas iesp jas un sniegto pakalpojumu 
apvienošana, t d j di efekt v k izmantojot pašvald bas budžeta l dzekļus, un 
ietaup to novirzot infrastrukt ras uztur šanai un att st bai. 

— Sadarb bas stiprin šana ar esošajiem un potenci lajiem sadarb bas partneriem var 
sekm t izgl t bas, darbasp ka, pakalpojumu, transporta, vides infrastrukt ras, 
kult ras, t risma, dabas aizsardz bas un citu jomu att st bu Ventspils novad . 

Veselības aprūpe un veselīgs dzīvesveids 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

Tuv ko 5-7 gadu laik  gan Ventspils valstspils t , gan Ventspils novad  turpin s pieaugt 
iedz vot ju skaits pensijas vecum . Rezult t  tas var izrais t piepras juma pieaugumu 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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p c vesel bas apr pes pakalpojumiem. Ziemeļkurzemes reģion l s slimn cas tuvums ir 
b tiska Ventspils novada iesp ja, kas nodrošina vesel bas apr pes pakalpojumus. 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Ventspils valstspils tas vesel bas apr pes iest des p d jo gadu laik  ir uzlabojušas 
vesel bas apr pes r d t jus un veikušas ieguld jumus konkr tu pakalpojumu 
uzlabošanai. Tom r iedz vot ju aptauj s samazin s to iedz vot ju patsvars, kuri 
atzin gi v rt  šo instit ciju uztur šanu un vesel bas apr pes kvalit ti15. Ar  2020.gada 
iedz vot ju aptauj  slimn cas pakalpojumi bija viena no jom m, kurai ir viskritisk kie 
v rt jumi – atbildes “dr z k neapmierina” un “neapmierina” sniedza 18% 
respondentu16. Iesp jams, ka vesel bas apr pes iest des var cieš k sadarboties ar 
pašvald bas strukt rvien b m, lai p r emtu labo praksi e-p rvaldes un sazi as ar 
sabiedr bu jaut jumos, t d j di komunic jot pozit v s tendences iest žu darb b  un 
past vošos ierobežojumus saist b  ar valsts finans juma tr kumu speci listu 
piesaistei un rindu mazin šanai. Vesel bas apr pes speci listu tr kumu iesp jams 
daļ ji risin t, veicinot m sdienu pras b m atbilstoša dz vojam  fonda pieejam bu. 

— Sports ir nozare, kur  Ventspils valstspils tas pašvald ba iev rojami izceļas starp 
cit m pašvald b m – gan ar plašo iesp ju pied v jumu, gan ar augsto kvalit ti, gan 
ar  ar sporta komand m un sportistu popularit ti un sasniegumiem. Valstspils t  
domin jošie sporta veidi ir basketbols, futbols, vieglatl tika. Sporta p rvaldes 
darb bas galvenie uzdevumi ir veicin t iedz vot ju vesel gu dz vesveidu un sportu, 
sekm t sporta organiz ciju, t.sk. sporta klubu veidošanos un darb bu, sevišķu v r bu 
veltot b rnu un jauniešu sporta aktivit šu nodrošin šanai, koordin t sporta 
pas kumus Ventspils valstspils t , organiz t tautas sporta pas kumus 
iedz vot jiem, veicin t sporta populariz šanu plašsazi as l dzekļos u.c. Sporta 
p rvalde sadarbojas ar sabiedriskaj m un sporta organiz cij m, sporta klubiem, 
koordin jot un kontrol jot tiem piešķirto l dzekļu m rķtiec gu izlietojumu. Ventspils 
valstspils t  visa vecuma iedz vot ji tiek nodrošin ti ar sporta aktivit šu iesp j m un 
t  ir iekļauta vesel go pils tu/ pašvald bu t kl , kas koncentr jas uz vesel bas 
iekļaušanu politisko un soci lo jaut jumu darba k rt b , k  ar  sabiedr bas vesel bas 
stiprin šanu viet j  l men . 

Ventspils novada att st bas tendences 

— Visos 12 pagastos un Piltenes pils t  medic nas pakalpojumus nodrošina ģimenes 
rstu prakses un vair kas aptiekas. Tom r rstu skaits uz 10 000 iedz vot ju 

Ventspils novad  ir vismaz kais starp apk rt j m pašvald b m. Pašvald bai 
nepieciešams izv rt t nepieciešam bu veicin t jaunu ģimenes rstu piesaisti novad , 
pied v jot daž dus atbalsta instrumentus, k  ar  sekot l dzi valsts un ES finans juma 
sniegtaj m iesp jam ģimenes rstu prakšu un prim r s vesel bas centru att st šan . 

— Sporta darbu pašvald b  vada novada sporta organizators un sporta organizatori 
pagastos, k  ar  B rnu un jaunatnes sporta skola. Nodarb bas un sacens bas tiek 
organiz tas izgl t bas iest žu sporta b z s, k  ar  organizatoru izveidotajos sporta 
laukumos. Tiek nodrošin ta daudzveid ga sporta infrastrukt ra un sportošanas 
iesp jas, ko veicina ikgad jo čempion tu un turn ru organiz šana un ieguld jumi 
infrastrukt r  un apr kojum . Novad  atrodas vair kas sporta z les, stadioni, sporta 

 
15 Ventspils pils tas domes darba v rt jums, Ventspils iedz vot ju aptauja, 2019.gada apr lis 
16 Ventspils pils tas domes darba v rt jums, Ventspils iedz vot ju aptauja, 2020.gada novembris-decembris 
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laukumi, trenažieru z les, komandu sporta veidu laukumi, ra trenažieri un 
vieglatl tikas man ža, t d  veid  katr  no pagastiem nodrošinot daž du sporta 
infrastrukt ru. emot v r  pašvald bas plašo teritoriju, ir b tiski p rdom ti uztur t 
esošo un att st t jaunu sporta infrastrukt ru, emot v r  viet j s kopienas vajadz bas 
un infrastrukt ras kop jo pieejam bu. 

— Ventspils novada pašvald ba ir akt va Nacion l  vesel go pašvald bu t kla dal bniece 
ar iesp ju piedal ties daž dos vesel bu veicinošos pas kumos. Pašvald bas 
darbošan s šaj  t kl  uzlabo vesel bas apr pes pieejam bu novad , k  ar  veicina 
iedz vot ju vesel gu dz vesveidu un sporta att st bu. 

Sociālā aizsardzība 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

Ventspils valstspils tas un Ventspils novada iedz vot ju vajadz bas soci l s 
aizsardz bas jom  ir atšķir gas, uz ko nor da, piem ram, atšķir gais pabalstu skaits 
(2019.gad  – Ventspils valstspils t  41, Ventspils novad  – 16). Attiec gi soci l s 
aizsardz bas nodrošin šanai valstspils t  un novad  ir nepieciešams nodrošin t 
atšķir gu pakalpojumu kl stu. 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Ventspils valstspils tas Soci lais dienests nodrošina likumos paredz to soci lo 
pal dz bu, ilgstoš s soci l s apr pes, soci l s rehabilit cijas un citus soci los 
pakalpojumus, bet daļu soci lo pakalpojumu sniegšanu daž d m iedz vot ju grup m 
deleģ  nevalstiskaj m organiz cij m un citiem soci lajiem partneriem. 

— Ventspils valstspils tas pašvald ba nodrošina plašu soci lo pabalstu un soci lo 
pakalpojumu kl stu un tiek veikts darbs pie infrastrukt ras uzlabošanas. Piem ram, 
tiek stenots KPR deinstitucionaliz cijas pl ns 2017.-2020. gadam, atjaunojot ku 
atbalsta centra att st šanai b rniem, jauniešiem un pilngad g m person m ar paš m 
vajadz b m. Tiks ar  izveidoti divi dz vokļi ģimeniskai videi pietuvin tas apr pes 
nodrošin šanai ar ne vair k k  8 b rniem katr  dz vokl . 

— Ventspils valstspils tai b tiski ir veidot pils tvidi, kas ir draudz ga b rniem, 
jauniešiem un ģimen m. T p c arvien tiek turpin ts projekts “Ventspils – mazulim 
draudz ga pils ta”, k  ar  uzlabots soci lo pakalpojumu un pal dz bas savlaic gums 
un efektivit te. K  b tiska soci l s aizsardz bas daļa ir r pes par soci li 
visneaizsarg t kajiem b rniem un jauniešiem, t d ļ ir b tiska soci l  dienesta un 
b ri tiesas efektivit tes uzlabošana un ģimeniskai videi pietuvin tu pakalpojumu 
att st ba b re iem un bez vec ku g d bas palikušiem b rniem. 

— T pat valstspils tas ekonomisk s izaugsmes veicin šanai b tiski ir veicin t no 
soci lajiem pabalstiem atkar go un darbsp jas vecum  esošo iedz vot ju motiv ciju 
iesaist ties darba tirg . 

Ventspils novada att st bas tendences 

— Ventspils novada Soci lais dienests ir pašvald bas izveidota iest de, kuras m rķis ir 
nodrošin t Ventspils novada iedz vot ju soci lo vajadz bu profesion lu izv rt šanu, 
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kvalitat vu soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas sniegšanu, veicinot šo 
personu pašpal dz bu un integr ciju sabiedr b . 

— Pašlaik turpin s darbs pie ES l dzfinans ta projekta “Soci lo pakalpojumu 
infrastrukt ras att st ba Ventspils novad , Ug les pagast ”, R pn cas ielas 6 k , lai 
izveidotu grupu dz vokļus 8 person m ar gar ga rakstura trauc jumiem. 

— Ventspils novad  ir nodrošin ti soci lie pakalpojumi un soci lie pabalsti atbilstoši 
iedz vot ju vajadz b m. N kamaj  period  nepieciešams izv rt t vajadz bas 
Ventspils novad  paplašin t ilgstošas soci l s apr pes pakalpojumu pied v juma 
kl stu, tai skait , daž da veida grupu dz vokļu infrastrukt ras izveidi katr  no 
pagastiem, ja ir t da vajadz ba. 

Drošība 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

Civil s aizsardz bas un katastrofu p rvald šanas likums paredz, ka pašvald bas domes 
uzdevums ir apstiprin t sadarb bas teritorijas civil s aizsardz bas komisijas nolikumu un 
sast vu, k  ar  apstiprin t sadarb bas teritorijas civil s aizsardz bas pl nu (s kotn jais 
termi š 31.12.2017.). L dz šim br dim nav izveidota Ventspils valstspils tas un Ventspils 
novada sadarb bas teritorijas civil s aizsardz bas komisija un nav izstr d ts t s civil s 
aizsardz bas pl ns, kas ļautu skaidr k noteikt pašvald bas policijas un valsts policijas 
darb bas, Ventspils valstspils tas pašvald bas policijas sadarb bu ar Ventspils novada 
pašvald bu katastrofu un katastrofu draudu gad jum , uzlabotu cilv ku droš bas un 
gl bšanas nodrošin jumu viet s, kur tas nepieciešams. Pl nots, ka Ventspils 
valstspils tas un Ventspils novada sadarb bas teritorijas civil s aizsardz bas komisijas 
sast vs var tu tikt apstiprin ts 2021.gada 14.novembr . 

Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

— Droš bas un k rt bas nodrošin šan  valstspils t  iesaist s gan pašvald ba, gan ar  
valsts instit cijas, k  ar  priv tais sektors. Ventspils valstspils t  ir sasniegts augsts 
droš bas l menis, ko ieteicams nodrošin t ar  turpm k, t.sk. sadarb b  ar valsts 
policiju un sabiedr bu. 

— Ventspils valstspils tas pašvald bas policija nodrošina saistošo noteikumu 
iev rošanu valstspils tas administrat vaj  teritorij . Turpm kajos gados t s darb bu 
var tu att st t, pilnveidojot sabiedrisko attiec bu un komunik cijas kapacit ti, 
iedz vot ju inform šanas sp jas, uzlabojot infrastrukt ru, k  ar  veicinot valsts 
policijas patruļdienesta atbalstu. 

Ventspils novada att st bas tendences 

— Ventspils novad  atrodas viens Valsts ugunsdz s bas un gl bšanas dienesta 
postenis Pilten , bet citi tuv kie poste i ir Ventspil , Alsung , Dundag  un Talsos. 
Ventspils novada plaš s teritorijas d ļ cilv ku droš bas un gl bšanas vienm r ga 
nodrošin šana ir apgr tin ta, jo vair kas apdz vot s vietas atrodas vair k nek  23 
km att lum  no VUGD poste iem. 

— Ventspils novad  nav pašvald bas policijas, novada iedz vot jus apkalpo Valsts 
Policijas Kurzemes reģiona Ventspils iecirknis. Šos un citus jaut jumus, kas saist ti 



1. Pašreiz j s situ cijas anal ze 

Ventspils valstspils tas pašvald ba un Ventspils novada pašvald ba 19 

1. REDAKCIJA 

ar sabiedrisko droš bu var tu b t iesp jams risin t konstrukt v k, izveidojot civil s 
aizsardz bas pl nu, k  ar  piesaistot ES un valsts finans jumu. 

Vide un infrastruktūra 

Abu pašvald bu kop gās att st bas tendences 

— Gan Ventspils valstspils tas, gan Ventspils novada pašvald bas nekustam  pašuma 
nozares tirgus att st bu negat vi ietekm  investoru zem  interese par ieguld jumiem 
reģionos, k  ar  iedz vot ju maks tsp ja un banku kredit šanas politika. Tom r 
j em v r  ar  tas, ka kopum  abu pašvald bu ekonomiskie r d t ji gadu no gada 
uzlabojas un ir Latvijas vid j  l men  vai pat augst ki, kas n kotn  var b t invest ciju 
piesaisti veicinoši apst kļi. Jaunaj  pl nošanas period  no 2021.-2027.gada 
paredz ts ar  valsts un ES finans juma atbalsts ilgtsp j gu, zemu b vniec bas un 
ekspluat cijas izmaksu m jokļu b vniec bai pašvald b s, kura piesaisti ieteicams 
koordin t starp ab m pašvald b m, lai dz vojam  fonda att st bas projekti savstarp ji 
papildin tu to iedz vot ju vajadz bas. Šis pas kumu kopums var veicin t dz vojam  
fonda pieejam bu, neskatoties uz investoru zemo interesi ieguld t nekustamajos 
pašumos, kas atrodas reģionos. 

— Ventspils valstspils tas pašvald bas iest de “Komun l  p rvalde” ir identific jusi 
vair kas sf ras, kur s var tu sadarboties ar Ventspils novada komun lo 
saimniec bu, piem ram, SIA “VNK Serviss”, tai skait  veikt kop gus iepirkumus par 
apgaismojuma uztur šanu, ceļu un ielu seguma remontu, apst d jumu uztur šanu, 
b vdarbiem, kapu teritoriju apsaimniekošanu, klai ojošo su u un kaķu ķeršanu un 
pludmales uztur šanu. Šo pakalpojumu nodrošin šana potenci li veicama 
pašvald bu starp  nosl gta sadarb bas l guma ietvaros, iesp ju robež s paredzot 
specializ tas pašvald bas iest des izveidi. 

— Vienlaikus turpm ko gadu laik  paredz tas nacion la l me a izmai as atkritumu 
apsaimniekošan  saska  ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts pl nu 2021.-
2028.gadam. Tiek pl nots veikt Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
apvienošanu ar Piej ras atkritumu apsaimniekošanas reģionu, veidojot jaunu 
Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu ar centru Talsos, k  ar  veikt 
poligona “Pentuļi” restrukturiz ciju. Jaunajam apsaimniekošanas reģiona pl nam 
j b t gatavam l dz 2022.gada 31.decembrim. Turkl t min t s darb bas j izv rt  
kontekst  ar 2020.gada 10.j nij  pie emto Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu 
likumu, kas nosaka, ka, lai nodrošin tu ATR m rķu sasniegšanu, p c 2021.gada 
1.j lija Ventspils valstspils ta un Ventspils novada pašvald ba izveido kop gu 
sadarb bas instit ciju atkritumu apsaimniekošanas jom . 

— Abu pašvald bu kop j  interese ir pilnv rt gu inženierkomunik ciju att st bas 
nodrošin šana, kas sekm tu kvalitat vas dz ves vides un uz m jdarb bas att st bu, 
k  ar  alternat vo enerģijas avotu (v ja, dens, saules enerģijas) izmantošanu. emot 
v r , ka viena no visas ES priorit t m ir “Zaļais kurss”, n kam  pl nošanas perioda 
ietvaros iesp jams izv rt t Ventspils valstspils tas un Ventspils novada iesp jas 
ieviest sadarb bas projektus saist b  ar bioloģisk s daudzveid bas saglab šanu, ku 
renov ciju un energoefektivit ti, sabiedrisko transportu, t r ku enerģiju un aprites 
ekonomiku. 
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Ventspils valstspilsētas att st bas tendences 

Dz vojamais fonds 

— Ventspil  ir veikti noz m gi uzlabojumi esoš  dz vojam  fonda un komun lo 
pakalpojumu att st b , samazinot siltumenerģijas pat ri u un moderniz jot 

denssaimniec bas tehnoloģijas, tom r joproj m liela daļa pieejamo daudzdz vokļu 
ku ir celtas padomju laik  un ir slikt  tehniskaj  st vokl . T p c l dzšin jo pieredzi ir 

ieteicams izmantot jaunu invest ciju piesaist , lai veiktu esošo ku atjaunošanu. 
— Lai risin tu m sdienu pras b m atbilstoša un pietiekama dz vojam  fonda tr kumu 

valstspils t , 2020.gad  tika uzs kta dz vojamo m ju jaunb vju projektu 
l dzfinans šanas konkursa organiz šana, kas veicin s res dz vojamo m ju 
pieejam bu Ventspil . Š das iniciat vas turpin šana b tu ļoti noz m ga, lai turpin tu 
apmierin t iedz vot ju piepras jumu p c dz vokļiem.  

Publiskā ārtelpa un atkritumu apsaimniekošana 

— Ventspils valstspils ta ir labiek rtota atbilstoši iedz vot ju vajadz b m un sniedz 
iesp ju tri un rti piekļ t daž diem pakalpojumiem un atp tas elementiem. 
Iedz vot ji kopum  ir apmierin ti ar pašvald bas darb b m, kas veiktas pils tvides 
uzlabojumu veikšan . Tom r sal dzinoši kritisk ks iedz vot ju v rt jums ir par 
daudz vokļu m ju pagalmiem, t p c pašvald bai ieteicams turpin t ikgad j  
l dzfinans juma piešķiršana to labiek rtošanai. 

— Atkritumu apsaimniekošanas jom  Ventspils valstspils ta jau šobr d iev ro gan 
nacion la, gan Eiropas l me a m rķus un vadl nijas, t p c n kotn  b tu ieteicams 
fokus ties galvenok rt uz v l lab ku rezult tu sasniegšanu noglab jamo atkritumu 
apsaimniekošanas jom , samazinot noglab to atkritumu daudzumu un p c iesp jas 
palielinot reģener to vai p rstr d to atkritumu apjomu. 

Transporta infrastrukt ra 

Ventspils valstspils tas transporta infrastrukt ru veido multimod la starptautisk  osta, 
lidosta, pr mju termin ls, autoceļi, ielu un veloceli u infrastrukt ra. Turpm kaj  
pl nošanas period  att st bu ieteicams pl not t , lai transporta infrastrukt ra att st tos 
gan uz m ju, gan iedz vot ju vajadz b m. 
Inženierkomunikācijas 

— Veicot ku atjaunošanu, ielu apgaismojuma nomai u u.c. pas kumus, ir izdevies 
iev rojami samazin t patn jo siltumenerģijas pat ri u un siltuma zudumus,  un 
palielin t siltuma ražošanas efektivit ti, tom r joproj m daļa ku Ventspils 
valstspils t  ir ar zemu energoefektivit ti un zemo siltumapg des tarifu d ļ 
invest cijas ne vienm r ir ekonomiski izdev gas m ju pašniekiem. L dzšin jo pieredzi 
ieteicams izmantot, lai jaunaj  pl nošanas period  no 2021.-2027.gadam veiksm gi 
piesaist tu r jo finans jumu energoefektivit tes paaugstin šanai lok laj  un 
individu laj  siltumapg d , k  ar  paaugstinot pašvald bu ku un specializ to ku 
energoefektivit ti17. 

— Ventspils valstspils t  ir sasniegti augsti centraliz tu denssaimniec bas 
pakalpojumu pieejam bas r d t ji (98,5% apm r  no iedz vot ju skaita), k  ar  vair k 
nek  90% iedz vot ju veiktos darbus v rt  pozit vi. Tom r daļa iedz vot ju joproj m 

 
17 Pieejams: https://www.esfondi.lv/planosana-1 

https://www.esfondi.lv/planosana-1
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neizmanto denssaimniec bas pakalpojumus nepietiekamu finanšu resursu d ļ t klu 
pievadu izb vei l dz savam pašumam. V l viena denssaimniec bas probl ma ir t , 
ka daļa valstspils tas denssaimniec bas t klu ir novecojuši. L dz ar to kopum  
Ventspils valstspils tas denssaimniec ba var izmantot l dzšin jo pieredzi kvalitat vu 
pakalpojumu att st šan  un nodrošin šan , lai veicin tu iedz vot ju piesl gšanos 

denssaimniec bas pakalpojumiem un tiktu veikta t klu atjaunošana. 
Vide  

Ventspils valstspils tas pašvald bai ir vair ku desmitu gadu veiksm ga pieredze vides 
politikas stenošan , izstr d jot un stenojot vides politikas pl nu un r c bas programmu, 
un to iev rojot. N kamaj  pl nošanas period , emot v r  Eiropas l me a uzsvaru uz 
klimatneitralit ti un piel gošanos klimata p rmai m, iesp jam s jaun s priorit tes 
vides jom  var tu b t efekt vas resursu izmantošanas veicin šana, veicinot p reju uz 
t ru aprites ekonomiku, bioloģisk s daudzveid bas atjaunošana, pies r ojuma 
samazin šana, sabiedr bas izgl tošana par vides aizsardz bas jaut jumiem, ilgtsp j ga 
enerģ tikas sektora att st ba un dabas un kult rv sturisko objektu aizsardz bas 
pl nošana ekstr mu pret laika apst kļu un cilv ku negat vo ietekmi. 

Ventspils novada att st bas tendences 

Dz vojamais fonds 

— P d jo 10 gadu laik  Ventspils novada pašvald ba ir realiz jusi vair kus projektus 
energoefektivit tes pas kumu stenošanai pašvald bai piederoš m k m un 
daudzdz vokļu dz vojam m k m. Daudzdz vokļu m ju energoefektivit tes 
pas kumi visakt v k l dz šim stenoti Ug l . Pašvald bai un namu apsaimniekot jiem 
ieteicams sadarboties ar daudzdz vokļu m ju apsaimniekošanas biedr b m, lai 
akt v k veiktu energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumus novad . P d jo 7 
gadu laik  ir samazin jies ekspluat cij  pie emto jauno dz vokļu skaits. 

— Ventspils novada iedz vot ji aptauj s atzinuši, ka m jokļu pieejam ba un kvalit te ir 
ļoti noz m ga probl ma. Viens no steidzam kajiem darbiem m jokļu jom , kas p c 
iedz vot ju dom m b tu j risina pašvald bai, ir daudz vokļu m ju infrastrukt ras un 
pagalmu sakopšana un iek rtošana, energoefektivit tes paaugstin šana. Iesp jamie 
risin jumi ir dz vojam  fonda att st ba, izmantojot pieejamos valsts m jokļu politikas 
atbalsta meh nismus, piesaistot finans jumu energoefektivit tes pas kumu 
stenošana un izv rt jot atsevišķu l dz šim pašvald bas funkcij m izmantotu ku 

p rveidošanu. 

Publiskā ārtelpa 

— Ventspils novad  ik gadu tiek stenoti vair ki publisk s rtelpas uzlabošanas 
pas kumi. Teritorijas labiek rtošanas darbi tiek veikti ar  l dz ar jaunu objektu 
b vniec bu, rekonstrukciju, energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumu 
stenošanu u.c. Liel kajiem p d jo gadu laik  stenotiem publisk s rtelpas teritoriju 

labiek rtošanas projektiem piesaist ts r jais finans jums no ES fondiem vai valsts 
aizdevums, taču katru gadu veiktu uztur šanas darbi ar  pamatbudžeta ietvaros. 

emot v r , ka ar  iedz vot ji vair kk rt pauduši v lmi p c labiek rtotas, rtas un 
drošas vides pie daudzdz vokļu dz vojam m m j m, n košaj  period  ieteicams 
izstr d t atsevišķu programmu, paredzot, kuri iekšpagalmi, k d  laika period  un par 
k du finans jumu labiek rtojami. Ieteicams uzlabot ar  publisk s telpas vides 
pieejam bu un paplašin t šķirošanas punktu skaitu atbilstoši iedz vot ju vajadz b m. 
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Transporta infrastrukt ra 

— Pašvald ba no sava budžeta p d jo gadu laik  vid ji iegulda 90 t kst. EUR autoceļu 
atjaunošanai. Ir stenoti ar  vair ki noz m gi projekti autoceļu infrastrukt ras 
atjaunošan , piesaistot finans jumu no ES fondu l dzekļiem. Neskatoties uz 
uztur šan  ieguld tajiem l dzekļiem, k  ar  stenotajiem invest ciju projektiem, 
2019.gad  veiktaj  iedz vot ju aptauj  visvair k neapmierin to bija tieši saist b  ar 
transporta infrastrukt ru, l dzot pašvald bu steidzami to uzlabot. Ieteicams turpin t 
darbu ar  pie veloinfrastrukt ras att st bas, att stot EuroVelo 10, EuroVelo 13 u.c. 
viet jo velomaršrutus. 

— Ventspils novada att st bas un kop go savstarp jo saišu stiprin šanai b tu 
nepieciešama tilta izb ve p ri Ventai. T  b tu iesp ja šķ rsot Ventas upi, nebraucot 
l dz Ventspils valstspils tai, un tiktu lab k savienoti novada pagasti.  

Inženierkomunikācijas 

— Sak rtojot esošos un att stot jaunus denssaimniec bas infrastrukt ras objektus, 
svar gi ir vid  novad t p c iesp jas t r kus notek de us. Lai tiktu uzlabots Ventspils 
novad  esošo densobjektu ekoloģiskais st voklis, ir svar gi p c iesp jas samazin t 

denssaimniec bu ietekmi uz tiem un apk rt jo vidi. Centraliz t  densapg de 
novad  tiek nodrošin ta Piltenes pils t  un 15 ciemos. P r j s apdz votaj s viet s, 
kur s nav izb v tas centraliz t s notek de u sav kšanas un att r šanas ietaises, 
izmanto atsevišķus risin jumus – kanaliz cijas kr jbedres. 

— Atsevišķi tiek uzst d ti apkures katli, kas ar siltumu nodrošina sabiedrisk s, 
dz vojam s vai uz mumu kas – lok l  vai individu l  apkure. P d jos gados 
stenoti vair ki projekti siltumapg des sist mu pilnveidei un ar  turpm k 

nepieciešams izv rt t iesp jas siltumapg des infrastrukt ras att st bai. 
— Ventspils novads akt vi p ta iesp jas energoapg des infrastrukt ras att st bai un 

alternat vu enerģijas avotu (v ja, dens, saules) izmantošanai, k  ar  viet jo 
atjaunojamo energoresursu – koksnes, salmu, biog zes u.c. izmantošanai.  

Vide 

— Ventspils novada vides galven  aktualit te ir dabas v rt bu aizsardz ba. Liel ko daļu 
novada teritorijas kl j meži un lauksaimniec bas teritorijas. denstilpes un 

densteces veido gan b tiskus sald dens zivju un sapropeļa resursus, gan t m ir 
nov rt jama ainavisk  v rt ba Ventspils novada kult rainav . Izplat t kie der gie 
izrakte i novada teritorij  ir b vmateri lu un k dras izrakte i. Sastopamas ar  
sapropeļa atradnes un pazemes dens atradnes. No b vmateri lu atradn m, 
galvenok rt, tiek ieg ta smilts un smilts – grants. 

— Novad  atrodas Moricsalas dabas rezerv ts, 18 dabas liegumi, divi dabas parki un 
95 mikroliegumi. No dabas pieminekļiem novad  ir tr s aizsarg jami ģeoloģiski un 
ģeomorfoloģiski dabas pieminekļi, četri dendroloģiskie st d jumi, divas alejas un 
iev rojams skaits dižkoku. Novadam rietumos piekļaujas aizsarg jam  j ras teritorija 
Irbes šaurums. 

— Ventspils novads jau ir paveicis noz m gu darbu pie vides un ainavu sakopt bas un 
t r bas, un t  b s viena no pašvald bas priorit t m ar  n kamaj  period , lai turpin tu 
stenot uzlabojumus un apmierin tu sabiedr bas vajadz bas. Noteikt kas 

rekomend cijas ir pamatotas p t jum  “Ventspils novada ainavas un to v rt bas”. 
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2. Stratēģiskā daļa 

Atbilstoši VARAM 2021.gada 11.marta dokumentam “Metodiskie ieteikumi att st bas programmu 
izstr dei reģion l  un viet j  l men ” š s nodaļas satur  iekļaujama š da inform cija: 

— Ilgtermi a un vid ja termi a priorit šu sasaiste. Vid ja termi a priorit tes j atvasina no ilgtermi a 
priorit t m; 

— Vid ja termi a att st bas priorit tes, r c bas virzieni un pas kumu kopums, vid j  termi  
sasniedzamie rezult ti; 

— J em v r  ekonomiskais profils, specializ cija. 

2.1. Vidējā termiņa att st bas prioritātes 

Att l  Nr.1 atspoguļota sasaiste starp Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
kop gaj m ilgtermi a att st bas priorit t m un valstspils tas un novada vid j  termi a 
att st bas priorit t m, kas noteiktas katras pašvald bas att st bas programm . 

Attēls Nr.1: Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kop go ilgtermiņa 
att st bas mērķu sasaiste ar pašvald bu vidējā termiņa prioritātēm 

 

2.1.1. Vidējā termiņa kop gās att st bas prioritātes Ventspils 
valstspilsētai un Ventspils novadam 

Vid j  termi a att st bas priorit tes Ventspils valstspils tai un Ventspils novadam 
noteiktas t d  paš  formul jum , k  Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
kop gie ilgtermi a m rķi l dz 2030.gadam. Š da pieeja izv l ta, jo abu pašvald bu 
p rst vji par š m priorit t m ir vienojušies un dokumentu izstr des br d  ir atlikusi p r k 
neliela starp ba starp vid ja termi a un ilgtermi a priorit šu termi u (attiec gi 2027. un 
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2030.gadu). Atbilstoši Ventspils valstspils tas un Ventspils novada kop gajam 
virsm rķim – Iedz vot ju skaita saglab šana – ir noteiktas vid j  termi a priorit tes. 

Izgl tota, radoša, sabiedriski akt va, sociāli nodrošināta un vesel ga sabiedr ba. 
Priorit te paredz nodrošin t to, ka Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
iedz vot jiem ir vienl dz ga un savlaic ga piekļuve kvalitat viem un izmaksu zi  
pieejamiem pakalpojumiem neatkar gi no to dz ves vietas. Ventspils valstspils t  un 
Ventspils novad  m jo stipras ģimenes, iedz vot ji ir veseli un gan fiziski, gan pilsoniski 
akt vi. Tiek mazin ta nevienl dz ba starp daž du teritoriju iedz vot jiem, att st tas to 
prasmes un zin šanas konkur tsp j g kai abu pašvald bu att st bai. Priorit tes izpilde 
balst s uz iedz vot ju apmierin t bu ar valstspils tas un novada sniegtajiem 
pakalpojumiem, jaunu izgl t bas, kult ras, sporta un soci lo iesp ju att st bu, kas uzlabos 
dz ves vides pievilc bu, t d j di saglab jot iedz vot ju skaitu. 

Pievilc ga un droša vide dz vei, darbam un atp tai. Priorit te paredz nodrošin t 
Ventspils valstspils tas un Ventspils novada vidi t du, lai tiek izpild tas gan iedz vot ju 
pamatvajadz bas, gan sekm ta jaunu ģime u veidošana, pilnv rt gs darbs un atp ta. 
Tas paredz kvalitat vas un ilgtsp j gas dz ves vides, dz vojam  fonda un teritoriju 
att st bu. Priorit tes sasniegšana paredz invest ciju piesaisti un savstarp ji koordin tu 
dz vojam  fonda att st bu valstspils t  un novad , m sdien gas un konkur tsp j gas 
dz vojam s vides rad šanu, k  ar  notur gas un videi draudz gas infrastrukt ras 
veidošanu. T  rezult t  tiktu veicin ta Ventspils valstspils tas un Ventspils novada 
iedz vot ju skaita saglab šana. 

Sadarb bā balst ta ekonomiskā vide, kurā tiek realizēta invest ciju piesaiste, 
digitalizācija un viedo tehnoloģiju izmantošana. Priorit te paredz nodrošin t, ka 
Ventspils valstspils tas un Ventspils novada ekonomisk  vide ir pievilc ga potenci lajiem 
investoriem gan viet j , gan starptautisk  m rog , pied v jot m sdien gus, 
konkur tsp j gus pakalpojumus un infrastrukt ru. Ventspils valstspils ta un Ventspils 
novads ir pievilc gi t risma un kult ras galam rķi. Priorit tes sasniegšana paredz 
uz m jdarb bas vides pilnveidi, sadarb bas veidošanu starp daž d m publisk m un 
priv t m instit cij m, izgl t bas, zin tnes un biznesa sinerģijas veidošanu, t risma 
pakalpojumu att st bu. stenojot priorit šu kopumu, tiek att st ta valstspils tas un novada 
ekonomika, uzlabota sabiedr bas dz ves kvalit te un saglab ts iedz vot ju skaits. 

Lai nodrošin tu virz bu uz šo priorit šu sasniegšanu, abas pašvald bas ir noteikušas 
kop gus r c bas virzienus, kas att loti Tabul  Nr.1. 

Virsmērķis – iedz votāju skaita saglabāšana 

Vidēja termiņa prioritātes 

Izgl tota, radoša, 
sabiedriski akt va, soci li 
nodrošin ta un vesel ga 

sabiedr ba 

Pievilc ga un droša vide 
dz vei, darbam un atp tai 

Sadarb b  balst ta ekonomisk  
vide, kur  tiek realiz ta invest ciju 
piesaiste, digitaliz cija un viedo 

tehnoloģiju izmantošana 
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R c bas virzieni 
RV1 M sdien ga un 

pietiekama visu pak pju 
izgl t ba 

RV2 Daudzveid ga, 
intens va, iedz vot jus un 

apmekl t jus saistoša 
kult ras dz ve 

RV3 Sabiedr bai tuva un 
sadarb b  balst ta 

p rvalde 

RV4 Progres vi soci lie 
pakalpojumi un soci l  

pal dz ba 

RV5 Daudzveid gas 
sportošanas, akt v s 

atp tas un augstas klases 
sporta iesp jas vesel ga 
dz vesveida veicin šanai 

RV6 Kvalitat va vesel bas 
apr pe 

RV7 Kvalitat vu un 
komfortablu m jokļu un 

nekustam  pašuma 
att st ba 

RV8 Augsta vides kvalit te 

RV9 Ilgtsp j gas 
transporta infrastrukt ras 

un mobilit tes iesp ju 
att st ba 

RV10 rts pievilc gs, 
inovat vs publisk s 

rtelpas labiek rtojums 

RV11 Sabiedrisk  k rt ba 
un droš ba 

RV12 Uz m jdarb bas att st ba 

RV13 T risma att st ba 

Tabula Nr.1: Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kop go vidējā termiņa 
prioritāšu sasaiste ar r c bas virzieniem 

2.1.2. Vidējā termiņa att st bas prioritātes Ventspils valstspilsētai 

Ventspils valstspils tai ir noteiktas š das vid j  termi a priorit tes (atbilstoši Ventspils 
pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijai): 

Prasmes. Latvijas un Ventspils n kotnes redz juma pamat  ir cilv ku prasmes, jo 
glob lo att st bas tendenču ietekm  ikviena nozare piedz vo arvien strauj kas izmai as 
saist b  ar digitaliz ciju, piel gošanos klimata p rmai m u.c. tendenc m. Š dos 
apst kļos ir ļoti b tiski ikvienam iedz vot jam un uz mumam realiz t inovat vas un 
viedas ekonomisk s p rmai as. To, pirmk rt, ir iesp jams nodrošin t ar augstas 
kvalit tes un daudzveid g m izgl t bas un prasmju ieg šanas iesp j m, kas rosina 
apzi u, ka m rķu sasniegšanai piem rot k  izv le ir palikšana vai p rcelšan s uz 
Ventspili, nevis citu vietu. Jebkuras izgl tojošas aktivit tes ieteicams v rst uz iedz vot ju 
ekonomisk s aktivit tes un produktivit tes paaugstin šanu nodarbin t bas vai savas 
uz m jdarb bas form , lai tie sp tu g t ien kumus, kas t l k nepieciešami dz ves 
kvalit tes nodrošin šanai. Š  priorit te ir ļoti aktu la gan jauniešiem, kuru mobilit ti 
veicina priekšstats par pasaul  pieejamo plašo iesp ju loku, gan vec ka gada g juma 
iedz vot jiem, kam ieteicams piel goties notiekošajai ekonomikas nozaru 
transform cijai. 

L dzdarb ba. R kojot daž dus pas kumus, sapulces, konkursus iedz vot jiem, Ventspils 
valstspils tas pašvald ba regul ri saskaras ar iedz vot ju pasivit ti – š d m iesp j m 
parasti atsaucas ierobežots cilv ku loks, bet p r jie iedz vot ji ir gr ti sasniedzami. 
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Iedz vot ju aktiviz šana ir ilgtermi a process, kur  viens no b tiskiem 
priekšnoteikumiem ir nostiprin t uztic šanos starp iedz vot jiem un pašvald bu. 
Savuk rt uztic šan s, k  ar  pieder bas saj ta, ir b tiski apst kļi, kas ietekm  pas v s 
iedz vot ju daļas v l šanos dz vot konkr t  pašvald b , k  ar  veicina uz dz vi 
p rc lušos iedz vot ju palikšanu. Situ cij , kur pat sal dzinoši augstus ie mumus 
g stošs iedz vot js nej tas pietiekoši pieder gs vietai, kur tas uzturas ikdien , vi am ir 
viegl k pie emt l mumu p rcelties uz dz vi cit  viet . Ikviena iedz vot ja vajadz ba ir 
sajust savu lomu pašvald bas un viet j s sabiedr bas dz v , t p c nepieciešams 
nodrošin t kvalitat vus pašvald bas pakalpojumus, ko vi i sa em apmai  pret 
samaks tajiem nodokļiem, k  ar  j nodrošina iesp ja br vi izteikt savus priekšlikumus un 
ieteikumus. L dzdarb bu un pieder bas saj tu veido ar  iedz vot ju iesaist šan s 
sabiedriskaj s, kult ras un sporta aktivit t s – jo plaš kas iesp jas darboties kop  ar 
pašvald bu un citiem iedz votajiem un vair k priekšlikumi materializ jas dz v , jo vair k 
katrs iedz vot js izj t sevi k  daļu no esoš s sabiedrisk s dz ves un mazin s iesp ja, ka 
tas pie ems l mumu p rcelties uz dz vi citur. Š  priorit te ir paša ar to, ka ar sal dzinoši 
maziem ieguld jumiem sp j nodrošin t augstu atdevi – vien dažu iedz vot ju ideju 
realiz cija var iev rojami veicin t vi u pieder bu pašvald bai un sabiedr bai. 

Vide. P t jumi defin , ka dz ves kvalit ti un iedz vot ju uzved bu veido vi u fiziskais un 
psiholoģiskais st voklis, kas attiec gi nosaka vi u uzved bu. To ietekm  gan vesel bas 
un soci lais st voklis, gan ekonomiskie apst kļi, gan apk rt j s vides kvalit te. T p c 
Pasaules vesel bas organiz cija rekomend  vides dimensij  mekl t plaš ku skat jumu, 
ietverot taj  ne tikai, piem ram, pies r ojumu un dabas resursu izmantošanu, bet ar  
m jokli, transportu, vesel bas apr pi, soci l s nevienl dz bas mazin šanu u.c. jomas. 
P c b t bas tas noz m  “Vides” koncept  iekļaut gan fizisk s, gan emocion l s 
vajadz bas, jo labiek rtota valstspils tas infrastrukt ra, risin jumi vesel bas, soci l s 
iekļaušanas un sabiedrisk s k rt bas jaut jumos, k  ar  kvalitat vs m joklis, ikdien  
apmierina iedz vot ju fizisk s vajadz bas, savuk rt ilgtermi  – sniedz emocion lo 
droš bu, apmierin t bu ar dz vi un p rliec bu par savu n kotni. Šo apst kļu 
nodrošin jums veicina iedz vot ju motiv ciju izv l ties savu dz vesvietu. T pat 
sak rtota un droša vide ir galvenais aspekts, kas nodrošina p r jo VTP maksim l  
efekta sasniegšanu, jo, sak rtota un augstas kvalit tes vide veicina uz m jdarb bas 
produktivit ti, k  ar  nodrošina labv l gus apst kļus iedz vot ju piesaistei un l dzdarb bas 
aktivit šu realiz cijai. Š s priorit tes pašlaik aktu l kie jaut jumi Ventspil  ir kvalitat vu 
m jokļu nodrošin šana valstspils tas iedz vot jiem, vesel bas profilakses pas kumu 
veicin šana un atbalsts soci li mazaizsarg t m iedz vot ju grup m. 

Lai nodrošin tu virz bu uz šo priorit šu sasniegšanu, Ventspils valstspils tas pašvald ba 
ir noteikusi r c bas virzienus, kas att loti Tabul  Nr.2. 

Virsmērķis – iedz votāju skaita saglabāšana 

Vidēja termiņa prioritātes 

Prasmes (P) – iedz vot ji 
sasniedz savus m rķus un 

ieg st labkl j bu 

L dzdarb ba (L) – 
Iedz vot ji darbojas 

kop  cits ar citu un ar 
pašvald bu, un j tas 

pieder gi 

Vide (V) – Iedz vot ji j tas fiziski un 
emocion li droši un p rliecin ti par 

savu n kotni 



2. Strat ģisk  daļa 

Ventspils valstspils tas pašvald ba un Ventspils novada pašvald ba 28 

1. REDAKCIJA 

R c bas virzieni 
P-1 Tirgus piepras jumam 
atbilstošs profesion l s, 

augst k s un m žizgl t bas 
pied v jums, zin tnes un 

p tniec bas att st ba 

P-2 M sdien ga un 
pietiekama pirmsskolas, 

visp r j  un interešu 
izgl t ba 

P-3 Izgl t bas, zin tnes, 
p tniec bas un biznesa 

sadarb ba, zin t u ietilp gu 
uz mumu att st ba 

P-4 Ventspils br vostas 
stiprin šana un ar ostas 

darb bu saist tu uz mumu 
att st ba 

P-5 IKT nozares att st ba 

P-6 Uz m jdarb bas 
att st ba pils t  

P-7 T risma att st ba 

P-8 tri, moderni sakari un 
IKT un viedo tehnoloģiju 
darb bai nepieciešam  

infrastrukt ra 

L-1 Sabiedr bai tuva 
un moderna pils tas 

p rvalde 

L-2 Iedz vot ju grupu, 
paši jaunatnes 

pašiniciat vas atbalsts 

L-3 Iedz vot ju 
emigr cijas 

mazin šana un 
rvalstnieku/ 

reemigrantu integr cija 

L-4 Jaunu risin jumu 
ieviešana jauniešu 

notur šanai un 
piesaistei 

L-5 Daudzveid ga, 
intens va, iedz vot jus 

un apmekl t jus 
saistoša kult ras dz ve 

L-6 Daudzveid gas 
sportošanas, akt v s 
atp tas un augstas 

klases sporta iesp jas 

V-1 Kvalitat vu un komfortablu 
m jokļu att st ba 

V-2 Kvalitat va vesel bas apr pe 

V-3 Progres vi soci lie pakalpojumi 
un soci l  pal dz ba 

V-4 Ilgtsp j gas pils tas transporta 
infrastrukt ras, t s viet j s un 

reģion l s sasniedzam bas, k  ar  
sabiedrisk  transporta pakalpojumu 

att st ba 

V-5 rts, pievilc gs, inovat vs pils tas 
labiek rtojums 

V-6 Atkritumu saimniec ba ar augstu 
p rstr des patsvaru 

V-7 Augsta vides kvalit te 

V-8 Augstas kvalit tes komun lie 
pakalpojumi 

V-9 Pašvald bas un valsts sadarb ba 
droš bas un k rt bas nodrošin šan  

Tabula Nr.2: Ventspils valstspilsētas vidējā termiņa prioritāšu sasaiste ar r c bas 
virzieniem 

2.1.3. Vidējā termiņa att st bas prioritātes Ventspils novadam 

Ventspils novadam ir noteiktas š das vid j  termi a priorit tes (atbilstoši Ventspils 
novada att st bas programmai 2019.-2026.gadam): 

Vesel ga, radoša un l dzdarb ga kopiena. Ventspils novada iedz vot ji ir viet j s 
pašvald bas teritorijas att st bas galvenais resurss un dz ves vides veidot js. Aktualiz ti 
sabiedr bas iesaistes un pašiniciat vas jaut jumi, lai att st tu atbild bu un r pes par vietu, 
sekm tu nevalstisk  sektora darb bu un aktivit ti. Valstisk  l men  paredzama akt v ka 
ģime u atbalsta politikas ieviešana pašvald b s, uzsvars liekams uz senioru un 
jaunatnes politikas ieviešanu, lai sekm tu ilgtsp j gu to att st bu. 

Kvalitat vas un pieejamas pirmsskolas, visp r j s, interešu un profesion l s ievirzes 
izgl t bas nodrošin šana novad  ie em noz m gu lomu. Darbs j turpina ar  pie kult ras 
un sporta jomas att st bas un akt va darba. N košaj  pl nošanas period  liel kie 
ieguld jumi, l dz gi k  iepriekš, paredzami infrastrukt ras pilnveid , un arvien liel ku 
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izdevumu proporciju ie em visa veida infrastrukt ras uztur šana, pateicoties iepriekš 
stenotajiem projektiem. 

Sabiedr bas vesel bas veicin šana ir aktu la un akcent  pašvald bas lomu sportisku un 
izgl tojošu aktivit šu organiz šan . Mainoties tendenc m soci l s aizsardz bas jom , 
ar  pašvald bai j dom  par jauniem veidiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami 
mazaizsarg taj m sabiedr bas grup m. Vair ku pašvald bas p rzi  esošo soci l s 
vides jomu pakalpojumu pieejam bas un kvalit tes att st ba ir tieši atkar ga no nacion la 
l me a politikas un redz juma. Tas attiecas uz izgl t bas iest žu t klu, soci lo aizsardz bu 
– deinstitucionaliz cijas pas kumiem, vesel bas apr pi – ģimenes rstu pieejam bu u.c. 
Priorit tes darb bas lauku iez m  ar  pašvald bas p rvald ba – iest žu, administr cijas, 
strukt rvien bu efekt vs un m rķtiec gs darbs, labas p rvald bas principu iev rošana, 
augsta kapacit te, inovat vu risin jumu ieviešana, pieejami un kvalitat vi pašvald bas 
nodrošin tie pakalpojumi, att st ma komunik cija ar sabiedr bu. 

Ilgtspēj gas dz ves vides un drošas infrastrukt ras nodrošināšana. Transporta 
infrastrukt ras un satiksmes droš bas pilnveide, velo infrastrukt ras, mobilit tes punktu 
att st ba. Ne maz k svar ga ir iedz vot jiem drošas vides veidošana, att stot 
pakalpojumus un infrastrukt ru. Viens no noz m g kajiem viet j s teritorijas resursiem ir 
daba - meži, purvi, j ras piekraste u.c., kuru ilgtsp j ga izmantošana un aizsardz ba ir 
sekm jama. 

Kvalitat va infrastrukt ra ir viens no priekšnoteikumiem dz ves vides kvalit tes celšanai. 
T  att st ma un uzturama p rdom ti, ar p c iesp jas maz ku ietekmi uz apk rt jo vidi 
un ar m rķi uzlabot dz ves vides kvalit ti. N košaj  period , l dz gi k  l dz šim, 
nepieciešams veikt ieguld jumus denssaimniec bas att st b  un energoefektivit tes 
uzlabošan . Publisk s rtelpas un publisko de u pieejam ba, sakopt ba un 
apsaimniekošana ir viens no dienask rt bas jaut jumiem. T pat Ventspils novad  
iedz vot ji izceļ kvalitat vu m jokļu pieejam bas probl mas, ko saska  ar Nacion l  
att st bas pl n  2021.-2027.gadam ietvertajiem att st bas virzieniem n košaj  period  
pl nots aktualiz t, piem ram, sniedzot atbalstu ilgtsp j gu, zemu b vniec bas un 
ekspluat cijas izmaksu m jokļiem. 

Glob l s tendences perspekt v  atspoguļosies vides un dabas resursu izmantošanas 
risin jumos, ilgtsp j g  atkritumu apsaimniekošan  (aprites ekonomikas principu 
ieviešana), jaunos mobilit tes veidos (veloceli i, bezizmešu transportl dzekļu ieg de 
pašvald bu funkciju stenošanai un pakalpojumu sniegšanai u.c.) un enerģijas pat ri  
(pašvald bu ku un infrastrukt ras uzlabošana, veicinot p reju uz atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivit ti). 

Labvēl ga vide uzņēmējdarb bas att st bai. Š  priorit te aptver pašvald bas iesp jas 
veicin t uz m jdarb bas, it paši mazo un vid jo uz mumu,  att st bu un sadarb bu 
gan starp uz m jiem, gan pašvald bu. emot v r  Ventspils novada ekonomisko 
specializ ciju, uzsvars liekams ar  uz atbalsta iesp j m lauksaimniec b , paši atbalstot 
mazo un vid jo ražošanu, lauksaimniec bas produkcijas p rstr di un netradicion lo 
lauksaimniec bu, uz k  pamata perspekt v  var att st ties mazie un vid jie uz mumi. 
J uzsver, ka noz m gu lomu uz m jdarb bas atbalst  ie em valsts un Eiropas 
Savien bas fondu atbalsta programmas, tom r pašvald bas rok s ir veicin t inform cijas 
apmai u, sadarb bas veidošanu sav  teritorij . 
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T pat viet jai pašvald bai ir noz m ga loma t risma vides veidošan , sadarb bas 
veicin šan , jaunu pakalpojumu izveides atbalst , kam perspekt v  novada teritorij  
saskat mas plaš kas att st bas iesp jas, pateicoties esošajiem dabas un 
kult rv sturisk  mantojuma resursiem. 

Lai nodrošin tu virz bu uz šo priorit šu sasniegšanu, Ventspils novada pašvald ba ir 
noteikusi r c bas virzienus, kas att loti Tabul  Nr.3. 

Virsmērķis – iedz votāju skaita saglabāšana 

Vidēja termiņa prioritātes 

VTP1 Vesel ga, radoša un 
l dzdarb ga kopiena 

VTP2 Ilgtsp j ga dz ves 
vide un droša 
infrastrukt ra 

VTP3 Labv l ga vide 
uz m jdarb bas att st bai 

R c bas virzieni 
RV1 Kopiena 

RV2 Izgl t ba un prasmes 

RV3 Kult ra un kult rv sturiskais 
mantojums 

RV4 Sports un vesel gs 
dz vesveids 

RV5 Soci l  aizsardz ba un 
vesel bas apr pe 

RV6 P rvald ba un sadarb ba 

RV7 Mobilit te 

RV8 Droš ba 

RV9 
Inženierinfrastrukt ra 

RV10 M jokļi un 
nekustamais pašums 

RV11 Vide un publisk  
rtelpa 

RV12 Uz m jdarb bas 
att st ba 

RV13 T risms 

Tabula Nr.3: Ventspils novada vidējā termiņa prioritāšu sasaiste ar r c bas 
virzieniem 

2.2. Ekonomikas profils/ specializācija 

Ventspils valstspils tas un Ventspils novada ekonomiskie profili ir atšķir gi, kas paver 
sadarb bas iesp jas daž d s jom s, gan reģiona, gan nacion l  un starptautisk  
m rog . Ventspils valstspils tas specializ cija ietver m sdien gu un plaša kl sta daž du 
jomu pakalpojumu nodrošin šanu un modernu industriju un tehnoloģiju veidošanu, t.sk., 
nodrošinot nacion lo un starptautisku sasniedzam bu, savuk rt novada uz mumi 
galvenok rt darbojas lauksaimniec bas un mežsaimniec bas nozar s. Ab m teritorij m 
ir kop ja interese par t risma un atp tas pakalpojumu att st bu. 

2.2.1. Ventspils valstspilsētas pašvald bas ekonomikas profils 

Ventspils valstspils ta saska  ar Latvija Ilgtsp j gas att st bas strat ģijas l dz 
2030.gadam (turpm k – Latvija 2030) ietvertajiem valsts att st bas principiem ir Baltijas 
j ras reģiona l me a un Latvijas nacion las noz mes att st bas centrs. T p c t s 
att st bas procesi ir skat mi plaš k  m rog  nek  tikai valstspils tas kontekst , k  ar  
strat ģij  ieteicams ietvert att st bas izaicin jumus, kuru rezult ti sniedzas p ri 
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valstspils tas administrat vaj m robež m un pozit vi ietekm  apk rt j s teritorijas un 
reģionu kopum . 

Latvija 203018 Ventspils valstspils tai noteikts kļ t par loģistikas, izgl t bas, zin tnes un 
inov ciju centru, kas b s viens no valsts att st bas vadošajiem virz t jsp kiem ar 
pieaugošu starptautisko potenci lu. Kop  ar Liep ju š s pils tas sadarbosies ar Kuld gu, 
Talsiem un Saldu, nodrošinot specializ šanos konkur tsp j ga tranz ta un loģistikas 
biznesa jom , k  ar  tehnoloģiski modern  p rtikas produkcijas ražošan , zvejniec b  
un t rism . 

Balstoties uz Ventspils valstspils tas loģistikas un multimod lo transporta pakalpojumu 
nodrošin jumu, izgl t bas iesp j m, zin tnes un p tniec bas potenci lu, ģeogr fisko 
novietojumu un t s lomu valsts att st b , Latvija 2030 Ventspils valstspils tai paredz 
š dus att st bas m rķus: 

― Ventspils valstspils tai ir j p rprofil jas par ekonomisk s izaugsmes un zin šanu 
rad šanas centru, ekonomisk s att st bas dzin jsp ku; 

― Ventspils valstspils tai ir j nostiprin s k  konkur tsp j gam partnerim Baltijas j ras 
reģiona valstu pils tu t kl , pildot starptautiskas noz mes att st bas centru lomu 
transnacion laj  un p rrobežu sadarb b ; 

― Ventspils valstspils tai ir j kļ st par inov ciju, augstas pievienot s v rt bas 
r pniec bas un inženiernozaru ( paši elektronikas, inform cijas un komunik ciju 
tehnoloģiju jom ), k  ar  loģistikas un tranz ta att st bas centru Baltijas j ras reģion . 

Valstspils tas ekonomiskais profils defin ts, emot v r  t s ģeogr fisko novietojumu, 
sasniedzam bu, v sturisko ekonomisk s vides un uz m jdarb bas veidu att st bu, k  
ar  nacion las att st bas centram izvirz tos pien kumus un atbild bu. Att ls Nr.2 apkopo 
Ventspils valstspils tas specializ ciju un ekonomisko profilu reģion l , nacion l  un 
starptautisk  m rog . 

 
18 Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf 
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Attēls Nr.2: Ventspils valstspilsētas specializācija reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā mērogā (Avots: Ventspils pilsētas att st bas programmas 2021.-
2027.gadam 1.redakcija) 

Ventspils valstspils tas ekonomisko profilu veido: 

― Nozares, kuru att st bai valstspils t  ir v sturiski izveidojies pamats – att st bai 
piem rota infrastrukt ra, uzkr tas zin šanas un pieredze, k  ar  izdev g ka 
ģeogr fisk  atrašan s vieta 

Ventspils valstspils tas osta atrodas ES, Neatkar go valstu sadraudz bas un Centr l s 
zijas reģionu transporta savienojumu punkt  un ir viens no Austrumu-Rietumu tranz ta 

koridora un Eiropas noz mes transporta pamatt kla savienojumu mezgliem Latvij  un 
Baltijas j ras reģion . 2017.gad  liel k  daļa nodarbin to str d ja transporta un 
uzglab šanas nozar  (18 %), apstr des r pniec bas nozar  (12 %) un 
vairumtirdzniec bas un mazumtirdzniec bas; automobiļu un motociklu remonta nozar  
(12 %) . Š s nozares kop  veido aptuveni 77 % no visu valstspils tas uz mumu 
saražot s produkcijas v rt bas un 67 % no visu valstspils tas uz mumu pievienot s 
v rt bas. 

― Nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošaj m nozar m  

Ventspils augstskol  jau vair k nek  10 gadus darbojas Ventspils Starptautiskais 
Radioastronomijas centrs, kura virsm rķis ir kļ t par atz tu un atpaz tu IKT, 
inženierzin t u un dabaszin t u p tniec bas instit ciju Baltijas valst s. Ventspils 
valstspils ta akt vi organiz  daž dus izgl tojošus pas kumus IKT nozar  un att sta 
infrastrukt ru, balstoties uz IKT uz mumu vajadz b m, lai padar tu Ventspili daudz 
redzam ku Eiropas IKT kart . 2014.gad  tika izstr d ta Ventspils IKT nozares att st bas 
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strat ģija un r c bas pl ns 2014.-2020.gadam, ko pl nots izstr d t ar  2021.-2027.gada 
periodam. 2020.gada 22.j lij  tika parakst ts saprašan s memorands par Eiropas 
Digit l s inov cijas centra (European Digital Innovation Hub) apvien bas izveidi, kop ji 
veidojot nacion lo pieteikumu Eiropas Digit l  Inov ciju centra izveidei Latvij 19. Starp 
memoranda dal bniekiem ir ar  Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, kas šobr d ir vien gais 
Latvij  darbojošais Digit lo inov ciju centrs20, kas sniedz inform šanas un prasmju 
rad šanas, zin šanu un sadarb bas t klu, koprades infrastrukt ras nodrošin šanas, 
p t jumu, biznesa att st bas pakalpojumus digitaliz cijas jom . 

― Nozares, kuras veicina visp r ju interesi par valstspils tu, mudina uz viesošanos 
taj  un taj  ražoto preču un sniegto pakalpojumu ieg di 

T risma nozare Ventspils valstspils t  tiek veiksm gi att sta un ir viena no vadošaj m 
jom m Ventspils valstspils t . M kslas, izklaides un atp tas darb bas veida pievienot  
v rt ba Ventspils valstspils t  2017.gad  bija 4 444 t kst. EUR un produkcijas v rt ba 
sasniedza 7 247 t kst. EUR . 

― Nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedz vot jiem 

Ventspils valstspils tas izgl t bas iest des nodrošina izgl t bas apguvi m sdien s 
piepras t s profesij s IKT un cit s jom s gan valstspils tas, gan reģiona, gan valsts, gan 
starptautisk  l men . Viena no iest d m – Ventspils Digit lais centrs – ir piln b  
specializ jusies datorprasmju un tehnoloģiju interešu izgl t bas nodarb bu organiz šan , 
kas veicina gan skol nu, gan pieaugušo, gan uz m ju digit l s prasmes. Ventspils 
valstspils t  ir izveidots Ventspils biznesa atbalsta centrs, kura m rķis ir motiv t veidot 
jaunus uz mumus un motiv t esošos uz m jus uzs kt uz m jdarb bu Ventspil , 
asist t šaj  proces  un pal dz t risin t daž dus ar uz m jdarb bas uzs kšanu saist tus 
jaut jumus, inform t sabiedr bu par atbalsta iesp j m Ventspil  un nodrošin t biznesa 
atbalsta instrumentu pieejam bu. Ventspil  atrodas Ziemeļkurzemes reģion l  slimn ca, 
kas ir daudzprofilu reģion l  slimn ca ar fili li Talsos. 

2.2.2. Ventspils novada pašvald bas ekonomikas profils 

Ventspils novada specializ cija nor da esoš s sp c g k s jomas un potenci los 
ekonomisk s att st bas virzienus: 

― Meži aiz em liel ko daļu novada teritorijas, mežsaimniec ba ir v sturiski noz m ga 
nozare. Veiksm gi att st s mežizstr des un kokapstr des nozares; 

― Baltijas j ras piekraste, iekšzemes dens resursi (upes un ezeri), t r  vide, 
kult rv sturiskie un dabas resursi veicina t risma jomas att st bu; 

― Novad  att st ta lauksaimniec ba, att st s ar  netradicion l  lauksaimniec ba, kas 
ie em noz m gu lomu ar  t risma nozar . 

 
19 https://www.itbaltic.com/single-post/2020/07/23/PARAKSTA-MEMORANDU-PAR-EIROPAS-
DIGIT%C4%80L%C4%80-INOV%C4%80CIJU-CENTRA-IZVEIDI 
20 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool 
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Attēls Nr.3: Ventspils novada specializācija reģionālā, nacionālā un starptautiskā 
mērogā (Avots: Ventspils novada att st bas programma 2019.-2026.gadam) 

N kotn  b tisku jomu novada att st b  ie ems atjaunojam s enerģijas ražošana. 
Vair kos novada pagastos izvietotas gan atsevišķas v ja elektrostacijas, gan izveidoti 
v ja parki. Liels potenci ls ir der go izrakte u ieguv , jo novada teritorij  atrodas gan 
b vmateri lu der go izrakte u atradnes, gan k dras un sapropeļa atradnes. 

Ilgtsp j gai att st bai ir j b t Ventspils novada izaugsmes pamat , jo teritorij  atrodas 
liels skaits paši aizsarg jamu un neskartu dabas objektu, k  ar  saglab jies izcils 
kult rv sturiskais mantojums ar viet jo iedz vot ju paaudžu paaudz s kopt m 
trad cij m.
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3. R c bas un invest ciju plāns 

Atbilstoši VARAM 2021.gada 11.marta dokumentam “Metodiskie ieteikumi att st bas programmu 
izstr dei reģion l  un viet j  l men ” š s nodaļas satur  iekļaujama š da inform cija: 

— Aktivit šu kopums ne maz k k  tr s gadu periodam, nor dot to sasaisti ar atbild gajiem izpild t jiem 
un finanšu resursiem; 

— Gan valstspils tas, gan novada r c bas pl nos ietver kop g s un atšķir g s darb bas; 

— Invest ciju projektu kopums ne maz k k  tr s gadu periodam, nor dot to sasaisti ar atbild gajiem 
izpild t jiem un finanšu resursiem; 

— Gan valstspils tas, gan novada invest ciju pl nos ietver kop gos un atšķir gos invest ciju projektus; 

— Projekta pamatojums – saist ba ar AP noteiktaj m vid ja termi a priorit t m, r c bas virzieniem un 
uzdevumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R c bas pl n  2021.-2027.gadam tiek noteiktas r c bas, kuras stenojot, pašvald bas 
virz s uz Strat ģiskaj  daļ  noteiktajiem uzdevumiem, ilgtermi a un vid ja termi a 
m rķiem. 

Pašreizējās situācijas anal ze 
(valstspils tai un novadam) 

Stratēģiskā daļa 
(valstspils tai un novadam) 

R c bas plāns 
(valstspils tai) 

R c bas plāns 
(novadam) 

Invest ciju 
plāns 

(valstspils tai) 

Invest ciju 
plāns 

(novadam) 

stenošanas uzraudz bas kārt ba  
(valstspils tai un novadam) 

Pārskats par sabiedr bas 
l dzdal bas pasākumiem 
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R c bas pl n  ir noteikti uzdevumi un pas kumi noteikto r c bas virzienu izpildei, 

izn kuma rezultat vie r d t ji (sasniedzamie rezult ti), atbild gie par pas kumu izpildi, 

izpildes termi š vai periods un finanšu  resursu avoti. 

R c bas pl ns un Invest ciju pl ns veido ļoti tiešu un ciešu saiti starp att st bas 
pl nošanu un budžeta pl nošanu, jo vien  pus  ir att st bas m rķi, r c bas virzieni un 

uzdevumi, bet otr  pus  – budžets jeb re lie l dzekļi pas kumu, aktivit šu un projektu 
stenošanai, lai izpild tu uzdevumus izvirz to m rķu sasniegšanai. Invest ciju pl na 

projekti izriet no R c bas pl na pas kumiem, bet ne vienm r R c bas pl na pas kums tiek 

iekļauts budžet  vai seko aktivit tes, kas nav Invest ciju pl na projekti. 

R c bas pl ns sagatavots, balstoties uz: 

— Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijas izstr d to dokumentu 
“Metodiskie ieteikumi att st bas programmu izstr dei reģion l  un viet j  l men ” 
(2021. gada 11.marta redakcija); 

— Metodisko materi lu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas att st bas pl nošanu un 
budžeta pl nošanu viet ja l men ” (izstr d ts 2015.gad ); 

— Valsts kontroles rev zijas zi ojum  “Budžeta pl nošana Latvij  – vai esoš  pieeja ir 
efekt va” (izstr d ts 2017. gad ) sniegto inform ciju; 

— Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju (2021.gada 
augusta aktu l  redakcija); 

— Ventspils novada att st bas programmu 2020.-2026.gadam; 

— Septi u tematisko darba grupu san ksmju rezult tiem, kur s piedal j s pašvald bu 
nozaru speci listi, sabiedr bas p rst vji un Kurzemes pl nošanas reģiona p rst vji. 

Saska  ar šiem materi liem un veiktaj m aktivit t m, pašvald bas nor da katra 
budžet  paredz t  att st bas pas kuma sasaisti ar konkr tiem pašvald bas att st bas 
pl nošanas dokumentos noteiktajiem m rķiem. R c bas pl n  ietvertie sasniedzamie 
rezult ti ir nor d ti kvalitat vi. 

R c bas pl nu pašvald bas var aktualiz t ne ret k k  reizi gad , emot v r  t  
stenošanas virz bu un k rt j  gada apstiprin to budžetu, nemainot Att st bas 

programmas Strat ģisko daļu. Sasniedzamie rezult ti preciz jami, aktualiz jot R c bas 
pl nu. T p c r c bas un invest ciju pl nu ieteicams iekļaut att st bas programm  k  
atsevišķu pielikumu. 

T  k  š  dokumenta m rķis ir izstr d t kop gu att st bas programmu div m pašvald b m, 
kuras juridiski ir divas atsevišķas organiz cijas, t  pielikum  ir pievienoti kop  3 daž di 
r c bas un invest ciju pl ni: 

Pielikums Nr.1: Kop gais r c bas un invest ciju pl ns, kas apkopo r c bas virzienus un 
pas kumus, kuru ieviešan  pl nota sadarb ba starp Ventspils valstspils tas un 
Ventspils novada pašvald b m un to strukt rvien b m; 

Pielikums Nr.2: Atsevišķais r c bas un invest ciju pl ns Ventspils valstspils tai, kas ietver 
aktu lo r c bas un invest ciju pl nu 2021.-2027.gadam; 
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Pielikums Nr.3: Atsevišķais r c bas un invest ciju pl ns Ventspils novadam, kas ietver 
aktu lo r c bas un invest ciju pl nu 2020.-2026.gadam. 
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-1-1 IKT pārkvalifikācijas programmu izveidošana 
pieaugušajiem

2021.-2027. Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VATP; 
Ventspils bibliotēka

VB; PB; ES 
finansējums

Izveidotas IKT pārkvalifikācijas programmas atbilstoši 
darba tirgus vajadzībām

P-1-1-2

VeA un VT IKT izglītības programmu satura 
tuvināšana darba tirgus vajadzībām, programmas 
veidojot praktiskākas (darba vidē balstītas), 
atbilstošākas plašākai cilvēku grupai

Pastāvīgi VeA; VT Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VDC; VATP

VB; ES 
finansējums

Darba tirgū pieprasītu praktisko iemaņu iekļaušana VeA 
un VT IKT studiju programmās

P-1-1-3 IKT bāzētas platformas izveide digitālās ekonomikas 
stiprināšanai

2022.-2027. VDC - VB; PB; ES 
finansējums Izveidota IKT bāzēta platforma

P-1-1-4
Atbalsta sniegšana iedzīvotājiem moderno 
tehnoloģiju izglītības un interneta resursu lietošanā 
VDC un Ventspils bibliotēkas RMC

2021.-2027. VDC Ventspils bibliotēkas RMC
PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Atbalsta pieejamība moderno tehnoloģiju izglītības un 
interneta resursu lietošanā

P-1-2-1 Zinātniskā un akadēmiskā personāla profesionālā 
izaugsme

Pastāvīgi VeA -
VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Pasniedzēju un studentu piedalīšanās zinātnisko 
pētījumu un zinātnisko darbu izstrādē

P-1-2-2 Jaunā doktorantūras modeļa ieviešana 2021.-2026. VeA - VB; ES 
finansējums Ieviests jauns doktorantūras modelis

Turpināt attīstīt pilsētas 
ekonomisko profilu IKT 

nozarē, mērķtiecīgi attīstot 
ar to saistītās izglītības 

iespējas atbilstoši darba 
tirgus vajadzībām

P-1-1

P-1-2 Sekmēt VeA, kā 
starptautiski atzīta Baltijas 

jūras līmeņa augstākās 
izglītības un zinātnes 

centra, attīstību

P-1: Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājums, zinātnes un pētniecības attīstība

1



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-2-3

Kopīgu studiju programmu veidošana un esošo VeA 
programmu pilnveidošana sadarbībā ar citām 
augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs 
atbilstoši Ventspils un Latvijas tautsaimniecības 
ekonomiskajai specializācijai un darba tirgus 
pieprasījumam, ārvalstu docētāju piesaiste

Pastāvīgi VeA Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VATP

VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Sadarbībā ar citām augstskolām veidotu un pilnveidotu 
studiju programmu piedāvājums, kas atbilst Ventspils 
un Latvijas darba tirgus pieprasījumam. Ņemot vērā ES 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, kas paredz 
audiovizuālā materiāla pieejamību dalībvalstu valodās, 
kā arī pakāpeniski nodrošināt pieejamību personām ar 
redzes vai dzirdes traucējumiem, tulkošanas 
programmās paredzēts iekļaut studiju kursus 
adiovizuālo tulkošanas prasmju attīstīšanai. Tas 
absolventiem sniegs unikālas un pieprasītas prasmes 
gan Latvijas, gan ES darba tirgū. Tā kā audiovizuālā 
tulkošana paredz specifisku tehnoloģiju kompetenci, to 
palīdzēs nodrošināt SSJ projektā piesaistītie 
viesprofesori. Ņemot vērā sadarbības līgumu ar Latvijas 
Universitāti, plānots stiprināt sadarbību ar LU 
Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā 
intelekta laboratoriju ar mērķi veikt inovatīvas izmaiņas 
profesionālajā bakalaura programmā “Tulkošana” un 
uzlabot tā saturu, iekļaujot mašīnmācīšanās un 
mākslīgā intelekta risinājumus.

P-1-2-4 Studiju procesa nodrošināšana ārvalstu studentiem Pastāvīgi VeA VNĪ VB; ES 
finansējums

Piesaistīti ārvalstu studenti, t.sk. dažādu ES mobilitātes 
programmu ietvaros

P-1-2-5 Atbilstošas studiju infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

Pastāvīgi VeA VATP VB; ES 
finansējums

Ieviestas jaunas mācību formas un modernizētas VeA 
telpas, t.sk. auditorijas, laboratorijas, bibliotēka, 
dieneseta viesnīca u.c.

P-1-2-6 Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra 
talākā attīstība, infrastruktūras modernizēšana

2021.-2027. VeA -
VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Modernizēta VSRC infrastruktūra

P-1-2-7

Atbilstoši VeA studiju virzieniem - sadarbība ar 
Ventspils uzņēmumiem, Latvijas nozaru asociācijām 
un nevalstiskām organizācijām, lai nodrošinātu 
prakses vietas VeA studentiem un sagatavotu 
vietējam darba tirgum nepieciešamos speciālistus

Pastāvīgi VeA Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

VB; PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Sagatavoti vietējā darba tirgū nodarbināmi speciālisti
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-2-8

Zinātniskā un akadēmiskā personāla iesaistīšanās 
starptautiskajos zinātniskajos projektos, augstākās 
izglītības projektu konsorcijos, studentu un 
pasniedzēju mobilitātes veicināšanā

Pastāvīgi VeA - VB; ES 
finansējums

VeA piedalīšanās starptautiskos zinātniskos projektos, 
augstākās izglītības projektu konsorcijos

P-1-2-9
Aktīva VeA absolventu iesaistīšana augstskolas 
darbībā, popularizēšanā, mārketinga un citās 
aktivitātēs, t.sk. tradīciju veidošanā nodrošināšanā

Pastāvīgi VeA - VB; ES 
finansējums

VeA absolventi iesaistīti augstskolas darbībā, 
popularizēšanā, mārketinga un citās aktivitātēs

P-1-3-1

VT infrastruktūras attīstība un materiāltehniskās 
bāzes pilnveidošana, tai skaitā lai nodrošinātu 
mācību līdzekļu un aprīkojuma atbilstību STEM 
vajadzībām

2021.-2027. VT - VB; ES 
finansējums

Modernizēta VT infrastruktūra un materiāltehniskā 
bāze

P-1-3-2 Dienesta viesnīcas kapacitātes paaugstināšana 2021.-2027. VT - VB; ES 
finansējums Paaugstināta dienesta viesnīcas kapacitāte

P-1-3-3 Mācību satura un procesa digitalizācija, e-mācību 
ieviešana

2021.-2027. VT - VB; ES 
finansējums

IT risinājumi mācību saturam un procesam, ieviestas e-
mācības

P-1-3-4

Sadarbība ar Ventspils uzņēmumiem, Latvijas nozaru 
asociācijām un nevalstiskajām organizācijām, lai 
nodrošinātu VT studentus ar prakses vietām un 
pilnveidotu piedāvātās izglītības programmas 
atbilstoši vietējam darba tirgum

Pastāvīgi VT Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Sagatavoti vietējā darba tirgū nodarbināmi speciālisti

P-1-4-1 Pedagogu kapacitātes un profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana pieaugušo izglītībā

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV VB; PB; ES 
finansējums

Paaugstināta pedagogu kapacitāte un kvalifikācija 
pieaugušo izglītībā

P-1-4-2 Mūžizglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 
un aprīkojuma iegāde

2021.-2027. Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV PB; VB; ES 
finansējums Pilnveidota mūžizglītības iestāžu infrastruktūra

P-1-4-3 Mūžizglītības ieguves formu dažādošana, ieviešot 
tālmācību

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV VB; PB; ES 
finansējums

Mūžizglītības programmu pieejamība Ventspils un 
reģiona iedzīvotājiem tālmācības formā

P-1-3 Nostiprināt VT kā 
nacionālā mēroga vadošo 

profesionālās izglītības 
kompetences centru, 

nodrošinot mūsdienu un 
darba tirgus prasībām 
atbilstošus mācību un 

sadzīves apstākļus, kā arī 
stiprinātu audzēkņu 

inovācijas, tehnoloģiju un 
radošuma prasmju 

attīstību un nodrošinātu 
izglītojamo centrētu pieeju 

atbilstoši nozaru 
vajadzībām

3
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-4-4 Atbalsts neformālās izglītības pakalpojumu 
pieejamībai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VeA; Ventspils bibliotēka; 
VT; VDC; VMV

VB; PB; ES 
finansējums

Neformālās izglītības pakalpojumu pieejamība Ventspils 
un reģiona iedzīvotājiem

P-1-4-5

Sabiedrības (t.sk. nelabvēlīgā situācijā esošo grupu) 
informēšana par mūžizglītības programmām un 
karjeras iespējām, izmantojot dažādus informācijas 
izplatīšanas veidus

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV PB; VB; ES 
finansējums

Sabiedrības informēšanas pasākumi par mūžizglītības 
programmām un karjeras iespējām

P-1-4-6
Ventspils izglītības iestāžu sadarbība pieaugušo 
izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
nodrošināšanai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VeA; Ventspils bibliotēka; 
VT; VDC; VMV; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Īstenotas apmācību programmas, t.sk. bezdarbnieku un 
darba meklētāju apmācībai

P-1-5-1 VMV piedāvāto izglītības programmu pilnveide 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Pastāvīgi VMV - VB; ES 
finansējums

Darba tirgū pieprasītu praktisko iemaņu iekļaušana 
VMV izglītības programmās

P-1-5-2

VMV kā nacionāla mēroga profesionālās 
kultūrizglītības kompetenču centra attīstīšana ar 
jaunu, mūsdienīgu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi

2021.-2027. VMV - VB; ES 
finansējums Modernizēta VMV infrastruktūra un mācību aprīkojums

P-1-5-3 Dienesta viesnīcu izveidošanas atbalsts VMV 2021.-2027. VMV - VB; ES 
finansējums Izveidotas dienesta viesnīcas VMV

P-1-5-4 Mācību satura un procesa digitalizācija, e-mācību 
ieviešana profesionālajā izglītībā

2021.-2027. VMV VDC VB; ES 
finansējums

IT risinājumi mācību saturā un procesā, ieviestas e-
mācības mūzikas izglītībā

P-1-5-5 Ventspils mākslas skolas piedāvāto izglītības 
programmu un materiāltehniskās bāzes pilnveide 

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Veikti pilnveidojumi VMS izglītības programmās un to 
nodrošinājumā

P-1-5-6
Sporta izglītības programmu un materiāltehniskās 
bāzes pilnveidošana Ventspils pilsētas sporta skolā 
"Spars" augsta līmeņa sportistu sagatavošanai 

2021.-2027. Izglītības pārvalde Sporta pārvalde PB; VB; Cits 
finansējums

Pilnveidotas sporta skolas "Spars" izglītības 
programmas un materiāltehniskā bāze

P-1-5

P-1-4 Attīstīt pieaugušo izglītības 
piedāvājumu un kvalitāti

Attīstīt kvalitatīvas 
profesionālās un 

profesionāli orientētās 
kultūrizglītības un sporta 

izglītības ieguvi



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-1-1
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālā 
pilnveide radoša un attīstoša mācību procesa 
nodrošināšanai, kvalitatīvi sagatavojot bērnus skolai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku kvalifikācija kvalitatīvai bērnu sagatavošanai 
skolai.

P-2-1-2 Pedagogu ar augstāko izglītību piesaiste pirmsskolas 
izglītības iestādēs

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti pedagogi ar augstāko izglītību pirmsskolas 
izglītības iestādēs

P-2-1-3
Logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, sociālo 
pedagogu u.c. atbalsta personāla piesaiste atbilstoši 
PII vajadzībām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, 
sociālie pedagogi u.c. atbalsta personāls izglītības 
iestādēm

P-2-1-4
Pirmsskolas izglītības grupu komplektācija, atbilstoši 
bērnu vecumam, nodrošinot veselīgu un attīstošu 
ergonomisko mācību vidi

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Nodrošināta optimāla pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūra atbilstoši pieprasījumam. Nodrošināta 
veselīga un attīstoša ergonomiskā mācību vide

P-2-1-5

Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju 
labiekārtošana, iestāžu materiāltehniskās bāzes 
nostiprināšana, mācību procesa nodrošināšana ar 
kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem 
mācību līdzekļiem un aprīkojumu

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums Labiekārtotas  pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas

P-2-1-6 Pieredzes apmaiņas komandējumi pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadībai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pieredzes apmaiņas komandējumi 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai

P-2-1

Pirmsskolas izglītības 
iestāžu teritoriju 

labiekārtošana, iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
nostiprināšana, mācību 

procesa nodrošināšana ar 
kvalitatīvas izglītības 

īstenošanai 
nepieciešamajiem mācību 
līdzekļiem un aprīkojumu

P-2: Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-1-7 Atbalsts kultūras pasākumu un iestāžu 
apmeklējumiem

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Notikuši pirmsskolas vecuma bērnu kultūras un iestāžu 
apmeklējumi

P-2-2-1 Mācībspēka piesaiste, piedāvājot kompleksu 
piedāvājumu pedagogiem 

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti pedagogi dabaszinātņu, IT, matemātikas, 
programmēšanas, svešvalodu u.c.jomās

P-2-2-2

VeA speciālistu piesaiste augstākā līmeņa mācību 
programmu tēmu pasniegšanai - dabas zinātnēs, 
inženierzinātnēs, programmēšanā, matemātikā, 
svešvalodās u.c.priekšmetos

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VeA PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti speciālisti augstākā līmeņa mācību 
programmu tēmu pasniegšanai 

P-2-2-3
Logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, sociālo 
pedagogu u.c. atbalsta personāla piesaiste atbilstoši 
izglītības iestāžu vajadzībām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, 
sociālie pedagogi u.c. atbalsta personāls izglītības 
iestādēm

P-2-2-4 Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 
pilnveides organizēšana

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta vispārējās izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku profesionalitāte  (t.sk. par IKT izmantošanu 
mācību procesā un attālināto mācību vadīšanu, 
kompetenču satura ieviešanu, robotikas un 
inženierzinātņu pasniegšanu u.c.)

P-2-2-5 Vispārējās izglītības iestāžu un Izglītības pārvaldes 
darbinieku profesionālās pilnveides organizēšana 

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības 
stresa menedžmentā, laika plānošanā u.c.vadības 
profesionālās pilnveides pasākumi

P-2-2-6 Sadarbība jauno pedagogu sagatavošanas un 
profesionālās pilnveides programmu īstenošanā

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Sadarbības pasākumi jauno pedagogu piesaistei un 
esošo pedagogu profesionalitātes paaugstināšanai 
(piemēram, programma "Mācītspēks")

P-2-3-1
Karjeras konsultantu nodrošināšana Ventspils pilsētā 
7. līdz 12. klasei, karjeras izglītības integrēšana 
audzināšanas programmās 1. līdz 6. klasēm

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT, VeA; VMV PB; VB; ES 
finansējums Karjeras konsultantu pieejamība skolēniem

P-2-3-2 Psihologa/ personības izaugsmes trenera pieejamība 
jaunieša sevis izprašanai un personības attīstībai

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Psihologa/ personības izaugsmes trenera pieejamība 
jauniešiem

P-2-3-3
Neformālās izglītības treniņu organizēšana jauniešu 
vērtību, prasmju un kompetenču attīstībai un 
līdzdalības veicināšanai

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Organizēti treniņi un dalībnieku (jauniešu) skaits

Nodrošināt augsti 
kvalificētu pedagoģisko un 

atbalsta personālu 
vispārējās izglītības 

iestādēs

P-2-2

P-2-3

Organizēt atbalsta un 
informējošos pasākumus, 
lai ieinteresētu skolēnus 

un jauniešus veidot 
karjeru Ventspils pilsētā



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-3-4
Izglītības satura ceļveža izstrāde, lai skolēniem būtu 
pieejami uzskatāmi materiāli par iespējām iegūt 
augstāko izglītību

2021.-2027. Izglītības pārvalde VT; VeA; VMV PB; ES 
finansējums

Izstrādāts izglītības satura ceļvedis par augstākās 
izglītības iespējām skolēniem

P-2-3-5 Vidējās profesionālās izglītības popularizēšana 
pamatskolas skolēnu vidū

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT; VMV PB; VB; ES 
finansējums

Popularizēta vidējā profesionālā izglītība pamatskolas 
skolēnu vidū

P-2-3-6 Organizēt skolēnu tematiskās ekskursijas uz Latvijas 
uzņēmumiem, lai viņi uzzinātu par karjeras iespējām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP

PB; VB; Cits 
finansējums

Organizētas tematiskās ekskursijas skolēnu informētībai 
par karjeras iespējām 

P-2-4-1

Mācību procesa izglītības kvalitātes paaugstināšana 
un e-macību vides uzlabošana, t.sk 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, nodrošinot 
ergonomisku mācību vidi un atbilstību mācību 
saturam

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota materiāltehniskā bāze, t.sk. mācību līdzekļi 
un aprīkojums, paaugstināta izglītības kvalitāte, iegādāti 
datori, planšetes, skārienjūtīgie ekrāni, videoprojektori, 
dokumentu kameras, drukas iekārtas un cits IKT 
aprīkojums

P-2-4-2 Izglītības iestāžu teritoriju, rotaļu un atpūtas zonu un 
sporta infrastruktūras labiekārtošana

2021.-2027. Izglītības pārvalde VNĪ PB; VB; ES 
finansējums

Labiekārtota izglītības iestāžu teritorija, rotaļu un 
atpūtas zona un sporta infrastruktūra

P-2-4-3 Koplietošanas telpu atjaunošana pirmsskolas un 
vispārējās izglītības iestādēs

2021.-2027. Izglītības pārvalde VNĪ PB; VB; ES 
finansējums

Atjaunotas izglītības iestāžu koplietošanas telpas, t.sk. 
vestibili, gaiteņi, kāpņu telpas un kāpņu laukumi, aktu 
zāles, ēdamzāles, sanmezgli, garderobes u.c.

P-2-4-4

Izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija un 
uzlabošana izglītojamo, pedagogu un tehniskā 
personāla drošības nodrošināšanai, ergonomiskas un 
modernas mācību vides izveide un izglītības iestāžu 
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 
kā arī gaisa kvalitātes uzlabošana iekštelpās

2021.-2027. Izglītības pārvalde VNĪ PB; VB; ES 
finansējums Modernizēta izglītības iestāžu infrastruktūra

P-2-4-5 Mācību priekšmeta "Sports" materiāltehniskās vides 
pilnveidošana

2021.-2027. Izglītības pārvalde Sporta pārvalde; OC 
Ventspils

PB; VB; ES 
finansējums

Izveidota un pilnveidota mācību priekšmeta "Sports" 
materiāltehniskā vide

P-2-4-6 Vispārējās izglītības iestāžu tīkla pielāgošana  
konkurētspējas nodrošināšanai

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums Optimizēts skolu tīkls

P-2-4 Attīstīt izglītības iestāžu 
infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi, 
veidojot izglītības iestādēs 

veselīgu un higiēnas 
prasībām un mācību 
satura īstenošanas 

vajadzībām atbilstošu 
mācību vidi
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-5-1
Vispārizglītojošo skolu piedāvāto vidējās izglītības 
programmu īstenošana atbilstoši izglītības iestāžu 
prioritārajiem virzieniem

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Īstenotas vispārizglītojošo skolu piedāvātās vidējās 
izglītības programmas atbilstoši izglītības iestāžu 
prioritārajiem virzieniem

P-2-5-2
Ventspils pedagoģisko programmu piedāvājums 
sadarbībā ar kultūras iestādēm, programmu satura 
izstrāde atbilstoši mācību saturam

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Ventspils bibliotēka; 
Ventspils muzejs; VATP; 
VT; VeA; VMV

PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils pedagoģisko programmu piedāvājums 
sadarbībā ar kultūras iestādēm, programmu satura 
izstrāde atbilstoši mācību saturam

P-2-5-3 Interaktīvu un izglītojošu metožu ieviešana 
mūsdienīgam darbam ar bērniem

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Ieviestas interaktīvas un izglītojošas metodes 
mūsdienīgam darbam ar bērniem

P-2-5-4 Darba vidē balstītu mācību procesa nodrošināšana 
izglītības iestādēs

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT PB; VB; ES 
finansējums

Darba vidē balstīta mācību procesa iekļaušana izglītības 
programmās

P-2-5-5

Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes paaugstināšanas 
sistēmas attīstība vispārizglītojošās skolās, t.sk. 
pirmsskolas izglītojamo sagatavošana sākumskolas 
izglītības iegūšanai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 
paaugstināšanas sistēmas aktivitātes (izglītības 
kvalitātes monitorings, metodiskais dienests, pedagogu 
motivācijas programma u.c.) 

P-2-5-6 Sistēmas darbam ar talantīgiem skolēniem 
pilnveidošana

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas sistēmas darbam ar talantīgiem skolēniem 
aktivitātes

P-2-5-7 Attālināto mācību nodrošināšana visos izglītības 
posmos

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC PB; VB; ES 
finansējums

Vispārējās izglītības iestāžu spēja nodrošināt attālinātās 
mācības

P-2-5-8
Jauna pakalpojuma izveide Ventspils bibliotēkā - 
palīgs mājas darbu veikšanā/ palīgs mācību vielas 
apguvei un mājas darbu veikšanai interneta vidē

2021.-2027. Ventspils 
bibliotēka Izglītības pārvalde; VDC PB; VB; ES 

finansējums
Izveidots jauns pakalpojums skolēniem - palīgs mājas 
darbu veikšanā/ mācību vielas apguvē

P-2-5-9 "Zaļo" klašu izveidošana 2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Izveidotas "Zaļās" klases, veikti pētījumi vides jomā, 
sakārtota skolu apkārtne, pilnveidota skolu 
materiāltehnisko bāze utt.

P-2-5 Pilnveidot mācību 
metodes izglītojamo 

individuālās attīstības 
dinamikas novērtēšanai 

gan darbam ar 
talantīgajiem, gan bērniem 

ar īpašām vajadzībām



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-5-10
Iesaistīšanās starptautiskos pētījumos,  īpašu 
uzmanību pievēršot Ventspils skolēnu rezultātiem 
un datiem

Regulāri Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu iesaiste 
starptautiskos pētījumos (PIRLS, TIMSS, PISA u.c.)

P-2-5-11
Nodrošināt izglītības pieejamību integratīvā un 
iekļaujošā vidē, identificējot atbalsta pasākumus pēc 
iespējas agrīnā bērna vecumā   

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesti atbalsta pasākumi integratīvajā un iekļaujošajā 
apmācībā visos izglītības posmos

P-2-6-1 Interešu izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes attīstīšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde Komunālā pārvalde, VDC, 
Ventspils bibliotēka; VNĪ PB; VB Attīstīta interešu izglītības iestāžu infrastruktūra un 

materiāltehniskā bāze

P-2-6-2

Kopīgu izglītības pasākumu organizēšana 
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kas veicina 
radošas, aktīvas, estētiski pilnveidotas un 
patriotiskas personības izaugsmi

2021.-2027. Izglītības pārvalde VMV PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti kopīgi izglītības pasākumi vispārizglītojošo 
skolu audzēkņiem

P-2-6-3 Iespējas iesaistīties fiziskās (sporta) aktivitātēs skolā 
visiem bērniem un jauniešiem

Pastāvīgi Izglītības pārvalde Sporta pārvalde PB; VB; ES 
finansējums Visiem vienādas iespējas izvēlēties sporta aktivitātes

P-2-6-4 Bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo 
darbnīcu bērniem nodrošināšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde VDC; Ventspils bibliotēka, 
VATP; NVO

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Saturīga vasaras brīvā laika pavadīšana, radošās 
darbnīcas berniem

P-2-7-1 Izglītības programmu izstrāde un nodrošināšana 
Ventspils Zinātnes un inovāciju centrā

Pastāvīgi VDC Izglītības pārvalde PB; ES 
finansējums

Izstrādātas izglītības programmas Ventspils Zinātnes un 
inovāciju centrā 

P-2-7-2 Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils 
pilsētas vispārizglītojošās skolās īstenošana

Pastāvīgi VDC Izglītības pārvalde PB; VB; ES 
finansējums

Realizēta rīcības programma datorprasmju apguvei 
Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās

P-2-7-3 Konkursa "Ventspils IT izaicinājums" organizēšana 
Baltijas valstu skolēniem

Regulāri VDC VeA,  Izglītības pārvalde PB; VB; Cits 
finansējums Organizēts konkurss 1 reizi gadā

P-2-6 Attīstīt mūsdienīgi 
aprīkotu, augstu izglītības 

kvalitāti nodrošinošu 
interešu izglītības tīklu

P-2-7

Attīstīt mūsdienīgi 
aprīkotu, augstu izglītības 

kvalitāti nodrošinošu 
interešu izglītību zinātnes 

un inovāciju jomās
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-8-1
Pilsētas un novada  pedagogu vienotas  
profesionālās pilnveides sistēmas un kopēja 
pedagogu atbalsta centra darbības nodrošināšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB; ES 
finansējums

Pilsētas un novada  pedagogu vienotas  profesionālās 
pilnveides sistēma, kopējais pedagogu atbalsta centrs

P-2-8-2
Skolēnu piesaiste no apkārtējā reģiona, veicot 
mārketinga kampaņu, attīstot nepieciešamo 
infrastruktūru

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB Piesaistīti skolēni no apkārtējā reģiona

P-2-8-3

Ventspils novada bērnu iesaistīšana vispārizglītojošā, 
interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, 
nodrošinot kvalitatīvas izglītības pieejamību 
atbilstošā mācību vidē

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils novada bērnu iesaiste vispārizglītojošā, 
interešu un profesionālās ievirzes izglītībā

P-2-8-4
Saskaņotu un vienotu sacensību, konkursu, mācību 
priekšmetu olimpiāžu un ZPD ( zinātniski pētniecisko 
darbu) skašu organizēšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB; ES 
finansējums

Organizētas sacensības, konkursi, mācību priekšmetu 
olimpiādes un ZPD ( zinātniski pētniecisko darbu) skates 

P-2-8-5
Ventspils novada izglītības iestāžu bibliotēku 
krājuma rekataloģizācija un atspoguļošana Ventspils 
reģiona kopkatalogā

2021.-2027. Ventspils 
bibliotēka Izglītības pārvalde PB; VB; ES 

finansējums
Rekataloģizēts Ventspils novada izglītības iestāžu 
bibliotēku krājums

P-2-8
Sadarboties ar Ventspils 

novada pašvaldību 
izglītības jomā



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-3-1-1

Iedzīvotāju, jo īpaši studentu un darbspējīgo 
iedzīvotāju, informēšana par pilsētas un tās 
ietekmes teritorijas nozīmīgākajiem attīstības 
virzieniem un iespējām

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP, VeA; VT

PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Uzlabota iedzīvotāju izpratne par Ventspils attīstības 
virzieniem un iespējām

P-3-1-2

Pašvaldības, izglītības, zinātnes, pētniecības iestāžu 
un uzņēmēju savstarpējās komunikācijas pasākumu 
organizēšana vienotas izpratnes veidošanai par 
Ventspils pilsētas un tās ietekmes teritorijas 
nozīmīgākajiem attīstības virzieniem

2021.-2027. VDC VATP PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pasākumi (sanāksmes, darbsemināri, 
atvērtie forumi u.tml.), uzlabota iestāžu un uzņēmēju 
vienota izpratne par Ventspils attīstības virzieniem  
(piemēram, digitalizācija, automatizācija un 
robotizācija)

P-3-1-3 Publiskā un privātā sektora sadarbības veicināšana 
viedu risinājumu ieviešanai privātajā sektorā

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Notikušas publiskā, privātā un akadēmiskā sektora 
sadarbības aktivitātes, tai skaitā hakatoni, forumi, 
darbnīcas

P-3-2-1

Infrastruktūras un pieredzējušu zinātnieku atbalsta 
nodrošināšana studentiem, maģistrantiem, 
doktorantiem tautsaimniecībai nepieciešamo 
zinātnisko pētījumu (t.sk. maģistra un doktora 
darbu) veikšanai un inovāciju ieviešanai, kas risina 
konkrētas uzņēmēju problēmas

Pastāvīgi VeA VATP; VT; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Izstrādāti bakalaura un maģistra darbi atbilstoši 
uzņēmumu vajadzībām

P-3-2-2
Uzņēmēju iesaiste studiju programmu un 
profesionālās izglītības programmu izstrādē, 
uzlabošanā un īstenošanā

Pastāvīgi VeA, VT
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VATP; 
Izglītības pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Darba tirgū pieprasītu praktisko iemaņu iekļaušana VeA 
un VT studiju programmās

P-3-2-3
Ventspils izglītības iestāžu iesaistīšanās aktivitātēs, 
kas veicina interesi mācību uzņēmumu veidošanai 
un attīsta skolēnu komercdarbības iemaņas

2021.-2027. Izglītības pārvalde VT; VATP PB; VB; ES 
finansējums

Izveidoti jauniešu mācību uzņēmumi un attīstītas 
skolēnu komercdarbības iemaņas

P-3-3-1
Zinātnes un pētniecības darbu veikšana jomās, kas ir 
svarīgas Ventspils pilsētai, kā arī nozīmīgas nacionālā 
un starptautiskā līmenī

2021.-2027. VeA

VATP; 
Izglītības pārvalde; 
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

VB; ES 
finansējums

Veikti pētījumi Ventspils pilsētai svarīgās, kā arī 
nacionālā un starptautiskā līmenī nozīmīgās jomās.

P-3-1

Dialoga ceļā definēt 
Ventspils pilsētas 

sabiedrības un 
ekonomikas 

transformācijas prioritātes 
izglītības, zinātnes, 

pētniecības un uzņēmēju 
sadarbībai, lai iesaistītās 

institūcijas veiktu 
mērķtiecīgākas darbības to 

attīstīšanai

P-3-2

Veicināt uzņēmēju iesaisti 
izglītības programmu 

attīstībā visos izglītības 
posmos, tādējādi 

nodrošinot darbaspēka 
sagatavošanu, kura 

prasmes atbilst un tiek 
pielāgotas saskaņā ar 
darba tirgus izmaiņām

P-3: Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība, zinātņu ietilpīgu uzņēmumu attīstība
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-3-3-2 Latvijas un ārvalstu zinātnieku piesaistīšana VeA IZI 
VSRC

Pastāvīgi VeA Izpilddirektors VB; ES 
finansējums Piesaistīti zinātnieki VSRC

P-3-3-3

VSRC darbības attīstība, piedaloties Horizon Europe 
projektu konkursos (RISE, ECSEL, SME instrument, 
SECURITY, ENERGY, Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 
individual and widening fellowships, etc.), Latvijas 
Zinātnes padomes projektu konkursos, Latvijas 
administrētajos ES struktūrfondu projektu 
konkursos, īstenojot Eiropas kosmosa aģentūras 
projektus (PECS) un inovāciju projektus, pētījumu 
spektra paplašināšana

2021.-2027. VeA VATP VB; ES 
finansējums

Piesaistīti jauni projekti un pētījumi VSRC, veicinot 
zinātniskās un pētnieciskās darbības uzlabošanu un VeA 
saimnieciskās patstāvības nostiprināšanu, kā arī 
piesaistītas papildus investīcijas Irbenes radioteleskopu 
kompleksam

P-3-3-4

VSRC sadarbība ar Eiropas un pasaules 
zinātniskajiem centriem - piedalīšanās Eiropas 
radioteleskopu apvienotā tīkla darbībā un attīstībā, 
piedalīšanās starptautiskā LOFAR teleskopa tīkla 
darbībā un attīstībā, sadarbības attīstība ar Zviedru 
Kosmosa Korporāciju (Swedish Space Corporation, 
SSC). VSRC radioteleskopu kompleksa infrastruktūras 
tālāka attīstība un attīstīt pilnvērtīgu Irbenes 
Tehnikas un militārā mantojuma ekskursiju un 
Kosmosa pētniecības sasniegumu izglītības centru 
(Latvijas kosmosa centra izveide) 

Pastāvīgi VeA VATP VB; ES 
finansējums

VSRC dalība Eiropas radioteleskopu apvienotā tīkla 
attīstībā, VSRC dalība Starptautiskā LOFAR Teleskopa 
tīkla attīstībā, VSRC pārvaldībā esošo radio teleskopu 
pielāgošana satelītkomunikācijām, un integrēšana 
kosmosa izpētē Eiropā un pasaulē, veicinot zinātniski 
saimnieciskās darbības komercializāciju un VeA 
saimnieciskās patstāvības nostiprināšanu
Pilnvērtīgu Irbenes Tehnikas un militārā mantojuma 
ekskursiju un Kosmosa pētniecības sasniegumu 
izglītības centru (Latvijas kosmosa centrs) attistība, kas 
būtu vieta, kur attīstīties plānotās VSRC spinoff 
kompānijas tehnoloģiju pārnesei un Kosmosa klasteris 
(Kosmosa bīznesa inkubators) komercializācijas 
attistībai kosmosa industriju nozarē.

P-3-4

Sekmēt zinātnes 
infrastruktūras un 

pētniecības rezultātu 
komercializāciju, lai 
paaugstinātu VeA 

efektivitāti un 
konkurētspēju, kā arī 

nostiprinātu patstāvību 

P-3-4-1 VeA, t.sk. VSRC infrastruktūras un aprīkojuma 
izīrēšana 

2021.-2027. VeA - Cits finansējums Komercializēta VeA, piesaistīts privāts finansējums

P-4-1-1
Ventspils pilsētas pašvaldības aktīva iesaistīšanās 
ostas jautājumu risināšanā un iepriekš sekmīgi 
pastāvējušā lielo ostu pārvaldes modeļa saglabāšanā

Pastāvīgi KPN
Finanšu nodaļa; APN; 
Attīstības pārvalde; 
Juridiskā nodaļa

PB Ventspils pilsētas interešu ņemšana vērā ostas 
jautājumu risināšanā

P-4-1

P-3-3

P-4: Ventspils brīvostas stiprināšana un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu attīstība

Rosināt zinātniskās 
infrastruktūras darbības 

ciešāku sasaisti ar 
pašvaldības mērķiem, VeA 
mācību programmām un 

uzņēmējdarbību

Iesaistīties nacionāla 
līmeņa politikas sarunās 

ostu jautājumu risināšanai 
un iepriekš sekmīgi 



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-4-1-2 Jautājuma risināšana par turpmāko rīcību ar 
pašvaldības īpašumiem Ventspils brīvostas teritorijā 2021.-2027. Izpilddirektors KPN, Finanšu nodaļa; 

Juridiskā nodaļa PB Atrisināts jautājums par pašvaldības īpašumiem 
Ventspils brīvostas teritorijā 

P-4-1-3

Ventspils pilsētas pašvaldības aktīva iesaistīšanās 
jautājuma risināšanā par nesaskaņām starp 
Ventspils pilsētas iedzīvotājiem un centrālās valdības 
varasiestādēm 

Pastāvīgi Izpilddirektors - PB
Ventspils pilsētas iedzīvotāju interešu ņemšana vērā 
centrālajām valdības varasiestādēm ostas jautājumu 
risināšanā

P-4-2-1
Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru 
uzņēmējdarbības veicināšanai Ventspils ostas 
teritorijā, t.sk. rūpniecības ēku būvniecību

2021.-2027. VBP
APN; KPN; Komunālā 
pārvalde; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums Uzlabota infrastruktūra Ventspils ostā

P-4-2-2 Veicināt investoru piesaisti (izstrādāt piedāvājumu 
utt.)

2021.-2027.
VBP; 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti investori; izstrādāts piedāvājums investoru 
piesaistei

P-4-2-3 Veicināt mazo un mikro uzņēmumu attīstību 2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP, LIAA Biznesa 
inkubators

PB; VB; ES 
finansējums Attīstīti mazie un mikro uzņēmumi

P-4-2-4 Regulāro kuģošanas līniju ienākšanas veicināšana 
Ventspilī

2021.-2027. VBP - VB Jaunas regulāras kuģošanas līnijas

P-4-3

Nodrošināt Ventspils ostas 
pārvaldību atbilstoši 

Eiropas Jūras ostu 
organizācijas Ostu sociālās 

integrācijas darbības 
kodeksam

P-4-3-1

Piedalīšanās sabiedriskajos procesos Ventspils 
pilsētā, sekmējot inovācijas, izglītības attīstību un 
speciālistu piesaisti, pilsētvides sakārtošanu, 
kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu, sabiedrības 
informēšanu un izglītošanu par ostas darbību u.c. 
jomas

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Nodrošināta Ventspils ostas pārvaldība atbilstoši 
Eiropas Jūras ostu organizācijas Ostu sociālās 
integrācijas darbības kodeksam

P-4-4-1 Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un 
atjaunošana 2023.-2027. VBP - VB; ES 

finansējums Atjaunotas Ventspils brīvostas hidrotehniskās būves

P-4-4-2 Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizācija 2021.-2027. VBP - VB Attīstīta kuģu satiksmes vadības sistēma

P-4-4-3 Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā 
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2023.-2027. VBP - VB; ES 

finansējums Attīstīti pievadceļi brīvostas teritorijā 

P-4-4-4 Ostas dziļuma uzturēšanas kuģa iegāde 2021.-2027. VBP - VB Iegādāts ostas dziļuma uzturēšanas kuģis

P-4-2

Veicināt tranzītpilsētas 
pārstruktūrizāciju, turpinot 

pilsētas industrializācijas 
attīstību un nodrošinot 

pievienotās vērtības 
celšanu

P-4-4

Turpināt Ventspils brīvostā 
atbilstošo infrastruktūras 

apstākļu nodrošināšanu un 
uzņēmējdarbības 

veicināšanu

pastāvējušā lielo ostu 
pārvaldes modeļa 

saglabāšanai
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-4-4-5 Alternatīvo degvielu pieejamība 2021.-2027. VBP - VB; ES 
finansējums Pieejama alternatīvā degviela

P-4-4-6 Elektrotīkla pieslēgumi pie piestātnēm 2021.-2027. VBP - VB; ES 
finansējums Elektrotīkla pieslēgumi pie piestātnēm

P-5-1-1

Veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu, sagatavojot 
jaunus kvalificētus speciālistus atbilstoši darba tirgus 
prasībām un iesaistot IKT izglītības programmu 
absolventus

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP, VeA, VT PB; VB; ES 

finansējums
Izveidoti jauni IKT izglītības programmu absolventu 
uzņēmumi

P-5-1-2
Augsti kvalificētu cilvēkresursu pieejamības 
nodrošināšana, atbalstot ārzemju studentu piesaisti, 
esošo IKT izglītības programmu pilnveidošanu

Pastāvīgi VeA VATP, VDC, VT PB; VB; ES 
finansējums Uzlabota augsti kvalificētu cilvēkresursu pieejamība

P-5-1-3 Sniegt atbalstu komersantiem telpu nomai Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP

PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

IKT uzņēmumu skaita pieaugums

P-5-1-4 Infrastruktūras (biroja telpu) izveide un uzturēšana 
IKT komercdarbības attīstībai

2021.-2027. VNĪ; Komunālā 
pārvalde VATP; VDC PB; KSB; VB; ES 

finansējums Attīstīta infrastruktūra IKT komercdarbībai

P-5-1-5 Digitālā inovāciju centra izveidošana un attīstība 2021.-2027. VDC VATP PB; VB; ES  
finansējums Izveidots Digitālais inovāciju centrs

P-5-1-6
IKT uzņēmumu informēšana par pieejamo atbalstu 
inkubatoros, biznesa atbalsta centrā, VeA 
laboratorijās u.c.

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP; Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums IKT uzņēmumu informētība par pieejamo atbalstu

P-5-1-7 IKT pilotprojektu programmas organizēšana un 
projektu līdzfinansēšana

Regulāri VDC Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Līdzfinansēti IKT projekti

P-5-1-8
Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas 
nākamajam plānošanas periodam izstrāde un 
īstenošana

2021.-2027. VDC

VATP; VeA; VT; VBP; 
Izglītības pārvalde; 
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Izstrādāta un īstenota IKT nozares attīstības stratēģija

P-5-1-9 Veicināt IKT jomas investoru piesaisti (izstrādāt 
piedāvājumu utt.)

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VDC; VATP PB; VB; ES 

finansējums Izstrādāts piedāvājums IKT uzņēmumu piesaistei

veicināšanu

P-5-1 Turpināt sekot līdzi IKT 
uzņēmumu vajadzībām un 

to izmaiņām, sniedzot 
attiecīgo atbalstu dažādu 
programmu ietvaros un 

plānojot nozares attīstību 
arī turpmāk

P-5: IKT nozares attīstība



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-5-2-1 IKT risinājumu ieviešanas veicināšana ražošanas 
uzņēmumos

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP VB; PB; ES 

finansējums Ieviesti IKT risinājumi ražožanas uzņēmumos

P-5-2-2 IKT risinājumu ieviešanas veicināšana pašvaldības un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā

2021.-2027. VDC VATP PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesti IKT risinājumi pašvaldības un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanā

P-5-2-3 Plašāka sadarbības veidošana Eiropā dažādos 
līmeņos un virzienos

Pastāvīgi VDC VATP PB; VB; ES 
finansējums Izveidota Eiropas līmeņa sadarbība

P-5-2-4 Programmatūrā (software ) balstītu industriju 
attīstība, piemēram, spēļu industrija

2021.-2027. VDC VATP; VeA; VT PB; VB; ES 
finansējums Attīstītas programmatūrā balstītas industrijas

P-5-2

Veicināt IKT uzņēmumu 
sadarbību ar citiem 
komersantiem un 

pašvaldības iestādēm, lai 
radītu arvien jaunus 

digitālo pakalpojumu un 
produktu veidus
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-6-1-1
Industriālo ēku pieejamības vai būvniecības iespēju 
nodrošināšana, ko izmantot ražošanai, un saistītas 
infrastruktūras izbūve un nodrošināšana

2021.-2027. Komunālā 
pārvalde VBP; VATP

VB; PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Jaunas industriālās ēkas un infrastruktūra

P-6-1-2

Aktīva līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā. 
Publiskā atbalsta (ES, valsts, pašvaldības) iespēju 
panākšana saimnieciskās darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo ēku izbūvei

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa Attīstības pārvalde VB; PB Atbalsta iespēju pieejamība ēku izbūvei

P-6-2-1
Piedāvājuma izstrāde investoru piesaistei, 
informējot par Ventspils piedāvātajām 
uzņēmējdarbības attīstības iespējām

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
VBP

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; VATP

PB; VB; ES 
finansējums Piesaistīti investori

P-6-2-2
Ventspils pašvaldības mārketinga aktivitātes 
konkrētām mērķa grupām (iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem, pilsētas viesiem)

Regulāri
Pilsētas 
mārketinga 
nodaļa

Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VATP; VBP; TIC

PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas pašvaldības mārketinga aktivitātes dažādām 
mērķa grupām

P-6-2-3 Pašvaldības un uzņēmumu sadarbības labās prakses 
izcelšana Regulāri Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums Popularizēta labā prakse

P-6-3
Infrastruktūras attīstība 

uzņēmējdarbības 
atbalstam

P-6-3-1 Telpu izveidošana komercdarbībai 2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP; VNĪ; Komunālā 
pārvalde

VB; PB; ES 
finansējums Izveidotas telpas komersantiem 

P-6-4-1

Ekspertu nodrošināšana konsultāciju sniegšanai 
uzņēmējdarbības attīstības, pētniecības un projektu 
vadības jomās, kas sniegtu pamatinformāciju par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veidošanu atbilstoši 
katra potenciālā un esošā uzņēmēja prasmēm un 
interesēm

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP VB; PB; ES 

finansējums
Iedzīvotāju informētība par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu

P-6-4-2

Atbalsts un komunikācija ar dažādām mērķa grupām 
(vecāko klašu skolniekiem, pēdējo kursu studentiem, 
pašnodarbinātām personām, jaunuzņēmumiem u.c.) 
par Ventspils pilsētas teritorijā pieejamo 
infrastruktūru un atbalsta instrumentiem gan 
pašvaldības, gan nacionālā līmenī

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP; VDC; VeA; VT VB; PB; ES 

finansējums Mērķa grupu informētība par atbalsta iespējām

P-6-4-3 Aktuālās informācijas par apmācībām nodrošināšana Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP VB; PB; ES 

finansējums Informācijas pieejamība par apmācību piedāvājumu

P-6-4-4 Apmācību un semināru organizēšana Regulāri Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP; TIC; VDC VB; PB; ES 

finansējums Aktuālas biznesam nepieciešamas apmācības

Turpināt atbalsta 
pasākumus industriālās  

infrastruktūras izveidē un 
sakārtošanā nozarēm, kas 

spēj radīt augsti 
apmaksātas darba vietas 

un piesaistīt Ventspilij 
starptautiskus industriālos 
operatorus, lai veicinātu 

ekonomikas 
transformāciju un 

produktivitātes celšanu

P-6: Uzņēmējdarbības attīstība pilsētā

Veicināt iedzīvotāju iesaisti 
uzņēmējdarbībā, veidojot 
atbalsta ekosistēmu, kas 

nodrošina biznesa iemaņu 
apmācības un ātru 

problēmu risināšanu

P-6-4

P-6-2

Popularizēt Ventspils 
iespējas, lai piesaistītu 

augstas pievienotas 
vērtībās privātās 

investīcijas

P-6-1



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-6-5-1 Uzņēmēju aptaujas veikšana
Sākot ar 2021. 
gadu ik pēc 4 
gadiem.

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; Cits 
finansējums

Pašvaldībai zināms uzņēmēju viedoklis par 
uzņēmējdarbības vides vērtējumu pilsētā, par attīstības 
tendencēm, par aktuālajām problēmām 

P-6-5-2 Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas 
nodrošināšana Pastāvīgi Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa - PB Nodrošināta Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija

P-7-1-1

Detalizēta pilsētas viesu/ tūristu interešu un 
vajadzību apzināšana aptaujas veidā, sadarbojoties 
ar izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumiem, un 
precīza veicamo darbību plāna izveidošana 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Vismaz reizi 2 
gados TIC Pilsētas mārketinga 

nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Rekomendācijas un darbības plāns tūrisma 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

P-7-1-2
Starptautiskas atpazīstamības veicināšana Eiropas 
mēroga tūrisma un kultūras objektam - Zinātnes un 
Inovāciju centrs

Pastāvīgi VDC Pilsētas mārketinga 
nodaļa; TIC PB; VB Realizētas tūrisma un kultūras objekta mārketinga 

aktivitātes starptautiskā līmenī

P-7-1-3
Starptautiskas atpazīstamības veicināšana Eiropas 
mēroga tūrisma un kultūras objektam - Koncertzāle 
"Latvija"

Pastāvīgi Kurzemes 
filharmonija

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; TIC

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas tūrisma un kultūras objekta mārketinga 
aktivitātes starptautiskā līmenī

P-7-1-4

Informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos par 
Ventspils infrastruktūras piemērotību starptautiska 
un nacionāla līmeņa konferenču un pasākumu 
organizēšanai

Pastāvīgi TIC Pilsētas mārketinga 
nodaļa PB

Informācijas pieejamība par Ventspils infrastruktūras 
piemērotību starptautiska un nacionāla līmeņa 
konferenču un pasākumu organizēšanai

P-7-1-5
Regulāra aktuālā piedāvājuma sagatavošana un 
izplatīšana dažādās formās un dažādos informācijas 
kanālos

Regulāri TIC Pilsētas mārketinga 
nodaļa PB Informācijas pieejamība par Ventspils tūrisma 

piedāvājumu dažādos kanālos

P-7-1-6
Informācijas nodrošināšana par Ventspili dažādos ar 
tūrisma saistītos portālos un dažādu interešu grupu 
portālos

Regulāri TIC Visas pašvaldības 
struktūrvienības PB Informācijas pieejamība par Ventspili tūrisma u.c. 

portālos

P-7-1-7
Piedalīšanās izstādēs, gadatirgos, tūrisma forumos, 
konferencēs u.c. pasākumos, tai skaitā 
starptautiskos

Regulāri TIC -
PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Dalība Ventspils tūrisma piedāvājumu popularizējošos 
pasākumos

P-7-1-8

Uzņēmumu iesaistes veicināšana Ventu bankas 
darbībā, lai kampaņa būtu aktuāla arī vietējiem 
iedzīvotājiem, kas ziemas sezonā ir lielākie ventu 
pelnītāji

Pastāvīgi TIC -
PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Piesaistīti jauni uzņēmumi Ventu bankas darbībā

P-6-5

Sekot līdzi Ventspils 
pilsētas uzņēmēju 

darbības aktualitātēm un 
problēmām 

Veikt uz konkrētām mērķa 
grupām vērstas 

mārketinga aktivitātes
P-7-1

P-7: Tūrisma attīstība
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-1-9 Ventu elektroniskās uzskaites un lietošanas sistēmas 
izstrāde

2024.-2027.; 
B prioritāte TIC -

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Ventu uzskaites sistēma

P-7-1-10 Ventspilnieka kartes nepieciešamības izvērtēšana 2021. TIC Izpilddirektora vietnieks 
IKT jomā

PB; VB; ES 
finansējums Izvērtēta Ventspilnieka kartes nepieciešamība

P-7-2-1 Kultūras tūrisma attīstības veicināšana 2021.-2027. TIC

Kultūras centrs; Kurzemes 
filharmonija; Ventspils 
bibliotēka; Ventspils 
muzejs; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums Realizētas atbalsta akvititātes kultūras tūrisma attīstībai

P-7-2-2 Dabas tūrisma attīstības veicināšana 2021.-2027. TIC Komunālā pārvalde PB; VB; ES 
finansējums Realizētas atbalsta aktivitātes dabas tūrisma attīstībai

P-7-2-3 Pludmales akvaparka attīstības veicināšana 2021.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; cits 
finansējums Jauni izklaides objekti pludmales akvaparkā 

P-7-2-4 Atbalsts tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas 
komersantiem 

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

TIC; Komunālā pārvalde; 
APN

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas 
komersantu projekti 

P-7-2-5 Veicināt kurortoloģijas, medicīnas tūrisma un 
darījumu tūrisma attīstību pilsētā

2021.-2027. TIC

Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika; OC 
Ventspils 

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Realizētas aktivitātes kurortoloģijas, medicīnas tūrisma 
un darījumu tūrisma attīstībai pilsētā

P-7-2-6 Augsta līmeņa viesnīcas piesaistes veicināšana 2021.-2027. TIC APN; KP; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Piesaistīta augsta līmeņa viesnīca

P-7-2-7 Kūrortpilsētas statusa iegūšana 2024.-2027.; 
B prioritāte TIC

Komunālā pārvalde; 
Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Iegūts kūrortpilsētas statuss

P-7-2-8 Jauna tūrisma reģionālā objekta - rodeļu trases - 
izveide 2021.-2027. OC Ventspils - KSB; PB; VB; ES 

finansējums Izveidota rodeļu trase

Nodrošināt un atbalstīt 
tūrisma infrastruktūras 

pilnveidošanu un 
paplašināšanu, t.sk. 

mazinot sezonalitātes 
ietekmi, lai veicinātu 

ekonomikas 
transformāciju un 

produktivitātes celšanu

P-7-2



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-2-9 Jauna tūrisma reģionālā objekta - Izglītības un 
ģimeņu atpūtas centra - izveide 2021.-2027. Komunālā 

pārvalde VDC PB; VB; ES 
finansējums Izveidots Izglītības un ģimeņu atpūtas centrs

P-7-2-10 Ūdenstūrisma pakalpojumu attīstība 2021.-2027. Izpilddirektors
Komunālā parvalde;
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums Attīstīti ūdenstūrisma pakalpojumi

P-7-3-1 Tūrisma nozares uzņēmumu klientu apkalpošanas 
sistēmas pilnveidošana

2021.-2027. TIC -
PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

 Pilnveidota tūrisma nozares uzņēmumu klientu 
apkalpošanas sistēma

P-7-3-2 Tirdzniecības un izklaides pasākumu  veicināšana 
pilsētā tūrisma sezonas laikā

Regulāri Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Kultūras centrs; Kurzemes 
filharmonija; Komunālā 
pārvalde

PB; Cits 
finansējums

Pastāvīgi nodrošināti pasākumi pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem 

P-7-3-3
Konkursu rīkošana tūrisma nozares uzņēmējiem par 
labāko pakalpojumu sniedzēju  (ēdināšanas, 
izmitināšanas uzņēmumiem)

Regulāri TIC Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; Cits 
finansējums Noskaidroti gada labākie uzņēmumi

P-7-3-4 Tikšanos organizēšana ar tūrisma uzņēmējiem Pastāvīgi TIC Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Ventspils pilsētas tūrisma produktu atpazīstamības 
veicināšana. Jaunāko atziņu un labākās pieredzes 
apgūšana 

P-7-4-1 Tūrisma konferences un forumu organizēšana Regulāri TIC - PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti tūrisma sadarbības un popularizēšanas 
pasākumi

P-7-4-2

Sadarbība ar Latvijas un Kurzemes tūrisma un citām 
organizācijām (LIAA Tūrisma departaments, KTA) un 
Kurzemes reģiona pašvaldībām tūrisma maršrutu 
izveidē, informatīvo materiālu izstrādē, projektu 
izstrādē u.c.

Pastāvīgi TIC Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; 
Cits finansējums

Piedalīšanās sadarbības pasākumos ar valsts un 
reģionālajām tūrisma institūcijām

P-7-4-3 Starptautiskā sadarbība maršrutu, piedāvājumu 
veidošanā (starptautiskās nozares ascociācijas) Pastāvīgi TIC - PB; VB; ES 

finansējums
Piedalīšanās sadarbības pasākumos ar starptautiskām 
tūrisma institūcijām

Sekmēt viesmīlības 
paaugstināšanos pilsētāP-7-3

P-7-4

Sadarboties ar tūrisma un 
citām organizācijām un 

pašvaldībām tūrisma 
produktu veidošanā un 
apmeklētāju piesaistē
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-4-4
Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību tūrisma 
maršrutu izveidē, informatīvo materiālu izstrādē, 
projektu izstrādē un ieviešanā u.c. 

Pastāvīgi TIC - PB; VB; ES 
finansējums Sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību



1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-8-1-1 Pašvaldības datu pārraides tīkla paplašināšana 2021.-2027. VDC - PB; VB; ES 
finansējums Uzlabota datu pārraides tīkla pieejamība

P-8-1-2
Pašvaldības izglītības iestāžu, citu iestāžu un 
kapitālsabiedrību piekļuves nodrošināšana 
optiskajam datu pārraides tīklam

2021.-2027. VDC Izglītības pārvalde PB; VB; ES 
finansējums Optiskā datu pārraides tīkla pieejamība

P-8-1-3

IKT u.c. viedo tehnoloģiju efektīvai izmantošanai 
nepieciešamo serveru, programmatūras u.c. resursu 
nodrošināšana, turpinot plānveidīgi un centralizēti 
attīstīt publiski pieejamo, kā arī Ventspils pilsētas 
pašvaldības iestāžu un ar to saistīto 
kapitālsabiedrību, IKT infrastruktūru

2021.-2027. VDC - PB; VB; ES 
finansējums Attīstīta IKT infrastruktūra

P-8-1-4 Atbalsts IKT lietotājiem pašvaldības struktūrās Pastāvīgi VDC - PB; VB; ES 
finansējums

Atbalsta pieejamība IKT lietotājiem pašvaldības 
struktūrās

P-8-1

Nodrošināt ES plānošanas 
dokumentos noteikto 
mērķu un rādītāju IKT 

jomā sasniegšanu 
(Common EU broadband 
targets for 2025. Digital 
Single Market Strategy 

u.c.) datu pārraides tīklu 
pieejamībā

P-8: Ātri, moderni sakari, IKT un viedo tehnoloģiju darbībai nepieciešamā infrastruktūra
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-1-1 Personāla pilnveidošanas sistēma (pašvaldības 
darbinieku apmācības, novērtēšana u.c.) Regulāri Personāla nodaļa Visas pašvaldības 

struktūrvienības
PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta personāla 
kompetence visās 
pašvaldības struktūrvienībās

L-1-1-2

Vienotas pieejas izstrāde un ieviešana 
pašvaldības darbinieku komunikācijai ar 
iedzīvotājiem, kas būtu vērsta uz sadarbību 
iedzīvotāju vajadzību risināšanā un pašvaldības 
atbalsta sniegšanu iespēju robežās

Regulāri Personāla nodaļa Vispārējā  nodaļa PB; VB; ES 
finansējums

Izstrādāta un ieviesta pieeja 
pašvaldības darbinieku 
komunikācijai ar 
iedzīvotājiem

L-1-1-3 Ārvalstu un citu pašvaldību labās prakses 
izmantošana Pastāvīgi Personāla nodaļa

Vispārējā nodaļa; 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES fondi Pārņemtie labās prakses 
piemēri

L-1-2-1 Jaunu pakalpojumu sniegšana elektroniskā 
formā 2021.-2027. Visas pašvaldības 

struktūrvienības VDC PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Jaunu pakalpojumu 
pieejamība elektroniskā 
formā

L-1-2-2
Ar Ventspils pilsētas pašvaldības iekšējo 
informācijas apriti saistīto informācijas sistēmu 
pilnveidošana

2021.-2027. VDC - PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidotas pašvaldības 
informācijas sistēmas

L-1-2-3 E-pakalpojumu izmantošanas veicināšana gan 
iedzīvotāju, gan pašvaldības iestāžu vidū

Pastāvīgi Visas pašvaldības 
struktūrvienības

VDC PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta e-pakalpojumu 
izmantošana

L-1-3-1
E-pārvaldes pakalpojumu praktiskās 
izmantošanas mācību iekļaušana Ventspils 
izglītības iestāžu mūžizglītības programmās

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VeA; VT; VDC; 
Ventspils bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Pieejamas mūžizglītības 
programmas digitālo 
prasmju apguvei, t.sk. e-
pārvaldes pakalpojumu 
izmantošanai

L-1-3-2 Bērnu un jauniešu iepazīstināšana ar e-
pakalpojumu izmantošanu Pastāvīgi VDC

VeA; VT; Izglītības 
pārvalde; Ventspils 
bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Sniegta informācija bērniem 
un jauniešiem par e-
pārvaldes pakalpojumu 
izmantošanu

L-1-3-3
Pilsētas viesiem un potenciālajiem 
iedzīvotājiem nozīmīgu pakalpojumu 
sniegšana attālināti

Pastāvīgi Visas pašvaldības 
struktūrvienības VDC PB; KSB; VB; ES 

finansējums

Sniegti attālinātie 
pakalpojumi pilsētas viesiem 
un potenciālajiem 
iedzīvotājiem

L-1-1
Pastāvīgi īstenot un attīstīt 
gudru, efektīvu un atvērtu 

pārvaldību

L-1-2 Atbalstīt un attīstīt e-pārvaldes 
rīkus

L-1-3 Veicināt e-pakalpojumu 
izmantošanu dažādu sabiedrības 

grupu vidū

L-1: Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-4-1
Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centra (VPVKAC) pieejas 
īstenošana pašvaldības institūciju darbībā

2021.-2023. Vispārējā  nodaļa VDC PB; VB; ES 
finansējums

Iedzīvotājiem ērti 
pašvaldības pakalpojumi

L-1-4-2 Pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes un 
attiecīgo uzdevumu izmaksu izvērtēšana Regulāri Finanšu nodaļa - PB; ES finansējums

Izvērtēta pašvaldības 
struktūrvienību efektivitāte 
un izdevumi

L-1-4-3
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības 
efektivitātes un attiecīgo uzdevumu izmaksu 
izvērtēšana

Regulāri KPN - PB; ES finansējums
Izvērtēta pašvaldības 
struktūrvienību efektivitāte 
un izdevumi

L-1-5-1 Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā Regulāri Pilsētas mārketinga 

nodaļa Vispārējā nodaļa PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta iedzīvotāju 
iesaiste pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā, t.sk. klātienes 
tikšanos, publisko 
apspriešanu par lielākajiem 
investīciju projektiem un 
uzņēmējdarbības 
aktualitātēm veidā

L-1-5-2 Pilsētas iedzīvotāju aptaujas Regulāri Pilsētas mārketinga 
nodaļa

Pašvaldības Iestādes 
un 
kapitālsabiedrības

PB; ES finansējums Ikgadēji veiktas iedzīvotāju 
aptaujas

L-1-5-3 Sabiedrības informēšana par pašvaldības 
darbību un aktualitātēm Regulāri Pilsētas mārketinga 

nodaļa - PB; ES finansējums
Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par pašvaldības 
darbību un aktualitātēm

L-1-5-4 Komunikācijas kanālu daudzveidošana un 
modernizēšana Pastāvīgi Pilsētas mārketinga 

nodaļa - PB; VB; ES 
finansējums

Sabiedrības informēšanas 
kanālu par pašvaldības 
darbību un aktualitātēm 
daudzveidība

L-1-5-5 Regulāras atvērto durvju dienas pašvaldības 
institūcijās Regulāri Pilsētas mārketinga 

nodaļa

Pašvaldības Iestādes 
un 
kapitālsabiedrības

PB; ES finansējums Organizētas atvērto durvju 
dienas

L-1-5-6
Ventspils pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un 
kapitālsabiedrību sociālo tīklu komunikācijas 
pilnveidošana

Pastāvīgi Visas pašvaldības 
struktūrvienības

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; KSB; ES 
finansējums

Efektīva komunikācija 
sociālajos tīklos

Pilnveidot iedzīvotājiem ērtu 
pašvaldības pārvaldes institūciju 

infrastruktūru

L-1-5 Veidot kvalitatīvu un drošu 
demokrātiskās līdzdalības un 

informācijas telpu

L-1-4
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-5-7
Ventspils pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un 
kapitālsabiedrību mājas lapu pilnveidošana un 
aktualizēšana

Pastāvīgi Visas pašvaldības 
struktūrvienības

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; KSB; ES 
finansējums

Modernas un mūsdienīgas 
Ventspils pilsētas 
pašvaldības struktūrvienību 
mājas lapas

L-1-6-1 Iesaistīšanās un projektu realizācija teritoriālās 
sadarbības ietvaros Pastāvīgi Vispārējā  nodaļa Attīstības pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Piesaistīts finansējums 
teritoriālās sadarbības 
projektos; Ieviesti teritoriālās 
sadarbības projekti

L-1-6-2

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada 
kopīgas attīstības programmas 2021.-
2027.gadam izstrāde, īstenošana un 
uzraudzība

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Ventspils novada 
pašvaldība PB; VB

Ventspils valstspilsētas un 
Ventspils novada kopīga 
attīstības programma 2021.-
2027.gadam un uzraudzības 
pārskati

L-1-6-3
Sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību 
izglītības, atkritumu apsaimniekošanas un 
civilās aizsardzības jautājumos

Pastāvīgi Izpilddirektors

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
Izglītības pārvalde; 
VLK; Pašvaldības 
policija

PB; VB; ES 
finansējums

Pastāvoša sadarbība ar 
Ventspils novadu

L-1-6-4 Sadarbība ar citām pašvaldībām piekrastes 
attīstības un citos kopīgu interešu jautājumos Pastāvīgi Izpilddirektors

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
APN; TIC

PB; VB; ES 
finansējums

Pastāvoša sadarbība ar citām 
pašvaldībām

L-1-6-5 Aktīva iesaistīšanās pašvaldību interešu 
aizstāvības organizācijās Pastāvīgi Izpilddirektors - PB; VB; ES 

finansējums

Paaugstināta darbinieku 
kompetence un iesaistīšanās 
plānošanas procesā

L-1-6-6 Pašvaldības un institūciju starptautiskās 
sadarbības paplašināšana Pastāvīgi Vispārējā  nodaļa Visas pašvaldības 

struktūrvienības
PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta darbinieku 
kompetence un iesaistīšanās 
plānošanas procesā

L-2-1-1
Iedzīvotājiem draudzīgu vietu veidošanas 
turpināšana pilsētā (pieejamas, ērtas un ar 
iespējām organizēt sabiedriskos pasākumus)

2021.-2027. Kultūras centrs Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstītas iedzīvotāju idejas 
iedzīvotājiem draudzīgu 
vietu veidošanai pilsētā

L-1-6 Turpināt un pilnveidot 
pašvaldības sadarbību ar citām 

pašvaldībām un institūcijām

L-2-1 Veidot plašāku komunikāciju par 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursos pieejamā atbalsta 

L-2: Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-2-1-2
Pašvaldības atbalsts iedzīvotāju, īpaši jauniešu, 
un komersantu iniciatīvas projektiem un 
konkursiem

Pastāvīgi Izpilddirektors
Visas pašvaldības 
struktūrvienības, 
izņemot ŪDEKA

PB; VB; ES 
finansējums

Iedzīvotāju iniciatīvas fonda 
atbalstīti iedzīvotāju 
pasākumi un citas iniciatīvas

L-2-1-3

Pašvaldības atgriezeniskās saites veicināšana, 
nodrošinot likumdošanas prasības un veicinot 
brīvprātīgās iniciatīvas pašvaldības iedzīvotāju 
iesaistē

Pastāvīgi Finanšu nodaļa Pilsētas mārketinga 
nodaļa; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesti pasākumi 
atgriezeniskās saites 
veicināšanai ar 
iedzīvotājiem, piemēram, 
līdzdalības budžets

L-2-1-4 Brīvprātīgo darba sekmēšana Pastāvīgi Sociālais dienests

Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils muzejs

PB; VB; ES 
finansējums

Attīstītas brīvprātīgo darba 
iespējas

L-2-1-5

Aktuālās informācijas nodrošināšana par 
jauniešu iniciatīvu atbalsta iespējām un 
jauniešu atbalsta informācijas platformas 
uzturēšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde

Kultūras centrs; 
Sociālais dienests; 
Attīstības pārvalde; 
VeA; VT; Ventspils 
bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Jauniešiem pieejama 
atbalsta un informācijas 
platforma

L-2-2-1 Izskatīt iespēju pārņemt apkaimju veidošanas 
praksi no citām Latvijas pilsētām 2021.-2027. Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa APN PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Izvērtēta apkaimju 
veidošanas prakses 
nepieciešamība Ventspils 
pilsētā

L-2-2-2 Aktuālās informācijas nodrošināšana par 
kopienu inciatīvu atbalsta iespējām 2021.-2027. Kultūras centrs

Sociālais dienests; 
Attīstības pārvalde; 
VeA; VT; Izglītības 
pārvalde; Ventspils 
bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Interesentiem pieejama 
informācija, piemēram, par 
Latvijas kopienu fondu 
kustību, Kurzemes NVO 
atbalsta fondu u.c.

L-2-3-1 Atbalsts starptautiskiem jauniešu projektiem 
(t.sk. ar sadraudzības pilsētu jauniešiem)

2021.-2027. Izglītības pārvalde VeA; VT; Attīstības 
pārvalde; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils jauniešu iesaiste 
starptautiskos projektos

L-2-3-2

Ārpus Ventspils studējošo  jauniešu 
informēšana par pilsētā pieejamajām iespējām 
izglītības un profesionālajā jomā pilsētas 
piederības veicināšanai

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VeA; VT; VATP; 
Izglītības pārvalde; 
Personāla nodaļa; 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Ārpus Ventspils studējošo 
Ventspils jauniešu 
informētība par Ventspilī 
pieejamajām iespējām un 
saiknes saglabāšana

Veicināt teritorijas attīstības 
biedrību un apkaimju veidošanos 

Ventspilī

saņemšanu un paplašinot 
atbalstāmo iniciatīvu loku

L-2-2

L-2-3
Palīdzēt veidot jauniešu pasaules 

skatījumu, veicināt 
starptautiskus kontaktus
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-2-4-1 Finansiāls atbalsts Ventspils pilsētas skolu 
pašpārvalžu aktivitātēm

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; Cits finansējums Aktīva skolēnu pašpārvalžu 
darbība

L-2-4-2 Skolēnu pašpārvalžu līderu apmācības 2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; Cits finansējums
Pilnveidotas skolēnu 
pašpārvalžu līderu prasmes 
un zināšanas

L-2-4-3

Atbalsts neformālajai organizācijai "Prezidentu 
klubs", kurā darbojas Ventspils skolu skolēnu 
pašpārvalžu līderi, kā arī iesaistīšana lēmumu 
pieņemšanā pilsētā

2021.-2027. Izglītības pārvalde Vispārējā nodaļa PB
Skolēnu pašpārvalžu līderi 
iesaistīti lēmumu 
pieņemšanā

L-2-4
Atbalstīt un iesaistīt Ventspils 

pilsētas skolu skolēnu 
pašpārvaldes
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-3: Iedzīvotāju emigrācijas mazināšana un remigrantu/ ārvalstnieku integrācija

L-3-1-1 Ventspils iedzīvotāju emigrācijas iemeslu 
apzināšana 2021. Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Veikta iedzīvotāju 
aizbraukšanas iemeslu 
apzināšana

L-3-1-2
Pašvaldības programmas iedzīvotāju 
emigrācijas mazināšanai izstrāde un 
īstenošana

2022.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Visaptveroša pašvaldības 
darbinieku iesaiste 
emigrācijas mazināšanā

L-3-1-3 Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana pozitīvas 
pieredzes un dzīves kvalitātes reklamēšanā 2021.-2027. Pilsētas mārketinga 

nodaļa
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa PB; ES finansējums

Visaptveroša pilsētas 
iedzīvotāju iesaiste 
emigrācijas mazināšanā

L-3-2-1

Atbalsta pasākumu veikšana diasporas saiknes 
stiprināšanai ar Latviju, t.sk. Ventspilnieka 
identitātes un piederības sajūtas stiprināšanai, 
iesaistot emigrantu ģimenes un draugus

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Veikti atbalsta pasākumi 
Latviešu diasporas saiknes 
stiprināšanai ar Latviju

L-3-2-2

Iedzīvotāju kontaktpunkta darbības un mājas 
lapas www.livinventspils.lv nodrošināšana un 
attīstīšana, praktiska atbalsta nodrošināšana 
atgriešanās/ pārcelšanās procesam, informējot 
remigrantus/ ārvalstniekus par iespējām 
iekļauties Ventspils darba tirgū, iegūt jaunu 
kvalifikāciju izglītības iespējām bērniem, 
latviešu valodas kursu pieejamību u.c.

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Nodrošināta Iedzīvotāju 
kontaktpunkta darbība un 
vienota informācijas 
platforma ar praktisku 
informāciju par pārcelšanos 
uz Ventspili (darba tirgus 
iespējas, profesionālās 
pilnveides iespējas, izglītības 
iespējas bērniem, latviešu 
valodas kursu pieejamība 
u.c.)

Mazināt emigrāciju no Ventspils 
pilsētasL-3-1
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-3-2-3 Veicināt Ventspils iedzīvotāju, reemigrantu un 
jauniebraucēju piederības sajūtu pilsētai Pastāvīgi Izpilddirektors

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; 
Izglītības pārvalde; 
Kultūras centrs; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka;
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Organizēti saliedējoši un 
starpkultūru pasākumi, 
popularizēti labās prakses 
piemēri u.c.

L-3-2-4

Organizēt informatīvus un izglītojošus 
pasākumus Ventspils iedzīvotājiem par 
vienlīdzīgām iespējām un nediskrimināciju, lai 
uzlabotu tās attieksmi un saliedētu tos 
jauniebraucēju iekļaušanai

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; 
Izglītības pārvalde; 
Kultūras centrs;
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Organizēti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi, t.sk. 
Izglītības iestādēs par 
nediskrimināciju, iekļaušanu 
un saliedētību

L-3-2-5

Romu kopienas sociāli ekonomiskās 
integrācijas veicināšana izglītības, 
nodarbinātības, veselības aprūpes un citās 
jomās

2021.-2027. Izpilddirektors Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Romu integrācijas 
programma pašvaldības 
sociāli ekonomiskajā 
attīstībā

L-3-2

Sekmēt iedzīvotāju piesaisti un 
noturēšanu, veicinot 

reemigrāciju un saliedējot 
sabiedrību
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-4-1-1 Jauniešu vajadzību izpēte 2021. Izglītības pārvalde

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB
Noskaidrotas jauniešiem 
nozīmīgākās vajadzības 
dzīvei Ventspilī

L-4-1-2
Atbalsta programmas, kas pamatota ar izpētē 
iegūtajiem secinājumiem, izveidošana, 
motivējot jauniešus palikt Ventspilī 

2021.-2027. Izglītības pārvalde Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Izstrādāta programma 
"Ventspils - Jauniešiem 
draudzīga pilsēta"

L-4-1-3 Jauniešu mājas darbības pilnveides 
turpināšana 2021.-2027. Izglītības pārvalde -

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Pilnveidota Jauniešu mājas 
darbība

L-5: Daudzveidīga, intensīva, iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša kultūras dzīve

L-5-1-1
Pētījuma veikšana par kultūras dzīvi, t.sk. 
Ventspils pilsētas iedzīvotāju piederību 
veidojošajiem aspektiem

2021.-2022. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Kultūras centrs, 
Ventspils muzejs, 
Ventspils bibliotēka, 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa, TIC

PB; VB; ES 
finansējums

Veikts pētījums par kultūras 
dzīvi un piederību 
veidojošajiem aspektiem

L-5-1-2
Kultūras pasākumu piedāvājuma 
pilnveidošana, pamatojoties uz pētījumā 
izdarītajiem secinājumiem

Regulāri
Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Ventspils 
bibliotēka; Ventspils 
muzejs; TIC; 
Izglītības pārvalde

PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidots kultūras 
pasākumu piedāvājums

L-5-1-3 Regulāra kultūras pasākumu kvalitātes 
izvērtēšana Regulāri Izpilddirektors

Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils bibliotēka; 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Ventspils 
muzejs; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Kvalitatīvi un daudzveidīgi 
kultūras pasākumi

L-4-1 Izveidot programmu "Ventspils - 
Jauniešiem draudzīga pilsēta"

Veicināt saistošu, tradicionālu un 
saliedējošu pasākumu 

organizēšanu, kas veicina 
ventspilnieku piederības sajūtu 

pilsētai

L-5-1

L-4: Jaunu risinājumu ieviešana jauniešu noturēšanai un piesaistei 
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-1-4 Kvalitatīvu, saistošu kultūras pasākumu 
atbalstīšana pašvaldības kultūras institūcijās 2021.-2027. Kultūras centrs

Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Izglītības pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Kvalitatīvu kultūras 
programmu pieejamība 
Ventspils un Latvijas 
iedzīvotājiem

L-5-1-5 Pilsētas kultūras iespēju un pasākumu 
popularizēšana 2021.-2027. TIC; Pilsētas 

mārketinga nodaļa

Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Izglītības pārvalde

PB; Cits finansējums
Informācija sociālajos tīklos, 
tīmekļa vietnēs, dažādi 
reklāmas materiāli

L-5-1-6 Ventspils pilsētas kultūrizglītības iespēju 
attīstīšana un popularizēšana 2021.-2027. Izglītības pārvalde

Kurzemes 
filharmonija; VMV; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka, 
Kultūras centrs

PB; VB; Cits 
finansējums

Pasākumi konkrētām 
mērķgrupām

L-5-1-7
Iedzīvotāju un uzņēmēju radošās iniciatīvas 
veicināšana pašiem organizēt saistošus 
pasākumus

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Kultūras centrs; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
TIC; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Paplašināti iedzīvotāju un 
uzņēmēju iesaistes 
mehānismi

L-5-1-8 Starptautiskās sadarbības paplašināšana 
kultūras pasākumos 2021.-2027. Kultūras centrs Kurzemes 

filharmonija

PB; VB; Cits 
finansējums (t.sk, 
VKKF)

Ventspils kā Baltijas un 
nacionālas nozīmes attīstības 
centra attīstība un 
nostiprināšana par augstas 
kvalitātes kultūras centru

L-5-2 Veicināt Ventspils radošā 
kvartāla izveidi L-5-2-1

Radošā kvartāla un radošo industriju 
sadarbības platformas izveidošanas 
izvērtēšana, iesaistot iedzīvotājus diskusijā par 
tiem saistošu elementu veidošanu

2021.-2027. Kultūras centrs APN PB; VB; ES 
finansējums

Izvērtēta radošā kvartāla un 
radošo industriju sadarbības 
platformas izveidošana 
radošo profesiju 
(mākslinieki, amatnieki, 
dizaineri u.c.) darbībai
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-3-1 Starptautisku profesionālās kultūras un  
mākslas pasākumu (festivālu) atbalstīšana Regulāri Kurzemes 

filharmonija

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
VLK; Rakstnieku un 
tulkotāju māju; 
VMV; Izglītības 

KSB; PB; VB
Paplašināts pilsētas 
profesionālās mākslas 
pakalpojumu piedāvājums

L-5-3-2

Pašvaldības kultūras iestāžu rīkoto pasākumu 
paplašināšana, izmantojot radošas un 
interaktīvas tehnoloģijas un spēles, organizējot 
tiešsaistes režīma lekcijas, konferences, kursus 
u.c.

2021.-2027.

Ventspils bibliotēka; 
Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils muzejs

Izglītības pārvalde PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Paplašināts pasākumu un 
pakalpojumu piedāvājums 
jauniešu auditorijai u.c. 
mērķgrupām.

L-5-3-3 Profesionālās ievirzes kolektīvu un izcilības 
atbalstīšana 2021.-2027. Kurzemes 

filharmonija VMV KSB; PB; VB
Paplašināts pilsētas 
profesionālās mākslas 
pakalpojumu piedāvājums

L-5-3-4 Komunikācijas materiālu izstrāde un izveide 
publicitātes sekmēšanai 2021.-2027. Pilsētas mārketinga 

nodaļa

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta Ventspils 
pilsētas pašvaldības kultūras 
iestāžu  publicitāte un 
attīstītas tīmekļa vietnes

L-5-3-5

Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana 
(teātra nams "Jūras vārti", koncertzāle 
"Latvija") sadarbībā ar Latvijas un 
starptautiskām producentu apvienībām

Pastāvīgi Kurzemes 
filharmonija

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Izglītības pārvalde; 
Kultūras centrs; VMV

KSB; PB; VB

Ventspils kā Baltijas un 
nacionālas nozīmes attīstības 
centra attīstība un 
nostiprināšana par augstas 
kvalitātes kultūras centru

L-5-4-1
Kultūras centra ēkas renovācija, labiekārtošana 
un tehniskā nodrošinājuma un 
materiāltehniskās bāzes modernizācija

2021.-2027. Kultūras centrs - PB; VB; ES 
finansējums

Atjaunota Kultūras centra 
ēka un modernizēta tā 
materiāltehniskā bāze

L-5-4-2 Teātra nama Jūras vārti renovācija un 
labiekārtošana 

2021.-2027. Kurzemes 
filharmonija

Kultūras centrs KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Renovēts un labiekārtots 
teātra nams "Jūras vārti"

L-5-4-3 Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra 
Gāliņciemā būvniecība 2021. Ventspils bibliotēka VNĪ PB; VB; ES 

finansējums

Daudzfunkcionālais 
pakalpojumu centrs 
Gāliņciemā

L-5-4-4 Ventspils bibliotēkas infrastruktūras un 
pakalpojumu modernizācija 2021.-2027. Ventspils bibliotēka - PB; VB; ES 

finansējums

Modernizēta Ventspils 
bibliotēkas infrastruktūra un 
pakalpojumi

L-5-3
Pilnveidot un modernizēt 

pilsētas kultūras pakalpojumu 
piedāvājumu

Atjaunot kultūras iestāžu 
infrastruktūru un pilnveidot 

kultūras objektu 
materiāltehnisko bāzi

L-5-4
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-5-1
Iedzīvotāju (t.sk. mazākumtautību, piemēram, 
romu) aktivitātes veicināšana amatieru mākslā 
un jaunradē

2021.-2027. Kultūras centrs
Ventspils bibliotēka; 
Ventspils muzejs; 
Izglītības pārvalde

PB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Ventspils un Latvijas 
iedzīvotāju pieejamība 
amatiermākslai un jaunradei

L-5-5-2 Atbalsta sistēmas kvalitatīvai amatiermākslai 
nodrošināšana 2021.-2027. Kultūras centrs - PB; ES finansējums; 

Cits finansējums

Sniegts atbalsts 
amatiermākslas 
pilnveidošanai

L-5-5-3
Latviešu vēsturisko zemju un unikālās 
kultūrvides un kopīgas identitātes saglabāšana 
un popularizēšana

2021.-2027. Izpilddirektors
Kultūras centrs;
Ventspils bibliotēka;
Ventspils muzejs

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Lībiešu, ventiņu tradīciju 
saglabāšana un 
popularizēšana

L-5-6-1

Ventspils pilsētas un Ventspils novada garīgo 
un materiālo vēstures lietu apzināšanas, 
vākšanas, glabāšanas un popularizēšanas 
nodrošināšana Ventspils muzejos

2021.-2027. Ventspils muzejs Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB; ES 
finansējums

Baltijas mēroga tūrisma 
galamērķa tālāka attīstība. 
Mūsdienīga krājuma 
glabāšanas un eksponēšanas 
prasībām atbilstoša ēka un 
brīvdabas ekspozīcijas 
iekārtojums.

L-5-6-2

Kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte un 
popularizēšana, kultūras satura pieejamības 
nodrošināšana plašai sabiedrībai, balstoties uz 
muzeja krājumu, darbinieku intelektuālajām 
un radošajām iespējām

2021.-2027. Ventspils muzejs - PB; VB; ES 
finansējums

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpēte un popularizēšana, 
kultūras satura pieejamības 
nodrošināšana plašai 
sabiedrībai

L-5-6-3

Informācijas pieejamības nodrošināšana par 
muzeja krājumu, veicot digitalizāciju un 
Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga un 
datubāzes "Ventspils hronika" tālāku attīstību

2023.-2027. Ventspils muzejs - PB; VB; ES 
finansējums

Informācijas pieejamība 
plašai sabiedrībai par 
Ventspils muzeja krājumu un 
tā popularizēšana

L-5-6-4 Ventspils muzeja infrastruktūras pilnveidošana 2021.-2027. Ventspils muzejs - PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota Ventspils muzeja 
infrastruktūra, t.sk. izbūvēta 
jauna Piejūras brīvdabas 
muzeja ēka un laivu nojumes

L-5-6-5

Ventspils muzeja organizēto ikgadējo vizuālās 
mākslas - glezniecības, grafikas plenēru un 
keramikas simpozija starptautiskās kapacitātes 
palielināšana

2021.-2027. Ventspils muzejs - PB; VB; ES 
finansējums

Kultūrvides attīstība un 
radošuma veicināšana

L-5-5

Saglabāt un popularizēt latviešu, 
lībiešu, ventiņu un citu tautu 

kultūras identitāti nākamajām 
paaudzēm kā nemateriālo 

kultūras mantojumu

L-5-6 Attīstīt Ventspils muzeja  
infrastruktūru un piedāvājumu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-6-6

Sadarbības veicināšana ar izglītības iestādēm 
un mūžizglītības institūcijām, attīstot 
muzejpedagoģisko piedāvājumu radošam 
formālās un neformālās izglītības atbalstam

2021.-2027. Ventspils muzejs Izglītības pārvalde PB; VB; ES 
finansējums

Radoša formālās un 
neformālās izglītības atbalsta 
pieejamība
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-6: Daudzveidīgas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iespējas

L-6-1
Veicināt sporta infrastruktūras 

paplašināšanu dažādu aktivitāšu 
veikšanai ziemas sezonā

L-6-1-1 Sporta infrastruktūras paplašināšana 2023.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils PB; VB; ES 
finansējums

Paplašinātas iekštelpu sporta 
infrastruktūras iespējas, 
piemēram, peldbaseins, 
ledus halle, basketbola halle, 
sporta manēža

L-6-2-1 Iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un jauniešu, 
līdzdalības sporta aktivitātēs sekmēšana Pastāvīgi Sporta pārvalde OC Ventspils; 

Izglītības pārvalde PB; VB
Iedzīvotāji iesaistīti 
daudzpusīgās sporta 
aktivitātēs

L-6-2-2 Sporta bāžu efektīva izmantošana izglītojamo 
sporta nodarbībām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB Nodrošinātas ārpusstundu 
nodarbības skolēniem

L-6-2-3
Sporta objektu un daudzveidīgu sporta 
pasākumu pieejamības nodrošināšana visām 
iedzīvotāju grupām

Regulāri Sporta pārvalde
Sporta klubi; OC 
Ventspils; Izglītības 
pārvalde

PB
Visām iedzīvotāju grupām 
pieejami sporta objekti un 
pasākumi

L-6-2-4 Senioru iesaistīšanās sekmēšana sporta 
aktivitātēs un veselību veicinošos pasākumos Regulāri Sporta pārvalde

Sporta klubi; 
Izglītības pārvalde; 
OC Ventspils

PB Sporta aktivitātēs iesaistīti 
vecāka gadagājuma cilvēki

L-6-3-1 Publiskās infrastruktūras izbūve un pārbūve, 
veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu 2021.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils; 

Komunālā pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota publiskā 
infrastruktūra aktīvam 
dzīvesveidam, piemēram, 
veloceliņi, piedzīvojumu 
parks, rodeļu trase

L-6-3-2 Sporta objektu materiāltehniskā 
nodrošinājuma attīstība

Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils PB; VB
Sporta bāzes nodrošinātas ar 
kvalitatīvu aprīkojumu un 
sporta inventāru

L-6-3-3 Jaunu, inovatīvu aktīvās atpūtas elementu 
ieviešana pilsētā Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils; 

Komunālā pārvalde PB Daudzpusīgi aktīvās atpūtas 
elementi pilsētā

L-6-4-1 Kvalificētu treneru piesaiste Sporta skolā 
"Spars"

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB Piesaistīti kvalificēti treneri

L-6-3
Veikt publiskās infrastruktūras 

izbūvi un pārbūvi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai

L-6-2

Iesaistīt sabiedrību sporta un 
fiziskajās aktivitātēs,  izmantojot 

jau labi iekārtoto sporta 
infrastruktūru un plaši iesaistot 

visas iedzīvotāju grupas, īpaši tās 
mazaktīvo daļu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-6-4-2 Starptautiskai darbībai paredzētās sporta 
infrastruktūras atjaunošana un paplašināšana 2022.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils PB; VB

Starptautiskiem 
noteikumiem atbilstošas 
sporta bāzes, t.sk. futbola 
stadions, vieglatlētikas 
stadions, BMX trase, 
mototrase u.c.

L-6-4-3

Pilsētas sporta un veselīga dzīvesveida iespēju 
popularizēšana dažādām mērķa grupām 
(sporta organizācijām, sporta veidu 
federācijām)

Pastāvīgi Sporta pārvalde

OC Ventspils; Sporta 
klubi; Sporta 
pārvalde; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; Cits 
finansējums

Ventspils sporta bāzes 
izmanto arī citu pilsētu un 
valstu sportisti (nometņu, 
sacensību, konferenču u.c. 
pasākumu rīkošanai)

L-6-4-4
Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas 
braucienu organizēšana treneriem un sporta 
darbiniekiem

Regulāri Izglītības pārvalde Sporta pārvalde; OC 
Ventspils PB; VB

Sporta organizēšanā 
iesaistītā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšana

L-6-5-1 Augstas klases sportistu sagatavošanas centra 
attīstība 2021.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils; 

Izglītības pārvalde
VB; PB; Cits 
finansējums

Attīstīta sportistu 
sagatavošanas centra 
infrastruktūra un 
materiāltehniskā bāze

L-6-5-2 Atbalsts augstas klases sportistiem un 
komandām Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils

PB; VB; Cits 
finansējums (t.sk. 
LOK; LOV; sporta 
federācijas)

Augsti sportistu sasniegumi 
starptautiskā arēnā

L-6-6 Veicināt valsts atbalstu Ventspils 
Nacionālajām sporta bāzēm L-6-6-1

Sporta institūciju aktīva darbība dažādās 
organizācijās, piedalīšanās nacionālās sporta 
politikas veidošanā

Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils PB; VB; Cits 
finansējums

Nodrošināta līdzdalība valsts 
sporta politikas veidošanā un 
dokumentu sagatavošanā

L-6-5

Atbalstīt augstas klases 
sportistus un profesionālos 

sporta klubus, sekmējot 
Ventspils vārda nešanu valstī un 

pasaulē

Nodrošināt sporta 
infrastruktūras attīstību, t.sk. 

atjaunot esošo sporta 
infrastruktūru un paplašināt to 

starptautiskai darbībai

L-6-4
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-1-1-1 Organizēt īres dzīvojamu māju jaunbūvju 
projektu līdzfinansēšanas konkursus Ventspilī Regulāri Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa - PB; VB
Organizēts līdzfinansēšanas 
konkurss. Uzbūvētas jaunas īres 
dzīvojamas mājas.

V-1-1-2

Grantu programmas organizēšana dzīvojamā 
fonda atjaunošanai Vecpilsētā, pieļaujot 
darījumu funkciju ēku izvietošanu pirmajos 
stāvos

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa APN PB; ES finansējums; VB Atjaunots  dzīvojamais fonds  

Vecpilsētā

V-1-1-3 Piedalīšanās valsts mājokļu politikas 
dokumentu izstrādē Pastāvīgi Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa Juridiskā nodaļa; VNĪ PB; VB Sniegti priekšlikumi valsts 
mājokļu politikai

V-1-1-4 Īres māju būvniecības veicināšana 2021.-2027. VNĪ - PB; VB; ES finansējums Jaunas īres mājas

V-1-1-5 Jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecība 2021.-2027. VNĪ - PB; VB; ES finansējums Jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas

V-1-2-1 Dzīvojamā fonda energoefektivitātes 
paaugstināšanas veicināšana Pastāvīgi Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa BAI; VNĪ PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Paaugstināta dzīvojamā fonda 
energoefektivitāte

V-1-2-2
Daudzīvokļu dzīvojamo ēku teritoriju 
labiekārtošanas pašvaldības atbalsta 
programmas turpināšana

Pastāvīgi Komunālā pārvalde - PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Labiekārtotas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku teritorijas

V-1-2-3
Dzīvojamo māju pieslēgšanās veicināšana 
pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības 
tīkiem

2021.-2027. ŪDEKA -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Jauni dzīvojamo māju pieslēgumi 
pilsētas centralizētajiem 
ūdensaimniecības tīkliem

V-1-2-4 Dzīvojamo māju pieslēgšanās veicināšana 
pilsētas centralizētajai siltumapgādei 2021.-2027. Ventspils siltums -

KSB; PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Jauni dzīvojamo māju pieslēgumi 
pilsētas centralizētajai 
siltumapgādei

V-1: Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība

V-1-1

Veicināt un atbalstīt ilgtspējīgu, 
zemu ekspluatācijas un 

būvniecības izmaksu mājokļu 
būvniecību un atjaunošanu 

Ventspilī

Paaugstināt mājokļu kvalitāti, 
modernizējot un uzlabojot 

mājokļu energoefektivitāti un 
pieejamību

V-1-2
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-1-2-5

Informatīvu un izglītojošu pasākumu veikšana 
Ventspils iedzīvotājiem par 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
un individuālās mājās, to iespējamiem 
finansējuma avotiem, kā arī ieguvumiem, ko 
tie sniedz

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VNĪ; Pilsētas 
mārketinga nodaļa PB; VB; ES finansējums Veikti informatīvi un izglītojoši 

pasākumi par energoefektivitāti 

V-1-3-1
Atbalsta sniegšanas turpināšana 
uzaicinātajiem speciālistiem, piedāvājot izīrēt 
pašvaldības dzīvojamo fondu

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa Dzīvokļu nodaļa PB; VB

Pilsētas dzīvojamajā fondā dzīvi 
uzākušie jaunie speciālisti (IKT, 
izglītības, veselības aprūpes, 
apstrādes rūpniecības u.c. 
jomās)

V-1-3-2 Budžeta tipa dzīvojamā fonda piedāvāšana 
jauniešiem un daudzbērnu ģimenēm 2021.-2027. Dzīvokļu nodaļa VNĪ PB; VB; ES finansējums

Pašvaldības dzīvojamajā fondā 
dzīvi uzsākušie jaunieši un 
daudzbērnu ģimenes

V-1-4-1
Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda 
tehniskā izpēte un aktuālā stāvokļa 
novērtēšana

Pastāvīgi Dzīvokļu nodaļa VNĪ PB Veikts Ventspils mājokļu aktuālā 
stāvokļa novērtējums

V-1-4-2
Mājokļu nojaukšana vai renovācija atbilstoši 
tehniskās izpētes rezultātiem un to 
ekspluatācijas laikam

2021.-2027. Dzīvokļu nodaļa VNĪ PB; VB; ES finansējums Realizēti mājokļu nojaukšanas 
vai renovācijas projekti

V-2-1-1 Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu 
piesaiste ārstniecības procesa nodrošināšanai Pastāvīgi

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums Piesaistīti augsti kvalificēti 
medicīnas speciālisti

V-2-1-2
Kompleksa atbalsta piedāvājuma 
nodrošināšana jaunajiem medicīnas 
speciālistiem, lai uzsāktu darbu Ventspilī

Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Kompleksa piedāvājuma 
(dzīvojamais fonds u.c.)  
pieejamība jaunajiem medicīnas 
speciālistiem

V-2-1-3 Medicīnas personāla kvalifikācijas 
paaugstināšana un apmācību organizēšana Pastāvīgi

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta medicīnas 
personāla kvalifikācija

V-1-4

Aktualizēt kopējo mājokļu 
situāciju administratīvajā 

teritorijā un tuvākajā apkaimē, 
kā arī pašvaldības īpašumā un 

valdījumā

V-2-1 Nodrošināt optimālu ārstniecības 
personu skaitu veselības aprūpes 
pakalpojumu sektorā un atbalstīt 
esošā personāla kompetences un 

prasmju paaugstināšanu

V-2: Kvalitatīva veselības aprūpe

V-1-3 Sekmēt pieprasījuma veidošanos 
pēc mūsdienīga dzīvojamā fonda
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-2-1-4
Sadarbība ar plašāku augstskolu loku prakses 
vietu nodrošināšanai, izglītības ieguvei un 
pieredzes apmaiņai (t.sk. ārzemēs)

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Nodrošinātas prakses vietas 
medicīnas speciālistiem

V-2-1-5
Pētniecības projektu realizēšana sadarbībā ar 
plašāku mācību iestāžu loku, kas specializējas 
medicīnā

Pastāvīgi Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca - KSB; VB; ES finansējums Realizēti pētniecības projekti 

medicīnā

V-2-2-1

Ārstniecības iestāžu infrastruktūras, t.sk. 
energoefektivitātes paaugstināšanas, vides 
pieejamības un materiāltehniskās bāzes, 
uzlabošana

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Uzlabota ārstniecības iestāžu 
infrastruktūras un 
materiāltehniskā bāze

V-2-2-2 Rehabilitācijas profila attīstība 2023.-2027. Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca - KSB; VB; ES finansējums

Palielināts rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsts un 
pieejamība

V-2-2-3
Iedzīvotāju iesaiste IKT rīku lietošanā, kas 
saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu 
saņemšanu

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums Attīstītas IKT un informācijas 
sistēmas veselības nozarē

V-2-2-4 Iedzīvotāju iesaiste IKT rīku lietošanā, kas 
saistīti ar veselības aprūpi Pastāvīgi Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca Ventspils poliklīnika KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta IKT rīku, kas saistīti 
ar veselības aprūpi, lietošana 

V-2-2-5

Sadarbības attīstīšana ar citām nacionālajam 
un ārvalstu ārstniecības iestādēm 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un 
kompetences pārnesei

2021.-2027. Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca Ventspils poliklīnika KSB; VB; ES finansējums

Notikuši sadarbības pasākumi. 
Pārnesti praktiskie uzlabojumi 
esošajos pakalpojumos.

V-2-2-6 Bērnu veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstīšana 2021.-2027. Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca Ventspils poliklīnika KSB; VB; ES finansējums

Ieviesti jauni veselības aprūpes 
pakalpojumi bērniem, 
nodrošināta bērniem draudzīga 
infrastruktūra

V-2-3 Veikt pasākumus veselības krīžu 
novēršanai un pārvarēšanai V-2-3-1 Pasākumi epidemioloģiskās drošības 

uzlabošanai un veselības krīžu pārvarēšanai 2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta epidemioloģiskā 
drošība, novērstas vai mazinātas 
veselības krīžu sekas

V-2-2 Nodrošināt veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanu, 

jaunu metožu ieviešanu un esošo 
ārstniecības metožu uzlabošanu, 

veicinot digitālo tehnoloģiju 
plašāku izmantošanu veselības 

aprūpē
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-2-4-1 Pacientu e-reģistrācijas sistēmas 
pilnveidošana 2021.-2022.

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Pacientu e-reģistrācjas sistēma 
tiek maksimāli izmantota, lai 
veiktu pierakstu pie speciālistiem

V-2-4-2

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 
popularizēšana un pilnveidošana, 
atgriezeniskās saites starp pakalpojumu 
sniedzējiem un pacientiem saņemšanas 
nodrošināšana

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

Pilsētas mārketinga 
nodaļa KSB; PB; ES finansējums

Sniegta informācija iedzīvotājiem 
par pakalpojumu pieejamību, 
zināms pacientu viedoklis par 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju darbību

V-2-4-3

Izstrādāt un ieviest kompleksu veselības 
pārbaužu risinājumu, lai noteiktu pacienta 
vispārējo veselības stāvokli un savlaicīgi 
novērstu dažādas saslimšanas

2021.-2027. Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca KSB; VB; ES finansējums

Pacientiem pieejams komplekss 
veselības pārbaužu risinājums , 
kas nodrošina vispārējo veselības 
pārbaudi un diagnostiku

V-2-5-1 Iedzīvotājus izglītojošu un informējošu 
pasākumu izveide par veselīgu dzīves veidu Pastāvīgi

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Nodrošināta iedzīvotāju 
izglītošana par veselīgu dzīves 
veidu

V-2-5-2 Veselības profilakses pasākumu sekmēšana 2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums Pieejami veselības profilakses 
pakalpojumi

V-2-6

Sekmēt atsevišķu veselības 
pakalpojumu specializāciju, lai 

Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca būtu konkurētspējīga 

nacionālā un starptautiskā līmenī

V-2-6-1
Mugurkaula ķirurģijas, rehabilitācijas, 
oftalmoloģijas, hemodialīzes, 
otorinolaringoloģijas pakalpojumu attīstība

Pastāvīgi Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca - KSB; VB; ES finansējums Specializētu veselības 

pakalpojumu piejamība

V-3-1-1
Darbinieku apmācības un profesionālās 
kvalfikācijas paaugstināšana (t.sk. supervīzija) 
Sociālā dienesta un NVO strādājošajiem

Pastāvīgi Sociālais dienests - PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Paaugstināta kvalifikācija sociālā 
dienesta un NVO darbiniekiem

V-3-1-2 Attālinātās pakalpojumu sniegšanas 
ieviešanas veicināšana 2021.-2027. Sociālais dienests VDC PB; VB; ES finansējums Attālinātu sociālo pakalpojumu 

pieejamība

V-2-5
Iesaistīt iedzīvotājus veselību 

veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumos

V-2-4

Izveidot modernu un ērti 
lietojamu pakalpojumu  

saņemšanas modeli 
Ziemeļkurzemes reģionālajā 

slimnīcā un Ventspils poliklīnikā

V-3: Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
V-3-1 Paaugstināt Sociālā dienesta un 

bāriņtiesas efektivitāti
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
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Atbildīgā 
institūcija/ 
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Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-3-1-3 Sociālā dienesta materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana 2021.-2027. Sociālais dienests - PB; VB Pilnveidota sociālā dienesta 

materiāli tehniskā bāze

V-3-1-4 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
datu bāzes attīstīšana Regulāri Sociālais dienests - PB; VB; ES finansējums Pilnveidota sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības datu bāze

V-3-2

Ieviest ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu bāreņu 
un bez vecāku gādības palikušu 

bērnu ārpusģimenes aprūpei

V-3-2-1
Ģimeniskai videi pietuvinātas bērnu 
ārpusģimenes aprūpes institūcijas 
izveidošana

2021.-2027. Sociālais dienests Bāriņtiesa PB; VB; ES finansējums Izveidota bērnu ārpusģimenes 
aprūpes institūcija
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-3-3-1
Kvalitatīvu pansionāta pakalpojumu 
attīstīšana un jauna, moderna pansionāta 
izbūve, piesaistot privāto finansējumu

2021.-2027. Sociālais dienests - VB; PB; Cits finansējums Kvalitatīvu pansionāta 
pakalpojumu pieejamība

V-3-3-2 Pakalpojuma - aprūpe mājās - ieviešana 2021.-2027. Sociālais dienests - VB; PB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Pakapojuma- aprūpe mājās- 
pieejamība

V-3-4-1
Dažādu atstumto grupu iekļaušanās 
pasākumi, tai skaitā nodarbinātības 
sekmēšana

Pastāvīgi Sociālais dienests Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa PB; VB; ES finansējums

Notikuši iekļaušanas pasākumi. 
Sabiedrībā integrētas atstumtās 
grupas

V-3-4-2 Sociālo uzņēmumu veidošanās atbalsts un 
sekmēšana Pastāvīgi Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa Sociālais dienests PB; VB; ES finansējums
Sniegti atbalsta pasākumi sociālo 
uzņēmēmumu veidošanai. 
Izveidoti sociālie uzņēmumi.

V-3-4-3 Vides pielāgošana personu ar kustības 
traucējumiem vajadzībām Regulāri Sociālais dienests VNĪ; Komunālā 

pārvalde PB; VB; ES finansējums
Veikti vides pielāgojumi personu 
ar kustību traucējumiem 
vajadzībām

V-3-5 Pilnveidot sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu pieejamību V-3-5-1

Dienas aprūpes centra pakalpojumu 
attīstīšana bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem

2021.-2027. Sociālais dienests

Atbalsta centrs 
ģimenēm un 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām 
“Cimdiņš”

PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Dienas aprūpes centra 
pakalpojumu pieejamība

V-3-6-1
Atbalsta pasākumu, piemēram, apmācību, 
atbalsta grupu, nodrošināšana aizbildņiem, 
audžuģimenēm un adoptētājiem

2021.-2027. Bāriņtiesa Sociālais dienests; 
NVO PB; VB; ES finansējums

Atbalsta pasākumu pieejamība 
aizbildņiem, audžuģimenēm un 
adoptētājiem

V-3-6-2
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
uzņemšanas veicināšana audžuģimenēs un 
pie aizbildņiem

2021.-2027. Bāriņtiesa Sociālais dienests; 
NVO PB; VB; ES finansējums

Bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu uzņemšana 
audžuģimenēs un pie aizbildņiem

V-3-6-3
Sociāli - psiholoģiska atbalsta nodrošināšana 
jauniešiem, kuriem izbeigta ārpusģimenes 
aprūpe

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums Sociāli - psiholoģiska atbalsta 
pieejamība jauniešiem

V-3-7-1

Kvalitatīva sociālā darba un asistenta 
pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm ar 
bērniem, kurās netiek nodrošināti bērnu 
audzināšanai labvēlīgi apstākļi vai arī 
vecākiem ģimenē nav sociālās prasmes bērnu 
audzināšanā

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums Kvalitatīva sociālā darba 
pakalpojumu pieejamība

V-3-3

Nodrošināt uz individuālām 
vajadzībām vērstu sociālo 

pakalpojumu pieejamību un 
sociālās inovācijas pakalpojumu 

nodrošināšanu senioriem

V-3-4

Veicināt no sociālajiem 
pabalstiem atkarīgo un 

darbspējas vecumā esošo 
iedzīvotāju motivāciju iesaistīties 

darba tirgū

Pilnveidot ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojuma - pie aizbildņa un 

audžuģimenē - kvalitāti, 
nodrošinot bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem ģimenisku 
vidi

V-3-6

V-3-7 Pilnveidot abalsta sistēmu 
ģimenēm ar bērniem un veicināt 

to labklājību
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
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institūcija/ 
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Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-3-7-2

Mediācijas, psihosociālo atbalsta grupu u.c. 
pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm ar 
bērniem, kurās netiek nodrošināti bērnu 
audzināšanai labvēlīgi apstākļi vai arī 
vecākiem ģimenē nav sociālās prasmes bērnu 
audzināšanā

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums
Mediācijas, psihosociālo atbalsta 
grupu u.c. pakalpojumu 
pieejamība

V-3-8-1
Paplašināt atbalsta veidus daudzbērnu 
ģimenēm sadarbībā ar valsts iestādēm un 
uzņēmējiem

2021.-2027. Sociālais dienests Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa PB; VB; ES finansējums

Paplašināti atbalsta veidi 
daudzbērnu ģimenēm  
(dzīvojamo māju subsidēšana, 
vecāku uzņēmējdarbības 
atbalstīšana u.c.)

V-3-8-2 Pilsētas infrastruktūras pielāgošana un 
papildināšana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN; Sociālais 

dienests PB; VB; ES finansējums Pielāgota un papildināta pilsētas 
infrastruktūra

V-3-8-3

Koordinēta informācijas pieejamība vienuviet 
par esošo piedāvājumu pilsētā - spēļu 
laukumi dzīvojamo māju iekšpagalmos, 
aktivitātes un pasākumi Bērnu pilsētiņā, 
bērnu parkā "Fantāzija", Piedzīvojumu parkā 
un citos izklaides objektos

2021.-2027. Sociālais dienests Komunālā pārvalde PB
Pieejama informācija par 
ģimenēm ar bērniem esošo 
piedāvājumu pilsētā

V-3-9-1
Sociālo pakalpojumu klāsta daudzveidošana, 
alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšana 
dažādām mērķa grupām

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums Daudzveidīgu sociālo 
pakalpojumu pieejamība

V-3-9-2 Sociālās palīdzības nodrošināšana personām, 
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums Sociālās palīdzības pieejamība 

personām, kurām trūkst līdzekļu

V-4-1-1

Iesaistīšanās sarunās ar valdību un Satiksmes 
ministriju par iespēju izvērtēt ātruma 
palielināšanu atsevišķos posmos uz šosejas 
Ventspils-Rīga

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa - PB; VB

Izvērtētas ātruma palielināšanas 
iespējas atsevišķos posmos uz 
šosejas Ventspils-Rīga

V-4-1-2
Iesaistīšanās sarunās ar valdību un Satiksmes 
ministriju par ātrgaitas dzelzceļa savienojumu 
ar Rīgu

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa - PB; VB

Izvērtētas ātrgaitas dzelzceļa 
savienojuma izveidošanas 
iespējas

V-3-8
Turpināt programmas "Ventspils - 

Mazulim draudzīga pilsēta" 
īstenošanu

V-3-9

Operatīvi, savlaicīgi un efektīvi 
nodrošināt pilsētas iedzīvotājus 

ar sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību

V-4: Ilgtspējīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tās vietējās un reģionālās sasniedzamības, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība
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Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-1-3

Iesaistīšanās sarunās ar Ventspils brīvostas 
pārvaldi sekmējot jūras līniju, t.sk. kravas 
kuģu un pasažieru prāmju līniju, 
paplašināšanu

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa - PB; VB Izvērtētas jūras līniju 

paplašināšanas iespējas

V-4-1-4

Iesaistīšanās sarunās ar valdību un Satiksmes 
ministriju par Ventspils lidlauka attīstību un 
sertificēšanu neregulāriem gaisa 
pārvadājumiem (komerciāliem gaisa 
pārvadājumiem)

2021.-2027. Ventspils lidosta Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa KSB; PB Izvērtētas neregulāru gaisa 

pārvadājumu iespējas

V-4-1-5
Ventspils lidlauka sertificēšana neregulāriem 
gaisa pārvadājumiem (komerciāliem gaisa 
pārvadājumiem)

2024.-2027. Ventspils lidosta - KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Sertificēts lidlauks neregulāriem 
gaisa pārvadājumiem

V-4-2-1
Ventspils infrastruktūras TEN-T tīkla 
savienojumu attīstība, alternatīvu kravas ceļu 
izbūve, pārbūve un modernizācija 

2021.-2027. Komunālā pārvalde VBP PB; VB; ES finansējums Izbūvētas un pārbūvētas pilsētas 
ielas TEN-T tīkla vajadzībām 

V-4-2-2 Ielu, ceļu pārbūve un atjaunošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB Uzlabots ielu, ceļu segums

V-4-2-3
Esošo veloceliņu infrastruktūras 
paplašināšana, izbūvējot jaunus, kā arī 
nodrošinot veloceliņu tīkla savienojumus

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Uzlabota veloceliņu 
infrastruktūra

V-4-2-4 Satiksmes drošības uzlabojumi pilsētas ielās 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Uzlabota satiksmes drošība

V-4-2-5 Auto stāvlaukumu un autostāvvietu izbūve 
un pilnveidošana atbilstoši pieprasījumam 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Izbūvētas auto stāvvietas

V-4-3-1

Apsvērt iespēju veidot "zaļos koridorus", kas 
iekļauj veloceliņus un sabiedrisko transportu 
un nodrošina pilsētas savienojumus ar 
attālākajām apkaimēm un lauku teritorijām

2021.-2027. APN Komunālā pārvalde PB; VB; ES finansējums Izvērtētas iespējas "zaļo 
koridoru" ieviešanai

V-4-3-2 Jaunās apbūves teritoriju sasaiste ar pilsētas 
ielu tīklu 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB Sasaistītas jauno apbūvju 

teritorijas ar pilsētas tīklu

V-4-3
Nodrošināt jaunu pilsētas 

apbūves teritoriju sasaisti ar 
pilsētas ielu tīklu

V-4-1 Aktīva līdzdalība valsts 
plānošanas pasākumos

V-4-2

Attīstīt drošu autoceļu un ielu 
infrastruktūru, t.sk. ieviešot 

gudros risinājumus, attīstot TEN-
T tīkla infrastruktūru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-4-1
Videi draudzīga sabiedriskā transporta 
nodrošināšana Ventspils pilsētas maršrutu 
tīklā

2021.-2027. Ventspils reiss Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa KSB; VB; ES finansējums Videi draudzīga sabiedriskā 

transporta pieejamība

V-4-4-2
Alternatīvo energoresursu pieejamības 
nodrošināšana, t.sk. uzlādes un uzpildes 
infrastruktūras izveide un uzturēšana

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN; Ventspils reiss PB; VB; ES finansējums Alternatīvo energoresursu 
pieejamība

V-4-4-3
Videi draudzīga un ekonomiski izdevīga 
transporta nodrošināšana pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās

2021.-2027. Izpilddirektors
Pašvaldības iestādes 
un 
kapitālsabiedrības

PB; VB; ES finansējums

Iegādāti elektroautomobiļi 
pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību autoparka 
nomaiņai 

V-4-5-1 Pieturu labiekārtošana un attīstība atbilstoši 
maršruta tīkla attīstībai 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN; Ventspils reiss PB; VB; KSB Labiekārtotas pieturas

V-4-5-2
Elektroniskās audio un vizuālās informācijas 
sistēmas pilnveidošana pilsētas un 
tālsatiksmes autobusos

2021.-2027. Ventspils reiss - KSB; VB; ES finansējums
Pilnveidota elektroniskās audio 
un vizuālās informācijas sistēma 
autobusos

V-4-5-3 Transporta biļešu sistēmas pilnveidošana (e-
biļete) 2021.-2027. Ventspils reiss VDC; Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa KSB; VB; ES finansējums Attīstīta transporta e-biļešu 
sistēma 

V-4-5-4
Regulāru aptauju veikšana kursēšanas grafika 
un maršruta aktualizēšanai atbilstoši 
pilsētnieku mainīgajām vajadzībām

Regulāri Ventspils reiss Pilsētas mārketinga 
nodaļa KSB; ES finansējums

Veiktas aptaujas. Sabiedriskā 
transporta pieejamība atbilstoši 
pilsētnieku vajadzībām.

V-4-5-5 Informācijas pasniegšanas uzlabošana par 
autotransporta kustības grafikiem Pastāvīgi Ventspils reiss - KSB; ES finansējums Saprotamāki autotransporta 

kustības grafiki

V-4-5-6 Starppašvaldību savienojuma izveides 
veicināšana 2021.-2027. Ekonomikas un 

iepirkumu nodaļa

APN; Komunālā 
pārvalde; Ventspils 
reiss

PB; VB; ES finansējums Izveidots jauns starppašavldību 
savienojums

V-4-5-7 Sabiedriskā transporta tīkla attīstība Pastāvīgi Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa Ventspils reiss PB; VB; ES finansējums Aktualizēts sabiedriskā 

transporta tīkls

V-4-5-8 Mobilitātes (pārsēšanās) punktu izveidošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN, Ventspils reiss PB; VB; ES finansējums Izveidoti mobilitātes 
(pārsiešanas) punkti

V-4-6-1 Gājēju pārēju aprīkošana ar apgaismojumu 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Apgaismotas gājēju pārejas

V-4-6-2

Ielu apgaismojuma modernizācija, uzlabojot 
ieslēgšanas, izslēgšanas, laika kontroli, 
gaismas intensitātes maiņas iespējas, lai 
samazinātu elektroenerģijas patēriņu un 
uzturēšanas izdevumus

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Uzlabots esošais ielu 
apgaismojums

V-4-5 Veicināt reģionālā un pilsētas 
sabiedriskā transporta attīstību, 
ņemot vērā Kurzemes attīstības 

centru funkcionālo tīklu

V-4-6
Pakāpeniska moderna 
apgaismojuma izveide/ 

pilnveidošana

Pilnveidot transporta sistēmu, lai 
palielinātu videi draudzīgu 
transportlīdzekļu lietošanu

V-4-4
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1.REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-6-3 Jauna ielu apgaismojuma izveide vietās, kur 
tas nav ierīkots 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Paplašināts apgaismoto vietu 

loks

V-5-1-1 Brīvpieejas tīkla un lietu interneta risinājumu 
ieviešana 2021.-2027. VDC - PB; VB; ES finansējums Ieviesti brīvpieejas tīkla un lietu 

interneta risinājumi

V-5-1-2 Informatīvo un interaktīvo ekrānu, norāžu un 
stendu sistēmas pilnveidošana 2021.-2027. VDC

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums
Uzlaboti informatīvie un 
interaktīvie ekrāni, norādes un 
stendu sistēmas 

V-5-2-1
Brīvdabas pasākumu norises vietu 
atjaunošana, modernizēšana un 
labiekārtošana

2021.-2027. Komunālā pārvalde Kultūras centrs PB Labiekārtotas brīvdabas 
pasākumu norises vietas

V-5-2-2 Aktīvās atpūtas objektu veidošana pilsētas 
zaļajā zonā 2021.-2027. Komunālā pārvalde Sporta pārvalde PB; VB; ES finansējums Izveidoti aktīvās atpūtas objekti

V-5-2-3 Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras 
pilnveidošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde TIC PB; VB; ES finansējums

Uzlabota Baltijas jūras piekrastes 
infrastruktūra, t.sk. vides 
pieejamības uzlabošana, vējā 
sapūsto smilšu ierobežošanas 
pasākumu veikšana, smilšu 
norakšana no kāpas Ventspils 
pilsētas pludmales centrālajā 
daļā un pie Dienvidu mola

V-5-2-4 Ūdensmalu plašāka izmantošana 
iedzīvotājiem pievilcīgas vides veidošanā 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums

Labiekārtotas ūdensmalu 
teritorijas un atpūtas objekti. 
Plašāka ūdensmalu pieejamība 
iedzīvotājiem, t.sk. iedzīvotājiem 
ar kustību traucējumiem

V-5-2-5 Degradēto teritoriju un īpašumu sakārtošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums Sakārtotas degradētās teritorijas

V-5-3

Attīstīt un efektīvi izmantot 
esošo kultūras infrastruktūru un 
investēt jaunas infrastruktūras 

radīšanā

V-5-3-1 Kultūras mantojuma objektu atjaunošana un 
saglabāšana 2021.-2027. VNĪ APN; Ventspils 

muzejs
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Atjaunoti kultūrvēsturiskie 
objekti, t.sk. Livonijas ordeņa 
pils, Amatu māja u.c.

V-5-2 Veidot aktīvās atpūtas objektus 
pilsētas zaļajā zonā un 

infrastruktūrā

V-5-1 Veidot un plānveidīgi ieviest 
viedo pilsētu risinājumus

V-5: Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-5-4-1 Plūdu risku samazināšanas pasākumu 
veikšana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Veikti plūdu risku samazināšanas 

pasākumi

V-5-4-2 Meliorācijas sistēmas sakārtošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde - PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums Sakārtota meliorācijas sistēma

V-5-4-3 Brīvpieejas dzeramā ūdens krānu uzstādīšana 
publiskās vietās 2021.-2027. Komunālā pārvalde ŪDEKA PB; VB; ES finansējums; 

Cits finansējums
Publiskās vietās uzstādīti 
brīvpiejas dzeramā ūdens krāni

V-5-5 Uzlabot un paplašināt pilsētas 
kapu saimniecību V-5-5-1 Kapu teritorijas paplašināšana, 

infrastruktūras pilnveidošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde VLK PB; VB; ES finansējums Paplašināta kapu teritorija un 
uzlabota infrastruktūra

V-5-6-1
Pilsētas vizuālā tēla pastāvīga uzlabošana un 
papildināšana ar dažādiem pilsētvides 
elementiem

Pastāvīgi Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Uzlabots pilsētas vizuālais tēls

V-5-6-2 Pastāvīgas inovācijas pilsētas ziedu rotā un 
apstādījumos Pastāvīgi Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums; 

Cits finansējums
Ieviesti inovatīvi pilsētas ziedu 
rotas un apstādījumu risinājumi

V-5-7-1 Sabiedrisko un darījumu funkciju veicināšana 
Vecpilsētā 2021.-2027. APN Komunālā pārvalde; 

VNĪ; Kultūras centrs PB; VB; ES finansējums

Uzlabotas sabiedriskās funkcijas 
Vecpilsētā  (gājēju un velosipēdu 
zonu veidošana, sasaiste ar 
krastmalu, sabiedrisko 
pasākumu norises vietu 
iekārtošana, biznesa funkciju 
atbalstīšana u.c.)

V-5-7-2 Auto apstāšanās vietu un stāvvietu 
pilnveidošana un attīstība 2021.-2027. APN Komunālā pārvalde PB; VB; ES finansējums Pieejams pietiekams 

autostāvvietu skaits

V-6-1-1 Sadzīves atkritumu poligona "Pentuļi" 
infrastruktūras pilnveidošana 2021.-2024. VLK - KSB; ES finansējums Attīstīta sadzīves atkritumu 

poligona "Pentuļi" infrastruktūra

V-5-6 Veidot iedzīvotājiem un tūristiem 
pievilcīgas pilsētas dizainu

V-5-7 Veidot Vecpilsētu par "pilsētas 
sabiedrisko un darījumu centru"

V-5-4

Mazināt klimata pārmaiņu 
ietekmi, īstenojot pielāgošanās 
klimata pārmaiņām pasākumus 
un panākot materiāltehniskā un 
infrastruktūras nodrošinājuma 

uzlabojumus

V-6: Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-6-1-2

Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas izveide 
un pilnveidošana, tostarp nodrošinot šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu un  atkritumu 
dalītās savākšanas punktu darbību, 
infrastruktūras nodrošināšanu un attīstību, 
t.sk. iekļaušanos valstī izviedotajā 
iepakojuma depozīta sistēmā un bioloģisko 
un tekstila atkritumu dalītas vākšanas 
sistēmas izveide

Regulāri VLK Komunālā pārvalde KSB; PB; ES finansējums Attīsīta atkritumu dalītas 
savākšanas sistēma

V-6-1-3
Kompostēšanas vietas izveide (paredzēta 
parku, dārzu, t.sk. kapu atkritumu, 
kompostēšanai)

2021.-2024. VLK APN KSB; ES finansējums Kompostēšanas vietas 
pieejamība

V-6-1-4

Sabiedrības informēšana par pārtikas 
atkritumu rašanas novēršanu atbilstoši 
Atkritumu apsaimiekošanas valsts plānu 
2021.-2028.gadam

2021.-2027. VLK VUN KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Īstenoti informātīvi pasākumi 
pārtikas atkritumu rašanas 
novēršanai

V-6-2-1 Iedzīvotāju izglītošana par nepieciešamību 
šķirot atkritumus Regulāri VLK

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Izglītības 
pārvalde

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Veikti izglītošanas pasākumi. 
Iedzīvotāju informētība par 
atkritumu šķirošanu

V-6-2-2

Kampaņu veidošana ar mērķi samazināt 
apglabājamo atkritumu daudzumu 
(piemēram, Zero Waste jeb nulles atkritumu 
konceptu, atkritumu dalīto vākšanu, 
kompostēšanu u.c.)

Regulāri VLK
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; VUN; 
Izglītības pārvalde

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Veiktas informatīvās kampaņas 
u.c. pasākumi. Iedzīvotāju 
informētība par atkritumu 
daudzuma samazināšanas 
nepieciešamību

V-6-2-3
Nepiegružošanas pasākumu, t.sk. kampaņu 
"Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes", īstenošana 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās  

Pastāvīgi VUN VLK; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums; 
cits finansējums

Īstenoti nepiegružošanas 
pasākumi īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās 

V-6-3
Sadarboties ar Ventspils novada 

pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas jomā

V-6-3-1
Kopīgas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas pilnveide un uzturēšana ar Ventspils 
novadu

2021.-2027. Izpilddirektors

VLK; Ventspils 
novada pašvaldība; 
KPN; Juridiskā 
nodaļa; Ekonomikas 
un iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES finansējums Izveidota kopīga institūcija ar 
Ventspils novadu

V-7-1-1 Putekļu, smaku un kaitīgo vielu monitoringa 
sistēmas nodrošināšana  Pastāvīgi VBP Piesārņojošo 

darbību operatori PB; VB; ES finansējums Veikts putekļu, smaku un kaitīgo 
vielu monitorings

V-6-1

Turpināt samazināt atkritumu 
rašanos un apglabājamo 
atkritumu daudzumu un 

palielināt atkritumu pārstrādes 
un reģenerācijas īpatsvaru

V-6-2

Veicināt sabiedrības uzvedības 
modeļu un paradumu maiņu, kā 

arī veidot izpratni par vidi un 
ilgtspējīgu dabas resursu 

apsaimniekošanu

V-7: Augsta vides kvalitāte
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-1-2 Politikas plānošanas dokumentu īstenošanas 
monitorings vides jomā Pastāvīgi VUN - PB

Veikts politikas plānošanas 
dokumentu īstenošanas 
monitorings. Sniegti priekšlikumi 
par dokumentu saturu.

V-7-1-3 Līdzdarbība valsts monitoringa sistēmas 
nodrošināšanā Pastāvīgi VUN - PB; VB; ES finansējums Nodrošināts atbalsts valsts 

monitoringa sistēmas darbībai

V-7-1-4
Videi draudzīgas uzņēmējdarbības 
veicināšana un videi draudzīgas 
uzņēmējdarbības tēla veidošana

Reizi 2-3 gados VUN
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Ekonomikas 
un iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES finansējums

Uzņēmumu informēšana par 
videi draudzīga uzņēmuma tēlu. 
Videi draudzīga uzņēmējdarbība 
pilsētā.

V-7-1-5
Sabiedrisko apspriešanu nodrošināšana 
sakarā ar operatoru piesārņojošo darbību 
atļaujām 

Pastāvīgi VUN Piesārņojošo 
darbību operatori PB; VB; ES finansējums Iedzīvotāji iesaiste lēmumu 

pieņemšanā

V-7-1-6
Aprites ekonomikas principu ieviešana 
pilsētvides plānošanā un resursu 
izmantošanā, zaļo iepirkumu īstenošana

Pastāvīgi A.Ābele
Pašvaldības iestādes 
un 
kapitālsabiedrības

PB; VB; ES finansējums

Ieviesti aprites ekonomikas 
principi pilsētvides plānošanā un 
resursu izmantošanā, īstenoti 
zaļie iepirkumi, sniegti 
profesionālās konsultācijas, 
īstenotas apmācības 
programmas

V-7-1-7
Iespēju izvērtēšana pašvaldības atbalsta 
sniegšanai aprites ekonomikas jomas 
projektu īstenošanai

2022.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VUN; VLK PB, cits finansējums

Izvērtēta iespēja pašvaldības 
atbalsta sniegšanai aprites 
ekonomikas projektu īstenošanai

V-7-1-8

Rīcības plāna izstrādāšana pašvaldības 
teritoriju vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas 
nodrošināšanai, t.sk. izvērtējot pašvaldības 
atbalsta sniegšanu vēsturiski piesārņoto vietu 
sanācijas un revitalizācijas pasākumu 
īstenošanai

2021.-2027. VUN Komunālā pārvalde, 
APN PB; VB; ES finansējums

Izstrādāts Rīcības plāns 
pašvaldības teritoriju vēsturiski 
piesārņoto vietu sanācijas 
nodrošināšanai

V-7-1-9

Pasākumu īstenošana jūras piegružojuma, 
kas rodas uz sauszemes, mazināšanai, 
sanitarās infrastruktūras nodrošināšana jūras 
piekrastē un iekšzemes dabas tūrisma 
objektos

2021.-2027. VUN Komunālā pārvalde, 
VLK

PB; VB; ES finansējums, cits 
finansējums

Mazināts jūras piegružojums uz 
sauszemes, nodrošināta sanitarā 
infrastruktūra jūras piekrastē un 
iekšzemes dabas tūrisma 
objektos

V-7-1-10
Tabakas izstrādājumiem paredzētas 
atkritumu tvertņu izvietošana publiskās 
vietās, kurās atļauts smēķēt

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums, cits 
finansējums

Pilsētā izvietotas papildus 
atkritumu tvertnes tabakas 
izstrādājumiem 

V-7-1

Izmantojot pašvaldības rīcībā 
esošos instrumentus, veicināt 

piesārņojuma novēršanas 
pasākumus, izmantot iegūtos 

datus esošās situācijas analīzei, 
plānošanai un piesārņojošo 
darbību operatīvai vadībai
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-2-1 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  dabas 
aizsardzības plāna izstrāde un īstenošana 2021.-2027. VUN Komunālā pārvalde; 

APN
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Izstrādāts un īstenots Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas  
dabas aizsardzības plāns

V-7-2-2

Dabas resursu izmantošanas sekmēšana 
tūrisma un rekreācijas attīstībā atbilstoši 
prasībām attiecībā uz īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju uzturēšanu un vides 
aizsardzību

2021.-2027. TIC Komunālā pārvalde; 
APN PB; VB; ES finansējums

Dabas resursu iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumā

V-7-3-1
Sabiedrības informēšana un izglītošana par 
aktuāliem vides jautājumiem, t.sk. par jūras 
piegružošanu

Pastāvīgi VUN
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums

Veikti informēšanas un 
izglītošanas pasākumi. 
Paaugstināta sabiedrības vides 
apziņa.

V-7-3-2
Sadarbība ar NVO, t.sk. Vides izglītības fondu, 
iesaistoties Ekoskolu un citās vides izglītības 
kustībās

Pastāvīgi VUN Komunālā pārvalde; 
Izglītības pārvalde PB; VB; ES finansējums Attīstīta Ekoskolas un citu vides 

izglītības kustību darbība

V-7-3-3 Platformas izveidošana labai piekrastes 
sakopšanas praksei 2021.-2027. Komunālā pārvalde

VUN; 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Izveidota platforma labai 
piekrastes sakopšanas praksei, 
tajā skaitā par pašvaldību un 
iedzīvotāju veikto pludmales un 
upju krastu attīrīšanu, kā arī 
jūras ūdeņu attīrīšanu, arī ostās, 
jahtu ostās un iekšzemes ūdeņos 
sadarbībā ar attiecīgajām 
nozarēm un institūcijām, t.sk. 
attīstītas labākās tehnoloģijas un 
metodes attīrīšanai no jūra un 
piekrastes piegružojuma

V-7-4-1
Nepieciešamo pasākumu veikšana atbilstoši 
FEE (Starptautiskais vides izglītības fonds) 
vadītās Zilā karoga kustības kritērijiem

Pastāvīgi VUN

Komunālā pārvalde; 
Pašvaldības policija; 
Izglītības pārvalde; 
TIC

PB; VB; ES finansējums Veikti pasākumi Zilā karoga 
kustības kritēriju izpildīšanai

V-7-4-2 Ikgadējās Zilā karoga balvas iegūšana 
Ventspils pilsētas pludmalei Pastāvīgi VUN

Komunālā pārvalde; 
Pašvaldības policija; 
Izglītības pārvalde; 
TIC

PB Zilais karogs pludmalē

V-7-2
Realizēt aizsargājamo biotopu un 

sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanas pasākumus

V-7-4 Nodrošināt dalību Zilā karoga 
kustībā

V-7-3

Paaugstināt sabiedrības vides 
apziņu ("zaļo" domāšanu un 
rīcības) un realizēt veselīgu, 
dabai draudzīgu dzīvesveidu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-5

Veicināt ilgtspējīgas enerģētikas 
sektora attīstību un mazināt 

klimata pārmaiņas V-7-5-1
Plānošanas dokumenta izstrāde ilgtspējīgas 
enerģētikas sektora attīstības veicināšanai un 
klimata pārmaiņu mazināšanai

2021.-2027. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VUN; Būvniecības 
kvalitātes kontroles 
nodaļa; Ventspils 
siltums; ŪDEKA; VLK; 
VNĪ; Ventspils reiss

PB; VB; ES finansējums
Izstrādāts Ventspils pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plāns
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-1 Attīstīt  pašvaldību pakalpojumu 
ēku energoefektivitāti V-8-1-1 Pašvaldības īpašumā esošo ēku atjaunošana 

energoefektivitātes paaugstināšanai 2021.-2027.

Izpilddirektors; 
Pašvaldības iestādes 
un 
kapitālsabiedrības 

- KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta energoefektivitāte 
pašvaldības ēkās

V-8-2-1 Siltuma zudumu īpatsvara samazināšana 
centralizētajā siltumapgādes sistēmā 2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums

Veiktas darbības siltuma zudumu 
īpatsvara samazināšanai. 
Samazināts siltuma zudumu 
īpatsvars centralizētajā sistēmā

V-8-2-2 Attīstīt mūsdienīgu siltumenerģijas uzskaites 
sistēmu 2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums Attīstīta mūsdienīga 

siltumenerģijas uzskaites sistēma

V-8-2-3
Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes 
avotu efektivitātes uzlabošana un 
modernizācija

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums Uzlabota centralizētās 
siltumapgādes avotu efektivitāte

V-8-2-4

Jaunas centralizētās siltumapgādes 
infrastruktūras izbūve, t.sk. esošajās un 
jaunajās individuālās apbūves teritorijās, 
ražošanas teritorijās u.c.

2021.-2027. Ventspils siltums VUN KSB; VB; ES finansējums

Atjaunota centralizētās 
siltumapgādes infrastruktūra 
apbūves teritorijās, ražošanas 
teritorijās u.c.

V-8-2-5 Siltumapgādes iekšējo sistēmu rekonstrukcija 
un modernizācija 2021.-2027. VNĪ - KSB; VB; ES finansējums Modernizētas siltumapgādes 

iekšējās sistēmas

V-8-2-6
Informatīvais un finansiālais atbalsts jaunu 
klientu pieslēgumu veicināšanai 
centralizētajai siltumapgādei

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums Klientu skaita pieaugums

V-8-2-7
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un 
citu energoefektivitātes pasākumu 
veicināšana centralizētajā siltumapgādē

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums
Uzlaboti energoefektivitātes 
rādītāji, samazinot elektrības 
patēriņu

V-8-3

Veikt sabiedrību izglītojošus 
pasākumus, lai veicinātu 

sabiedrības, t.sk. skolēnu un 
studentu, izpratni par 

centralizētās siltumapgādes 
izdevīgumu

V-8-3-1
Sabiedrību izglītojošu pasākumu 
organizēšana par centralizētās siltumapgādes 
izdevīgumu

Pastāvīgi Ventspils siltums Izglītības pārvalde KSB; VB; ES finansējums
Notikuši izglītojošie pasākumi. 
Iedzīvotāju informētība par 
siltumapgādes procesiem

Turpināt investīcijas centralizētās 
siltumapgādes tīkla 

paplašināšanā un modernizācijā
V-8-2

V-8: Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-4

Turpināt informēšanas 
pasākumus iedzīvotājiem par 

centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 

priekšrocībām un to pozitīvo 
ietekmi uz apkārtējo vidi un 

dzīves kvalitāti

V-8-4-1
Sabiedrības informētības līmeņa 
palielināšana, sabiedrību izglītojošu 
pasākumu veicināšana

Pastāvīgi ŪDEKA - KSB; ES finansējums

Notikuši izglītojošie pasākumi. 
Iedzīvotāju informētība par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu darbību, ietekmi uz 
apkārtējo vidi un cilvēka 
veselību.

V-8-5-1 Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas 
pasākumu uzlabošana 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Uzlaboti notekūdeņu 
savākšanas, novadīšanas un 
energoefektivitātes pasākumi, 
atjaunoti vai izbūvēti 
kanalizācijas tīkli 

V-8-5-2 Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstība 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Uzlaboti notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesi un 
energoefektivitāte

V-8-5-3

Ūdens zudumu īpatsvara samazināšana 
centralizētajā sistēmā, pārbūvējot  
ūdensapgādes tīklus un izbūvējot jaunus 
tīklus

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB

Veiktas darbības ūdens zudumu 
īpatsvara samazināšanai. 
Samazināts ūdens zudumu 
īpatsvars centralizētajā sistēmā

V-8-5-4 Esošo novecojušo tehnoloģisko iekārtu un 
tīklu apkalpošanas transporta atjaunošana 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Atjaunotas NAI un citas 
tehnoloģiskās iekārtas un 
nomainītas novecojušās tīklu 
apkalpošanas iekārtas

V-8-5-5 Mācības ūdensapgādes uzturētājiem 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; ES finansējums Veiktas apmācības

V-8-5-6
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un 
citu energoefektivitātes pasākumu 
veicināšana centralizētajā ūdenssaimniecībā

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Uzlaboti energoefektivitātes 
rādītāji, samazinot elektrības 
patēriņu, veikta Saules 
elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu uzstādīšana 

V-8-6-1

Ekonomiski pamatotu ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve publiskā 
sektora un citiem pilsētas objektiem un 
mājsaimniecībām rajonos, kur nav pieejami 
centralizētie pakalpojumi, māju pievadu 
izbūve

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Palielināta ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu 
pieejamība

V-8-5

V-8-6

Attīstīt ekonomiski pamatotu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību publiskā sektora un 

citiem pilsētas objektiem un 

Veicināt ilgtspējīgu 
ūdenssaimniecību, tai skaitā 

attīstot infrastruktūru, veicinot 
energoefektivitāti, ieviešot AER 

tehnoloģijas un nodrošinot 
notekūdeņu dūņu efektīvu 

apsaimniekošanu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-6-2

Faktisko ūdensvada un kanalizācijas 
pieslēgumu veicināšana (darbs ar 
potenciāliem klientiem, kam ir iespēja lietot 
centralizētus ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, bet kas vēl to nav izmantojuši)

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta ūdensvada un 
kanalizācijas pieslēgumu 
izmantošana

V-9-1-1 Pašvaldības policijas darbinieku profesionālā 
pilnveidošana 2021.-2027. Pašvaldības policija - PB; VB; ES finansējums Paaugstināta policijas darbinieku 

kompetence

V-9-1-2 Pašvaldības policijas materiāli tehniskās 
bāzes (t.sk. ekipējuma) pilnveidošana 2021.-2027. Pašvaldības policija - PB; VB Uzlabota pašvaldības policijas 

materiāli tehniskā bāze

V-9-1-3 Sabiedrības izglītošanas kampaņu 
organizēšana Pastāvīgi Pašvaldības policija Pilsētas mārketinga 

nodaļa PB; VB; ES finansējums
Organizēti preventīvi sabiedrības 
drošības pasākumi  (izglītošana, 
kampaņas u.c.)

V-9-1-4

Iekšējo - Ventas upes, Būšnieku ezera un 
piekrastes ūdens akvatorijas un zvejas 
kontrole Ventspils pilsētas administratīvajā 
teritorijā

Pastāvīgi Pašvaldības policija Valsts policija; Valsts 
vides dienests PB; VB Veikta iekšējā un piekrastes 

ūdens akvatorija kontrole

V-9-1-5 Pašvaldības policijas ēku infrastruktūras 
atjaunošana un uzturēšana 2021.-2027. Pašvaldības policija VNĪ PB; VB; ES finansējums Atjaunota pašvaldības policijas 

ēku infrastruktūra

V-9-1-6 Kontrolēt Ventspils pilsētas saistošo 
noteikumu ievērošanu Pastāvīgi Pašvaldības policija - PB; VB; ES finansējums

Veikti kontroles pasākumi. 
Ievēroti Ventspils pilsētas 
saistošie noteikumi.

V-9-1-7 Atbalsts uzņēmējiem apsekojot komersantu 
un VBP pieguļošās teritorijas 2021.-2027. Pašvaldības policija - Komersantu un VBP 

budžets; ES finansējums

Nodrošināta sabiedriskā kārtība 
komersantu un VBP pieguļošajā 
teritorijā

citiem pilsētas objektiem un 
mājsaimniecībām

V-9-1
Stiprināt Ventspils pilsētas 

Pašvaldības policijas reaģēšanas 
spējas

V-9: Pašvaldības un valsts sadarbība drošības un kārtības nodrošināšanā
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods Uzdevums Pasākuma 
kods Pasākums Izpildes 

periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-9-1-8 Publiskās videonovērošanas sistēmas 
pilnveide 2021.-2027. Pašvaldības policija VDC; Komunālā 

pārvalde PB; VB; ES finansējums Uzlabota videonovērošanas 
sistēma

V-9-2-1 Pludmales glābšanas dienesta darbības 
pilnveidošana Pastāvīgi Pašvaldības policija Komunālā pārvalde PB; VB; ES finansējums Uzlabota ūdens glabšanas 

dienestu darbība

V-9-2-2

Pludmales glābšanas dienesta 
materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras 
pilnveidošanai, lai nodrošinātu tā pilnvērtīgu 
darbību

2021.-2027. Pašvaldības policija Komunālā pārvalde PB; VB Izveidota jauna glābšanas 
stacijas ēka

V-9-3-1
Profilakses lietu iekārtošana un uzvedības 
sociālās korekcijas programmu bērniem 
izstrādāšana

Pastāvīgi Pašvaldības policija

Bāriņtiesa; Sociālais 
dienests; Izglītības 
pārvalde; Valsts 
policija; Valsts 
probācijas dienests

PB; VB; ES finansējums Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-3-2
Preventīvā darba veikšana izglītības iestādēs, 
tai skaitā PII, kā arī individuāli ar bērniem un 
viņu vecākiem

Pastāvīgi Pašvaldības policija Izglītības pārvalde PB; VB; ES finansējums Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-3-3 Dalība izglītojoši informatīvos pasākumos ar 
bērniem, vecākiem un pedagogiem Pastāvīgi Pašvaldības policija Izglītības pārvalde PB; VB; ES finansējums Samazināts likumpārkāpumu 

skaits nepilngādīgu vidū

V-9-3-4 Profilaktiskā darba veikšana ar sociālā riska 
ģimenēm Pastāvīgi Pašvaldības policija Sociālais dienests; 

Bāriņtiesa PB; VB; ES finansējums Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-4
Sadarboties ar Ventspils novada 

pašvaldību un VUGD civilās 
aizsardzības jomā

V-9-4-1 Ventspils pilsētas domes delēģēto uzdevumu 
izpilde 2021.-2027. Pašvaldības policija Ventspils novada 

pašvaldība PB; VB Veikti Ventspils pilsētas domes 
deleģētie uzdevumi

V-9-5
Aktīvi sadarboties ar valsts 

institūcijām drošības un kārtības 
nodrošināšanā

V-9-5-1 Sadarbība ar valsts policiju, VUGD u.c. 
institūcijām Pastāvīgi Pašvaldības policija

Valsts policija; 
Drošības policija; 
VUGD; Zemessardze; 
Robežsardze

PB; VB; ES finansējums Nodrošināta drošība un kārtība

V-9-2 Veicināt pludmales glābšanas 
dienesta attīstību

V-9-3 Veikt likumpārkāpumu 
profilakses darbu ar bērniem
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VVP un VNP kopīgās 
stratēģijas mērķis Kopīgais RV

Uzdevuma 
kods Uzdevums

Pasākuma 
kods Pasākums

Izpildes 
periods

Atbildīgā institūcija/ 
struktūrvienība

Līdzatbildīgā institūcija (‐
as)/ struktūrvienība (‐as)

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.1.

Nodrošināt augsti 
kvalificētus, kompetentus 
un uz izcilību orientētus 
pedagogus 1.1.1.

Sadarbība profesionālās pilnveides kursu 
organizēšanā izglītības iestāžu darbinieku 
kvalifikācijas celšanai Regulāri

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Notikuši pedagogu 
un izglītības 
darbinieku 
profesionālās 
pilnveides kursi

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.1.

Nodrošināt augsti 
kvalificētus, kompetentus 
un uz izcilību orientētus 
pedagogus 1.1.2.

Regulāras informācijas un pieredzes 
apmaiņas nodrošināšana starp izglītības 
iestādēm Regulāri

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes PB

Semināri, darbnīcas 
un konferences. 
Pieredzes apmaiņas 
vizītes starp pilsētas 
un novada izglītības 
iestādēm

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.1.

Nodrošināt augsti 
kvalificētus, kompetentus 
un uz izcilību orientētus 
pedagogus 1.1.3.

Sadarbība kvalitatīva metodiskā darba 
organizēšanā Regulāri

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes PB

Pedagogu dalība 
"Ideju terminālos"

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.2.

Nodrošināt mūsdienīgu, 
kvalitatīvu un uz darba 
tirgū augsti novērtētu 
prasmju attīstīšanu 
orientētu izglītības 
piedāvājumu 1.2.1.

Vienotu vadlīniju izstrāde kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanā 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
Izglītības pārvalde VATP; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Iesaistīto izglītības 
iestāžu skaits

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.2.

Nodrošināt mūsdienīgu, 
kvalitatīvu un uz darba 
tirgū augsti novērtētu 
prasmju attīstīšanu 
orientētu izglītības 
piedāvājumu 1.2.2.

Sadarbība karjeras izglītības un 
uzņēmējdarbības spēju attīstīšanas 
jautājumos 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
Izglītības pārvalde VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Iesaistīto izglītības 
iestāžu skaits

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.3.

Atbalstīt ikviena 
izglītojamā izaugsmi 1.3.1. Sadarbība darbā ar talantīgajiem skolēniem Regulāri

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
Izglītības pārvalde Izglītības iestādes; VDC PB

Popularizēts skolas 
"Gudrinieks" 
piedāvājums un 
skolēnu dalība tajā

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.3.

Atbalstīt ikviena 
izglītojamā izaugsmi 1.3.2.

Sadarbība iekļaujošās izglītības jautājumu 
risināšanā Regulāri

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
Izglītības pārvalde Izglītības iestādes

PB; VB; ES 
finansējums

Notikuši pieredzes 
apmaiņas pasākumi 
par iekļaujošās 
izglītības 
jautājumiem

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada kopīgais rīcības plāns 2021.‐2027.gadam
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SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.3.

Atbalstīt ikviena 
izglītojamā izaugsmi 1.3.3. Sadarbība mūžizglītības pasākumu rīkošanā 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
Izglītības pārvalde VATP; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Jaunradītas darba 
vietas

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.3.

Atbalstīt ikviena 
izglītojamā izaugsmi 1.3.4.

Sadarbība jaunatnes lietu jautājumu 
risināšanā un pasākumu rīkošanā Regulāri

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes

PB; VB; ES 
finansējums

Izstrādāta un 
realizēta jaunatnes 
darbinieku 
sadarbības 
programma

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.3.

Atbalstīt ikviena 
izglītojamā izaugsmi 1.3.5.

Sadarbība bērnu tiesību jautājumu 
risināšanā un apmācību rīkošanā

Pēc 
nepieciešamī
bas

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes

PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti bērnu 
tiesību aizsardzības 
kursi

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.4.

Organizēt ilgtspējīgu un 
efektīvu izglītības sistēmas 
un resursu pārvaldību 1.4.1.

Vienota valsts pārbaudes darbu 
organizēšana MK noteiktajā kārtībā

Atbilstoši 
valsts 
pārbaudes 
darbu 
grafikiem

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes PB

Realizēti valsts 
pārbaudes darbi 
atbilstoši MK 
noteikumiem

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.4.

Organizēt ilgtspējīgu un 
efektīvu izglītības sistēmas 
un resursu pārvaldību 1.4.2.

Vienota valsts olimpiāžu, konkursu un skašu 
koordinēšana un organizēšana

Atbilstoši 
grafikiem

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes PB

Kopīgi realizēti valsts 
olimpiāžu, konkursu 
un skašu plānotie 
pasākumi.

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV1 Mūsdienīga un pietiekama 
visu pakāpju izglītība 1.4.

Organizēt ilgtspējīgu un 
efektīvu izglītības sistēmas 
un resursu pārvaldību 1.4.3.

Vienota pedagoģiski medicīniskās komisijas 
darba organizēšana

Pēc 
nepieciešamī
bas

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde Izglītības iestādes PB

Veikti sadarbības 
pasākumi 
pedagoģiski 
medicīniskā komisija 
darbā

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.1.

Pilnveidot un modernizēt 
kultūras pakalpojumu 
piedāvājumu 2.1.1.

Kultūras infrastruktūras attīstības un 
izmantošanas koordinācija 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Kultūras centrs, 
Ventspils novada 
Kultūras nodaļa

Ventspils valstspilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes; NVO PB

Pilnveidots kultūras 
pasākumu 
piedāvājums
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SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.2.

Saglabāt un popularizēt 
latviešu, lībiešu, ventiņu 
un citu tautu kultūras 
identitāti nākamajām 
paaudzēm kā nemateriālo 
kultūras mantojumu 2.2.1.

Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana 2021.‐2027.

Ventspils Muzejs, 
Ventspils novada 
Kultūras nodaļa

Ventspils valstspilsētas 
Kultūras centrs; Ventspils 
bibliotēka; 
novadpētniecības 
ekspozīcijas kuratori; NVO; 
izglītības iestādes; kultūras 
iestādes

PB; VB; ES 
finansējums

Latviešu, lībiešu, 
ventiņu tradīciju 
saglabāšana un 
popularizēšana

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.2.

Saglabāt un popularizēt 
latviešu, lībiešu, ventiņu 
un citu tautu kultūras 
identitāti nākamajām 
paaudzēm kā nemateriālo 
kultūras mantojumu 2.2.2.

Amatiermākslas kultūrtūrisma 
koordinēšana un popularizēšana 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Kultūras centrs, 
Ventspils novada 
Kultūras nodaļa

Kultūras iestādes; NVO; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes; TIC PB

Sniegts atbalsts 
amatiermākslas 
kultūrtūrisma 
koordinēšanai un 
popularizēšanai

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.2.

Saglabāt un popularizēt 
latviešu, lībiešu, ventiņu 
un citu tautu kultūras 
identitāti nākamajām 
paaudzēm kā nemateriālo 
kultūras mantojumu 2.2.3. Kultūrtūrisma koordinēšana 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Kultūras centrs, 
Ventspils novada 
Kultūras nodaļa

Kultūras iestādes; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes; NVO; TIC PB

Informācija sociālajos 
tīklos, tīmekļa 
vietnēs, dažādi 
reklāmas materiāli

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.2.

Saglabāt un popularizēt 
latviešu, lībiešu, ventiņu 
un citu tautu kultūras 
identitāti nākamajām 
paaudzēm kā nemateriālo 
kultūras mantojumu 2.2.4.

Sadarbība ES un citu alternatīvu avotu 
līdzfinansējuma piesaistei, kā arī racionālā 
izmantošana kopīgo projektu īstenošanai un 
kultūras produkta pieejamībai 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Kultūras centrs, 
Ventspils novada 
Kultūras nodaļa

Ventspils valstspilsētas 
Attīstības pārvalde; 
Ventspils valstspilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes; NVO

PB; VB; ES 
finansējums

Baltijas mēroga 
tūrisma galamērķa 
tālāka attīstība. 
Atjaunoti 
kultūrvēsturiskie 
objekti.

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.3.

Pilnveidot un modernizēt 
kultūras pakalpojumu 
piedāvājumu 2.3.1.

Privātā sektora loma kultūras produktu 
piedāvājuma veidošanā, savstarpējā 
sadarbība. 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Kultūras centrs, 
Ventspils novada 
Kultūras nodaļa n/i PB

Paplašināti 
iedzīvotāju un 
uzņēmēju iesaistes 
mehānismi

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV3 Sabiedrībai tuva un 
sadarbībā balstīta pārvalde 3.1.

Veicināt e‐pakalpojumu 
izmantošanu dažādu 
sabiedrības grupu vidū 3.1.1.

Iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošana ar 
pārvaldes un bibliotēkas darbinieku atbalstu 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde

Ventspils bibliotēka; 
Ventspils nvoada 
bibliotēkas; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Sadarbības pasākumi 
ar bibliotēkām. 
Aptuveni 40% no 
iedzīvotāju skaita ir 
uzlabotas digitālās 
prasmes.

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV3 Sabiedrībai tuva un 
sadarbībā balstīta pārvalde 3.2.

Pilnveidot pašvaldību 
sadarbību 3.2.1. Sadarbība Zaļā kursa ieviešanā 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izpilddirektors; 
Ventspils novada 
Izpilddirektors

Ventspils valstspilsētas 
Attīstības pārvalde; 
Ventspils novada Attīstības 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Pilsētā un novadā 
īstenoti kopīgi 
projekti, ievērojot 
Eiropas Zaļo kursu 

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV3 Sabiedrībai tuva un 
sadarbībā balstīta pārvalde 3.3.

Pilnveidot pašvaldību 
sadarbību 3.3.1.

Sadarbības līgumu slēgšana tēmās, kur 
identificētas sadarbības iespējas 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izpilddirektors; 
Ventspils novada 
Izpilddirektors n/i PB

Noslēgti sadarbības 
līgumi izglītības jomā, 
kultūras jomā, 
tūrisma jomā, vides 
jomā u.c. jomās.

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV3 Sabiedrībai tuva un 
sadarbībā balstīta pārvalde 3.4.

Pilnveidot pašvaldību 
sadarbību 3.4.1. Sadarbība Zaļā kursa ieviešanā 2021.‐2024.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izpilddirektors; 
Ventspils novada 
Izpilddirektors VATP

PB; VB; ES 
finansējums Atbalstīti uzņēmumi
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SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV4 Progresīvi sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība 4.1.

Operatīvi, savlaicīgi un 
efektīvi nodrošināt pilsētas 
iedzīvotājus ar sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību 4.1.1.

Iedzīvotāju vajadzību praktiskā apzināšana, 
lai definētu, kādi pakalpojumi ir 
nepieciešami 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Sociālais dienests; 
Ventspils novada 
Sociālais dienests NVO PB

Reizi gadā veikta 
iedzīvotāju aptauja, 
lai izzinātu sociālās 
vajadzības

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV4 Progresīvi sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība 4.2.

Pilnveidot sabiedrībā 
balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību 4.2.1.

Sociālo pakalpojumu piedāvājuma 
paplašināšana un attīstība (piemēram, 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
bērniem ar FT un personām ar GRT), 
nevalstisko organizāciju stiprināšana 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Sociālais dienests; 
Ventspils novada 
Sociālais dienests

NVO; Ventspils novada 
Attīstības nodaļa; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Izveidots ģimeniskai 
videi pietuvināts 
sociālās aprūpes 
pakalpojums 
senioriem; Izveidots 
pakalpojums Radošās 
darbnīcas bērniem ar 
FT un pilngadīgām 
personām ar GRT; 
Izveidots 
pakalpojums Aprūpe 
mājās bērniem ar 
smagiem FT; 
Izveidots sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojums 
bērniem ar FT un 
pilngadīgām 
personām ar GRT

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV4 Progresīvi sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība 4.3.

Nodrošināt uz 
individuālām vajadzībām 
vērstu sociālo 
pakalpojumu pieejamību 
un sociālās inovācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšanu senioriem 4.3.1.

Sociālās aprūpes pakalpojumu centru (t.sk. 
pansionātu) attīstība 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Sociālais dienests; 
Ventspils novada 
Sociālais dienests

NVO; Ventspils novada 
Attīstības nodaļa; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Izveidots ģimeniskai 
videi pietuvināts 
sociālās aprūpes 
pakalpojums 
senioriem; Izveidots 
dienas aprūpes 
centra pakalpojums 
personām ar 
demenci

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV4 Progresīvi sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība 4.4.

Paaugstināt Sociālā 
dienesta efektivitāti 4.4.1.

Sociālo dienestu sadarbības attīstība kopīgai 
darbībai pilsētā un novadā 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Sociālais dienests; 
Ventspils novada 
Sociālais dienests n/i PB

Kopīgi organizēts un 
teritoriāli kopīgi 
realizēts pakalpojums 
Aprūpe mājās; 
Optimizēta abu 
pašvaldību teritorijās 
pieejamo pabalstu 
sociālā sistēma

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV4 Progresīvi sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība 4.5.

Pilnveidot atbalsta sistēmu 
ģimenēm ar bērniem un 
veicināt to labklājību 4.5.1.

Nodrošināt kopēju psihologa pakalpojumu 
pieejamību un ģimenes atbalsta centra 
izveidi 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Sociālais dienests; 
Ventspils novada 
Sociālais dienests NVO

PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti jauni 
sociālo pakalpojumu 
sniedzēji (NVO) 
darbam ar ģimenēm 
ar bērniem; Realizēta 
sadarbība ar 
esošajiem 
pakalpojumu 
sniedzējiem (NVO) 
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SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV4 Progresīvi sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība 4.5.

Pilnveidot atbalsta sistēmu 
ģimenēm ar bērniem un 
veicināt to labklājību 4.5.2.

Darbs ar jaunatni un jaunām ģimenēm, lai 
neveidotos gados jauni ilgstošie 
bezdarbnieki 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Sociālais dienests; 
Ventspils novada 
Sociālais dienests

NVO; Ventspils novada 
Bāriņtiesa; Ventspils 
novada pagastu pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota skolēnu 
vasaras 
nodarbinātības 
atbalsta programma

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV5 Daudzveidīgas sportošanas, 
aktīvās atpūtas un augstas klases 
sporta iespējas veselīga 
dzīvesveida veicināšanai 5.1.

Iesaistīt sabiedrību sporta 
un fiziskajās aktivitātēs 5.1.1.

Pašvaldību atbalsts privātajiem sporta 
klubiem, lai sporta pakalpojumiem būtu 
pieejami cilvēkiem 2021.‐2027

Ventspils 
valstspilsētas Sporta 
pārvalde; Ventspils 
novada sporta 
organizatori

Sporta klubi; Izglītības 
iestādes; Ventspils novada 
pagastu pārvaldes PB

Pašvaldības atbalsts 
jauniešiem un viņu 
ģimenēm  nodarbību 
pieejamības 
nodrošināšanā 
atbilstoši interesēm 
sporta klubos

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV5 Daudzveidīgas sportošanas, 
aktīvās atpūtas un augstas klases 
sporta iespējas veselīga 
dzīvesveida veicināšanai 5.2.

Veikt publiskās 
infrastruktūras izbūvi un 
pārbūvi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai 5.2.1.

Sadarbība velotaku, skriešanas taku un 
pārgājienu celiņu izveidošanā tūrisma 
veicināšanai. 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas Sporta 
pārvalde; Ventspils 
novada sporta 
organizatori

Sporta klubi; Ventspils 
novada pagastu pārvaldes; 
Ventspils valstspilsētas 
Attīstības pārvalde; 
Ventspils novada Attīstības 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Publiskās 
infrastruktūras 
pakalpojumu 
paplašināšana

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV5 Daudzveidīgas sportošanas, 
aktīvās atpūtas un augstas klases 
sporta iespējas veselīga 
dzīvesveida veicināšanai 5.3.

Nodrošināt sporta 
infrastruktūras attīstibu 5.3.1.

Sadarbība mototrases izmantošanā 
Ventspils novada teritorijā 2022.

Ventspils 
valstspilsētas Sporta 
pārvalde; Ventspils 
novada sporta 
organizatori

Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada Popes 
pagasta pārvalde PB

Sadarbībā pilnveidota 
moto trase Popē, kas 
nodrošina iespējas 
motosporta kluba 
"Rodeo" sportistiem 
un interesentiem 
treniņiem un 
sacensībām ap 50 
dalībniekiem

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība RV6 Kvalitatīva veselības aprūpe 6.1.

Veicināt digitālo 
tehnoloģiju plašāku 
izmantošanu veselības 
aprūpē 6.1.1.

Iedzīvotāju iesaiste IKT rīku lietošanā, kas 
saistīti ar veselības aprūpi 2024.

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika n/i

PB; VB; ES 
finansējums

Medicīnas 
izmeklējumu iekārtu 
savienošana ar 
digitālo vidi, tādējadi 
nodrošinot 
pacientiem rezultātu 
saņemšanu e‐vidē

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība RV6 Kvalitatīva veselības aprūpe 6.2.

Nodrošināt optimālu 
ārstniecības personu 
skaitu veselības aprūpes 
pakalpojumu sektorā 6.2.1.

Jaunu ģimenes ārstu piesaiste pilsētā un 
novadā, piedāvājot dažādus atbalsta 
instrumentus 2022.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
pašvaldība; Ventspils 
novada pašvaldība n/i

PB; VB; ES 
finansējums

Sagatavots 
piedāvājums jaunu 
ģimenes ārstu 
piesaistei. Piesaistīti 
jauni ģimenes ārsti.

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība RV6 Kvalitatīva veselības aprūpe 6.3.

Iesaistīt iedzīvotājus 
veselības veicināšanas un 
slimību profilakses 
pasākumos 6.3.1.

Sadarbība informatīvo pasākumu veikšanā 
par veselības un sporta integrāciju, 
piemēram, veselības stāvokļa diagnostiku 
un atbilstošām fiziskajām aktivitātēm 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils novada 
izglītības pārvalde; 
Ventspils 
valstspilsētas Sporta 
pārvalde; Ventspils 
novada sporta 
organizatori

Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca; Ventspils 
poliklīnika; Ventspils 
novada pagastu pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Dalība pilsētas un/vai 
novada mēroga 
sporta un veselīgu 
dzīvesveidu 
veicinošos 
pasākumos vismaz 1 
x gadā
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SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai

RV7 Kvalitatīvu un komfortablu 
mājokļu un nekustamā īpašuma 
attīstība 7.1.

Paaugstināt mājokļu 
kvalitāti, modernizējot un 
uzlabojot mājokļu 
energoefektivitāti un 
pieejamību 7.1.1.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes veicināšana (kopīgu 
semināru organizēšana, iedzīvotāju 
informēšana) 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
SIA "VNK Serviss"; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa

Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti kopīgi 
semināri par 
energoefektivitāti. 
Pilsetas un novada 
iedzīvotāji ir 
informēti par 
energoefektivitātes 
veicinošiem 
pasākumiem.

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai RV8 Augsta vides kvalitāte 8.1.

Realizēt aizsargājamo 
biotopu un sugu 
aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanas pasākumus 8.1.1.

Sadarbība dabas aizsardzības teritoriju 
apsaimniekošanā attiecībā uz piekrasti, 
Ventas upi Pastāvīgi

Ventspils 
valstspilsētas Vides 
uzraudzības nodaļa; 
Ventspils novada 
pašvaldība

Ventspils novada 
Nekustamo īpašumu 
nodaļa; nekustamo 
īpašumu īpašnieki; Dabas 
aizsardzības pārvalde; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Pasākumi, 
aizsargājamo 
teritoriju platība

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai RV8 Augsta vides kvalitāte 8.2.

Realizēt kopīgu darbību 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
jautājumos 8.2.1.

Kopīgas sadarbības institūcijas izveidošana 
atkritumu apsaimniekošanas jomā Pastāvīgi

Ventspils domes 
administrācijas Vides 
uzraudzības nodaļa; 
Ventspils novada 
pašvaldība

Ventspils novada 
Nekustamo īpašumu 
nodaļa; nekustamo 
īpašumu īpašnieki; Dabas 
aizsardzības pārvalde; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa; 
Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Pasākumi, 
aizsargājamo 
teritoriju platība

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai RV8 Augsta vides kvalitāte 8.2.

Realizēt kopīgu darbību 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
jautājumos 8.2.2.

Atkritumu apsaimniekošanas 
Ziemeļkurzemes reģionālā plāna izstrāde 
sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētu, Talsu 
novadu, Kuldīgas novadu un Tukuma 
novadu 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
pašvaldības 
 Izpilddirektors; 
Ventspils novada 
pašvaldības 
Izpilddirektors n/a PB

Izveidota kopīga 
institūcija atkritumu 
apsaimniekošanas 
jomā

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai

RV9 Ilgtspējīgas transporta 
infrastruktūras un mobilitātes 
iespēju attīstība 9.1.

Attīstīt drošu autoceļu un 
ielu infrastruktūru 9.1.1.

Sadarbība pilsētas un novada veloceliņu 
savienojumu izbūvē 2021.‐2027.

Ventspils 
valstpilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa

Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Veloceliņa 
turpinājums pa Talsu 
ielu no Būšnieku 
ezera peldvietas līdz 
Kolkas ceļa 
krustojumam; 
Robežu ielas 
veloceliņa 
turpinājums no 
Packules ielas līdz 
robežai un līdz 
Tārgales pagastam

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai

RV10 Ērts pievilcīgs, inovatīvs 
publiskās ārtelpas 
labiekārtojums 10.1.

Veidot aktīvās atpūtas 
objektus 10.1.1.

Aktīvās atpūtas infrastruktūras 
pilnveidošana piejūras teritorijā 2021.‐2027.

Ventspils 
valstpilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa

Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Pludmales attīstīšana 
un pieeja jūrai no 
militārā skatu torņa, 
militārā mantojuma 
apskates objektu 
izveidošana no 
Ventspils robežas 
Užavas virzienā 
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SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai

RV11 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 11.1.

Aktīvi sadarboties ar valsts 
institūcijām drošības un 
kārtības nodrošināšanā 11.1.1.

Ventspils novada un Ventspils pilsētas 
sadarbība sabiedriskās kārtības un saistošo 
noteikumu ievērošanas nodrošināšanai 
pilsētā un novadā 2024.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Pašvaldības policija; 
Ventspils novada 
pašvaldība

Valsts policija; Drošības 
policija; VUGD; 
Zemessardze; Robežsardze PB

Nodrošināta 
sabiedriskā kārtība 
un saistošo 
noteikumu 
ievērošana

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai

RV11 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 11.2.

Risināt Civilās aizsardzības 
jautājumus Ventspils 
valstspilsētā un Ventspils 
novadā 11.2.1. Civilās aizsardzības jautājumu risināšana 2022.‐2027.

Ventspils 
valstpilsētas 
Izpilddirektors; 
Ventspils novada 
Izpilddirektors

Ventspils valstspilsētas 
Pašvaldības policija; Valsts 
policija; Drošības policija; 
VUGD; Zemessardze; 
Robežsardze

PB; VB; ES 
finansējums

Kopīga operatīva 
reaģēšana. Sadarbība 
civilās aizsardzības 
jautājumu risināšanā

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.1.

Sekot līdzi Ventspils 
valstspilsētas un Ventspils 
novada uzņēmēju darbības 
aktualitātēm un 
problēmām 12.1.1.

Sinerģijas veicināšana starp uzņēmējiem, 
pašvaldību un izglītības iestādēm, 
piemēram, sadarbība attieksmē pret 
uzņēmējiem gan pilsētā, gan novadā, lai 
attīstību virzītu caur personalizētu izpratni 
par uzņēmēju iespējām un vajadzībām

Lūdzu, 
aizpildīt

Ventspils 
valstpilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa n/i

PB; VB; ES 
finansējums Lūdzu, aizpildīt

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.2.

Attīstīt infrastruktūru 
uzņēmējdarbības 
atbalstam 12.2.1.

Sadarbība publiskās infrastruktūras 
attīstīšanā uzņēmējdarbības atbalstam 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils 
valstspilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa

VATP; VNĪ; SIA "VNK 
Serviss"

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti uzņēmumi, 
jaunradītas darba 
vietas

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.3.

Veicināt iedzīvotāju 
iesaisti uzņēmējdarbībā, 
veidojot atbalsta 
ekosistēmu, kas nodrošina 
biznesa iemaņu apmācības 
un ātru problēmu 
risināšanu 12.3.1.

Ventspils pilsētas Biznesa atbalsta centra  
uzņēmējdarbības atbalsta programmas 
realizācija novadā 2021.‐2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti uzņēmumi, 
jaunradītas darba 
vietas, piesaistīti 
investori

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.4.

Organizēt atbalsta un 
informējošos pasākumus, 
lai ieinteresētu skolēnus 
un jauniešus veidot 
karjeru Ventspils pilsētā 12.4.1.

Sadarbība jauniešu iepazīstināšanā VeA 
studiju programmu un VT profesionālās 
izglītības piedāvājumu, kas veicinātu 
profesijas izvēli un veiksmīgu iekļaušanos 
vietējā darba tirgū 2021.‐2027. VT; VeA

Ventspils valstpilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils novada Attīstības 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Tematiskās tikšanās 
ar Ventspils 
valtspilsētas un 
Ventspils novada 
skolu jauniešiem

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.5.

Veicināt tranzītpilsētas 
pārstruktūrizāciju, turpinot 
pilsētas industrializācijas 
attīstību un nodrošinot 
pievienotās vērtības 
celšanu 12.5.1.

Uzņēmējdarbības attīstība, lai kravas 
veidotos uz vietas pilsētā un novadā un 
tiktu transportētas caur ostu 2021.‐2027. VBP

Ventspils valstpilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils novada Attīstības 
nodaļa; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti uzņēmumi, 
jaunradītas darba 
vietas

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.6.

Popularizēt Ventspils 
valstspilsētas un Ventspils 
novada iespējas, lai 
piesaistītu augstas 
pievienotas vērtībās 
privātās investīcijas 12.6.1.

Sadarbība privātā sektora investoru 
piesaistē 2021.‐2027.

Ventspils 
valstpilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa

Ventspils valstspilsētas 
Mārketinga nodaļa; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti uzņēmumi, 
jaunradītas darba 
vietas
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VVP un VNP kopīgās 
stratēģijas mērķis Kopīgais RV

Uzdevuma 
kods Uzdevums

Pasākuma 
kods Pasākums

Izpildes 
periods

Atbildīgā institūcija/ 
struktūrvienība

Līdzatbildīgā institūcija (‐
as)/ struktūrvienība (‐as)

Finansējuma 
avoti Iznākuma rādītāji

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada kopīgais rīcības plāns 2021.‐2027.gadam

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.7.

Sekot līdzi Ventspils 
pilsētas uzņēmēju 
darbības aktualitātēm un 
problēmām  12.7.1. Sadarbība ekonomiskās aktivitātes izpētē 2022.‐2023.

Ventspils 
valstspilsētas 
Ekonomikas nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa n/i

PB; VB; ES 
finansējums

Veikta izpēte, t.sk. 
Ventspils novada un 
Ventspils 
valstspilsētas 
uzņēmēju aptauja

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV13 Tūrisma attīstība 13.1.

Nodrošināt un atbalstīt 
tūrisma infrastruktūras 
pilnveidošanu un 
paplašināšanu, t.sk. 
mazinot sezonalitātes 
ietekmi, lai veicinātu 
ekonomikas 
transformāciju un 
produktivitātes celšanu 13.1.1.

Sadarbība publisko un ES investīciju 
piesaistē dabas un kultūras mantojumam 
un tūrisma attīstībai, mazinot sezonalitātes 
ietekmi 2022.‐2027.

TIC; Ventspils 
valstspilsētas 
Attīstības pārvalde; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa

Ventspils valstspilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Ventspils novada 
Komunālā nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

�Izveidoti jauni 
tūrisma un apskates 
objekti;

�Izveidota jauna 
visitventspils.com 
mājas lapa

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek 
realizēta digitalizācija un 
viedo tehnoloģiju 
izmantošana, veidots vienots 
piedāvājums investīciju 
piesaistei RV13 Tūrisma attīstība 13.2.

Sadarboties ar tūrisma un 
citām organizācijām un 
pašvaldībām tūrisma 
produktu veidošanā un 
apmeklētāju piesaistē 13.2.1.

Sadarbība jauna tūrisma klastera izveidē, 
izmantojot piekrastes un iekšējo ūdeņu/ 
mežu sniegtās iespējas 2022.‐2027.

TIC; Ventspils 
valstspilsētas 
Attīstības pārvalde; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa

Ventspils novada 
sabiedrisko attiecību 
speciālists

PB; VB; ES 
finansējums

Izveidots jauns 
tūrisma klāsteris
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Nr. Projekta nosaukums

Kopīgā rīcības plāna 
pasākuma kods

Indikatīvā summa, 
milj. EUR

Indikatīvais iesniedzēja 
finansējums, milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais finansējums 
(granti, dotācijas, subsīdijas, 
u.c.), milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

Projektā plāntie darbības rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji

Projekta 
īstenošanas 
periods

Atbildīgās 
institūcijas, 
sadarbības partneri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Jaunāko izglītības un karjeras 
tehnoloģiju ieviešana Ventspils 
pilsētas un novada izglītības 
iestādēs 1.2.1. 0.38

Ventspils valstspilsēta: 0.31
Ventspils novads: 0.07 n/a n/a

1. Nākotnes klases koncepta (Future classroom lab) 
ieviešana Ventspils pilsētas un novada izglītības iestādēs 
sadarbībā ar EDIC un VATP ‐ kopā 17 izglītības iestādes 
(t.sk., Ventspils pilsētā ‐ 9, Ventspils novadā ‐ 8).
Pilsēta: 31 800 EUR gadā. Novads: 7 500 EUR gadā.
2. Ventspilī un novadā izstrādāto izglītības un karjeras 
izglītības tehnoloģiju ieviešana Ventspils pilsētas un 
novada izglītības iestādēs sadarbībā ar EDIC un VATP ‐ 
kopā 17 izglītības iestādes (t.sk., Ventspils pilsētā ‐ 9, 
Ventspils novadā ‐ 8).
Pilsēta: 12 000 EUR gadā. Novads: 3 000 EUR gadā. 2021.‐2027.

VATP, Ventspils 
novada pašvaldība

2

Ventspils muzeja sadarbība ar 
Ventspils novada 
novadpētniecības ekspozīciju 
(Piltene, Zūras, Ugāle) 
iestādēm, nodrošinot 
augstvērtīgu un kvalitatīvu tur 
esošo muzejisko kolekciju 
iekļaušanos muzeju un tūrisma 
apritē. 2.21. 0.5 0.2 0.3 n/a

1. Novadpētniecības kolekcijusistematizēšana un 
iekļaušana Nacionālā muzeja krājumā.
2.Nodrošināt krājuma priekšmetu saglabāšanu atbilstoši 
MK noteikumiem.

3.Vienotu kultūras tūrisma mērķu izveidošana. 2022.‐2027. Ventspils muzejs

3

“Ventiņu kultūrtelpas” kā 
nemateriālās kultūra 
mantojuma vietas 
Ziemeļkurzemē izveide, 
pamatojuma izstrāde un 
iekļaušanas  Latvijas 
Nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā 
nodrošināšana. 2.21. 0.155 0.05 0.105 n/a

1.Ventiņu kultūrtelpas dokumentācijas izstrāde.
2.Pasākumu īstenošana atbilstoši Ventiņu kultūrtelpas 
programmai

3. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Ventspils novadā 
(5 400 EUR)
4. Arheoloģiskās izpētes veikšana Lagzdenes pilskalnā
5. Vēsturisko laiku (13.‐17.gs.) lībiešu arheoloģisko 
senvietu apzināšana un arheoloģiskās izpētes 
organizēšana lībiešu zvejniekciemu rajonos Ventspils 
novadā
6. Lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un 
saglabāšana: Virtuālā ventiņu (bibliotēka), 30 000 EUR 2022.‐2027.

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka

4
Biznesa atbalsta centrs 
uzņēmējdarbības attīstībai 
Ventspils pilsētā un novadā 
(deleģēšanas līgums) 12.3.1. 0.6 0.6 n/a n/a

VATP VBAC  uzņēmējdarbības atbalsta programmas 
realizācija pilsētā un novadā:
Esošo Ventspils un novada uzņēmumu atbalsts:
1. Jaunu darbinieku piesaiste, konsultācijas.
2. Finansējuma piesaiste uzņēmumiem.

3. Investoru piesaiste.
4. Koprades telpas.
(42 742 EUR  x 2 pašvaldības  = ~85 000 EUR gadā) 2021.‐2027.

VATP, Ventspils 
novada pašvaldība

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada kopīgais investīciju plāns 2021.‐2027.gadam
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1. REDAKCIJA 09.11.2021.

Nr. Projekta nosaukums

Kopīgā rīcības plāna 
pasākuma kods

Indikatīvā summa, 
milj. EUR

Indikatīvais iesniedzēja 
finansējums, milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais finansējums 
(granti, dotācijas, subsīdijas, 
u.c.), milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

Projektā plāntie darbības rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji

Projekta 
īstenošanas 
periods

Atbildīgās 
institūcijas, 
sadarbības partneri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada kopīgais investīciju plāns 2021.‐2027.gadam

5

Zaļā kursa uzņēmējdarības 
atbalsta programmas 
ieviešanas projekts "Industrija 
4.0." Kopīgs Kurzemes reģiona 
pašvaldību sadarbības projekts 
SAM 511 ietvaros. 

3.4.1.

12.2.1.

12.3.1.

12.6.1. 3.68 0.55 3.13 n/a

1. BAC industrijas 4.0 ēka: 1200 m2. ‐ 1 500 000 EUR
2. BAC industrijas 4.0 pētniecības un attīstības 
aprīkojums ar specializāciju aditīvajā ražošanā. ‐ 500 000 
EUR

3. Digitālā platforma: Industrijas 4.0 MAAS (Ražošana kā 
pakalpojums) platforma Kurzemes ražotāju sadarbībai. ‐ 
480 000 EUR 
4. BAC darbība un industrijas 4.0 attīstības aktivitātes ‐ 
450 000 EUR:
 � Investoru piesaiste: vismaz 15 jauni investori un 
jaunuzņēmumi piesaistīti Ventspils pilsētai un novadam.

 � Esošo uzņēmumu atbalsts (jaunu darbinieku piesaiste, 
pārkvalifikācija un apmācības) . Atbalstīti vismaz  50 
uzņēmumi abās pašvaldībās  kopā.
 � Konsultācijas un apmācības biznesa ideju autoriem un 
jaunuzņēmumiem industrijas 4.0. jautājumos. Atbalstīti 
vismaz  30 uzņēmumi abās pašvaldībās  kopā.
 � Telpu nomas atbalsts investoriem sākotnējā posmā. 
Atbalstīti vismaz  10 uzņēmumi abās pašvaldībās kopā. 
5. Kurzemes reģiona inovāciju un uzņēmējdarības 
atbalsta programma uzņēmumu inovācijām un zaļajai 
transformācijai. Atbalstīti vismaz 30 uzņēmumi Ventspils 
pilsētā un novadā. ‐ 750 000 EUR 3 gadi

VATP, Ventspils 
novada pašvaldība

6 Digitālās transformācijas un 
inovāciju atbalsta programma 
uzņēmumiem Ventspils 
valstspilsētā un Ventspils 
novadā 12.5.1. 1.4

Ventspils valstspilsēta: 1.05
Ventspils novads: 0.35 n/a n/a

1. Digitālās transformācijas pilotprojektu programmas 
ieviešana rūpniecības un pakalpojumu nozarēs 
uzņēmumu atbalstam. Atbalstīti vismaz 7 uzņēmumi 
katru gadu abās pašvaldībās  kopā.
2. Starptautisku digitālo platformu attīstība.
3. "Meikeru" pilotprojektu atbalsts (uzņēmējdarbības 
atbalsts "meikeriem", eksportspējas veicināšana).
Pilsēta ‐ 150 000 EUR gadā. Novads 50 000 EUR gadā. 
Kopā 200 000 EUR gadā 2021.‐2027.

VATP, Ventspils 
novada pašvaldība

1 Jaunu pakalpojumu objektu 
izveide, mazinot tūrisma 
sezonalitāti

13.1.1. 12 Sadalījums tiks precizēts 1. Jauna reģiona mēroga ģimenes revitalizācijas un 
izglītības centra izveide, ietverot klimatneitrālus un 
viedus risinājumus. Kompleksu pasākumu īstenošana 
tūrisma sezonalitātes mazināšanai.  
2. Unikālas vissezonas rodeļu trases izbūve.

2021.‐2027. Komunālā pārvalde, 
Ventspils novada 
pašvaldība

Plānotie projekti, par kuru īstenošanu tiks lemts pēc finansējuma avota precizēšanas
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Nr. Projekta nosaukums

Kopīgā rīcības plāna 
pasākuma kods

Indikatīvā summa, 
milj. EUR

Indikatīvais iesniedzēja 
finansējums, milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais finansējums 
(granti, dotācijas, subsīdijas, 
u.c.), milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

Projektā plāntie darbības rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji

Projekta 
īstenošanas 
periods

Atbildīgās 
institūcijas, 
sadarbības partneri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada kopīgais investīciju plāns 2021.‐2027.gadam

2 Jauna objekta būvniecība 
veselības tūrisma 
infrastruktūras un 
pakalpojumu nodrošināšanai, 
mazinot tūrisma sezonalitāti

5.2.1.

6.3.1.

13.1.1.

15.5 Sadalījums tiks precizēts 1.Veselības un veselīga dzīvesveida infrastruktūras un 
saistītās publiskās infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu 
mērķtiecīgu un ilgtspējīgu pasākumu īstenošanu 
veselības saglabāšanas un veicināšanas, kā arī fizisko 
aktivitāšu, rehabilitācijas un sociālās integrācijas jomā.
2. Izglītības programmas "Sports" īstenošana.
Projekta mērķa grupa ietver visu vecumu grupu 
iedzīvotājus un reģiona iedzīvotāju, sniedzot ieguldījumu 
reģiona sociāli ekonomiskajā attīstībā. Ventspils pilsēta ir 
viens no Kurzemes attīstības centru funkcionālā tīkla 
galvenajiem balstiem, Ventspils novads ir nozīmīga 
pilsētas funkcionālās ietekmes teritorija. 

2022.‐2027. Komunālā pārvalde, 
Ventspils novada 
pašvaldība

3 Ilgtspējīgas mobilitātes 
veicināšana reģionā, 
integrējoties EuroVelo 10 
maršrutu tīklā

9.1.1. 10 Sadalījums tiks precizēts Publiskās infrastruktūras attīstība ‐ reģionālas, nacionālas
un starptautiskas nozīmes velosipēdu ceļu, marķētu 
velomaršrutu un veloinfrastruktūras izbūve un pārbūve, 
lai tos integrētu EuroVelo10 maršruta tīklā, lai veicinātu 
starppašvaldību savienojumu izveidi un nodrošinātu 
augstas kvalitātes mobilitāti.

2021.‐2027. Komunālā pārvalde, 
Ventspils novada 
pašvaldība

4 Baltijas jūras piekrastes 
infrastruktūras pilnveidošana, 
t.sk. vides pieejamības 
uzlabošana.

10.1.1. 4 Sadalījums tiks precizēts Baltijas jūras piekrastes vienotā dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga attīstība, 
izveidojot publisko infrastruktūru ‐ apvienotos gājēju un 
veloceliņus (t.sk. integrācija EuroVelo10 tīklā); izbūvējot 
laipas, lai nodrošinātu piekļuvi jūrai; uzstādot 
informācijas stendus un citus labiekārtojuma elementus, 
tostarp krastu erozijas un smilšu sanesumu mazināšanai 
nepieciešamo infrastruktūru.

2021.‐2027. Komunālā pārvalde, 
Ventspils novada 
pašvaldība

5 Dabas vērtību saglabāšana 
atpūtas vietās

10.1.1. 3 Sadalījums tiks precizēts Dabas vērtību saglabāšana un Ziemeļkurzemes tūrisma 
produktu klāsta paplašināšana.  Plānots izveidot un 
labiekārtot papildu peldvietas pie ūdenstilpnēm, 
izveidojot automašīnu stāvvietas, velo novietnes un 
celiņus, izvietojot informācijas stendus un citus 
labiekārtojuma un dabas infrastruktūras elementus, kā 
arī īstenojot vides izglītības pasākumus.

2021.‐2027. Komunālā pārvalde, 
Ventspils novada 
pašvaldība

6 Ventspils pilsētas un novada 
vēstures ekspozīcijas 
modernizācija Livonijas ordeņa 
pilī un Popes muižas ansamblī.

2.2.4. 5 Sadalījums tiks precizēts Kultūras mantojuma saglabāšana, pievilcīgas pilsētvides 
radīšana un tūrisma pakalpojuma klāsta attīstība, 
pilnveidojot Livonijas ordeņa pils kompleksa un Popes 
muižas ansambļa ēku  infrastruktūru un materiāltehnisko 
bāzi, kā arī attīstot ekspozīcijas, t.sk. izmantojot digitālo 
tehnoloģiju iespējas un lietojot interaktīvus risinājumus. 
Atjaunotas un papildinātas koncepcijas un jauna, 
mūsdienīga mākslinieciski tehniskā projekta izstrāde un 
tā realizācija. 

2022.‐2027. Ventspils muzejs, 
Ventspils novada 
pašvaldība

7 Kultūras telpas attīstība 
kultūras lomas palielināšanai 
ekonomiskajā attīstībā, 
sociālajā iekļaušanā un 
sociālajās inovācijās

2.2.1. 2 Sadalījums tiks precizēts 1. Sabiedrisko kultūras centru un pakalpojumu 
saņemšanas vietu attīstība un pilnveide, t.sk. kultūras 
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana un 
paplašināšana profesionālās mākslas un kultūras 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. 
2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, nodot 
to no paaudzes paaudzē, cieņas pret kultūras 
daudzveidību un cilvēka radošo darbību veicināšana. 

2022.‐2027. Kultūras cents, 
Ventspils novada 
pašvaldība

11
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Nr. Projekta nosaukums

Kopīgā rīcības plāna 
pasākuma kods

Indikatīvā summa, 
milj. EUR

Indikatīvais iesniedzēja 
finansējums, milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais finansējums 
(granti, dotācijas, subsīdijas, 
u.c.), milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

Projektā plāntie darbības rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji

Projekta 
īstenošanas 
periods

Atbildīgās 
institūcijas, 
sadarbības partneri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada kopīgais investīciju plāns 2021.‐2027.gadam

8 Mūsdienu prasībām atbilstošu 
sociālo pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana 
Kurzemes reģionā

4.2.1.

4.3.1.

12,4 Sadalījums tiks precizēts 1. Jauna sociālās aprūpes centra būvniecība, lai 
nodrošinātu mūsdienīgu infrastruktūru un sniegtu 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus. 
2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (t.sk. 
pakalpojuma "Aprūpe mājās") pieejamības palielināšana 
cilvēka dzīvesvietā atbilstoši individuālajām vajadzībām. 
3. Esošo sociālo aprūpes namu infrastruktūras 
uzlabošana, t.sk.digitālo risinājumu ieviešana atbilstoši 
mūsdienu prasībām.

2021.‐2027. Sociālais dienests,
Ventspils novada 
pašvaldība

12



1. REDAKCIJA 09.11.2021.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais 
finansējums 

(granti, dotācijas, 
subsīdijas u.c.), 

milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parkā

P-6-1-1                 4.1                 3.0                      1.17                   -   

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. 
Projekta mērķis ir veikt ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī un tā 
rezultātā veicināt komersantu paplašināšanos, kā arī jaunu komersantu 
veidošanos. 

2021.-2022. Ventspils brīvostas 
pārvalde

2
Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 
103, Ventspilī P-6-1-1                 3.3                 2.2                      1.12                   -   

Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī. Projekta  mērķis ir 
veikt ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī un tā rezultātā veicināt 
komersantu paplašināšanos, kā arī jaunu komersantu veidošanos. 

2021. Ventspils brīvostas 
pārvalde

3

Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas 
teritorijā esošiem termināļiem un 
industriālajām zonām

P-4-4-3               19.8                 3.0                    16.83                   -   

Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un 
industriālajām zonām. Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils brīvostas 
pievadceļu infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot problemātiskos 
autotransporta pievadceļu posmus uz ostas esošajām piestātnēm, 
termināļiem un industriālajām zonām, kā arī veidojot savienojumus 
iztrūkstošajos pievadceļu posmos. 

2021.-2022. Ventspils brīvostas 
pārvalde

4

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī

V-2-5-1;
V-2-5-2                 0.7                 0.1                        0.6 -

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ventspilī. Projekta  mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Ventspils pilsētas 
iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, īstenojot vietēja mēroga pasākumus 
un informatīvās kampaņas par veselības veicināšanas un slimību 
profilakses jautājumiem. 

2021.-2023. P/i "Izglītības pārvalde"

5

Ventspils Augstskolas STEM mācību 
programmu modernizācija

P-1-2-5                 1.9                 0.3                        1.6 -

Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija. Projekta 
mērķis ir modernizēt piecas Ventspils Augstskolas studiju virziena 
“Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” programmas; attīstīt laboratoriju un auditoriju 
infrastruktūru, tai skaitā pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
nodrošināt studiju programmās nepieciešamo tehnoloģiju pieejamību un 
ieviest augstskolai nepieciešamos informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumus, tādējādi nodrošinot Ventspils augstskolā 
modernam studiju procesam nepieciešamo un darba tirgus prasībām 
atbilstošo studiju kvalitāti, dodot iespēju studentiem strādāt ar jaunākajām 
tehnoloģijām un iegūt iespējami daudz praktisku iemaņu, piesaistīt lielāku 
skaitu studentu no Ventspils, Kurzemes reģiona, visas Latvijas un citām 
valstīm. 

2021. Ventspils Augstskola

6

Irbenes radioteleskopu kompleksa 
modernizācijas 3. kārta

P-1-2-6                 1.7                 0.3                        1.3 -

Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta. Projekta 
galvenais mērķis ir pabeigt Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta 
"Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs"  Irbenes 
radioteleskopu kompleksa modernizāciju, kā arī stiprināt VSRC un VeA 
zinātnisko kapacitāti un izcilību, un nodrošināt iespējas sekmīgai 
integrācijai starptautiskās zinātniskās organizācijas, tādās kā EVN 
(European VLBI Network jeb Eiropas ļoti garas interferometrijas tīkls). 

2021. Ventspils Augstskola

7

Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju 
pārbūve un atjaunošana

P-4-4-1               21.9                 6.5                      15.4 -

Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana. Projekta 
mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu drošības līmeni Ventspils brīvostā, veicot 
ostas hidrotehnisko būvju pārbūves un atjaunošanas darbus, tādējādi 
saglabājot esošo kuģošanas drošību ostas akvatorijā un nepieļaujot tās 
pazemināšanos. 

2021.-2022. Ventspils brīvostas 
pārvalde

8

Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un 
tūrisma piedāvājuma attīstība V-5-3-1                 5.8                 1.3                        4.5 -

Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība. Projekta  mērķis ir 
saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma 
objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus tūrisma 
plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē. 

2021.-2022. P/i "Ventspils muzejs"

Projekta īstenošanas 
periods

Atbildīgās institūcijas, 
sadarbības partneri

I Realizācijā esoši projekti

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

Ventspils 
pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

1
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais 
finansējums 

(granti, dotācijas, 
subsīdijas u.c.), 

milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Projekta īstenošanas 
periods

Atbildīgās institūcijas, 
sadarbības partneriProjekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

Ventspils 
pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

9

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 
transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss)

V-4-4-1                 6.6                 2.0                        4.6 -

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī 
(eBuss). Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētas iedzīvotājus ar 
videi draudzīgu sabiedrisko transportu, tādējādi samazinot sabiedriskā 
transporta radīto vides piesārņojumu Ventspils pilsētā un veicinot 
pasažieru skaita pieaugumu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko 
transportu. 

2021.-2023. PSIA "Ventspils reiss"

10

Koplietošanas IKT resursu attīstība 
pašvaldību vajadzībām

L-1-4-1                 1.5                 0.2                        1.3 -

Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām. Projekta 
virsmērķis ir paplašināt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru (VPVKAC) informācijas sistēmas atbalstu klientu apkalpošanas 
procesam VPVKAC, kā arī izveidot Pašvaldību IKT resursu koplietošanas 
platformu. 

2021. P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

11

Atbalsts Ventspils Augstskolas 
starptautiskās sadarbības projektu 
sagatavošanai pētniecībā un inovācijās 
(ATVASE)

P-1-2-8                 0.3                 0.0                        0.2 -

Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu 
sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE). Projekta mērķis ir 
Ventspils Augstskolas un tās zinātnisko struktūrvienību (Inženierizinātņu 
institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs", Viedo 
Tehnoloģiju pētniecības centra un Uzņēmējdarbības, inovāciju un 
reģionālās attīstības centra un fakultāšu) iesaistīšanās tīklošanas 
pasākumos, sadarbības stiprināšana ar partneriem, t.sk. iesaistoties 
sadarbības konsorcijos, lai veicinātu sadarbības projektu skaita pieaugumu 
un integrēšanos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma 
infrastruktūras objektos.

2021.-2022. Ventspils Augstskola

12
Centralizētu siltumtīklu būvniecība 
Ventspils pilsētā V-8-2-4                 1.3                 0.9                        0.4  - 

Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā. Projekta mērķis ir 
paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, 
izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus.

2021. PSIA "Ventspils siltums"

13

Ventspils Augstskolas studiju programmu 
satura kvalitātes pilnveide, resursu 
izmantošanas efektivitātes uzlabošana un 
labākas pārvaldības nodrošināšana

P-1-2-3                 0.2                 0.0                        0.2  - 

Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, 
resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības 
nodrošināšana. Projekta izstrādes un realizācijas mērķis ir pilnveidot 
Ventspils Augstskolas (VeA) studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi 
izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības 
institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju 
paaugstināšanu. Pamatojoties uz VeA stratēģijas izstrādes un uzraudzības 
laikā veikto iekšējās un ārējas vides analīzi, VeA darbības izvērtējumu un 
identificētajām nozares aktualitātēm, kā arī VeA finanšu pārvaldības 
sistēmas un darbības veiktspējas ārējā audita rezultātiem, kurā tika veikta 
esošās situācijas un prakses analīze stratēģiskās pārvaldības, resursu 
pārvaldības un administrācijas darbības jomās, saskaņā ar VeA Stratēģiju 
2016. - 2020. gadam un VeA saistošajiem augstākās izglītības nozarei 
noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.

2021.-2023. Ventspils Augstskola

14

“Stiprināt Ventspils Augstskolas 
akadēmisko personālu stratēģiskās 
specializācijas jomās” P-1-2-1                 1.2                 0.2                        1.0  - 

“Stiprināt Ventspils Augstskolas akadēmisko personālu stratēģiskās 
specializācijas jomās”. Projekta mērķis ir mērķtiecīga Ventspils 
Augstskolas akadēmiskā personāla attīstība, lai pilnveidotu studiju procesa 
kvalitāti, nodrošinātu akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un 
atjaunotni, kā arī stiprinātu sadarbību ar ārējiem partneriem. 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

2
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
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15

VSRC institucionālās un zinātniskās 
kapacitātes turpmākā attīstība

P-3-3-2                 2.5                 0.4                        2.1  - 

VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība. 
Projekta mērķis ir piesaistīt Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu 
institūtam "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) 
stratēģiskajai attīstībai pasaulē atzītu zinātnisku līderi, kurš kļūtu par 
institūta vadības stratēģisko padomnieku un kurš spētu iedvesmot un 
panākt pozitīvas pārmaiņas turpmākajā attīstībā, sasniedzot VSRC 
starptautisko izcilību un tādējādi paātrinot strukturālās pārmaiņas VeA 
zinātnieku sabiedrības domāšanas veidā. Vienlaikus VSRC veidosies par 
starptautiskas nozīmes zinātnes centru Latvijā un Baltijas valstīs, sniedzot 
pakalpojumus un veicot apmācību kosmosa zinātnes nozarēs, kosmosa 
un satelītu tehnoloģijās, kā arī pildot reģionāla līdera lomu ļoti garas bāzes 
interferometrijas metodes astronomiskajos pētījumos. 

2021.-2023. Ventspils Augstskola

16

Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators 
ar lineāru rotora kustību (DrauGen)

P-3-3-1                 0.5                 0.2                        0.3  - 

Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību 
(DrauGen). Projekta ietvaros tiek piedāvāta jauna induktora tipa ģeneratora 
konstrukcija, ar nekustīgiem pastāvīgo magnētu un enkura tinumu. 
Konstrukcijas īpašība ir, ka rotors ar magnētiskajiem kontaktoriem 
pārvietojas perpendikulāri magnētiskā lauka līnijām, pie tām rotors 
izgatavots no nemagnētiskā materiālā. Tas atļauj sadalīt rotora un 
induktora stiprinājumus. Izgudrojums balstās uz magnētisko plūsmu 
pārslēgšanas principu ģeneratora induktorā, kas ļauj to izveidot pēc 
konceptuāli jaunās konstrukcijas shēmas. 

2021. Ventspils Augstskola

17

Ilgtspējīga Latvijas energosistēmas 
attīstība un integrācija Eiropā (Valsts 
pētījumu programma) P-3-3-1                 4.7                   -                          4.7  - 

Ilgtspējīga Latvijas energosistēmas attīstība un integrācija Eiropā (Valsts 
pētījumu programma). Projekta mērķis: Elektroenerģijas sistēmas 
infrastruktūras, tirgus, risku un nākotnes attīstības scenāriju izpēte ar 
nolūku veicināt Latvijas elektroenerģijas nozares ilgtspēju, konkurētspēju, 
atbilstību sabiedrības interesēm un integrāciju Eiropā.

2021 Ventspils Augstskola

18

Galaktisko māzeru pētījumi (GMP) (Latvijas 
zinātņu padome)

P-3-3-1                 0.2                   -                          0.2  - 

Galaktisko māzeru pētījumi (GMP) (Latvijas zinātņu padome). Viens no 
Projekta galvenajiem uzdevumiem ir meklēt un pētīt galaktiskos ierosinātā 
OH māzerus zvaigžņotās debess Ziemeļu puslodē vietās, no kurām 
novērojams II klases metanola māzera starojums, lai pētītu magnētiskos 
laukus to rašanās rajonos un arī pašus šos rajonus. Otrs uzdevums ir 
uzlabot ar VeA VSRC radio teleskopiem veikto radio astronomisko 
novērojumu kvalitāti, tādējādi liekot drošu pamatu vāju kosmisko objektu 
novērošanai nākotnē. Rezultāti tiks izmantoti starpzvaigžņu vides īpašību 
tālākai noskaidrošanai, sevišķi zvaigžņu veidošanās apgabalos.

2021 Ventspils Augstskola

19

Organisko vielu evolūcija zvaigžņu un 
planētu veidošanās reģionos (OMG)  
(Latvijas zinātņu padome)

P-3-3-1                 0.3                   -                          0.3  - 

Organisko vielu evolūcija zvaigžņu un planētu veidošanās reģionos (OMG)  
(Latvijas zinātņu padome). Projekta pieteikums ir veltīts pētījumiem par 
organisko savienojumu rašanās ceļiem un evolūciju zvaigžņu veidošanās 
apgabalos dažādos to attīstības posmos. Pieteiktā pētījuma rezultāti 
papildinās zināšanas par organisko vielu veidošanās apstākļiem Galaktikā, 
šī procesa atslēgas mehānismiem un evolūciju, un par augstāko 
iespējamo organisko savienojumu sarežģītību, kas var tikt sasniegta 
protozvaigžņu objektos. Projekta ietvaros ir plānots ar novērojumiem un 
teorētiski ar skaitliskiem modeļiem pētīt organisko savienojumu ķīmiju 
dažādos zvaigžņu veidošanās posmos – no pirms-zvaigžņu kodoliem līdz 
protoplanetārajiem diskiem. 

2021 Ventspils Augstskola
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20

Kompleksie Saules sistēmas mazo 
ķermeņu pētījumi (PLA) (Latvijas Zinātņu 
padome)

P-3-3-1                 0.1                   -                          0.1  - 

Kompleksie Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi (PLA) (Latvijas 
Zinātņu padome). Projektā ir paredzēts veikt vairākas aktivitātes, kuras ir 
saistītas ar Saules sistēmas mazo ķermeņu (it īpaši – asteroīdu un komētu) 
novērojumiem, izmantojot trīs Baltijā unikālus astronomiskos instrumentus 
– LU AI optisko Šmita teleskopu Baldonē un VeA VSRC radioteleskopus 
RT32 un RT16 Irbenē. Projektā kopumā ir plānots iesaistīt 12 zinātniskos 
darbiniekus, no kuriem 5 ir VeA VSRC pārstāvji ar pieredzi 
radioastronomisko novērojumu veikšanā un iegūto datu apstrādē un 
interpretācijā.

2021 Ventspils Augstskola

21

No atkritumiem iegūtā kurināmā 
reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, 
Talsu ielā 69

V-8-2-3               18.2                 9.0                        9.2  - 

No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, 
Talsu ielā 69. Projekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu 
daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Latvijas 
Republikas teritorijā radītajiem atkritumiem. Mērķa īstenošana nodrošinās 
saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – 
samazinās apglabājamo atkritumu apjomu un palielinās atkritumu 
reģenerācijas īpatsvaru. 

2021.-2022.
PSIA "Ventspils 
labiekārtošanas kombināts"

22

Kurzemes inovāciju granti studentiem 
(KInGS)

P-3-3-1                 3.3                 3.1                        0.2  - 

Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS). Projekta mērķis ir attīstīt 
akadēmiskajā mācību vidē integrētu praktisku un kompetentu atbalsta 
sistēmu inovāciju un uzņēmējspēju veicināšanai Kurzemes reģiona 
studentos. Ventspils Augstskola ir izstrādājusi Kurzemes studentu inovāciju 
programmu, kuru šī Projekta ietvaros realizēs kopā ar partneriem: 1) 
Liepājas Universitāti, 2) SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”, 3) 
nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un 4) nodibinājumu 
“Ventspils Augstskolas attīstības fonds”. 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

23

Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra 
izveide Gāliņciemā

L-5-4-3                 2.9                 0.5                        2.4  - 

Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā. Projekta mērķis 
ir kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, izveidojot pakalpojumu, 
kultūras un sabiedriskā centra infrastruktūru, vienlaikus nodrošinot dabas 
mantojuma aizsardzību un pieejamību. Kultūras mantojuma objektā 
Ventspils pilsētas daļā – Gāliņciemā tiks piedāvāti jaunradīti pakalpojumi, 
nodrošinot investīciju ilgtspēju un sociālekonomiskā potenciāla integrāciju 
pilsētas ekonomikas struktūrā. 

2021.-2022. P/i "Ventspils bibliotēka"

24

Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 
2, Ventspilī

P-7-1-2               13.3                 3.5                        9.8  - 

Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Projekta mērķis ir 
kultūras un dabas kapitāla saglabāšana un attīstība, izveidojot jaunu 
infrastruktūru, kas vienlaikus ir arī tūrisma infrastruktūra, un piedāvājot 
jaunus pakalpojumus, t.sk. dabaszinātnēs un ilgtspējīgā dabas kapitāla 
izmantošanā, nodrošinot investīciju ilgtspēju un sociālekonomiskā 
potenciāla attīstību. Projekta ietvaros tiks izveidota jauna infrastruktūra – 
objekts kultūras un dabas kapitāla saglabāšanai un attīstīšanai, kas 
vienlaikus būs arī tūrisma infrastruktūra. 

2021.-2022. P/i "Komunālā pārvalde"

25

Inovāciju centra un publiskās 
infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, 
Ventspilī

P-7-1-2                 9.3                 3.1                        6.2  - 

Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, 
Ventspilī. Projekta mērķis ir degradētas teritorijas atjaunošana Ventspils 
pilsētā, izveidojot tajā infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam un 
izveidojot publisko infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu, videi 
draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un veicinot jaunu 
darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros tiks revitalizēta degradēta teritorija 
Rūpniecības ielas rajonā un uzbūvēts Inovāciju centrs un ceļa 
infrastruktūra (publisks, brīvi pieejams stāvlaukums), kā arī veikta teritorijas 
labiekārtošana. 

2021.-2022. P/i "Komunālā pārvalde"
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26

Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā

V-3-2-1                 1.2                 0.2                        1.0  - 

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā. 
Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem 
pašaprūpes prasmes un neatkarīgas dzīves iespējas, kā arī izveidot 
infrastruktūru bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes 
nodrošināšanai ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. 

2021. P/i "Ventspils pilsētas 
Sociālais dienests"

27

Primārās veselības aprūpes tehniskā 
nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības 
SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu 
praksēs V-2-2-1                 0.0                 0.0                        0.0  - 

Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana 
pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs. Projekta 
mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo 
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, attīstot primārās veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu 
pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” piecās ģimenes ārstu praksēs. 

2021. PSIA "Ventspils poliklīnika"

28

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
veselības aprūpes infrastruktūras attīstība

V-2-2-1               11.2                 2.9                        8.4  - 

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras 
attīstība. Projekta mērķis ir attīstīt SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus 
infrastruktūrā, kas pilnībā vai daļēji saistīta ar neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šādās 
prioritārajās veselības aprūpes jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas un 
bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes jomā.

2021.-2023. SIA "Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca"

29

Energoefektivitātes paaugstināšana 
Ventspils pilsētas pašvaldības ēkā

V-8-1-1                 0.3                 0.2                        0.1  - 

Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils pilsētas pašvaldības ēkā. 
Projekta mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils 
pilsētas pašvaldības ēkā Akmeņu ielā 5,  veicot ēkas pārbūvi. Plānots veikt 
būvdarbus ēkas norobežojošajās konstrukcijās (fasādes un pārsegumu 
atjaunošanu un siltināšanu, jumta seguma un konstrukciju pārbūvi, logu un 
durvju remontu/nomaiņu u.c.), siltummezgla un ēkas inženiersistēmu izbūvi 
un pārbūvi (t.sk. ventilācijas, dzesēšanas  apkures, apgaismojuma sistēmu 
izveidi), kā arī citus būvdarbus saskaņā ar būvprojektā un ēkas 
energosertifikātā paredzētajiem risinājumiem.

2021. P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

30

Inovācijas centra izveidošana Ventspilī 
(EEZ/NOR)

P-7-1-2                 2.0                 0.2                        1.8  - 

Inovācijas centra izveidošana Ventspilī (EEZ/NOR). Projekta mērķis ir:
- veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, 
tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), dabaszinātņu un 
informācijas tehnoloģiju (IT) jomās;
- sadarbībā ar Bergenas zinātnes centru “VilVite” (Norvēģija) izveidot 
Inovāciju centru Ventspilī, izstrādāt un īstenot izglītojošās programmas un 
citus izglītojošus un interaktīvus pasākumus, piemēram, tehniski radošās 
darbnīcas un zinātnes šovus.

2021.-2023. P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

31

Pilsētu digitālās inovācijas (II fāze) (Urbact 
III)

P-7-1-2                 0.1                 0.0                      0.04  - 

Pilsētu digitālās inovācijas (II fāze) (Urbact III). Projekta mērķis ir paplašināt 
Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām 
Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē un izvirzītu 
kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību, izstrādātu 
risinājumus kopīgām problēmām.

2021.-2022. P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

32

Pašvaldības īpašumā esošas ēkas 
Brīvības ielā 15, Ventspilī atjaunošanai 
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 
vajadzībām

P-2-4-4                 0.8                 0.2                        0.6  - 

Pašvaldības īpašumā esošas ēkas Brīvības ielā 15, Ventspilī atjaunošanai 
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vajadzībām (valsts aizdevums). 
Lai nodrošinātu iespēju atvērt piecas jaunas grupiņas 80 bērniem, sniedzot 
Ventspils pilsētas iedzīvotājiem pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
pieejamību, tiek veidota pirmsskolas izglītības iestāde. Būvdarbu ietvaros 
tiek veikta ēkas atjaunošana, izbūvēta moderna vēdināšanas sistēma, 
veikta teritorijas labiekārtošana, kā arī iegādāts jauns inventārs, mācību 
līdzekļi, rotaļlietas un mēbeles.

2021. P/i "Izglītības pārvalde"

33 Pērkoņu ielas pārbūve Ventspilī V-4-2-2                 0.2               0.06                          -                 0.17 Pērkoņu ielas pārbūve Ventspilī 2021. P/i "Komunālā pārvalde"
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34 Bērzu ielas pārbūve posmā no Ganību 
ielas līdz Zvaigžņu ielai Ventspilī V-4-2-2                 0.3                 0.1                          -                   0.2 Bērzu ielas pārbūve posmā no Ganību ielas līdz Zvaigžņu ielai Ventspilī 2021. P/i "Komunālā pārvalde"

35 Zvanu ielas infrastruktūras pilnveidošana 
Vecpilsētas teritorijā, Ventspilī V-4-2-2                 0.1               0.02                          -                 0.07 Zvanu ielas infrastruktūras pilnveidošana Vecpilsētas teritorijā, Ventspilī 2021. P/i "Komunālā pārvalde"

36
Vides risinājumi un inovāciju platforma V-5-1-1;

P-8-1-3;
P-1-1-3

                0.7                 0.2                          -                   0.5 
Vides risinājumi un inovāciju platforma

2021. P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

37
Inovāciju attīstība profesionālajā izglītībā 
un pedagogu profesionālā pilnveide 
atbilstoši darba tirgus vajadzībām

P-1-3-3;
P-1-4-1;
P-1-1-2

                0.6               0.16                          -                 0.47 
Inovāciju attīstība profesionālajā izglītībā un pedagogu profesionālā 
pilnveide atbilstoši darba tirgus vajadzībām 2021. P/i "Ventspils Digitālais 

centrs"
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais 
finansējums 

(granti, dotācijas, 
subsīdijas u.c.), 

milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Projekta īstenošanas 
periods

Atbildīgās institūcijas, 
sadarbības partneriProjekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

Ventspils 
pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

38

Veselīgas mācību un darba vides izveide 
Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs "Eglīte", "Vāverīte" un 
"Zvaigznīte"

P-2-4-4                 0.3 0.1 0 0.2

Veselīgas mācību un darba vides izveide Ventspils pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs "Eglīte", "Vāverīte" un "Zvaigznīte"

2021. P/i "Izglītības pārvalde"

39

Veselīgas mācību un darba vides izveide 
Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs "Bitīte", "Rūķītis" un 
"Saulīte"

P-2-4-4                 0.3 0.1 0 0.2

Veselīgas mācību un darba vides izveide Ventspils pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs "Bitīte", "Rūķītis" un "Saulīte"

2021. P/i "Izglītības pārvalde"

40

Veselīgas mācību un darba vides izveide 
Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs "Margrietiņa", "Pasaka" 
un "Varavīksne"

P-2-4-4                 0.3 0.1 0 0.2

Veselīgas mācību un darba vides izveide Ventspils pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs "Margrietiņa", "Pasaka" un "Varavīksne"

2021. P/i "Izglītības pārvalde"

41 KOPĀ (I):            143.8               44.0                      97.8                 2.1 
II Plānotie projekti, par kuru īstenošanu tiks lemts pēc finansējuma avota precizēšanas
42 Pētniecība un prasmes

43

Pētniecības attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju ieviešana 

P-1-2-6 10 1.5 8.5  -

Fundamentālās un lietišķās zinātnes attīstība praktisku problēmu 
izzināšanai, analizēšanai un skaidrošanai, vienlaikus ietverot 
nodarbinātības veicināšanas jautājumus. Ventspils Starptautiskā 
radioastronomijas centra, kurš atrodas Ventspils novada teritorijā, 
radioteleskopu kompleksa infrastruktūras tālāka attīstība un iekļaušana 
starptautiskā Zemes bāzes staciju tīklā. 

2021.-2027. Ventspils Augstskola

44 Atbalsts uzņēmējdarbībai 

45

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
veicināšanai un augsti apmaksātu darba 
vietu radīšanai reģionālā mērogā

P-4-2-3;
P-5-1-3;
P-5-1-6;
P-6-4-1;
P-6-4-2;
P-6-4-3;
P-6-4-4

3.5 0.5 3.0  -

Projekts paredz biznesa atbalsta centra pakalpojumu klāsta 
paplašināšanu, nodrošinot jaunu komersantu piesaisti pašvaldībā. Biznesa 
atbalsta centrā pieejami dažādi pakalpojumi, piemēram, darbinieku 
apmācības un pārkvalifikācija; jaunu darbinieku piesaiste; telpu 
nodrošinājums; mārketinga pasākumi; konsultāciju nodrošināšana; atbalsts 
grāmatvedības un juridisko dokumentāciju sakārtošanā u.c.

2021.-2027.
Ekonomikas nodaļa,
Nodibinājums "Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parks"

46

Uzņēmējdarbībai nepieciešamo ēku, t.sk. 
ražošanas un biroja ēku, un infrastruktūras 
izveide uzņēmējdarbības konkurētspējas 
veicināšanai, augsti apmaksātu darba vietu 
radīšanai reģionālā mērogā

P-5-1-4;
P-6-1-1;
P-6-3-1

32.8 4.9 27.9  -

Projekta ietvaros plānota ražošanas ēku un saistītās infrastruktūras 
būvniecība, kā arī komercdarbības atbalsta infrastruktūras - telpu, t.sk. 
biroju telpu, izveide, lai nodrošinātu jaunu darbavietu radīšanu un privāto 
investīciju piesaisti. 

2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības nodaļa,
p/i "Komunālā pārvalde",

47

Degradētās un potenciāli attīstāmās 
teritorijas un infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības veicināšanai V-5-2-5 44 6.6 37.4  -

Potenciāli attīstāmo teritoriju un infrastruktūras revitalizācija un sakārtošana 
komercdarbības attīstībai, t.sk. tūrisma infrastruktūra, izbūvējot ielas, 
autostāvvietas, lai radītu augsti apmaksātas darbavietas reģionālā mērogā. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības nodaļa,
p/i "Komunālā pārvalde"

48 V-1-1-4;
V-1-1-5 10.7 1.9  -

Īres namu būvniecība dzīvojamās platības nodrošināšanai reģiona 
prioritāro nozaru kvalificēto un jauno speciālistu ģimenēm, kā arī jaunajām 
ģimenēm. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
PSIA "Ventspils 
nekustamie īpašumi"
SIA "Ventmalas mājas"

49 V-1-1-1;
V-1-1-2 7 1.4  - Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas 

konkurss 2021.-2027. Ekonomikas nodaļa

Mājokļu pieejamības nodrošināšana 
speciālistu piesaistei, t.sk. dzīvojamo māju 
būvniecība 21
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
Indikatīvā 
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milj. EUR

Indikatīvā 
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Indikatīvais 
iesniedzēja 
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finansējums 
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milj. EUR
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Projekta īstenošanas 
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Atbildīgās institūcijas, 
sadarbības partneriProjekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

Ventspils 
pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

50 Digitalizācija

51

Procesu pārveide efektīvai 
tautsaimniecības digitālās transformācijas 
īstenošanai

P-1-1-3; 
P-1-1-4; 
P-5-1-7;
P-5-2-1.

3.6 0.5 3.1  -

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) bāzēta platforma digitālās 
ekonomikas stiprināšanai, IKT aprīkojuma nodrošināšana publiskajos 
sabiedrisko pakalpojumu centros, kā arī atbalsts reģiona komersantiem 
COVID-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Digitālais 
centrs",
p/i "Ventspils bibliotēka"

52

Digitālās transformācijas veicināšana 
Kurzemes reģiona pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās

P-5-1-5;
P-5-1-8;
P-5-2-2;
P-8-1-1;
P-8-1-2;
P-8-1-3;
P-8-1-4;
V-5-1-1;
V-5-1-2

18 2.7 15.3  -

Digitālās transformācijas stratēģijas Kurzemē izstrāde un īstenošana - 
izmantojot esošās un veidojot jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, uzlabot 
dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot reģiona un 
tautsaimniecības konkurētspēju,  kā arī koplietošanas  IKT resursu attīstība 
pašvaldībās. Digitālās infrastruktūras (t.sk. informatīvo digitālo ekrānu un 
norāžu stendu) pilnveidošana un digitālā inovāciju centra pakalpojumu 
attīstība, iedzīvotāju un komersantu digitālo prasmju attīstība, 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas IKT attīstība. Projekts ietver arī 
viedās infrastruktūras attīstību reģiona pašvaldībās, t.sk. bezmaksas wi-fi 
tīkla paplašināšanu.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Digitālais 
centrs",
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

53 Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

54
Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izmantošana sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanā

V-8-5-6;
V-8-5-7 2 0.3 1.7  -

Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - saules elektrostaciju ar 
saražoto enerģiju izveide notekūdeņu attīrīšanā un atdzelžošanā. 2021.-2027. PSIA "ŪDEKA" 

55 Zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi 
klimata pārmaiņu risku novēršanai

V-5-4-1;
V-5-4-2 1.5 0.2 1.3  - Maģistrālo grāvju un meliorācijas sistēmu pilnveidošana, plūdu risku 

samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sistēmas izveide. 2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde"

57

Videi draudzīga sabiedriskā transporta nodrošināšana Ventspils pilsētas un 
novada maršrutu tīklā, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti, t.sk. elektrouzlādes infrastruktūras 
izveidošana.

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde" 
PSIA "Ventspils Reiss" 

58 Elektroautomobiļu iegāde pašvaldības iestādes autoparka nomaiņai uz 
videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgāku transportu 2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde" 

59 Vides aizsardzība un attīstība

60
Vides aizsardzības jautājumu akcentēšana 
un augstākas vides apziņas līmeņa 
sekmēšana sabiedrībā.  

V-7-3-1;
V-7-3-2 1 0.2 0.9  -

Vides izglītības veicināšana bērniem un jauniešiem, t.sk. par Latvijas 
dabas bioloģisko daudzveidību, kā arī Ekoskolu programmu īstenošana 
izglītības iestādēs. 

2021.-2027. P/i "Izglītības pārvalde"

61

Ilgtspējīgas ūdenssaimniecības attīstība V-8-5-1;
V-8-5-2;
V-8-5-3;
V-8-5-4;
V-8-5-5;
V-8-5-6;
V-8-6-1;
V-8-6-2.

10 1.5 8.5  -

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 
infrastruktūras atjaunošana, pilnveidošana, tehnoloģisko procesu 
energoefektivitātes uzlabošana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbuve, transporta atjaunošana, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
uzlabošana. 2021.-2027. PSIA "ŪDEKA" 

62

Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana

V-6-1-1;
V-6-1-2;
V-6-1-3

5 0.8 4.3  -

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu pilnveidošana 
Ziemeļkurzemes reģiona poligonā Pentuļi. 
Jaunu atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un aprīkošana, esošās 
infrastruktūras papildināšana un sadzīves atkritumu savākšanai paredzēto 
pazemes, daļējas pazemes konteineru novietņu izbūve. 
Kompostēšanas vietas izveide.
Dalītās savākšanas sistēmas pilnveidošana, t.sk. mēbeļu atkritumu 
plūsmas izveidošana.

2021.-2027.

PSIA "Ventspils 
labiekārtošanas 
kombināts",
p/i "Komunālā pārvalde",  
Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieki

Visas pašvaldības 
struktūrvienības2021.-2027.56 Energoefektivitātes veicināšana un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
P-2-4-4;
L-5-4-1; 9 7.71.4 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi visu līmeņu izglītības 

iestādēs, vienlaikus radot veselīgu un higiēnas prasībām atbilstošu mācību 
Infrastruktūras veidošana un autoparka 
nomaiņa uz videi draudzīgiem 
transportlīdzekļiem transporta sistēmas 
pilnveidošanai un pieejamības 
nodrošināšanai dažādām sociālajām 
grupām

 -4.3 24.428.7
V-4-4-1;
V-4-4-2;
V-4-4-3
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gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

63

Dabas aizsardzības un bioloģiskās 
daudzveidības, “zaļās” infrastruktūras 
saglabāšana, ar vēsturiski piesārņotajām 
teritorijām saistīto risku samazināšana.

V-7-2-1;
V-7-2-2;
V-7-5-1

5 0.8 4.3  -

Vides problēmu analīze un risinājumu ieviešana. Vēsturiski piesārņoto vietu 
sanācija, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai virszemes ūdeņu 
kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās 
vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un 
videi.

2021.-2027. Ventspils brīvostas 
pārvalde

64

Dabas vērtību saglabāšana atpūtas vietās

V-5-2-1;
V-7-4-1; 
V-7-4-2;

3 0.5 2.6  -

Projekta mērķis ir dabas vērtību saglabāšana un Ziemeļkurzemes tūrisma 
produktu klāsta paplašināšana.  Plānots izveidot un labiekārtot papildu 
peldvietas pie ūdenstilpnēm, izveidojot automašīnu stāvvietas, velo 
novietnes un celiņus, izvietojot informācijas stendus un citus 
labiekārtojuma un dabas infrastruktūras elementus, kā arī īstenojot vides 
izglītības pasākumus.

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde", 
Vides uzraudzības nodaļa

65 Ilgtspējīga mobilitāte

66

Viedo tehnoloģiju ieviešana un 
izmantošana ilgtspējīgas, daudzveidīgas 
mobilitātes veicināšanai

V-4-2-4;
V-4-2-5;
V-4-6-1;
V-4-6-2;
V-4-6-3;
V-5-1-2

3 0.5 2.6  -

Satiksmes drošības uzlabojumi un viedo tehnoloģiju infrastruktūras 
attīstība ielās un ceļos, t.sk. energoefektīva apgaismojuma izveide, lai 
veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un nodrošinātu augstas 
kvalitātes mobilitāti. 2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde"

Ventspils digitālais centrs

67 Digitālā savienojamība
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pasākuma 
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68 Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra

69
Videi draudzīgas ostas publiskās 
infrastruktūras attīstība tai skaitā piekļuves 
TEN-T tīklam uzlabošanai

P-4-4-2;
P-4-4-3;
P-4-4-4

24 3.6 20.4  -
Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizācija, pievadceļu attīstība 
reģionā. Kuģa ar zemes sūcēja funkcijām iegādes teritorijā esošiem 
termināļiem un industriālajām zonām.

2021.-2027. Ventspils brīvostas 
pārvalde

70 Pilsētu ielu sasaiste ar TEN-T tīklu un 
ilgtspējīga attīstība 

V-4-2-1;
V-4-2-2 10 1.5 8.5  - Ventspils pilsētas un Ventspils novada ielu un ceļu sasaiste ar TEN-T tīklu, 

alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve un modernizācija. 2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde"

71

Infrastruktūras uzlabošana mobilitātes 
nodrošināšanai nodarbinātībai un 
pakalpojumu saņemšanai V-1-2-2;

V-4-2-1;
V-4-2-2;
V-5-7-2

10.1 1.5 8.6  -

Ventspils pilsēta ir viens no Kurzemes attīstības centru funkcionālā tīkla 
galvenajiem balstiem, Ventspils novads ir nozīmīga pilsētas funkcionālās 
ietekmes teritorija. Plānoti ieguldījumi jaunu ielu infrastruktūrā un 
stāvlaukumos, kā arī esošo ielu, ceļu segumu, stāvlaukumu pārbūve un 
atjaunošana, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti. Vienlaikus plānots ielu tīklam 
piesaistīt daudzdzīvokļu namu teritorijas.

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde"

72 Starptautiskās savienojamības uzlabošana V-4-1-5 2 0.3 1.7  - Ventspils lidlauka sertificēšana neregulāriem gaisa pārvadājumiem 
(komerciāliem gaisa pārvadājumiem) 2021.-2027. SIA "Ventspils lidosta'

73 Veselības veicināšana un aprūpe

74

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība 
vienlīdzīgu piekļuves nodrošināšanai un 
veselības sistēmas stiprināšanai reģionālā 
mērogā

V-2-2-1;
V-2-2-2;
V-2-2-3;
V-2-2-4;
V-2-2-5;
V-2-2-6;
V-2-6-1

24 3.6 20.4  -

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas infrastruktūras un teritorijas, 
materiāltehniskās bāzes, aprīkojuma un medicīnas tehnoloģiju 
pilnveidošana un attīstība, lai uzlabotu kvalitatīvu pakalpojumu un vides 
pieejamību. Vienlaikus tiek plānoti ieguldījumi teritorijas labiekārtošanā. 2021.-2027.

SIA "Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca"

75

Veselīga dzīvesveida infrastruktūras 
pilnveidošana un attīstība iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai

L-6-1-1;
L-6-2-2;
L-6-3-1;
L-6-3-2;
L-6-4-2

10 1.5 8.5  -

Nacionālās un reģionālās sporta bāzes "Olimpiskā centra „Ventspils”, kur 
tiek organizētas reģionālas nozīmes pasākumu un sacensības dažādos 
sporta veidos, Ventspils infrastruktūras uzlabošana, radot iespēju 
vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādēm nodrošināt mācību 
priekšmeta Sports īstenošanu mūsdienu prasībām atbilstošā infrastruktūrā. 
Tiek ietverta  interešu izglītības, aktīva un veselīga dzīvesveida 
infrastruktūras pilnveidošana un veselības veicināšanas pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana. 

2021.-2027.
P/i "Sporta pārvalde",
SIA "Olimpiskais centrs 
"Ventspils""

76 Izglītība, prasmes un mūžizglītība

77

Izglītības un mācību sistēmu kvalitātes, 
efektivitātes un atbilstības uzlabošana 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

P-1-1-2;
P-1-4-1;
P-2-1-1;
P-2-1-2;
P-2-1-3;
P-2-2-1;
P-2-2-2;
P-2-2-3;
P-2-2-4;
P-2-2-5;
P-2-2-6;
P-2-5-5

1 0.2 0.9  -

Izglītības iestāžu pedagogu nodrošinājums un apmācība, kā arī izglītības 
kvalitātes monitoringa nodrošināšana izglītības iestādēs, lai paaugstinātu 
izglītības kvalitāti.

2021.-2027. P/i "Izglītības pārvalde"

10
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais ārējais 
piesaistītais 
finansējums 

(granti, dotācijas, 
subsīdijas u.c.), 

milj. EUR

Valsts 
aizdevums, 
milj. EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Projekta īstenošanas 
periods

Atbildīgās institūcijas, 
sadarbības partneriProjekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

Ventspils 
pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

78

Infrastruktūras, materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana, tai skaitā tālmācību, 
tiešsaistes izglītības un mācību 
stiprināšana reģionālā mērogā, nodrošinot  
kvalitatīvus pakalpojumus

P-1-3-3;
P-1-4-2;
P-1-4-3;
P-1-5-4;
P-1-5-5;
P-1-5-6;
P-2-1-5;
P-2-4-1;
P-2-4-2;
P-2-4-3;
P-2-4-4;
P-2-4-5;
P-2-4-6;
P-2-5-3;
P-2-5-4;
P-2-5-6
P-2-5-7;
P-2-5-8

17 2.6 14.5  -

Izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes, t.sk. e-mācību vides 
un rotaļu, atpūtas zonu, izveide, pilnveidošana un attīstība, nodrošinot 
ergonomisku mācību vidi, kā arī kompetenču pieejā balstīta mācību satura 
un talantīgo izglītojamo prasmju pilnveide un attīstība. Ideja ietver arī 
mūžizglītības pakalpojumu pieejamību iestādēs, sabiedrisko pakalpojumu 
centros, izglītības iestādēs.

2021.-2027.

P/i "Izglītības pārvalde",
Ventspils Augstskola,
p/i "Ventspils Digitālais 
centrs".
p/i "Ventspils bibliotēka"

79

Jauniešu pilnvērtīga un vispusīga  attīstība, 
iekļaušanās sabiedrībā un dzīves kvalitātes 
uzlabošana

P-2-6-2;
P-2-6-3;
P-2-6-4;
L-2-3-1;
L-4-1-2;
L-4-1-3;
L-5-2-1

1.4 0.2 1.2  -

Jauniešu kvartāla izveide, uzlabojot infrastruktūru un materiāltehnisko 
aprīkojumu, t.sk. jauniešu iniciatīvu atbalsta programmu un pilotprojektu 
īstenošana saturīga brīvā laika pavadīšanai. 

2021.-2027. P/i "Izglītības pārvalde"

80

Kvalitatīvas, standartiem atbilstošas 
vispusīgas interešu, t.sk.profesionālas 
ievirzes izglītības nodrošināšana.

P-2-6-1;
P-2-7-1;
P-2-7-2;
L-6-4-1;
L-6-4-4;
L-6-5-1;
L-6-5-2

3 0.5 2.6  -

Planetārija un observatorija darbības uzlabošana un modernizācija, 
izglītības programmu pilnveidošana, drošas un ergonomiskas mācību 
vides nodrošināšana, aprīkojuma iegāde un integrēšana mācību procesā. 
Zinātnes un inovācijas centra ekspozīcijas pilnveidošana (jaunas digitālās 
tehnoloģijas). Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes mācību - 
treniņu procesa nodrošināšana un veselības nostiprināšana Ventspils 
Sporta skolas "Spars" izglītojamajiem.

2021.-2027.

P/i "Izglītības pārvalde",
p/i "Ventspils Digitālais 
centrs", 
p/i "Sporta pārvalde"

81

Ventspils Augstskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

P-1-2-5 1.5 0.2 1.3  -

Projekta mērķis ir nodrošināt ergonomisku, mūsdienu prasībām atbilstošu 
studiju vidi un studiju programmu tehnoloģiju pieejamību reģionālajā 
augstākās izglītības iestādē Ventspils Augstskola, kā arī ieviest jaunus IKT 
risinājumus, lai nodrošinātu  studiju procesam un darba tirgus prasībām 
atbilstošo kvalitāti, t.sk. attālināta studiju procesa nodrošināšanu. 

2021.-2027. Ventspils Augstskola

82

Profesionālās izglītības iestāžu 
infrastruktūras, t.sk. materiāli tehniskās 
bāzes infrastruktūras pilnveidošana

P-1-3-1;
P-1-3-2;
P-1-5-2;
P-1-5-3

14 2.1 11.9  -

Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) "Ventspils Tehnikums" 
un "Ventspils Mūzikas vidusskola"  iestāžu dienesta viesnīcu izveide, kā arī 
mācību infrastruktūras izveide un mācību aprīkojuma iegāde PIKC 
"Ventspils Tehnikums", veicinot iekļaujošas un darba vidē balstītu mācību 
īstenošanu. 

2021.-2027.
Ventspils Tehnikums,
Ventspils Mūzikas 
vidusskola. 

11
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības ivestīciju plāns 2021.-2027. gadam
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Atbildīgās institūcijas, 
sadarbības partneriProjekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

Ventspils 
pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

83 Nodarbinātība un sociālā iekļaušana, kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā

84

Infrastruktūras attīstība jauniešu izglītības 
un karjeras iespēju, nodarbinātības 
veicināšanai, t.sk. saturīga brīvā laika 
pavadīšanai

P-1-4-5;
L-2-1-2;
L-2-1-4;
L-2-1-5;
L-2-3-1;
L-2-3-2;
L-2-4-1;
L-2-4-2;
L-2-4-3;
L-4-1-2;
L-4-1-3

2 0.3 1.7  -

Atbalsta pakalpojumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai, jauniešu mājas 
infrastruktūras un materiāltehniskā aprīkojuma pilnveidošana, t.sk. jaunu 
pakalpojumu un atbalsta sniegšana jauniešiem. 

2021.-2027. P/i "Izglītības pārvalde"

85

Nacionālas un reģionālas nozīmes kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšana un 
attīstība, sniedzot ieguldījumu tūrisma 
nozares veicināšanā un reģionālajā 
attīstībā

P-7-2-1;
P-7-2-2;
P-7-2-5;
L-5-6-2;
L-5-6-4;
L-6-2-3;
L-6-3-3;
L-6-4-3;
V-5-2-1;
V-5-2-2;
V-5-2-3;
V-5-2-4;
V-5-3-1

12 1.8 10.2  -

Ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras (t.sk. tūrisma 
infrastruktūras) būvju atjaunošana, pārbūve, jaunu infrastruktūras būvju 
būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana. Kultūras infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, ietverot industriālo un jūras, 
zvejniecības mantojumu. Piekrastes dabas vērtību saglabāšana, 
labiekārtojot atpūtas vietas un aktīvās atpūtas objektu veidošana 
pašvaldību zaļajā zonā, t.sk. izmantojot digitālas tehnoloģijas. 
Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana, nodrošinot starptautiska 
mēroga tūrisma pakalpojumu - starptautiska mēroga pasākumu 
organizēšana. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana, profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšana, 
pakalpojumu pieejamības veicināšana.
Projekta rezultātā tiks paplašināts Ziemeļkurzemes tūrisma produktu un 
pakalpojumu klāsts.

2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde", 
p/i "Sporta pārvalde",
SIA "Olimpiskais centrs 
"Ventspils"", 
p/i "Kultūras centrs",
p/i "Ventspils muzejs",
Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības nodaļa

86

Sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības 
iestāžu reaģēšanas spēju stiprināšana V-9-1-1;

V-9-1-2;
V-9-1-5

 -  -  -  -

Pašvaldības policijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšana un 
pilnveidošana. Pašvaldības policijas materiāltehniskās bāzes (t.sk. 
ekipējuma) pilnveidošana. Zivju resursu kontroles aprīkojuma 
papildināšana, pludmales drošības un aprīkojuma izveide, uzlabojot 
glābšanas posteņa ēkas infrastruktūru.

2021.-2027. P/i "Pašvaldības policija"

87
Romu kopienas  sociāli ekonomiskā 
integrācija izglītības, nodarbinātības, 
veselības aprūpes un citās jomās

L-3-2-5 1 0.2 0.9
Romu integrācijas programma pašvaldības sociāli ekonomiskajā attīstībā

2021.-2027. Izpilddirektors

88
Latviešu vēsturiskās zemes unikālās 
kultūrvides un kopīgas identitātes 
saglabāšana un popularizēšana

L-5-5-3 1 0.2 0.9
Lībiešu tradīciju saglabāšana un popularizēšana

2021.-2027. Izpilddirektors

89 Reģionu līdzsvarota attīstība 

90

Infrastruktūras pilnveidošana ūdenstūrisma 
pakalpojuma sniegšana

P-7-2-10;
P-7-3-2 0.2 0.0 0.2  -

Infrastruktūras uzlabošana kuģīša "Hercogs Jēkabs" pieturvietā Ostas ielā, 
Ventspilī. Kuģis ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 
tūrisma un atpūtas objektiem, kurš piesaista  vietējos iedzīvotājus un 
pilsētas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guvēji 
projekta ietvaros - tūristi un tūrisma jomas komersanti. 

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde"

91

Tūrisma pakalpojumu pilnveidošana, 
palielinot vairākdienu ceļotāju skaitu. 

P-7-2-3 1.7 0.3 1.4  -

Pludmales akvaparks ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 
tūrisma un atpūtas objektiem, kurš piesaista  vietējos iedzīvotājus un 
pilsētas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guvēji 
projekta ietvaros - tūristi un tūrisma jomas komersanti. Projekta ietvaros 
plānota objekta pārbūve, iekārtu un aprīkojuma pilnveidošana.

2021.-2027. SIA "Olimpiskais centrs 
"Ventspils""
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2021.-2027. 

gadam 
pasākuma 

kods

Finanšu instruments

92

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības 
attīstībā, nodarbinātībā, mobilitātē un 
transportā, kultūras jomā, izglītībā, 
informāciju tehnoloģiju jomā, vides 
aizsardzībā un sociālajā jomā

P-1-2-8;
P-2-5-10;
P-3-3-1;
P-3-3-4;
P-7-1-2;
P-7-1-3;
P-7-4-3;
L-1-6-6;
L-2-3-1;
L-5-1-8

 -  -  -  -

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības attīstībā, nodarbinātībā, mobilitātē 
un transportā, kultūras jomā, izglītībā, informāciju tehnoloģiju jomā, vides 
aizsardzībā un sociālajā jomā

2021.-2027. Visas pašvaldības 
struktūrvienības

93

Kapsētu infrastruktūras pilnveidošana, 
saistīto pakalpojumu papildināšana. 

V-5-5-1 2 0.3 1.7  -

Plānots pilnveidot kapsētu infrastruktūru, paplašinot un labiekārtojot 
teritoriju, t.sk. veikt kapličas infrastruktūras modernizāciju.  Vides 
pieejamības uzlabošana personām ar  īpašām vajadzībām. Kolumbārija 
izbūves nepieciešamības izvērtēšana un risinājumi. 

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde",
PSIA "Ventspils 
labiekārtošanas kombināts" 

95
96 KOPĀ:            339.0               65.4                    273.6                   -   
97 PAVISAM KOPĀ (I+II):            482.8            109.4                    371.4                 2.1 
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VENTSPILS NOVADA PA VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS 2021.-2027.GADAM 
 

NR. RĪCĪBAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IZPILDES 

TERMI  

FINAN U RESURSI 

UN AVOTI
1

 

VTP1 VESELĪGA, RADO A UN LĪDZDARBĪGA KOPIENA 

RV1 Kopiena 

U.1.1. Veicināt sabiedrības iesaisti, pa iniciatīvu un lokālpatriotismu 
 

 

 

 

 
R.1.1.1. 

 

 
Sabiedrības iesaistes 

veicināšana savas dzīves 

telpas un aktivitāšu 

uzlabošanā 

Turpināta ikgadēja projektu konkursa Mēs savā novadā  īstenošana Ventspils novada 

pašvaldība2, 

Attīstības nodaļa, 
sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 
Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība organizēti 
vairāki sabiedrisko aktivitāšu, iedzīvotāju iniciatīvas attīstības projekti 
u.c.) 

Rīkoti iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistes pasākumi ideju ģenerēšanai un 

motivācijas g šanai, pašiniciatīvas aktivizēšanai iedzīvotājus sapulces un 

forumi) 

Organizētas iedzīvotāju sapulces un forumi, aptaujas sabiedriskās domas 

izzināšanai un aktivitāšu plānošanai 
 
R.1.1.2. 

Brīvprātīgā darba 

veicināšana 

Veicināta brīvprātīgā   darba   veikšana īstenota   brīvprātīgā darba 

popularizēšana, apkopota un izplatīta informācija par nepieciešamību 

veikt brīvprātīgo darbu  

Pagastu pārvaldes, 
izglītības iestāžu 

vadība 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

U.1.2. Sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju 
 

 

 
R.1.2.1. 

 
Nevalstisko organizāciju 

attīstības veicināšana 

Īstenoti pašvaldības atbalsta pasākumi NVO attīstībai un ilgtspējai 
finansiāls un motivējošs atbalsts vietējiem NVO projektiem, pieejams 

informatīvs un konsultatīvs atbalsts NVO darbības nodrošinājumam, 
projektu pieteikumu sagatavošanā  

VNP, Attīstības 

nodaļa, 
nevalstiskās 

organizācijas3
 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, Eiropas 

strukturālie un 

investīciju fondi4 

Sniegts atbalsts materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā 

 
 

1 Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kult ras, izglītības un citu iestāžu darbinieki, citi finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek 

veiktas par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem. 
2 Turpmāk - VNP 
3 Turpmāk - NVO 
4 Turpmāk – ESI fondi 
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  Īstenoti starptautiska un vietēja mēroga projekti dažādām sociālajām un 

interešu grupām 

  u.c. ārējais 

finansējums 

Organizētas apmācības, nometnes, neformālā izglītība, NVO līderu 

kapacitātes stiprināšanas pasākumi 
 
 

R.1.2.2. 

 
Nevalstisko organizāciju 

sadarbības veicināšana 

Īstenoti NVO līderu kapacitātes stiprināšanas pasākumi VNP, Attīstības 

nodaļa, NVO 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, u.c. 

ārējais 

finansējums 

Īstenoti pašvaldības atbalsta pasākumi NVO attīstībai un ilgtspējai 

Veicināta NVO sadarbība sadarbība, sadraudzība, jaunas tradīcijas, 
kopīgi pasākumi u.c.) 

U.1.3. Īstenot jaunatnes politiku 

 

 

 

R.1.3.1. 

 

 

 
Jaunatnes jomas darba 

pilnveide 

Izstrādāts un ieviests jaunatnes politikas plānošanas dokuments Izglītības pārvalde, 
bērnu/jauniešu 

centri 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Attīstīta jauniešu centru darbība un veicināts to nodrošinājums bērniem 

un jauniešiem 

2020.- 

2026. 

Izvērtētas jaunu pulcēšanas vietu (telpu/centru u.tml.) izveides vajadzības 

un iespējas sākot ar Popi, Ugāli, Tārgali u.c.) 

Attīstīta jauniešu pulcēšanas vietu darbība un nodrošinājums 

Pilnveidota jaunatnes jomai nepieciešamā infrastrukt ra un materiāli 
tehniskā bāze 

 

R.1.3.2. 

 
Jauniešu iniciatīvu grupu 

atbalsts un iesaiste 

Atbalstīta jauniešu organizāciju darbība un veicināta jaunu organizāciju 

vai iniciatīvu grupu veidošanās 

Izglītības pārvalde, 
bērnu/jauniešu 

centri 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināt jauniešu līdzdalību Ventspils novada, reģionāla, nacionāla un 

starptautiska mēroga aktivitātēs 

 

 
R.1.3.2. 

 
 

Atbalsts bērnu un 

jauniešu izaugsmei 

Sekmēta jauniešu neformālās izglītības attīstība organizētas dažādas 

neformālās izglītības aktivitātes, motivēt jauniešus izmantot dažādu 

finanšu instrumentu iespējas neformālās izglītības īstenošanai  

Izglītības pārvalde, 
bērnu/jauniešu 

centri 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Sekmēta jauniešu iesaiste vietējos un starptautiskos projektus prasmju 

un iemaņu attīstībai 
Veicināta un atbalstīta saturīgu jauniešu pasākumu tradīciju veidošanās 

R.1.3.3. 
Jauniešu nodarbinātības 

atbalstīšana 

Veicināta darba, prakses iespēju nodrošināšana jauniešiem apzināti 
jauniešiem draudzīgi uzņēmēji un veidoti sarunu vakari, sadarbība ar 

Izglītības pārvalde, 
bērnu/jauniešu 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 
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  novada uzņēmējiem; nodrošināt jauniešiem prakses/darba iespējas ne 

tikai vasarās, bet arī skolas laikā  

centri, uzņēmēji, 
NVO 

 fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Attīstīt vietējā mēroga brīvprātīgo darbu, kā pirmās darba pieredzes 

iespēju 

Popularizēt jauniešu uzņēmējdarbību skolēnu mācību uzņēmumi u.c.) 

U.1.4. Īstenot ģime u atbalsta pasākumus 

 

 
R.1.4.1. 

 
 

Ģimeņu piesaiste dzīvei 
novadā un atbalsts 

Jaunu pašvaldības pakalpojumu ieviešana un esošo attīstība ģimenēm 

un bērniem draudzīga vide, atbalsts ģimenes pieaugumam, 

brīvpusdienas, interešu izglītība un cits atbalsts, ieguldījumi infrastrukt rā 

u.c.) 

VNP, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikta pieejamo atbalsta pasākumu un infrastrukt ras popularizēšana 

Organizēti izglītojoši pasākumi jaunajām ģimenēm 

U.1.5. Īstenot senioru politiku 

 

 
R.1.5.1. 

 
Sociāli mazaizsargāto 

senioru atbalsta 

pasākumu īstenošana 

Atbalsta sistēmas izveide sociāli mazaizsargātiem (t.sk., vientuļiem  

senioriem 

VNP, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes, NVO 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenota periodiska vientuļo senioru apsekošana, atbalsta vajadzību 

apzināšana 

Ikgadēji 

Sekmēta brīvprātīgo senioru iniciatīva un iesaiste sociālo jautājumu 

risināšanā mājas vizīšu organizēšana u.c.) 

 

 

 

 
R.1.5.2. 

 

 

 
Senioru iesaistes 

sabiedriskajā  dzīvē 

veicināšana 

Izveidotas un uzturētas dienas centra telpas senioriem pēc 

nepieciešamības 

VNP, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes, NVO, 

izglītības iestādes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Sniegts atbalsts dažādu senioriem piemērotu aktivitāšu organizēšanā Ikgadēji 

Attīstīta senioru iesaiste pašvaldības un iestāžu organizētos pasākumos, 
aktivitātēs izglītības iestādēs u.c.) 

Sekmēta senioru iesaiste vietējos un starptautiskos projektus prasmju un 

iemaņu attīstībai 
Veicinātas senioru brīvprātīgās iniciatīvas novadā 
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RV2 Izglītība un prasmes 

U.2.1. Nodro ināt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību 
 

 

 

 
 

R.2.1.1. 

 

 
Kvalitatīva pirmsskolas un 

vispārējās, speciālās 

izglītības piedāvājuma 

nodrošināšana 

Īstenota pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības kvalitātes 

stiprināšana 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Nodrošināta karjeras izglītības pieejamība 

Attīstīta vides izglītība 

Nodrošināts metodiskais atbalsts 

Veicināta iekļaujošās izglītības pilnveide izglītojamiem ar fiziska, garīga 

rakstura, uzvedības u.c. traucējumiem  

Nodrošināts atbalsta personāls 

 

 

 

 

 

 
R.2.1.2. 

 

 

 

 

M sdienīga izglītības 

nozares pārvaldība un 

attīstība 

Ieviesta un aktualizēta Rīcības programma izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai 
Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Attīstīts efektīvs un pieejams izglītības iestāžu tīkls 

Ieviesta izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma 

Attīstīta dažāda veida izglītības iestāžu sadarbība izglītības piedāvājuma 

nodrošināšanā 

Īstenota personāla kapacitātes celšana un motivācijas stiprināšana rīkoti 
izglītības iestāžu darbinieku zināšanu, praktisko iemaņu pilnveidošanas, 
saliedēšanas, pasākumi; ieviesti motivējoši jaunu speciālistu piesaistes 

pasākumi u.c.) 

Izstrādāti un ieviesti cilvēkresursu attīstību veicinoši projekti izglītības 

iestādēs 

Īstenota koordinēta izglītības pasākumu un darbības plānošana 

U.2.2. Nodro ināt dažādotu un kvalitatīvu intere u un profesionālās ievirzes izglītību 
 

 
R.2.2.1. 

Profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības 

pakalpojumu attīstība 

Īstenota profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumu 

stiprināšana un attīstība regulāra izvērtējuma veikšana, metodiskais 

atbalsts, ieviestas novitātes, vecāku un skolēnu aptaujāšana u.c.) 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 
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  Nodrošinātas vajadzībām atbilstošas interešu un profesionālās ievirzes 

izglītības iespējas, ieviestas jaunas programmas, pulciņi, u.c. piemēram, 
datorika, robotika, arī pirmsskolas vecuma izglītojamiem  

  fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenota personāla kapacitātes celšana un motivācijas stiprināšana rīkoti 
izglītības iestāžu darbinieku zināšanu, praktisko iemaņu pilnveidošanas, 
saliedēšanas, pasākumi; ieviesti motivējoši jaunu speciālistu piesaistes 

pasākumi u.c.) 

Veicināta starptautiskās sadarbības attīstība, pedagogu un izglītojamo 

iesaiste projektos u.tml. 

U.2.3. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iema as dažādām mērķa grupām 
 

 

 
 
R.2.3.1. 

 

 
M žizglītības atbalsts un 

nodrošināšana 

Nodrošināts sabiedrības vajadzībām un iespējām atbilstošs m žizglītības 

piedāvājums 

Attīstības nodaļa, 
Ventspils 

M žizglītības 

centrs, Izglītības 

pārvalde 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Nodrošinātas atbalsta iespējas m žizglītības apguves finansēšanā 

Pieejama informācija un aktualitātes par m žizglītības piedāvājumu 

novada tīmekļa vietnē, sociālos tīklos, informatīvajā izdevumā, u.c. 

Ieviestas jaunas, sabiedrībā pieprasītas neformālās izglītības programmas 

un pilnveidotas esošās iespējas 

 
 

R.2.3.2. 

M žizglītības un 

neformālās izglītības 

nodrošināšana sociālā 

riska grupām 

Nodrošinātas konsultācijas karjeras un izglītības izvēlēs Attīstības nodaļa, 
Ventspils 

M žizglītības 

centrs, Izglītības 

pārvalde, NVO 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Pieejama informācija un aktualitātes par izglītības piedāvājumu novadā 

mājas lapā, sociālos tīklos, informatīvajā izdevumā u.c. 

 
 

R.2.3.3. 

M žizglītības un 

neformālās izglītības 

materiāli tehniskās bāzes 

un infrastrukt ras 

uzlabošana 

Nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā bāze un infrastrukt ra Attīstības nodaļa, 
Ventspils 

M žizglītības 

centrs, Izglītības 

pārvalde, NVO 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.2.4. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastrukt ru un materiāli tehnisko bāzi 
 

 
R.2.4.1. 

Izglītības iestāžu un 

piegulošās teritorijas 

infrastrukt ras pilnveide 

Attīstīta un modernizēta izglītības iestāžu un piegulošās teritorijas 

infrastrukt ra 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Ieviests un aktualizēts izglītības iestāžu infrastrukt ras pilnveidošanas un 

renovācijas plāns 
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R.2.4.2. 

Materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšana un 

uzlabošana atbilstoši 
īstenojamām izglītības 

programmām 

Nodrošināta izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveide un 

uzlabošana iespēju robežās 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Uzlabots informācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Nodrošināts sporta u.c. fizisko aktivitāšu inventārs 

 
R.2.4.3. 

Ugunsdrošības un 

signalizācijas sistēmas 

nodrošināšana atbilstoši 
prasībām 

Nodrošinātas ugunsdrošības, signalizācijas, videonovērošanas sistēmas 

izglītības iestādēs 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes, 
Komunālā nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

RV3 Kult ra un kult rvēsturiskais mantojums 

U.3.1. Nodro ināt daudzpusīgu kult ras piedāvājumu 

 
R.3.1.1. 

Kvalitatīva un 

daudzpusīga kult ras 

piedāvājuma 

nodrošināšana 

Nodrošināts kvalitatīvs un daudzpusīgs kult ras un atp tas pasākumu 

piedāvājums dažādām iedzīvotāju grupām 

Kult ras nodaļa, 
kult ras iestādes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikta pasākumu izvērtēšana, pārmaiņu plānošana un ieviešana 

 

R.3.1.2. 

 
Bibliotēku pakalpojumu 

attīstība un dažādošana 

Pilnveidots bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts un kvalitāte Kult ras nodaļa, 
bibliotēkas 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Saglabāts esošais bibliotēku tīkls un to pieejamība iedzīvotājiem 

Notiek regulāra bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

(kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, u.c.) 

Ikgadēji 

 

 
R.3.1.3. 

 
 

Novadpētniecības 

darbības attīstība 

Nodrošināta novadpētniecības ekspozīciju darbība Kult ras nodaļa, 
novadpētniecības 

ekspozīcijas 

kuratori 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Apkopoti novadpētniecības materiāli un veikta to digitalizācija 

Pilnveidots novadpētniecības darbs 

Attīstīta ekspozīciju un bibliotēku, kult ras namu sadarbība 

novadpētniecības darbā 

 

 
 
R.3.1.4. 

 

 
M sdienīga kult ras 

darba vadība un attīstība 

Izstrādāts kult ras attīstības plāns Kult ras nodaļa, 
kult ras iestādes 

2020. Pašvaldības 

budžets Organizēti kult ras darbinieku profesionālās pilnveides un pieredzes 

apmaiņas pasākumi 
Ikgadēji 

Attīstīta dažāda veida kult ras iestāžu sadarbība kult ras piedāvājuma 

nodrošināšanā 

Īstenota koordinēta kult ras pasākumu un amatiermākslas kolektīvu 

darbības plānošana 
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  Veicināta kult ras un t risma jomu sadarbība, organizējot uz 

kult rt rismu orientētus pasākumus 

   

Nodrošināta līdzdalība ārpus novada pasākumos un valsts un 

reģionālajos svētkos 

U.3.2. Uzlabot kult ras iestāžu infrastrukt ru un materiāli tehnisko bāzi 
 

 

 
R.3.2.1. 

Kult ras iestāžu 

infrastrukt ras un 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

Pilnveidotas un modernizētas telpas un aprīkojums Kult ras nodaļa, 
kult ras iestādes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Atjaunota materiāli tehniskā bāze atbilstoši m sdienu prasībām 

Atbalsts amatiermākslas kolektīviem 

Atjaunotas estrādes un labiekārtota to apkārtne 

 

 

 
R.3.2.2. 

 

 
Bibliotēku infrastrukt ras 

un materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide 

Pilnveidotas, modernizētas, izremontētas telpas, to aprīkojums un 

mēbeles 

Kult ras nodaļa, 
bibliotēkas 

2020.- 

2026 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
Pieejamas m sdienīgas informācijas tehnoloģijas, ātrs internets un 

aprīkojums 

Nodrošināts kvalitatīvs bibliotēkas krājums dažādām mērķauditorijām un 

iedzīvotāju grupām, atbilstoši lasītāju interesēm 

Izveidota mobilā bibliotēka 

U.3.3. Saglabāt un attīstīt kult rvēsturisko mantojumu un tradīcijas 
 

 

 

 

R.3.3.1. 

 

 
Nemateriālā kult ras 

mantojuma saglabāšana 

un attīstība 

Īstenota pastāvīga novada nemateriālā kult ras mantojuma apzināšana 

un saglabāšana, tas aktīvi tiek iesaistīts m sdienīgā apritē 

Kult ras nodaļa, 
kult ras iestādes, 
izglītības iestādes, 
NVO 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība un attīstība 

Sekmēta bērnu, jauniešu profesionāla iesaiste novada tradīciju un 

mantojuma saglabāšanā 

Kult ras pasākumu ietvaros popularizētas latviskās tradīcijas 

Veicināta novada iedzīvotāju iesaiste novada aktivitātēs un 

popularizēšanā 

 
R.3.3.2. 

Lībiešu un suitu 

kult rvēsturiskā 

Sniegts atbalsts lībiešu un suitu nevalstiskajām organizācijām Kult ras nodaļa, 
kult ras iestādes, 
novadpētniecības 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI Sekmēta lībiešu valodas apguve un saglabāšana organizētas lekcijas, 

nometnes izglītojamiem, pasākumi pieaugušajiem u.c.  
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 mantojuma saglabāšana 

un atbalsts 

Kult ras pasākumu ietvaros popularizētas suitu un lībiešu tradīcijas ekspozīcijas 

kuratori, NVO 

 fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.3.4. Sekmēt kult rvēsturiskā mantojuma apsaimnieko anu un aizsardzību 
 

 

 
R.3.4.1. 

 
Kult ras pieminekļu 

apsaimniekošanas un 

aizsardzības sekmēšana 

Īstenota kult ras pieminekļu apsaimniekošana un veicināta 

kult rvēsturiskā mantojuma saglabāšana (t.sk., piemiņas vietu 

labiekārtošana  

Kult ras nodaļa, 
Komunālā nodaļa, 
pagastu 

pārvaldes, NVO 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Izstrādāta Popes muižas kompleksa attīstības koncepcija 

Veicināta objektu iekļaušana t risma piedāvājumā un to popularizēšana 

RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 

U.4.1. Nodro ināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atp tas aktivitātes 
 

 

 

 
R.4.1.1. 

 

 
Daudzveidīgu sporta un 

brīvā laika aktivitāšu 

nodrošināšana 

Turpināt sporta un aktīvās atp tas iespēju nodrošināšanu visām vecuma 

grupām pasākumi bērniem; pasākumi jauniešiem; pasākumi ģimenēm; 
pasākumi senioriem; pasākumi citām iedzīvotāju grupām  

Izglītības iestādes, 
sporta 

organizatori, 

pagastu pārvaldes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Organizētas sacensības komandu sporta spēļu veidos 

Organizētas nodarbības un sacensības individuālajos sporta veidos 

Esošās infrastrukt ras (sporta zāles, trenažieru zāles, u.c.) pieejamības 

uzlabošana ārpus normētā darba laika 

 

 

R.4.1.2. 

 

 
M sdienīga sporta darba 

vadība un attīstība 

Izstrādāta un ieviesta sporta nozares attīstības stratēģija Izglītības iestādes, 
sporta 

organizatori, 

pagastu pārvaldes 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi 
semināri, kursi, pieredzes apmaiņa, u.c.) 

2020.- 

2026. 

Īstenota m sdienīga sporta nozares koordinācija 

Īstenota sadarbība saskaņotā sporta pasākumu un aktivitāšu plānošanā 

U.4.2. Pilnveidot sporta un aktīvās atp tas infrastrukt ru un materiāli tehnisko bāzi 
 

 
R.4.2.1. 

Sporta un aktīvās atp tas 

infrastrukt ras 

nodrošinājuma pilnveide 

un attīstība 

Pilnveidota publiskā sporta un aktīvās atp tas infrastrukt ra ciemos Izglītības iestādes, 
sporta 

organizatori, 

pagastu 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenota sporta un aktīvās atp tas infrastrukt ras attīstība 
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   pārvaldes, 
Komunālā nodaļa 

  

 
R.4.2.2. 

Sporta nozares attīstībai 
nepieciešamā inventāra 

iegāde 

Nodrošināts m sdienīgs, atbilstošs un pietiekošā daudzumā pieejams 

sporta inventārs 

Izglītības iestādes, 
sporta 

organizatori, 

pagastu pārvaldes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.4.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 
 

 

 

 

 

 
R.4.3.1. 

 

 

 
 

Veselīga dzīvesveida 

paradumu aktivitāšu 

veicināšana 

Īstenota koordinēta un saskaņota iedzīvotāju veselības veicināšanas 

programmas ieviešana 

Izglītības iestādes, 
sporta 

organizatori, 

pagastu 

pārvaldes, 
Attīstības nodaļa 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Rīkoti veselības veicināšanas pasākumi dažādām mērķa grupām Ikgadēji 

Organizētas veselīga dzīvesveida nometnes bērniem, jauniešiem 

Uzlabota sadarbība starp novada izglītības iestādēm, ģimenes ārstu 

praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga uztura un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu, pasākumu rīkošanā 

Veicināta veselīga uztura paradumu attīstība 

Veicināta dažāda veida pašiniciatīva fizisko aktivitāšu piekopšanā 

novadā izveidotā infrastrukt ra veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas fiziskās 

aktivitātes, izveidojušās kopīgu interešu grupas) 

RV5 Sociālā aizsardzība un veselības apr pe 

U.5.1. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu nodro inājumu un kvalitāti 
 

  Nodrošināta sociālās palīdzības pasākumu un sociālo pakalpojumu Sociālais dienests 2020.- Pašvaldības 
  sniegšana un pilnveide atbalstāmām mērķa grupām mazaizsargātie  2026. budžets, ESI 
  iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes, bez vecāku gādības palikušie bērni un   fondi u.c. ārējais 
 Kvalitatīvu sociālās bērni bāreņi, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar invaliditāti,   finansējums 
 palīdzības un pirmspensijas un pensijas vecuma personas, vientuļie seniori u.c.)    

R.5.1.1. 
 

   pakalpojumu Paplašināts sociālās palīdzības piedāvājums dažādām mērķa grupām 
 nodrošināšana un palīdzība krīzes situācijās ģimenēm ar bērniem, gr tībās nonākušiem    

 ieviešana iedzīvotājiem, personām ar garīga rakstura, funkcionāliem traucējiem,    

  senioriem u.c.)    

  Nodrošināts esošais un paplašināts sociālo pakalpojumu piedāvājums    

  dažādām mērķa grupām apr pe mājās, higiēnas punkti,    
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  multifunkcionālie dienas centri, sociālās dzīvojamās mājas, dzīvokļi, 
grupu dzīvokļi u.c.) 

   

Veikts regulārs preventīvais darbs ar dažādām riska grupām rīkotas 

atbalsta grupas u.c. pasākumi, sniegts psihocosiālais atbalsts ilgstošajiem 

bezdarbniekiem) 

Īstenota sadarbība ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem – NVO, 

pašvaldībām 

  Izstrādāta un ieviesta Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģija Sociālais dienests 2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets 
Veikts iestādes darbības izvērtējums un īstenota pilnveide 

 
R.5.1.2. 

M sdienīga sociālā darba 

vadība un attīstība 

Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes un motivācijas celšanas 

pasākumi semināri, kursi, pieredzes apmaiņa, supervīzijas, u.c.) 

 Ikgadēji  

Nodrošināts kvalitatīvs un pietiekošs speciālistu skaits sociālās palīdzības 

un pakalpojumu sniegšanai 
  Veikta sociālās palīdzības sistēmas pilnveide, t.sk., veikts sociālo pabalstu 

sniegšanas izvērtējums un kritēriju maiņa 

   

 

 
 
R.5.1.3. 

 
 

Sabiedrības informēšanas 

un sociālās iekļaušanas 

attīstība 

Nodrošināta informācijas pieejamība un regulāra tās atjaunošana par 

sociālo palīdzību un pakalpojumiem novadā 

Sociālais dienests, 

sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikta sabiedrības informēšana par iespējām sniegt atbalstu sociāli 
mazaizsargātiem iedzīvotājiem 

Īstenoti pasākumi sociālās iekļaušanas veicināšanai 
  Veicināta sabiedrības integrācija, organizējot uz dažādām mērķa grupām 

orientētus pasākumus 

   

 
R.5.1.4. 

Sociālās uzņēmējdarbības 

attīstība 

Īstenota sadarbība ar komersantiem sociālo pakalpojumu izveidē un 

nodrošināšanā pašvaldības nodrošināta informācijas pieejamība par 
individuālā darba veicēja piedāvāto pakalpojumu iespējām senioriem 

u.tml.) 

VNP, Attīstības 

nodaļa, Sociālais 

dienests 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.5.2. Veicināt iestāžu sadarbību dro ības saj tas uzlabo anā 
 

 
R.5.2.1. 

Sadarbības veicināšana 

sociāli drošas vides 

nodrošināšanā 

Īstenota profesionāļu komandas Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Valsts 

policija  darbība sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju tiesību un interešu 

aizstāvības nodrošināšanai, risinot jautājumus par bērnu drošību un 

krīzes situācijas mazināšanu ģimenē 

Sociālais dienests, 

Bāriņtiesa, 
pagastu pārvaldes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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  Veikta sociālo problēmu diagnosticēšana un preventīvo pasākumu 

realizēšana 

   

U.5.3. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu infrastrukt ru un materiāli tehnisko bāzi 
 

 

 
 

U.5.3.1. 

 
Sociālās palīdzības un 

pakalpojumu sniegšanai 
atbilstošu un piemērotu 

telpu un aprīkojuma 

nodrošināšana 

Pilnveidota sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamā 

infrastrukt ra un materiāli tehniskā bāze 

Sociālais dienests, 

Komunālā nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenota sociālo dzīvokļu, grupu dzīvokļu, sociālo māju izveide un 

pieejamība atbilstoši vajadzībām 

Nodrošināta atbilstoša piegulošā infrastrukt ra un vides pieejamība 

Sekmēta dienas centru pakalpojumu pieejamība un pilnveide sociālās 

atstumtības riskam pakļautām grupām bērniem ar īpašām vajadzībām 

U.5.4. Veicināt veselības apr pes pakalpojumu un infrastrukt ras pilnveidi 
 

 

 

 

R.5.4.1. 

 

 
Veselības apr pes 

pakalpojumu 

pieejamības pilnveide 

Veicināta kvalitatīvu veselības apr pes pakalpojumu nodrošināšana VNP, pagastu 

pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets Sekmēta ģimenes ārstu pieejamība iedzīvotājiem ērtā laikā novada un 

vietējas nozīmes centros informatīvs darbs) 

Sekmēta jauno speciālistu piesaiste informatīvs darbs) 

Pieejami atbalsta instrumenti ģimenes ārstiem un pakalpojumu 

sniedzējiem dzīvojamais fonds u.c. veida atbalsts) 

Sekmēta aptieku pakalpojumu pieejamība novada un vietējas nozīmes 

centros 

 
 

R.5.4.2. 

Veselības apr pes 

pakalpojumu 

infrastrukt ras un 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

Veicināta veselības apr pes iestāžu infrastrukt ras un materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide 

VNP, pagastu 

pārvaldes, 
Komunālā nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets 

RV6 Pārvaldība un sadarbība 

U.6.1. Nodro ināt efektīvu pa valdības darbību un pakalpojumus 
 

 
 

R.6.1.1. 

 

Sniegto publisko 

pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana 

Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un dažādība VNP, 

izpilddirektors, 

pagastu pārvaldes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 
Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība pagastos izziņas, 
reģistrācija u.tml.) 

Ieviesti jauni un pilnveidoti esošie e-pakalpojumi 
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  Ieviesti labas pārvaldības principi iedzīvotāju apkalpošanā    

Veicināta savstarpējā sadarbība ar valsts iestādēm, uzlabojot 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem 

 

 

R.6.1.2. 

 

Pašvaldības darbinieku 

kapacitātes 

paaugstināšana 

Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo prasmju 

pilnveidošanas pasākumi (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa, valodu 

apguve, profesionālās, komunikācijas, sadarbības, datorlietošanas 

prasmes, efektīva laika plānošana, stresa vadība, supervīzija u.c.) 

VNP, 

izpilddirektors 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Veikta pašvaldības administrācijas un iestāžu personāla un funkciju 

izvērtēšana (veikta darbinieku novērtēšana; veikta funkciju un amatu 

aprakstu pārskatīšana  

2020.- 

2021. 

 

 

 

 

R.6.1.3. 

 

 

 
Efektīvas pašvaldības 

pārvaldes darba 

īstenošana 

Izvērtēta pagastu pārvalžu darbība un funkcijas, veiktas pārmaiņas VNP, 

izpilddirektors, 

pagastu pārvaldes 

2020.- 

2021. 

Pašvaldības 

budžets 

Ikgadēji rīkotas sanāksmes pagastu pārvaldēs, iestādēs, administrācijas 

vadošiem darbiniekiem pārrunājot īstenoto, sasāpējušos jautājumus 

u.tml. 

Ikgadēji 

Organizētas deputātu tikšanās pagastos ar pārvaldes vadītājiem, iestāžu 

darbiniekiem, biedrību vadītājiem, lai apzinātu un sadalītu prioritātes 

nepieciešamajiem veicamajiem darbiem novadā 

Īstenota informācijas sniegšana iestādēm, strukt rvienībām, deputātiem 

par administrācijas vadošo darbinieku plānotajiem darbiem un paveikto 

darbu analīzi gada vai divu gadu griezumā 

 

 
R.6.1.4. 

 
Pašvaldības strukt ru 

iekšējās sadarbības 

uzlabošana 

Pilnveidota informācijas aprite un komunikācija pašvaldības iestādēs, 
strukt rvienībās u.c. 

VNP, 

izpilddirektors 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Organizētas vispārējas kopīgas darbinieku, vadības sanāksmes 

Organizētas regulāras starpnozaru speciālistu sanāksmes 

Organizēti pasākumi pašvaldības komandas saliedēšanai un motivēšanai 

 

 
R.6.1.5. 

 
Efektīvas pašvaldības 

pārvaldes plānošanas 

īstenošana 

Nodrošināta ES projektu izstrādei un realizēšanai nepieciešama 

pašvaldības kapacitāte 

VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Pastāvīgi veikta projektu sagatavošana finansējuma piesaistei, projektu 

īstenošana 

Veikta attiecīgo nozaru profesionāļu iesaistīšana attīstības projektu 

veidošanas procesos 
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  Veikta pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana, to 

monitorings 

   

Īstenota pašvaldības speciālistu informēšana par attiecīgās nozares 

attīstības prioritātēm un virzības mērķiem 

 
R.6.1.6. 

Pašvaldības 

infrastrukt ras un 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

Pilnveidota pašvaldības administrācijas un pagasta pārvalžu 

infrastrukt ras un materiāli tehniskā bāze 

Izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikta pašvaldības ēku kapacitātes un tehniskā stāvokļa uzlabošana (t.sk., 

vides pieejamība  

U.6.2. Nodro ināt ārējo sadarbību un komunikāciju 

 

 

 

 

 
R.6.2.1. 

 

 

 

 
Iedzīvotāju iesaistes 

veicināšana sabiedrisko 

procesu aktivitātēs 

Izstrādāts un ieviests sabiedrības iesaistes, līdzdalības pasākumu plāns VNP, 

izpilddirektors, 

pagastu 

pārvaldes, 
sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets 

Rīkotas regulāras iedzīvotāju sapulces, tikšanās, forumi Ikgadēji 

Pilnveidota publiskās apspriešanas procesa organizēšana pašvaldībā, 
plašākam sabiedrības lokam iesaistoties lēmumu pieņemšanā 

Veikta sabiedrības viedokļa apzināšana vajadzība, lietderība, 
samērīgums  pirms lēmumu pieņemšanas par lielu projektu īstenošanu 

Organizēta iedzīvotāju anketēšana dažādās jomās par pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu u.c.) vismaz reizi trīs gados 

Organizētas pašvaldības vadības izbraukumu dienas pagastos un pilsētā 

Sekmēta iedzīvotāju iesaiste pagastu pārvaldnieku izvēlē vietējās 

vēlēšanas, u.tml.) 

 

 

 

 
R.6.2.2. 

 

 

 
Sabiedrības informēšanas 

pasākumu pilnveide 

Veikta pastāvīga pašvaldības tīmekļa vietnes pilnveide un informācijas 

aktualizēšana 

VNP, pagastu 

pārvaldes, 
sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, 
izdevuma 

redaktors 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Organizēti pasākumi iedzīvotāju informētības par pašvaldības darbu 

nodrošināšanai 
Iedzīvotāju informēšanā par novada aktualitātēm izmantoti sociālie tīkli 
un jaunākās tehnoloģijas 

Nodrošināta kvalitatīva pašvaldības informatīvā izdevuma „Ventspils 

Novadnieks  izdošana un nogādāšana pie iedzīvotājiem 

Īstenota Ventspils novada teritorijas zīmola attīstība 
2020.- 

2022. 

R.6.2.3. 
 Uzlabota sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, plānošanas reģionu  Ikgadēji  
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Pašvaldības sadarbības 

veicināšana ar iestādēm 

un ārējiem sadarbības 

partneriem 

Realizēti pārrobežu sadarbības projekti dažādās jomās VNP, 

izpilddirektors 

 Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta starptautiskā sadarbība, sadraudzība 

Regulāri organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi / komandējumi Latvijā 

un sadraudzības pašvaldībās 

VTP2 ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN DRO A INFRASTRUKT RA 

RV7 Mobilitāte 

U.7.1. Uzlabot transporta infrastrukt ru un satiksmes dro ību 
 

 

 

 
R.7.1.1. 

 
 

Pašvaldības transporta 

infrastrukt ras 

apsaimniekošana un 

uzlabošana 

Izstrādāta pašvaldības ceļu, ielu, pagalmu pilnveides un labiekārtošanas 

programma 

VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020. Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
Veikta pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana (t.sk., greiderēšana, malu 

appļaušana, pretputekļu apstrāde u.c.) 

Ikgadēji 

Veikta pašvaldības transporta infrastrukt ras ceļu, ielu un tiltu) 

infrastrukt ras atjaunošana 

Sekmēt publiskās privātās partnerības attīstību pašvaldības transporta 

infrastrukt ras apsaimniekošanā 

 
R.7.1.2. 

Valsts transporta 

infrastrukt ras 

apsaimniekošanas un 

uzlabošanas sekmēšana 

Panākta valsts vietējās nozīmes autoceļu stāvokļa uzlabošana, sadarbībā 

ar Satiksmes ministriju, AS Latvijas valsts ceļi  

Izpilddirektors 2020.- 

2026. 

Valsts budžets 

Veikta regulāra komunikācija starp pašvaldību un valsts autoceļu 

uzturētājiem, atbildīgajiem 

 

R.7.1.3. 

 
Satiksmes drošības 

uzlabošana 

Īstenoti gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošības uzlabošanas 

pasākumi (satiksmes mierināšanas pasākumi, gājēju pārejas, barjeras, 

uzstādītās ceļa un brīdinājuma zīmes u.c.) 

Izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Izb vēti jauni un pilnveidoti esošie gājēju un velo ceļi 

 

 

R.7.1.4. 

 

 
Apgaismojuma ierīkošana 

un modernizācija 

Veikta ielu apgaismojuma ierīkošana un modernizācija pēc vajadzības 

ciemos un pilsētā 

Izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikta ielu un publisko telpu apgaismošana, pielietojot 

energoefektivitātes principus 
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U.7.2. Sekmēt savienojumu un mobilitātes punktu attīstību 
 

 
R.7.2.1. 

Videi draudzīgāku 

transporta pakalpojumu 

attīstības veicināšana 

Izveidotas elektrouzlādes stacijas u.c. VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes 

2022.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 
R.7.2.2. 

Savienojumu starp 

pagastiem un apkārtējām 

pašvaldībām izveide 

Sekmēta savienojuma izveide starp Vārves un Tārgales/ Piltenes 

pagastiem 

VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa 

2022.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.7.3. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamības attīstību 
 

 
R.7.3.1. 

Sabiedriskā transporta 

pieejamība un kustības 

grafiku izvērtēšana un 

uzlabošana 

Sekmēta sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamības un kvalitātes 

uzlabošana (t.sk., uzņēmēju atbalstam darbaspēka pārvadāšanai  

VNP, 

Izpilddirektors 

2020.- 

2022. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Sekmēta jaunu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izveide 

 
R.7.3.2. 

Sabiedriskā transporta 

pieturvietu infrastrukt ras 

uzlabošana 

Sekmēta sabiedriskā transporta pieturvietu infrastrukt ras pilnveide 

(atjaunotas pieturvietas, apgaismojums, droša nokļ šana, labierīcības 

u.c.) sadarbībā ar ceļu uzturētājiem 

VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

RV8 Dro ība 

U.8.1. Uzlabot sabiedrisko kārtību un pilnveidot dro ības infrastrukt ru 
 

 

 
 

R.8.1.1. 

 

 
Sabiedriskās kārtības un 

drošības uzlabošana 

Nodrošināta pašvaldības saistošo noteikumu īstenošana un ievērošanas 

uzraudzība 

VNP, 

izpilddirektors, 

pagastu 

pārvaldes, 
sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenota iedzīvotāju informēšana un līdziesaiste sabiedriskās drošības 

jautājumos izglītojošie pasākumi izglītības iestādēs, informācijas 

pieejamība pašvaldības informācijas kanālos u.c.) 

Īstenota videonovērošanas sistēmas izveide un pilnveide ciemos, pilsētā 2020.- 

2023. 

 
 

R.8.1.2. 

 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

darbības attīstība 

Sekmēta esošo brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību attīstība un jaunu 

darbības uzsākšana 

VNP, 

izpilddirektors, 

pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Nodrošinātas mācības brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem iedzīvotājiem  

Veicināta ugunsdzēsības aprīkojuma nodrošināšana un pilnveide 



16 

 

 

1. REDAKCIJA, 09.11.2021. 

NR. RĪCĪBAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IZPILDES 

TERMI  

FINAN U RESURSI 

UN AVOTI
1

 

RV9 Inženierinfrastrukt ra 

U.9.1. Attīstīt pa valdības inženierinfrastrukt ru un pakalpojumus 
 

 
 

R.9.1.1. 

 

Centralizētās 

siltumapgādes sistēmu 

infrastrukt ras attīstība 

Veikta siltumapgādes sistēmu pilnveide un modernizācija Izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK Serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikta katlu māju atjaunošana un modernizācija, efektivizēta 

siltumenerģijas ražošana 

Siltumapgādes sistēmās izmantoti videi draudzīgi atjaunojamie 

energoresursi 

 

 

 
R.9.1.2. 

 

 
densapgādes sistēmu 

un pakalpojumu 

uzlabošana 

Renovētas un paplašinātas densapgādes sistēmas ciemos, pilsētā Izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK Serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Nodrošināts kvalitatīvs dzeramais dens no centralizētiem densapgādes 

tīkliem 

Izveidota atbalsta sistēma individuālo māju pieslēgšanās centralizētajai 
densapgādei veicināšanai 

Veicināta dzeramā dens racionāla izmantošana, samazinot tā zudumus 

Ārējo ugunsdzēsības tīklu inventarizācija un pilnveide 

 

 

 

 

 
R.9.1.3. 

 

 

 
 
Notek deņu savākšanas 

sistēmu un pakalpojumu 

uzlabošana 

Renovētas un paplašinātas notek deņu savākšanas sistēmas ciemos, 

pilsētā 

VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK Serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Uzlabota notek deņu apsaimniekošanas kvalitāte, uzskaites sistēma 

Izveidota atbalsta sistēma individuālo māju pieslēgšanās centralizētajai 
kanalizācijai veicināšanai 
Veikta notek deņu attīrīšanas iekārtu pārb ve 

Izveidots d ņu kompostēšanas laukums 

Apsaimniekotas esošās lietus dens kanalizācijas sistēmas un izb vētas 

jaunas, veikta atdalīšana no sadzīves kanalizācijas 

Veikti pasākumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzībai 
pieņemti saistošie noteikumi u.c.) 

 
 

R.9.1.4. 

 

Pašvaldības meliorācijas 

sistēmu infrastrukt ras 

sakārtošana 

Veikta pašvaldības, t.sk. pašvaldības nozīmes, koplietošanas meliorācijas 

sistēmu atjaunošana vai pārb ve pašvaldības administratīvajā teritorijā 

VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Noskaidrotas meliorācijas un ap deņošanas sistēmu vajadzības un 

sniegts atbalsts uzlabošanā un ieviešanā (lauksaimniekiem, apdzīvotās 

vietās, ceļu malās  
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U.9.2. Sekmēt publiskās inženiertehniskās infrastrukt ras uzlabo anu 
 

 
R.9.2.1. 

 

Elektroapgādes 

infrastrukt ras attīstība 

Sekmēts elektroapgādes infrastrukt ras izb ves un pilnveides process 

(atbalsts vajadzību un problēmvietu apzināšanā, projektēšanas un 

izb ves procesā, trašu tīrīšanas darbu saskaņošanā u.c.) 

VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets 

 
 

R.9.2.2. 

 
Sakaru infrastrukt ras 

attīstība 

Sekmēta kvalitatīva sakaru pieejamība VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Pieejamas iespējas pieslēgties optiskiem kabeļiem un izmantot internetu 

Izveidoti jauni interneta publiskās pieejas punkti, modernizēta esošo 

interneta pieejas punktu infrastrukt ra 

U.9.3. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimnieko anu 
 

 

 

 
R.9.3.1. 

 

 
Atkritumu šķirošanas un 

savākšanas pakalpojumu 

nodrošināšana 

Nodrošināta atkritumu savākšana publiskā ārtelpā VNP, pagastu 

pārvaldes, 
atkritumu 

apsaimniekotājs 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Nodrošinātas dalītās atkritumu savākšanas iespējas Ventspils novada 

iedzīvotājiem, palielināts šķiroto atkritumu savākšanas punktu skaits 

novadā 

Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju organizēta regulāra lielgabarīta 

un bīstamo atkritumu un sadzīves iekārtu savākšana 

Pieaug šķiroto atkritumu daudzums novadā 

 

 
R.9.3.2. 

 
Ilgtspējīgas atkritumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

Sekmēta inovatīvu un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas metožu 

ieviešana 

VNP, pagastu 

pārvaldes, 
atkritumu 

apsaimniekotājs 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Sekmēta sabiedrības izglītošana ilgtspējīgā atkritumu apsaimniekošanā, 
šķirošanā 

Pieaug šķiroto atkritumu daudzums novadā 

U.9.4. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimnieko anu un apbedī anas sistēmu 
 

 

 

R.9.4.1. 

 

 
Kapsētu teritoriju 

uzlabošanas pasākumi 

Īstenota pašvaldības kapsētu teritoriju apsaimniekošana un sakārtošana 

piekļuves uzlabošana, celiņu segumu atjaunošana, zaļās atkritumu 

masas savākšanas pilnveide, dens ņemšanas vietas, informatīvās 

infrastrukt ras atjaunošana u.c.) 

Izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu 

pārvaldes, kapsētu 

uzraugi 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Izvērtēta un pēc nepieciešamības veikta kapsētu teritoriju paplašināšana 2020.- 

2026. Uzb vēta kapliča Popes pagastā 
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  Īstenota Traģēdijas kapu Zlēku pagastā labiekārtojuma projekta 

realizācija 

   

Īstenota Ragavkalna kapu Zlēku pagastā paplašināšanas projekta izstrāde 

un realizācija 

 
R.9.4.2. 

Ar apbedīšanu saistīto 

pakalpojumu 

organizēšana un 

pilnveide 

Nodrošināta informācija par kapsētu izmantošanas kārtību pašvaldības 

tīmekļa vietnē 

VNP, pagastu 

pārvaldes, kapsētu 

uzraugi 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Veikta kapsētu digitalizācija, izveidotas kapu grāmatu elektroniskās datu 

bāzes 

2020.- 

2022. 

RV10 Mājokļi un nekustamais īpa ums 

U.10.1. Veicināt mājokļu pieejamību un uzlabot daudzdzīvokļu ēku un to piegulo o teritoriju apsaimnieko anu 
 

 

 

 
R.10.1.1. 

 

 

Mājokļu pieejamības 

veicināšana 

Izstrādātas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības un apsaimniekošanas 

vadlīnijas 

VNP, Komunālā 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa, SIA VNK 

serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Ieviesta mājokļa atbalsta sistēma dažādām mērķa grupām ģimenēm ar 

bērniem, jauniešiem, nozarēs pieprasīto specialitāšu pārstāvjiem, sociāli 
mazaizsargātiem iedzīvotājiem u.c.) 

Veiktas revīzijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, izvērtējot, kur ir 

iespēja izveidot dzīvokļus, kur telpas uzņēmējiem u.tml. 
Veikta dzīvojamā fonda atjaunošana un uzlabošana 

 
R.10.1.2. 

Daudzdzīvokļu ēku un to 

piegulošo teritoriju 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

Sekmēta daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrību darbība 

informatīvs, konsultatīvs u.c. veida atbalsts) 

VNP, SIA VNK 

serviss , Komunālā 

nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Sniegts atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanā 

apstādījumi, stāvvietas, energoefektīvs apgaismojums u.c.) 

 

 

 

 
R.10.1.3. 

 

 

 
Komunālo pakalpojumu 

pilnveide 

Uzlabota pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu pieejamība un 

kvalitāte 

VNP, SIA VNK 

serviss , Komunālā 

nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Ieviesti jauni komunālie pakalpojumi 

Veikts pakalpojumu groza izvērtējums un attīstīta sadarbība ar 

ārpakalpojumu sniedzējiem 

Veikta komunālo pakalpojumu izmaksu efektivizācija, tarifu pielāgošana 

Nodrošināta sekmīga sadarbība ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisiju siltumapgādes tarifa izstrādē 

Ieviesti bezskaidras naudas norēķini 
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  Izveidots un uzturēts klientu portāls    

Izveidots 24/7 Avārijas dienests 

 

 

 

 
R.10.1.4. 

 

 

 
Komunālo pakalpojumu 

sniedzēja darbības 

pilnveide 

Efektivizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze, kas nodrošina pagastu 

pārvalžu komunālo saimniecību 

VNP, SIA VNK 

serviss , 
Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Veicināta efektīvāka materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu 

izmantošana (t.sk., starp pagastiem) 

Veikta dokumentu aprites sistēmas uzlabošana un dokumentu 

digitalizēšana 

Veicināta personāla attīstība un nodrošināta konkurētspējīga darba vide 

(modernas darba metodes, produktivitātes celšana - darba apjoma 

paaugstināšana uz strādājošo, kapacitātes celšana - apmācības, semināri 
u.c., konkurētspējīgs atalgojums) 

U.10.2. Sekmēt energoefektivitātes paaugstinā anu un pa valdības īpa umu pārvaldību 
 

 

 

 
R.10.2.1. 

 
 
Energoefektivitātes 

projektu izstrādes un 

īstenošanas sekmēšana 

Īstenota pašvaldībai piederošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana 

un atjaunošana, funkcionalitātes uzlabošana 

VNP, 

izpilddirektors, 

Komunālā nodaļa, 
pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
Īstenoti plānveidīgi energoefektīvi pasākumi pašvaldības ēkās t.sk. 
energoaudits, pasākumu plānu izstrāde, pasākumu plānu īstenošana, 
pasākumu monitoringi u.c.) 

Veicināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas projektu realizācija 

(atbalsta instrumentu izveide, iedzīvotāju motivēšana, informēšana  

 

 
 

R.10.2.2. 

 
Pašvaldības nekustamo 

īpašumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

Ieviesta pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas politika VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenota pašvaldībai piederošo graustu apsaimniekošana 

Nodrošināta vides pieejamība pie pašvaldības ēkām un publiskām 

teritorijām 

Pilnveidota un uzturēta datu bāze par nomai/izsolei pieejamiem 

pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

 
R.10.2.3. 

Alternatīvo energoresursu 

izmantošanas sekmēšana 

Sekmēta atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ieg šanai pašvaldības ēku apsaimniekošanā un 

nodrošināšanā 

VNP, 

izpilddirektors, 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 
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  Sekmēta alternatīvo energoresursu ieguves projektu attīstītāju un 

sabiedrības sadarbība, interešu saskaņošana 

Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

 fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.10.3. Veicināt neapsaimniekoto īpa umu un degradēto teritoriju apsaimnieko anu un revitalizāciju 
 

 

R.10.3.1. 

 
Privāto īpašumu 

sakārtošanas veicināšana 

Regulāri atjaunots nesakopto, degradēto teritoriju un graustu saraksts Izpilddirektors, 

B vvalde, 
Komunālā nodaļa, 
pagastu pārvaldes 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta nesakopto privāto īpašumu apsaimniekošana informatīvais 

darbs, vēstules u.c. aktivitātes  

Organizēta vides un ainavu degradējošo objektu sakārtošana 

RV11 Vide un publiskā ārtelpa 

U.11.1. Sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmanto anu 
 

 

 

 
R.11.1.1. 

 

 
Dabas resursu ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

Veikta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana un 

saglabāšana (atkritumu vākšana, infrastrukt ras uzturēšana un attīstība, 
dabas postījumu seku novēršana u.c.) 

VNP, Nekustamo 

īpašumu nodaļa, 
nekustamo 

īpašumu īpašnieki. 
Sadarbība ar 

Dabas 

aizsardzības 

pārvaldi 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Veikta dabas vērtību, kuras atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, saglabāšana un apsaimniekošana 

Veikta resursu apsaimniekošanas sistematizācija, pilnveidota informācijas 

uzkrāšana 

 

 

 
R.11.1.2. 

 

 
Dabas resursu ilgtspējīga 

pārvaldība 

Izstrādāti mežu apsaimniekošanas plāni visiem pašvaldības īpašumā 

esošiem mežiem 

VNP, Nekustamo 

īpašumu nodaļa, 
nekustamo 

īpašumu īpašnieki. 
Sadarbība ar 

Dabas 

aizsardzības 

pārvaldi. 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, t.sk., arī novada nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām 

Veikta dabas resursu apzināšana, izpēte un novērtējums 

Attīstīta materiāli tehniskā bāze dabas resursu kontroles un aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanai 

 

 

R.11.1.3. 

 

Baltijas j ras piekrastes 

apsaimniekošana un 

attīstība 

Izstrādāts piekrastes apsaimniekošanas plāns VNP, pagastu 

pārvaldes, 
Komunālā nodaļa 

2020. Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Īstenoti piekrastes apsaimniekošanas pasākumi 2021.- 

2026. Īstenoti pasākumi antropogēnās slodzes ietekmes mazināšanai uz Baltijas 

j ras piekrastes aizsargjoslu 

Izveidota un labiekārtota pludmales infrastrukt ra atp tas vietu pie j ras 

apmeklētājiem 
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  Sekmēta piemērotas atp tas infrastrukt ras izveide piekrastē atbilstoši 
dabas aizsardzības prasībām t.sk., atp tas vietas, ugunskura vietas, 
malkas novietnes, nojumes u.c.) 

   

Izveidoti kontroles mehānismi, lai mazinātu pārvietošanos krasta kāpu 

aizsargjoslā ar mehanizētiem transportlīdzekļiem 

Īstenoti erozijas risku mazināšanas pasākumi nozīmīgās vietās (gabionu 

izveide u.tml.) 

U.11.2. Sekmēt vides aizsardzību un vides stāvokļa uzlabo anu 
 

 

 

 
 
R.11.2.1. 

 

 

 
Vides stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi 

Veikts regulārs novada vides stāvokļa monitorings VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes, 
Attīstības nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Samazināta neattīrīto notek deņu negatīvā ietekme uz vidi 

Veikti dens kvalitātes uzlabošanas pasākumi 

Pēc vajadzības veiktas zinātniskās izpētes 

Attīstīta materiāli tehniskā bāze vides aizsardzības un kontroles 

pasākumu nodrošināšanai 
Sekmēta degradēto, piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju vides 

stāvokļa uzlabošanas pasākumi 
 

 
R.11.2.2. 

 
Vides izglītības un 

informatīvu pasākumu 

organizēšana 

Īstenoti regulāri sabiedrības informēšanas pasākumi par dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu, iespējām ieviest pārmaiņas ikdienas dzīvē u.tml. 

VNP, izglītības 

iestādes, NVO 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par vides 

aizsardzību (eko skolu programma u.c.) 

Īstenota NVO iesaiste vides izglītības un informatīvu pasākumu 

organizēšanā 

 

 

 

R.11.2.3. 

 

 

Raksturīgo ainavu 

atjaunošana un 

saglabāšana 

Izvērtētas novada raksturīgās, vērtīgās ainavas, izstrādāts ainavu plāns VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes 

2020. Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Iespēju robežās veikta vēsturisko ainavas vērtību atjaunošana 2020.- 

2026. 
Veikta ainaviski vērtīgāko teritoriju izkopšana, kr mu likvidēšana, skatu 

atsegšana, ainavisko ceļu veidošana u.tml. 

Sekmēta bioloģiski un ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšana novadā 

Samazinātas invazīvo augu sugu teritorijas novadā 
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U.11.3. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un labiekārtojumu 
 

 

 

 

R.11.3.1. 

 

 
Publiskās ārtelpas 

teritoriju uzturēšana un 

attīstība 

Nodrošināta ilgtspējīga zaļo un zilo teritoriju izmantošana un pieejamība VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK serviss  

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta sabiedrības, nevalstiskā sektora, uzņēmēju iesaiste publiskās 

ārtelpas teritoriju uzturēšanā un attīstībā 

Labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas publiskās ārtelpas teritorijas 

ciemos, pilsētā 

2020.- 

2026. 

Labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas dabas takas 

Izveidoti un labiekārtoti esošie daudzfunkcionāli bērnu/jauniešu sporta 

un spēļu/rotaļu laukumi ciemos, pilsētā 

 

 
 

R.11.3.2. 

 

 
Vizuālā tēla un 

noformējuma uzlabošana 

Uzlabots novada vizuālais tēls apstādījumi, labiekārtotas teritorijas pie 

pagastu pārvalžu ēkām, noformējums svētku laikā, vienota dizaina 

norādes, informatīvie ziņojumu dēļi u.c.) 

VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Izgatavoti un uzstādīti jauni stacionārie vides objekti novada vizuālā tēla 

pilnveidošanai un t ristu piesaistes veicināšanai 
Veicināta sabiedrības, nevalstiskā sektora, uzņēmēju iesaiste teritorijas 

vizuālā tēla uzlabošanā 

 

 

 

 
R.11.3.3. 

 

 

 
Informatīvās 

infrastrukt ras attīstība 

Izstrādātas un izvietotas vienotas informatīvās zīmes t risma un atp tas 

objektiem, informatīvie ziņojumu dēļi 
VNP, Komunālā 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes, SIA 

VNK serviss  

2020.- 

2021. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Uzstādītas informatīvās zīmes par Baltijas j ras krasta kāpu aizsargjoslas 

teritoriju, ierobežojumiem tajā 

Uzstādītas informatīvās zīmes par piekļuves iespējām Baltijas j rai 

Informatīvo zīmju/stendu uzstādīšana piekrastē, iekļaujot informāciju par 

operatīvo dienestu ierobežotajām iespējām ierasties 23 min šu laikā un 

vēlamo rīcību nelaimes gadījumos 

Nodrošināta informatīvās infrastrukt ras uzturēšana 

U.11.4. Sekmēt publisko de u apsaimnieko anas un piekļuves iespēju attīstību 
 

 

 
R.11.4.1. 

 
Publisko denstilpņu un 

densteču 

apsaimniekošana 

Izstrādāti publisko dens objektu ekspluatācijas un apsaimniekošanas 

noteikumi 

VNP, pagastu 

pārvaldes, 
Nekustamo 

īpašumu nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veikti publisko denstilpju apsaimniekošanas pasākumi attīrīšana no 

niedrēm, aizauguma u.c.) 

Atjaunoti zivju resursi un nodrošināta to aizsardzība 
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R.11.4.2. 

 

 

 
Piekļuves iespēju pie 

Baltijas j ras attīstība 

Izveidotas operatīvajam transportam piemērotas nobrauktuves pie 

Baltijas j ras J rkalnes pagasta Labragā un Ošvalkos, Užavas pagasta 

Užavā, Tārgales pagasta Liepenē, L žņā, Miķeltornī, Lielirbē  

VNP, pagastu 

pārvaldes, 
Komunālā nodaļa, 
Attīstības nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums Gājēju ceļu/taku attīstība piekrastē (atjaunoti segumi, veikta ierīkošana , 
veidojot sasaisti ar pludmali 

Gājēju ceļu/taku un velomaršrutu attīstība piekrastē (atjaunoti segumi, 

veikta ierīkošana , veidojot sasaisti ar Eirovelo 13 velomaršrutu 

Veicināta auto stāvlaukumu labiekārtošana un izveide tam piemērotās 

vietās 

Labiekārtotas un attīstītas laivu ielaišanas vietas 

 

 
 
R.11.4.3. 

 
Piekļuves iespēju un 

atp tas vietu pie 

publiskajiem deņiem 

attīstība 

Izveidotas jaunas un uzturētas esošās publiskās atp tas vietas un 

nodrošināta piekļuve Ventas upei Tārgalē, Piltenē, Ventavā, Vārvē un 

Zlēkās, Rindas upei Popes pagastā, Irbes upei Ances pagastā, Rīvas upei 

J rkalnes pagastā 

VNP, pagastu 

pārvaldes, 
Komunālā nodaļa, 
Attīstības nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas publiskās atp tas vietas pie 

deņiem 

Labiekārtotas un attīstītas laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietas 

VTP3 LABVĒLĪGA VIDE UZ ĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI 
RV12 Uz ēmējdarbība 

U.12.1. Veicināt iesaistīto pu u sadarbību ekonomiskās vides attīstībā 
 

 

 

R.12.1.1. 

 

Sadarbības starp 

iesaistītajām pusēm 

veicināšana 

Notiek regulāra informācijas aprite un sadarbība uzņēmējdarbības 

atbalstam starp pašvaldību, uzņēmējiem un Ventspils pilsētas pašvaldību, 
Ventspils Brīvostu, Ventspils biznesa inkubatoru, Latvijas lauku 

konsultāciju un izglītības centru, Latvijas Tirdzniecības un r pniecības 

kameru u.c. 

VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta jaunu sadarbības iespēju veidošana un uzturēšana ar novada 

uzņēmējiem 

 
R.12.1.2. 

Darba devēju dalības 

veicināšana 

nodarbinātības un 

m žizglītības pasākumos 

Nodrošināts prakses vietu piedāvājums VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta bezdarbnieku apmācību realizācija 

Veicināta darba ņēmēju kvalifikācijas celšanas kursu realizācija 
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  Veicināta jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā    

Veicināta skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 

U.12.2. Pilnveidot uz ēmējdarbības vides atbalsta instrumentus un infrastrukt ru 

 

 

 
 

R.12.2.1. 

 

 
Informatīva un 

konsultatīva atbalsta 

sniegšana novada 

uzņēmējiem 

Nodrošināta kvalitatīva un efektīva pašvaldības komunikācija ar 

uzņēmējiem 

VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta uzņēmējdarbības konsultāciju pieejamība 

Nodrošināta informācijas pieejamība par uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumentiem un iespējām, izplatīšana tīmekļa vietnē, jaunumu vēstulēs 

Sniegts informatīvais atbalsts par ES strukt rfondu līdzfinansējuma 

iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā 

Sniegts atbalsts apmācību, semināru organizēšanai sadarbībā ar tuvējām 

pašvaldībām, valsts iestādēm 

 

 

 
R.12.2.2. 

 

 
Uzņēmējdarbību 

atbalstošu pasākumu 

organizēšana 

Organizētas uzņēmēju tikšanās ar pašvaldības vadību VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 
Organizēts projektu konkurss Solis  

Organizēti uzņēmēju godināšanas pasākumi 
Ieviesti jauni uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi – uzņēmēju dienas, ar 

semināriem, pieredzes apmaiņu u.c. 
Veikta ikgadēja uzņēmēju aptaujāšana un izvērtējuma veikšana par 

organizētiem atbalstošiem pasākumiem un pārmaiņu ieviešana 

 

 
R.12.2.3. 

Pašvaldības atbalsta 

sistēmas/instrumentu 

izstrāde uzņēmējdarbības 

atbalstam novadā 

Pašvaldībai sniedzot atbalstu, tiek veicināta esošo uzņēmēju darbība, 
radīti jauni uzņēmumi un nodrošinātas darba vietas 

VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets 

Attīstītas attālinātā darba iespējas novadā 

Pašvaldība līdzdarbojas investīciju piesaistei uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai 
 

 
R.12.2.4. 

 
Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās 

infrastrukt ras izveide un 

uzturēšana 

Izveidots un aktualizēts piesaistošs piedāvājums potenciāliem 

investoriem (teritorija, darba spēks, pašvaldības un sabiedrības atbalsts) 

VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Uzturēta un aktualizēta informācijas datu bāze par dažādiem 

ekonomiskai darbībai izmantojamiem objektiem novadā ēkas, b ves, 
zeme, potenciālās industriālās zonas, u.tml.) 

Veicināta telpu pieejamība uzņēmējdarbības attīstībai 
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R.12.2.5. 

Pamesto un   nesakopto 

teritoriju/b vju 

revitalizācija 

 

Pēc iespējas tiek sakārtotas degradētās teritorijas un ēkas, kuras 

potenciāli var izmantot uzņēmējdarbībai 

VNP, Attīstības 

nodaļa, 
Nekustamo 

īpašumu nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 
R.12.2.6. 

 

Pašvaldības koplietošanas 

infrastrukt ras attīstība 

Sakārtota un attīstīta pašvaldības koplietošanas infrastrukt ra, kas 

nepieciešama arī uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldības ceļi, ielas, 

densapgādes infrastrukt ra u.c.) 

VNP, Attīstības 

nodaļa, Komunālā 

nodaļa, SIA VNK 

serviss  

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U.12.3. Veicināt lauksaimnieciskās darbības attīstību 

 

 

 

 
R.12.3.1. 

 
 

Lauksaimniecības 

produkcijas pārstrādes, 
mājražošanas, pārtikas 

ražošanas un 

amatniecības uzņēmumu 

attīstības veicināšana 

Veicināta sadarbība, nodrošināta pastāvīga aktuālās informācijas 

apmaiņa 

VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta sadarbība ar t risma nozares pārstāvjiem jaunu t risma 

pakalpojumu, maršrutu izveidē 

Veicināta alternatīvās, bioloģiskās lauksaimniecības attīstība 

Regulāra piedāvāto preču un pakalpojumu ražotāju apzināšana 

Tiek atbalstīta regulāra tirgus organizēšana, tādejādi atbalstot arī vietējos 

ražotājus un pakalpojumu sniedzējus 

Veicināta dalība izstādēs 

RV13 T risms 

U.13.1. Veicināt t risma un pakalpojumu nozares izaugsmi 

 

 

 

 
R.13.1.1. 

 

 

 
Kvalitatīvas t risma 

informācijas un 

pakalpojumu sniegšana 

Pilnveidota t risma informācijas kvalitāte un pieejamība VNP, Ventspils 

T risma 

informācijas 
centrs, sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Turpināta un attīstīta sadarbība ar Ventspils T risma informācijas centru 

Veikta mērķtiecīga vienotas t risma informācijas izplatīšana un 

pasākumu popularizēšana pašvaldības sociālo tīklu kontos 

Sniegts informatīvs atbalsts t risma uzņēmējiem t risma materiālu 

sagatavošanā 

Izveidota un uzturēta informācija par vietējo gidu tīku 

Izveidota un uzturēta informācija par t rismā iesaistīto pakalpojumu 

sniedzējiem 
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  Aktualizētas prezentācijas, mārketinga un citi materiāli par novada 

objektiem 

   

Sekmēta t risma speciālistu, t risma uzņēmēju, gidu kapacitātes celšana, 
apmācības 

 

 
R.13.1.2. 

 

T risma pakalpojumu 

attīstības veicināšana 

Veicināta konkurētspējīgu t risma pakalpojumu izveide VNP, Kult ras 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa, Ventspils 

T risma 

informācijas 

centrs 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 
Organizēti t ristus piesaistoši pasākumi vairākām mērķa grupām 

U.13.2. Veicināt iesaistīto pu u sadarbību t risma vides attīstībā 
 

 

 

 
R.13.2.1. 

 
T risma uzņēmēju 

sadarbības veicināšana 

kompleksa  t risma 

pakalpojumu 

piedāvājuma izveidē 

Veicināta starpnozaru sadarbība t risma pasākumu organizēšanā un 

pakalpojumu attīstībā 

VNP, Attīstības 

nodaļa, Ventspils 

T risma 

informācijas 

centrs 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Sadarbībā ar t risma uzņēmējiem sekmēta kompleksu t risma 

piedāvājumu izveide 

Izstrādāts un pilnveidots komplekss t risma piedāvājums 

Koordinētas novada t risma uzņēmēju tikšanās 

Sekmēta t risma uzņēmēju sadarbība starpnovadu līmenī 

 

 
R.13.2.2. 

 
Sadarbības veicināšana ar 
kaimiņu pašvaldībām un 

reģionu 

Īstenota regulāra sadarbība ar Ventspils T risma informācijas centru VNP, Attīstības 

nodaļa 

Ikgadēji Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Veicināta t risma uzņēmēju sadarbība vietējā un starpnovadu līmenī 

Īstenota sadarbība ar apkārtējiem novadiem t risma attīstībā 

Īstenota regulāra sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģionu t rismā 

jomā 

U.13.3. Attīstīt t risma objektus un infrastrukt ru 
 

 

 
R.13.3.1. 

 
T risma infrastrukt ras, 
objektu un maršrutu 

pilnveide 

Pilnveidoti esošie, izveidoti jauni t risma objekti VNP, Attīstības 

nodaļa, Komunālā 

nodaļa 

2020.- 

2026. 

Pašvaldības 

budžets, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

Attīstīta t risma infrastrukt ra takas, velomaršruti, norādes zīmes, 
t risma informācijas stendi u.c.) 

Iespēju robežās izveidoti stāvlaukumi pie pašvaldības t risma objektiem 

atbilstoši vajadzībām, uzlabota satiksmes drošība 
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NR. RĪCĪBAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IZPILDES 

TERMI  

FINAN U RESURSI 

UN AVOTI
1

 

  Sekmēta kempinga, telšu vietu, kemperu novietņu izveide mārketings, 
ierobežojumi  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1.

Ugāles vidusskolas ēku 
un būvju kompleksa
atjaunošana

VTP1 U.2.4.
Ugāles 
pagasts 1 000 000 150 000 850 000 - ERAF

Kvalitatīvas vidējās izglītības 
pieejamības nodrošināšana Ugāles 
pagastā, veicot ieguldījumus skolas 
infrastruktūrā. Rezultātā tiks atjaunots 
Ugāles vidusskolas ēku un būvju 
komplekss.

2020 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība

2.

Popes pamatskolas un 
Annahites pamatskolas 
ēdināšanas kompleksa 
pārbūve

VTP1 U.2.4.

Popes 
pagasts, 
Puzes 
pagasts

200 000 30 000 170 000 - ERAF, ELFLA

Izglītības iestāžu ēdināšanas 
kompleksu pārbūve. Rezultātā 
nodrošināti kvalitatīvi un mūsdienīgi 
ēdināšanas pakalpojumi
izglītojamiem.

2021 2022

Ventspils 
novada
pašvaldība

3.

Tārgales pamatskolas 
telpu un 
inženierkomunikāciju 
pārbūve, skolas un PII 
ēku teritorijas 
labiekārtošana

VTP1 U.2.4.
Tārgales 
pagasts 350 000 350 000 - - ERAF, ELFLA

Kvalitatīvas mācību vides 
nodrošināšana. Rezultātā veikta 
Tārgales pamatskolas ēkas pārbūve – 
paplašināšana pirmsskolas izglītības 
iestādes vajadzībām.

2020 2022

Ventspils 
novada
pašvaldība

4.

Piltenes pamatskolas 
ēku un būvju kompleksa 
pārbūve

VTP1 U.2.4.
Piltenes 
pagasts 400 000 60 000 340 000 - ERAF

Kvalitatīvas izglītības pieejamības 
nodrošināšana Piltenes pilsētā, veicot 
ieguldījumus skolas infrastruktūras 
pārbūvē. Rezultātā pārbūvēts Piltenes 
pamatskolas ēku un būvju komplekss.

2022 2024

Ventspils 
novada
pašvaldība

5.

Annahites pamatskolas 
ēkas pārbūve, teritorijas 
labiekārtošana,
apgaismojuma 
ierīkošana VTP1 U.2.4.

Puzes 
pagasts

198 000 29 700 168 300 - ERAF

Uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar 
speciālām vajadzībām Ventspils 
novada Puzes pagasta Annahites 
pamatskolā.
Rezultātā veikta skolas ēku fasādes 
pārbūve, iekštelpu atjaunošana, 
teritorijas labiekārtošana, 
apgaismojuma ierīkošana.

2022 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība
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6.

Ugunsaizsardzības 
automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un 
trauksmes iekārtas 
(signalizācijas) 
ierīkošana izglītības 
iestādēs

VTP1 U.2.4.
Viss 
novads 140 000 21 000 119 000 - ERAF

Skolas un pirmsskolas vecuma bērnu
drošības uzlabošana. Rezultātā 
izstrādāta projekta dokumentācija, 
ierīkotas
ugunsaizsardzības automātisko 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
iekārtas
(signalizācija) Popes un Užavas 
pamatskolās, Piltenes PII „Taurenītis”, 
Ances PII „Vālodzīte”.

2021 2022
Ventspils 
novada
pašvaldība

7.

Ugāles pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis” 
fasādes, jumta pārbūve VTP1 U.2.4.

Ugāles 
pagasts

400 000 60 000 340 000 - ERAF

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

2023 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība

8.

Puzes pagasta 
pirmsskolas grupas, 
amata mācību ēkas 
pārbūve VTP1 U.2.4.

Puzes 
pagasts 200 000 30 000 170 000 - ERAF

Kvalitatīvas mācību vides 
nodrošināšana. Rezultātā veikta 
jumta, ventilācijas, apkures sistēmas  
pārbūve un lietus ūdens
novadīšanas  sistēmas ierīkošana 
ēkai  adresē "Valde", Puzes pagasts.

2022 2024

Ventspils 
novada
pašvaldība

9.

Rotaļu laukumu izbūve 
pie Ventspils novada 
izglītības iestādēm un 
koplietošanas teritoriju 
labiekārtošana ar rotaļu 
elementiem

VTP1 U.2.4.
Viss 
novads 191 000 191 000 - - –

Izbūvēti, labiekārtoti  bērnu rotaļu 
laukumi visās Ventspils novada 
izglītības iestāžu un
pirmsskolas izglītības iestāžu 
teritorijās, kā arī uz pašvaldības 
zemes pie daudzdzīvokļu
mājām (saskaņā ar sarakstu).

2020 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība

2
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10.

PII "Zīļuks" ēku 
atjaunošana Vārves 
pagastā

VTP1 U.2.4.
Vārves 
pagasts 100 000 100 000 - - –

Kvalitatīvas un drošas mācību vides 
nodrošināšana izglītojamiem un 
personālam.
Vārvē - ēkas iekštelpu remonts pie 
katlu mājas. Ēkas pamatu un 
asfaltētās daļas, mūrētās apmales 
rekonstrukcija. Ventilācijas sistēmu 
pilnveide, pelējuma novēršana. 
Kosmētiskais remonts PII grupu 
telpām. Ventavā - remontdarbi, 
drošas mācību vides pilnveide u.c.

2020 2022
Ventspils 
novada
pašvaldība

11.

Zūru pamatskolas 
infrastruktūras 
atjaunošana

VTP1 U.2.4.
Zūru 
pagasts 100 000 15 000 85000 ERAF, ELFLA, 

EJZF

Kvalitatīvas izglītības pieejamības 
nodrošināšana Vārves pagastā, 
veicot ieguldījumus Zūru 
pamatstkolas infrastruktūrā
Rezultāts - Atjaunota Zūru 
pamatskolas infrastruktūra, atbilstoši 
mūsdienu prasībām

2022 2026
Ventspils 
novada 
pašvaldība

12.

Piltenes pirmsskolas 
izglītības iestādes 
"Taurenītis” un Piltenes 
bibliotēkas ēkas 
atjaunošana

VTP1

U.2.4.,
U.3.2.

Piltenes 
pagasts

400 000 60 000 340 000 - ERAF

Kvalitatīvas mācību vides 
nodrošināšana pirmsskolas vecuma 
bērniem – veikta ēkas Maija ielā 6 
Piltenē atjaunošana  (fasāde, jumts, 
iekštelpas), energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana.

2020 2022
Ventspils 
novada
pašvaldība

13.
Sporta stadiona pārbūve 
un atjaunošana Ugālē VTP1

U.2.4.,
U.4.2.

Ugāles 
pagasts 400 000 60 000 340 000 - ERAF

Nodrošināta sporta un brīvā laika
pavadīšanas infrastruktūru  
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida 
veicināšanai. Rezultātā pārbūvēts 
sporta stadions Ugāles pagastā.

2022 2024

Ventspils 
novada
pašvaldība

14.

Piltenes kultūras nama 
ēkas atjaunošana

VTP1 U.3.2.
Piltenes 
pagasts 99 000 14 850 84 150 - –

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
iedzīvotājiem. Rezultātā veikta ēkas 
fasādes, iekštelpu pārbūve, griestu 
siltināšana.

2021 2022

Ventspils 
novada
pašvaldība

3
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15.

Esošo brīvdabas 
estrāžu sakārtošana un 
atjaunošana, saskaņā ar 
Ventspils novada 
kultūras attīstības 
stratēģiju

VTP1
U.3.2.,
U.11.3.

Ances 
pagasts, 
Piltenes 
pagasts, 
Popes 
pagasts, 
Puzes 
pagasts, 
Ugāles 
pagasts

830 000 294 500 535 500 -
ELFLA, ERAF
u.c.

Veikta Ventspils novada esošo 
brīvdabas estrāžu atjaunošana un 
būvniecība, saskaņā ar Ventspils 
novada kultūras plānu, kurā izvērtētas 
un prioritizētas šādas vajadzības:
• “Popes pagasta brīvdabas estrādes 
pārbūve, 2.kārta”,
• “Ances pagasta estrādes pārbūve un 
teritorijas labiekārtošana”,
•  “Mežaparka un estrādes 
atjaunošana Puzē, Puzes pagastā”,
• “Pievedceļu izbūve pie Piltenes 
estrādes”,
•  “Ugāles pagasta brīvdabas estrādes 
būvniecība”,
• “Piltenes brīvdabas estrādes 
3.kārtas
būvniecība un brīvdabas estrādes 
būvniecība Vārves pagasta Ventavas 
ciemā”.

2021 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība

16.

Ugāles pagasta tautas 
nama „Gaisma”, Usmas, 
Puzes, Ziru pagastu 
kultūras namu 
iekšpagalmu 
labiekārtošana, 
autostāvlaukumu 
ierīkošana

VTP1 U.3.2.

Puzes 
pagasts, 
Ugāles 
pagasts, 
Ziru 
pagasts

100 000 15 000 85 000 - ERAF

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
iedzīvotājiem. Izstrādāts iekšpagalma 
labiekārtošanas projekts, izbūvēti
stāvlaukumi pie tautas namiem:
Ugāles pagasta tautas nama 
„Gaisma”, Usmas un Puzes kultūras 
namiem un Ziru pagastā.

2022 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība

4
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17.

Ugāles pagasta tautas 
nama „Gaisma” 
rekonstrukcija/ pārbūve VTP1 U.3.2.

Ugāles 
pagasts 500 000 140 000 360 000 - ELFLA

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
iedzīvotājiem. Veikta Ugāles pagasta 
tautas nama „Gaisma” 
rekonstrukcija/pārbūve.

2020 2022

Ventspils 
novada
pašvaldība

18.

“Jūras kultūras 
mantojuma centrs 
“Vinda””

VTP1
U.3.2.,
U.3.3.

Vārves 
pagasts 2 653 451 398 018 -   2 255 433 Valsts

Zvejas un jūras kultūras mantojuma 
centra jaunbūve Ventavas ciemā un 
teritorijas
labiekārtošana kultūras un 
sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai, 
izveidojot saieta vietu.
Rezultātā izveidots saieta nams 
Vārves pagastā.

2022 2024

Ventspils 
novada
pašvaldība

19.

Popes muižas ansamblī 
ietverto Valsts nozīmes 
kultūras piemekļu 
atjaunošana VTP1 U.3.4.

Popes 
pagasts 220 000 33 000 187 000 -

ERAF, 
Pārrobežu 
sadarbības 
programmas

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana tūrisma attīstībai 
Ventspils novadā. Veikta Popes 
muižas ansambļa ēku atjaunošana. 2020 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
biedrība
"Popes 
muiža"

20.
Popes pagasta sporta 
angāra pārbūve VTP1 U.4.2.

Popes 
pagasts

150 000 22 500 127 500 - -

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

2020 2025
Ventspils 
novada
pašvaldība

21.
Ziru ciema sporta 
angāra pārbūve VTP1 U.4.2.

Ziru 
pagasts 145 000 21 750 123 250 - ERAF

Pamatpakalpojumu nodrošināšana
iedzīvotājiem. Rezultātā pārbūvēta 
ēkas fasāde, nosiltināti ēkas griesti.

2024 2026
Ventspils 
novada
pašvaldība

22.

Veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināšana 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām (pandusi)

VTP1

U.5.1.,
U.5.3.,
U.5.4. Viss 

novads 100 000 31 000 69 000 - ESF, ERAF

Uzlabota veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumu pieejamība 12 
Ventspils novada pagastos un 
Piltenes pilsētā saskaņā
ar sarakstu.

2020 2024

Ventspils 
novada
pašvaldība
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23.

Ceļu un ielu 
infrastruktūras 
sakārtošana un pārbūve

VTP2 U.7.1.
Viss 
novads 2 185 311 327 797 1 857 514 - ERAF, ELFLA

Novada sasniedzamības un 
pieejamības nodrošināšana. Veikta 
ceļu pārbūve novada teritorijā. 2020 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība

24.

Ceļu un tiltu 
infrastruktūras 
būvniecība (pārbūve)

VTP2 U.7.1.
Viss 
novads 300 000 300 000 - - -

Īstenota Ventspils novada 
pašvaldības ceļu būvniecības 
(pārbūves) programma 2020.- 2026. 
gadā (saskaņā ar Pielikumu un kopējo 
Ventspils novada ceļu, ielu, 
iekšpagalmu pārbūves, 
labiekārtošanas programmu, kas 
izstrādājama 2020.gadā), ikgadēji 
ieguldot 100 000 EUR no pašvaldības 
budžeta.

2020 2022

Ventspils 
novada
pašvaldība

25.

Gājēju celiņu, auto 
stāvlaukumu izbūve, 
labiekārtošana Ventspils 
novada apdzīvoto vietu 
centros

VTP2 U.7.1.
Viss 
novads 400 000 60 000 340 000 -

Pārrobežu 
sadarbības 
programmas, 
ERAF, ELFLA

Ainaviskās vides sakārtošana, 
kultūras pasākumu, pieejamības 
uzlabošana, tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana. Rezultātā
labiekārtoti auto stāvlaukumi, gājēju 
celiņi pašvaldībai piederošās 
teritorijās.

2020 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji
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26.

Veloceļu maršrutu 
izstrāde un 
infrastruktūras izbūve

VTP2, 
VTP3

U.7.1.,
U.7.2.,
U.13.3.

Viss 
novads 600 000 90 000 510 000 - ERAF

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,
- Zlēku pagastā: Skola - Karātavkalns;
- Užavas pagastā: Silkrogs – Užavas 
bāka- 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 

2020 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji
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27.

Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
Ventspils novadā

VTP2, 
VTP3

U.7.1.,
U.11.2.

Viss 
novads 2 660 000 266 000 2 394 000 - ELFLA

Palielināt privāto investīciju apjomu, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgās infrastruktūras 
pārbūvei un apgaismojuma 
ierīkošanai. Veikta pašvaldībai 
piederošo ceļu pārbūve/atjaunošana.

2021 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
uzņēmēji

28.

Ūdens ņemšanas vietu 
ierīkošana VUGD 
transporta piekļuvei 
pagastu centros

VTP2 U.8.1.

Jūrkalnes 
pagasts, 
Užavas 
pagasts, 
Vārves 
pagasts, 
Tārgales 
pagasts

70 000 10 500 59 500 -

Pārrobežu 
sadarbības 
programmas

Ugunsdrošības pasākumi un 
iedzīvotāju drošības nodrošināšana 
pie jūras. Rezultātā ierīkotas ūdens 
ņemšanas vietas VUGD
transporta piekļuvei novada pagastu 
centros un sakārtota infrastruktūra.

2020 2022

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
Kurzemes 
plānošanas 
reģions

29.

Glābšanas dienestiem 
piemērotas 
nobrauktuves pie jūras 
izveide

VTP2
U.8.1.,
U.11.4.

Jūrkalnes 
pagasts, 
Užavas 
pagasts

35 000 35 000 - - –

Operatīvo dienestu piekļuves iespējas 
pie jūras apgrūtinātas; att. līdz 
tuvākajam VUGD <23km. Glābšanas 
dienestiem piemērotas nobrauktuves 
pie jūras izveide:
* Labraga pludmale, Jūrkalnes 
pagasts;
* Ošvalku pludmale, Jūrkalnes 
pagasts;
* Užavas piekraste, Užavas pagasts

2021 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība

30.

Meliorācijas sistēmu 
atjaunošana pašvaldībai 
piederošajos zemes 
īpašumos

VTP2 U.9.1.
Viss 
novads 150 000 22 500 127 500 - ELFLA, ELGF

Pašvaldības zemes īpašumu vērtības 
paaugstināšana. Rezultātā sakārtotas 
meliorācijas sistēmas pašvaldības 
zemes īpašumos.

2021 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība
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31.

Ūdenssaimniecības 
attīstība un ilgtermiņa 
programmu īstenošana

VTP2 U.9.1.
Viss 
novads 3 000 000 450 000 2 550 000 -

Kapitālsabiedrī
bas budžets, 
ERAF

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 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 

   

2020 2026 SIA "VNK
serviss"
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32.

Būvnormatīviem 
atbilstošas 
siltumapgādes sistēmas 
būvniecība Vārves 
pagasta Zūru, Vārves, 
Ziru un Zlēku ciemos VTP2 U.9.1.

Vārves 
pagasts, 
Ziru 
pagasts

650 000 - - -

Kapitālsabiedrī
bas budžets, 
ERAF, KPFI

Šobrīd Ziru, Zlēku ciemos, Vārves 
pagasta (Zūru un Vārves ciemos) 
apkure nodrošināta netiek, 
iedzīvotājiem ir nelegālas un 
ugunsbīstamas individuālas apkures 
iekārtas. Rezultātā izbūvēts legāls 
siltumapgādes risinājums un 
pārtraukta nelegālo, ugunsbīstamo 
apkures iekārtu darbība.

2021 2026 SIA "VNK
serviss"

33.

Pašvaldības 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi

VTP2 U.9.1.
Ugāles 
pagasts Precizējams - - -

Kapitālsabiedrī
bas budžets, 
ERAF, KPFI

Veikti pašvaldībai piederošās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
energoefektivitātes celšanas un 
renovācijas pasākumi:
1) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
Rūpnīcas ielā 8, Ugālē renovācija
2) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
Skolas ielā 4, Ugālē renovācija
3) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
"Salas", Ugālē renovācija

2021 2026 SIA "VNK
serviss"

34.

Pašvaldībai piederošo 
katlu māju 
energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi 
t.sk. kurināmā novietņu 
pārbūve un jaunbūve 
Vārves pagasta Vārves, 
Zūru ciemos, Jūrkalnes, 
Tārgales, Ances, Zlēku, 
Ziru pagastos un 
Piltenes pilsētā

VTP2
U.9.1.,
U.10.2.

Vārves 
pagasts, 
Jūrkalnes 
pagasts, 
Tārgales 
pagasts, 
Ances 
pagasts, 
Zlēku 
pagasts, 
Ziru 
pagasts, 
Piltenes 
pilsēta

650 000 97 500 552 500 -

Kapitālsabiedrī
bas budžets, 
ERAF, KPFI

Izveidot centralizētu siltumapgādi, 
paaugstināt centralizētās siltuma 
sistēmas efektivitāti  un samazināt 
kaitīgo izmešu daudzumu apkārtējā 
vidē, pārejot uz modernāku un 
ekonomiskāku apkures veidu, 
izbūvējot kurināmā novietnes. 
Rezultātā veikta katlu mājas pārbūve 
Vārves pagasta Vārves un Zūru 
ciemos, Jūrkalnes, Tārgales, Ances, 
Zlēku, Ziru pagastos un Piltenes 
pilsētā.

2021 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība
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35.

Novada kapsētu 
teritoriju labiekārtošana

VTP2 U.9.4. Viss 
novads

75 000 11 250 63 750 - - Sakārtotas pašvaldībai piederošās 
teritorijas, novada  kapsētās 
sakārtojot nožogojumus, celiņus, 
atkritumu apsaimniekošanu.

2020 2026 Ventspils 
novada
pašvaldība

36.
Kapličas izveide Popes 
pagastā VTP2 U.9.4.

Popes 
pagasts 150 000 - 150 000 - –

Vides, teritorijas sakārtošana, 
apdebīšanas pakalpojumu pilnveide. 
Rezultātā izveidota kapliča Popes 
pagastā.

2024 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība

37. Pašvaldības dzīvojamā 
fonda atjaunošana VTP2 U.10.1. Viss 

novads 1 500 000 225 000 1 275 000 - ERAF

Uzlabot dzīvojamos  apstākļus 
ģimenēm, nodrošināt ar dzīvojamo 
platību jaunās ģimenes. Rezultātā 
atjaunotas pašvaldības īpašumā 
esošās dzīvojamās ēkas, attīstot 
dzīvojamo fondu.

2020 2026
Ventspils 
novada
pašvaldība

38.

Mājokļu pieejamības 
palielināšana, attīstot 
īres dzīvokļu fondu

VPT2
U10.1.; 
U.10.2.

Zūru 
pagasts, 
Tārgales 
pagassts 1 500 000 225 000   1 275 000 Valsts

Veikt daudzīvokļu dzīvojamās mājas 
Vārves pagasta Zūru ciemā "Zūras-6" 
un Tārgales pagasta "Akācijas" 
pārbūvi, palielinot mājokļu pieejamību 
novadā un attīstot pašvaldības īres 
dzīvokļu fondu

2021 2026
Ventspils 
novada 
pašvaldība

39.

Pašvaldībai piederošo 
Ugāles vidusskolu, 
Piltenes pamatskolu, PII 
"Zīļuks" Vārves pagastā 
un īpašuma "Valde" 
Puzes pagasta ēku 
energoefektivitātes 
palielināšana

VTP2 U.10.2

Ugāles 
pagasts, 
Piltenes 
pilsēta, 
Vārves 
pagasts, 
Puzes 
pagasts

1 000 000 150 000      850 000 Valsts

Veikt pašvaldībai piederošo Ugāles 
vidusskolu, Piltenes pamatskolu, PII 
"Zīļuks" Vārves pagastā un īpašumā 
"Valde" Puzes pagastā ēku 
energoefektivitātes palielināšanu, ēku 
atjaunošanu, funkcionalitātes 
uzlabošanu

2021 2026
Ventspils 
novada 
pašvaldība
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40.
Degradēto teritoriju 
sakārtošana VTP2

U.10.2.,
U.10.3.

Ances 
pagasts, 
Popes 
pagasts, 
Usmas 
pagasts, 
Ugāles 
pagasts, 
Vārves 
pagasts, 
Užavas 
pagasts

750 000 112 500 637 500 -

Pārrobežu 
sadarbības 
programmas

Degradēto ēku demontāža, vides
sakārtošana. Demontāžas tehnisko 
projektu izstrāde, ēku demontāža, 
teritoriju
revitalizācija:
- Ances pagasta militārā pilsētiņa
„Zvaigznīte”;
- Popes muižas ansambļa ēkas;
- Ugāles pagasta Ugālē - doktorāts
nekustamā īpašuma "Tautas nams" 
teritorijā; "Lieljaunzemes"; Rīgas 
šoseja -15;
- Usmas pagasta „Laukgaļi” (vecās 
fermas), nekustamais īpašums 
„Kalnarāji”.
- Vārves pagasta Cirpstene.
- Piekļuves uzlabošana militārā 
mantojuma apskatei Miķeļtornī un 
Lūžņā, Tārgales
pagastā.

2021 2026
Ventspils 
novada
pašvaldība

41.

Zušu migrācijas 
uzlabošana Engures 
upē, Usmas ezerā

VTP2, 
VTP3

U.11.1

Ugāles 
pagasts

250 000 37 500 212500 Valsts

Veikt darbības, pasākumus aizsprostu 
ietekmes samazināšanai un 
ceļotājzivju (ieskaitot zuti) migrācijas 
iespēju uzlabošanai uz/ no Usmas 
ezera. 
Rezultāts - Izbūvēts zivju ceļš uz 
Engures upes pie Ugāles dzirnavām, 
demontējot esošo taci un HES

2022 2026

Ventspils 
novada 
pašvaldība, 
Talsu un 
Kuldīgas 
novada 
pašvaldības
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42.

Rīvas upes zivju ceļā 
migrējošo zivju 
uzskaites sistēmas 
ierīkošana

VTP2, 
VTP3

U.11.1

Jūrkalnes 
pagasts

60 000 9 000 51000

LAD Zivju 
fonds; Valsts; 
Pārrobežu 
sadarbības 
programmas; 
Vides 
aizsardzības 
fonds

Ierīkot migrējošo zviju uzskaites 
sistēmu Jūrkalnes pagastā Rīvas upē 
izbūvētajā zivju ceļā.
Rezultāts - Ierīkota migrējošo zivju 
uzskaites sistēma Jūrkalnes pagasta 
Rīvas upē izbūvētajā zivju ceļā. 2022 2026

Ventspils 
novada 
pašvaldība; 
BIOR; 
zinātnieki

43.

Ūdenstūristu apmetņu 
vietu izveide Usmas 
ezera krastā, 
bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšana

VTP2, 
VTP3

U.11.1.,
U.13.3.

Usmas 
pagasts 10 000 1 500 8 500 - ELFLA

Infrastruktūras izbūve un pārbūve 
vides saglabāšanai, ekosistēmas 
aizsardzība, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana.
Rezultātā ierīkotas ūdenstūristu 
apmetņu vietas Usmas ezera krastā, 
ezera aizauguma likvidācija.

2022 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji

44.

Piekļuves un 
sasniedzamības 
uzlabošana Baltijas 
jūras piekrastes teritorijā

VTP3 U.11.4.

Jūrkalnes 
pagasts, 
Užavas 
pagasts, 
Vārves 
pagasts, 
Tārgales 
pagasts

700 000 210 000 420 000 70 000.00

EJZF, ERAF, 
ELFLA, 
Pārrobežu 
sadarbības 
programmas

Jūrkalnes pagasta ceļa J-31 "Centra 
pludmale" izbūve ar auto 
stāvlaukumu, sanitārā mezgla 
uzstādīšana un ūdens, kanalizācijas 
tīklu izbūve. Užavas pagastā ceļu Uz-
28 "Lejiņas - pludmale" un Uz-35 
"Lībciems - Vārnas - pludmale" 
apgriešanās laukuma - auto 
stāvlaukuma izbūve

2020 2026
Ventspils 
novada
pašvaldība

45.

Antropogēno slodzi 
mazinošu pasākumu 
īstenošana piekrastē

VTP2
U.11.1.,
U.11.4.

Jūrkalnes 
pagasts, 
Užavas 
pagasts, 
Vārves 
pagasts, 
Tārgales 
pagasts

50 000 30 000 20 000 - ELFLA, LVAF
Izeidotas laipas u.c. antropogēno 
slodzi mazinoša infrastruktūra 
piekrastē

2022 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība
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46.
Upju ceļu pieejamības 
pilnveide VTP2

U.11.1.,
U.11.4.

Viss 
novads 33 000 4 950 28 050 -

Pārrobežu 
sadarbības 
programmas

Iztīrīt novada teritorijā esošās upes- 
nozīmīgas laivotājiem. Rezultātā 
Užavas, Rindas, Stendes, Rīvas, 
Engures un Abavas upes attīrītas no 
atkritumiem, palu ūdeņu sanestajiem 
koku zariem, kritalām u.c., atbilstoši 
VVD Ventspils RVP izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem.

2021 2023

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji

47.

Atpūtas zonu izveide, 
labiekārtošana Ances,
Dokupes, Usmas 
ciemos

VTP2 U.11.3.

Ances 
pagasts, 
Tārgales 
pagasts 
Usmas 
pagasts 9 000 2 790 6 210 - ELFLA

Pievilcīgas dzīves telpas veidošana. 
Rezultātā veikta infrastruktūras 
uzlabošana un
sakārtošana, izveidojot atpūtas zonas: 
Ances pagasta nekustamā īpašumā 
„Ancnieki”, Tārgales pagasta 
Dokupes ciemā
(pašvaldības nekustamā īpašumā), 
Usmas pagasta nekustamā īpašumā 
„Auseklīši”.

2020 2025
Ventspils 
novada
pašvaldība

48.

Publisko ūdeņu pieejas 
vietu - atpūtas vietu 
labiekārtošana, laivu 
piestātņu izveide

VTP2
U.11.3,
U.11.4.

Viss 
novads 100 000 15 000 85 000 - ELFLA, LVAF

Uzlabot pieeju pie publiskiem 
ūdeņiem, izveidot un labiekārtot 
atpūtas vietas pie ūdeņiem. 
Labiekārtotas atpūtas vietas pie 
Ventas (t.sk., Cirpstenē, Tārgalē), pie 
Usmas ezera (ar laivu piestātnēm), 
pie Tīrukšu ezera,
u.c.

2021 2025
Ventspils 
novada
pašvaldība

49.
Popes muižas parka 
teritorijas labiekārtošana VTP2 U.11.3.

Popes 
pagasts 50 000 7 500 42 500 -

Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonds, ELFLA

Vides kvalitātes līdzsvarota 
saglabāšana – kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana.
Veikta Popes muižas parka teritorijas 
labiekārtošana.

2021 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība
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Stratēģiskā
atbilstība

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

50.

Pludmales 
infrastruktūras 
izveidošana pludmales 
apmeklētājiem

VTP2 U.11.4.

Jūrkalnes 
pagasts, 
Užavas 
pagasts, 
Vārves 
pagasts, 
Tārgales
pagasts

100 000 85 000 15 000 -

EJZF, ELFLA, 
t..sk., 
piesaistāms 
valsts fin.

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

2022 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība

51.

Laivotājiem piemērotas 
publiskās infrastruktūras 
izbūve Lielirbē VTP2

U.11.4.,
U.13.3.

Tārgales
pagasts 100 000 85 000 15 000 -

EJZF, ELFLA, 
t..sk., 
piesaistāms 
valsts fin.

Laivotājiem piemērotas publiskās
infrastruktūras izbūve jaunveidojamā 
gājēju tilta tuvumā (piestātnes, 
trepīšu, laipu un
atpūtas vietu izveide) Lielirbē.

2023 2024
Ventspils 
novada
pašvaldība

52.

Central Baltic 
Greenways jeb Līvu 
krasts

VTP2, 
VTP3

U.11.3.,
U.13.3.

Tārgales
pagasts 25 000 19 597 5 403 -

Centrālā 
Baltijas jūras 
reģiona 
programma

Dabas resursu ilgtspējīga 
saglabāšana, tūristiem interesanta 
objekta izbūve.
Rezultātā īstenota vēsturiskā 
Mazbānīša ceļa atjaunošana – 
ierīkota pārgājienu taka, veikta tās 
marķēšana.

2023 2025

Ventspils 
novada
pašvaldība, 
Kurzemes 
plānošanas 
reģions; 
Vidzemes 
Tūrisma
asociācija
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Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)

53.

Ainaviskās vides 
uzlabošana, pašvaldībai 
piederošo teritoriju 
sakārtošana

VTP2 U.11.3.

Ances 
pagasts, 
Popes 
pagasts, 
Vārves 
pagasts, 
Ugāles 
pagasts,
Zlēku 
pagasts

50 000 7 500 42 500 - ELFLA, LVAF

Sakopt pašvaldībai piederošās 
teritorijas.
Sakoptas Vārves pagasta Ventavas, 
Zūru ciema, Zlēku pagasta, Popes 
muižas, Ugāles pagasta nekustamā 
īpašuma „Parks” un Ances pagasta 
dīķu teritorijas, uzlabota ainaviskā 
vide.

2023 2025
Ventspils 
novada
pašvaldība

54.
Ances parka 
labiekārtošana VTP2 U.11.3.

Ances 
pagasts 100 000 15 000 85 000 -

ELFLA, Vides 
investīciju 
fonds

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

2024 2026

Ventspils 
novada
pašvaldība

16



1. REDAKCIJA 09.11.2021.

Nr. p.k. Pagasts Ceļa nr. Ceļa nosaukums
Indikatīvais 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
Enguri

3. Ugāles pagasts Ug - 10 Oškalni-Indrāni 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,

Ug - 60 (posms)
Meliorācijas rekonstrukcija (un 
izbūve), lai atvadītu ūdeni no
ceļiem

B, 1,5 km (0,8 + 0,7),
C, 0,22 km

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

(posma daļa)
A, 2,62 km

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

Dzintari -  Saulstari)
A, 1,04 km

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,

bezseguma)
B, 3,18 km

25. Tārgales pagasts T - 13 Niedriņi - Kleimaņi B, 2,9 km, tilts pār
Standzi

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,

bez seguma)
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

(melnais segums)
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, 2.52 km
36. Ances pagasts A - 03,

A - 04,
A - 25

Meliorācija (ūdens novadīšana) 
no ceļiem

A, 0,82 km,
B, 0,85 km
(0,66+0,19)

PIELIKUMS
Ventspils novada pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) programma 2021.-2027. 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.
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1. REDAKCIJA 09.11.2021.

Nr. p.k. Pagasts Ceļa nr. Ceļa nosaukums
Indikatīvais finansējums
(EUR)

Piezīmes (grupa,
garums)

PIELIKUMS
Ventspils novada pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) programma 2021.-2027. 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.

37. Piltenes pagasts P – 10 Zūru pagr. – Ūdrandes
darbnīca (posma daļa)

B, 3,26 km, tilts

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

daļa)
A, 0,94 km

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 –

Vanķu ceļš turpinās
B, 2,03 km

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

49. Vārves pagasts Va – 60 Darbnīcas ceļš (posma daļa) Pieslēguma pārbūve pie
autoceļa P108 tiks veikta 
2020.gadā, par to ir
noslēgts līgums (39
829,47 EUR,
bez PVN).

A, 1,16 km

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)

54. Ziru pagasts Zi-17 Sise - Zabas, 0,14 km, t.sk. tilts 
pār Užavas upi

l=30m

55. Tārgales pagasts T-43 Skaras - Ventspils 2, 0,08 km, 
t.sk. tilts pār Skaras (Kustes) 

l=23m

56. Vārves pagasts T-21 Reiņi-Upes, 0,19 km, t.sk. tilts 
pār Standzes upi

l=6m

57. Vārves pagasts Va-45 Skolas iela A, 0,75 km

58. Užavas pagasts Va-80 Skolas ēdnīcas ceļš A, 0,07 km

59. Užavas pagasts Uz-28 Lejiņas - pludmale A, 3,35 km

60. Užavas pagasts Uz-35 Lībciems - Vārnas - pludmale C, 5,65 km

61. Jūrkalnes pagasts J-31 Centra pludmale
B, 0,34 km

18



Ventspils valstspilsētas pašvald bas un Ventspils novada pašvald bas  0 
 

 
2021.gada 9.novembris 

Šaj  ziņojum  ir 45 lappuses 

 

 

Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības un 
Ventspils novada 
pašvaldības 
Att st bas programma  
2021.-2027.gadam 
1. Redakcija – stenošanas un uzraudz bas k rt ba 

 



 

Ventspils valstspilsētas pašvald ba un Ventspils novada pašvald ba 1 

1. REDAKCIJA 

Sa sin jumi un apz m jumi 
CSDD Ceļu satiksmes un droš bas direkcija 
ES Eiropas Savien ba 
EUR Eiro 
IKT Inform cijas un komunik cijas tehnolo ijas 
IZM Izgl t bas un zin tnes ministrija 
Latvija 2030 Latvijas Ilgtspēj gas att st bas stratē iju l dz 2030.gadam 
LPS Latvijas Pašvald bu savien ba 
MK Ministru kabinets 
m.g. m c bu gads 
NVA Nodarbin t bas valsts a ent ra 
NVD Nacion lais vesel bas dienests 
novads Ventspils novada pašvald ba 
NZDIS Nacion l  zin tnisk s darb bas inform cijas sistēma 
OSP Ofici l s statistikas port ls (www.stat.gov.lv) 
PMLP Pilson bas un migr cijas lietu p rvalde 
PSIA Pašvald bas sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu 
SPKC Slim bu profilakses un kontroles centrs 
TIC T risma inform cijas centrs 
valstspils ta Ventspils valstspilsētas pašvald ba 
VATP Ventspils augsto tehnolo iju parks 
VBP Ventspils br vostas p rvalde 
VDC Ventspils digit lais centrs 
VeA Ventspils Augstskola 
VISC Valsts izgl t bas satura centrs 
VLK Ventspils labiek rtošanas kombin ts 
VRAA Valsts re ion l s att st bas a ent ra 
VSAA Valsts soci l s apdrošin šanas a ent ra 
VT Ventspils tehnikums 
VTP Vidēja termiņa priorit te 
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1. REDAKCIJA 

Ievads 

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kop g  att st bas programma (turpm k – 
Programma) ir abu pašvald bu kop gais vidēja termiņa pl nošanas dokuments, kur  
noteiktas att st bas priorit tes n kamajiem septiņiem gadiem, izvirz ti r c bas virzieni un 
tiem pak rtotie uzdevumi, kurus pašvald bas sadarb b  viena ar otru, katra atsevišķi un 
sadarb b  ar cit m iesaist taj m pusēm ir apņēmusies stenot sav  un iedz vot ju lab . 
Uzraudz bas k rt ba pal dz izvērtēt Programm  pl noto pašvald bu att st bu, 
stenošanas rezult tus, to izn kumus un ietekmi, kas rad ta ilg k  laika griezum . 

Uzraudz bas k rt bai j b t sistem tiskai resursu, r c bu un rezult tu p rbaudei. T  ietver 
uzraudz bas sistēmas uzdevumus, procesu un uzraudz bas elementus. 
Programmas izstr de uzs kta, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes 2021.gada 
25.marta lēmumu Nr.49 “Par Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kop g s 
ilgtspēj gas att st bas stratē ijas l dz 2030.gadam un Ventspils valstspilsētas un 
Ventspils novada kop g s att st bas programmas 2021.-2027.gadam izstr des 
uzs kšanu” un Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta lēmumu nr.81 “Par 
Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kop gas ilgtspēj gas att st bas stratē ijas 
l dz 2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kop g s att st bas 
programmas 2021.-2027.gadam izstr des uzs kšanu”. 
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1. REDAKCIJA 

1. Att st bas programmas stenošana 
 

noteikts atbild gais par Programmas ieviešanu 
  

 

 
Programmas stenošana tiek veikta organizēti 

 
 

VEIKSM GAS  

ATT ST BAS 

PROGRAMMAS 

STENOŠANAS 

PRIEKŠNOTEIKUMI 

 

 Programmas stenošana notiek saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvald bas un 
Ventspils novada pašvald bas ikgadējo budžetu  

  

 Domes un domju komitejas nodrošina    Programmas stenošanu politiskajā l men  
 

 
 

 Ekonomikas un iepirkumu nodaļa Ventspils valstspilsētas pašvald bā un Att st bas 
nodaļa Ventspils novada pašvald bā vada un koordinē Programmas uzraudz bas  

procesu (regulāru, sistemātisku resursu, r c bu un rezultātu pārbaudi) 
 

 

 uzraudz bas procesā iesaistās visas Ventspils valstspilsētas pašvald bas un Ventspils 
novada pašvald bas struktūrvien bas vai institūcijas, kuras R c bas plānā norād tas kā 

atbild gās par pasākumu  izpildi vai projektu stenošanu  

1.1. Att st bas programmas stenošanas uzraudz ba 

 

UZRAUDZ BAS 

SIST MAS 

UZDEVUMI 

sekmēt pašvald bu strukt rvien bu, valsts instit ciju, 
uzņēmēju un sabiedr bas koordinētu darb bu pašvald bas  att st bas 

jaut jumos 

pamatot Programmas aktualiz cijas nepieciešam bu 

identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saist tas ar 
pašvald bu att st bu un kur m nepieciešams velt t t l ku  izpēti un 

attiec gu lēmumu pieņemšanu to risin šanai 

nodrošin t ar inform ciju par Programmas 
stenošanas sasniegumiem sabiedr bu, vietējos politiķus un  citas 

ieinteresēt s puses 

par d t pašvald bu darb bas progresu un sasniegumus 

identificēt, vai Programmas r d t ju sasniegšana  norit k  pl nots 

nodrošin t pašvald bu att st bas novērtēšanas iespējas, 
identificējot p rmaiņas pašvald bu situ cij  kopum  un pa   jom m 

(nozarēm) 



1. Att st bas programmas stenošana 
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1. REDAKCIJA 

1.2. Uzraudz bas r d t ji 
Uzraudz bas un novērtēšanas sistēmas pamat  ir rezultat vie r d t ji. Uzraudz bas 
sistēmas rezultat vie r d t ji pēc satura klasificējami tr s grup s: 
— Ar virsm r i un vid ja termiņa m r iem saist tie r d t ji – mērķu jeb ietekmes 

(impact) r d t ji, kas ietver teritorijas att st bas noz m g kos soci lekonomiskos 
r d t jus; 

— Ar r c bas virzieniem saist tie r d t ji – rezult tu (outcome) r d t ji, kas ietver 
darb bas rezult tu r d t jus (veikto darb bu novērtējuma kvantitat vos r d t jus, 
saskaņ  ar kuriem tiek mēr ta pašvald bu administr ciju darb bas efektivit te 
att st bas programmas stenošan ) un politikas rezult tu r d t jus (veikto darb bu 
novērtējuma kvalitat vos r d t jus, kas tiek ieg ti, veicot iedz vot ju un uzņēmēju 
aptauju un saskaņ  ar kuriem tiek novērtēta pašvald bas administr cijas darb bas 
efektivit te att st bas programmas stenošan ); 

— Ar paveiktajiem pas kumiem saist tie r d t ji – izn kuma (output) r d t ji, kas 
parasti ir daļa no R c bas pl na. 

1.3. Uzraudz bas process 

Programmas uzraudz ba sast v no kop gi noteikto uzraudz bas r d t ju izvērtēšanas, k  
ar  katrai pašvald bai atsevišķo uzraudz bas r d t ju izvērtēšanas. Programmas kop g s 
daļas ikgadējais uzraudz bas p rskats tiks strukturēts atbilstoši izvirz tajiem mērķiem, 
r c bas virzieniem un to ietvaros noteiktajiem uzdevumiem un paredzētajiem 
pas kumiem. Katra r c bas virziena ietvaros tiks sniegts ar  ss vērtējums par izmaiņ m 
attiec g s jomas vai nozares politik  valst  un ES. Katra mērķa ietvaros pēc rezultat vo 
r d t ju progresa novērtējuma tiks sagatavoti secin jumi un priekšlikumi. Uzraudz bas 
p rskats b s pamats ik gadu veicamajai R c bas pl na un Invest ciju pl na aktualiz cijai, 
un tas var b t pamats Programmas un Stratē ijas groz jumu ierosin šanai. 

1.3.1. Ventspils valstspils tas pašvald ba 

Ventspils valstspilsētas pašvald bas Programmas uzraudz bas r d t ju daļai regul ri tiks 
veikts procesu un sasniegumu novērtējums. 

Uzraudz bas proces  tiks sniegta atbilde uz jaut jumiem: 
• Kas ir paveikts? 

• Kas ir sasniegts? 

Uzraudz bas proces  apkopot  inform cija b s pamats novērtējuma veikšanai. Veicot 
novērtēšanu, tiks sniegta atbilde uz jaut jumiem: 

• Vai pl notais ir sasniegts? 

• Cik liel  mēr  pl notais ir sasniegts? 

• Vai varam b t apmierin ti ar paveikto un sasniegto? 

• Vai nepieciešams veikt izmaiņas att st bas pl nošanas dokumentos? 

Par Programmas stenošanas uzraudz bu un novērtēšanu atbild g  Ventspils 
valstspilsētas pašvald bas strukt rvien ba ir Ekonomikas un iepirkumu nodaļa. T  
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apkopo statistikas datus un inform ciju no pašvald bas instit cij m un ik gadu sagatavo 
p rskatu par Programmas stenošanu jeb uzraudz bas p rskatu. Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa sagatavo p rskatu l dz katra gada 1. j lijam un iesniedz to 
apstiprin šanai Ventspils valstspilsētas domē. Domes apstiprin ts uzraudz bas p rskats 
tiek publicēts pašvald bas m jaslap  www.ventspils.lv. 

Programmas ikgadējais uzraudz bas p rskats tiks strukturēts atbilstoši izvirz tajiem 
mērķiem, r c bas virzieniem un to ietvaros noteiktajiem uzdevumiem un paredzētajiem 
pas kumiem. Katra r c bas virziena ietvaros tiks sniegts ar  ss vērtējums par izmaiņ m 
attiec g s jomas vai nozares politik  valst  un ES. Katra mērķa ietvaros pēc rezultat vo 
r d t ju progresa novērtējuma tiks sagatavoti secin jumi un priekšlikumi. Uzraudz bas 
p rskats b s pamats ik gadu veicamajai R c bas pl na un Invest ciju pl na aktualiz cijai, 
un tas var b t pamats Programmas un Stratē ijas groz jumu ierosin šanai. 

1.3.2. Ventspils novada pašvald ba 

Tabul  zem k aprakst ts Ventspils novada pašvald bas Programmas uzraudz bas 
r d t ju daļas uzraudz bas process.  

1. Tabula: Ventspils novada pašvald bas Programmas uzraudz bas r d t ju daļa 
uzraudz bas process 

Katru gadu (vienlaic gi ar Ventspils 
novada pašvald bas publisk  
p rskata izstr di tiek veikts 
Programmas uzraudz bas 
process): 

Tiek apkopoti dati par stenotaj m r c b m (pas kumi/ aktivit tes) 
saskaņ  ar R c bas pl nu 

Tiek apkopoti teritorijas att st bas r d t ju dati 

Tiek apkopot dati par darb bu rezultat vajiem r d t jiem 

Ikgadējais ziņojums, kas ietver 
Programmas anal zi: 

Veikt s darb bas mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzien  

Noteikto darb bas rezult tu r d t ju izpildes tendence 

Konstatēt s novirzes no pl not  un to skaidrojums 

Secin jumi un ieteikumi darb bas uzlabošanai ar mērķi piln b  
sasniegt izvirz tos r d t jus 

Reizi trijos gados (papildus katru 
gadu veicamaj m darb b m 
uzraudz bas procesa laik : 

Tiek veikta novada iedz vot ju aptauja (Par iedz vot ju aptaujas 
anketas pamatu var izmantot novada teritorijas att st bas 
pl nošanas dokumentu izstr dē izmantoto anketas paraugu) 

Apkopoti ieg tie politikas rezult tu r d t ji 

Iekļauta inform cija par atbilst bu Stratē ij  izvirz tajiem mērķiem 

Tr s gadu uzraudz bas ziņojums: 

Veikt s darb bas mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzien  

Konstatēt s novirzes no pl not  un to skaidrojums 

Izvērtējums par atbilst bu Stratē ij  izvirz tajiem mērķiem 

Secin jumi un ieteikumi darb bas uzlabošanai ar mērķi piln b  
sasniegt izvirz tos r d t jus 
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Priekšlikums Programmas uzraudz bas ziņojuma strukt rai: 

 

 

 

Secin jumi un priekšlikumi 

 Galven s problēmas un iespējas pašvald bas turpm kai att st bai; 
 Secin jumi par nepieciešamo problēmu risin šanu vai padziļin tu izpēti; 
 Rekomend cijas Programmas groz jumiem un/vai aktualiz cijai; 
 Invest ciju pl na izvērtējums, kas ietver p rskatu par finanšu 
izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvald bas budžetu; 
 Priekšlikumi Programmas aktualizēšanai. 

Ievads 

 Uzraudz bas ziņojuma sagatavošanas mērķis; 
 Laika periods, par k du uzraudz bas ziņojums sagatavots; 

 Uzraudz bas ziņojuma strukt ra un sagatavošan  iesaist tie; 
 Atbilst ba ilgtspēj gas att st bas stratē ij  izvirz tajiem mērķiem. 

Ieviešanas izvērtējums 

 Ieviešanas process un sadarb ba ar soci lajiem partneriem; 

 Izvērtējums par izvirz to vidēja termiņa priorit šu, r c bas virzienu un    
uzdevumu sasniegšanu; 
 Rezultat vo r d t ju izvērtējums un ietekme uz pašvald bas att st bu; 
 Inform cija par stenotajiem projektiem, veiktaj m aktivit tēm; 
 Invest ciju pl na izvērtējums, kas ietver p rskatu par finanšu izlietojumu 
un prognozes sasaistē ar pašvald bas budžetu; 
 R c bas pl na un Invest ciju pl na stenošanas izvērtējums, kas ietver, k  šo 
pl nu stenošana tiek tuvin ta novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 
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2. Att st bas programmas aktualiz cija 

Programmas darb bas termiņš ir septiņi gadi, l dz ar to ir j paredz t s regul ra 
aktualiz cija. Par nepieciešam bu aktualizēt Programmu tiek lemts, pamatojoties uz 
uzraudz bas ziņojumiem un k rtējam gadam apstiprin to pašvald bas budžetu. 

Programmas aktualiz cijas rezult t , neatkar gi no t , kur  Programmas ieviešanas 
gad  tas tiek veikts, netiek main ts Programmas gala termiņš. R c bas pl nu un 
Invest ciju pl nu aktualizē ne ret k k  reizi gad , ievērojot pašvald bas budžetu k rtējam 
gadam. 

Aktualizēto R c bas un Invest ciju pl nu apstiprina ar pašvald bas domes lēmumu un 
ievieto Teritorijas att st bas pl nošanas inform cijas sistēm  (TAPIS) un publisko Valsts 
vienotaj  eotelpisk s inform cijas port l  (www.geolatvija.lv). 

http://www.geolatvija.lv/
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3. Uzraudz bas r d t ji 

3.1. Kop gi noteiktie uzraudz bas r d t ji 

3.1.1. Virsm r a r d t ji 

Nr. 
p.k. 

R d t js 

Aktu l  v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

1. 

Iedz vot ju skaits, cilv. 
37 538 (Ventspils) 

11 634 (Ventspils 
novads) 

Vair k nek  
35 000 (Ventspils) 

Vair k nek  
11 000 (Ventspils 
novads) 

PMLP 

3.1.2. Vid ja termiņa priorit šu r d t ji 

VTP R d t js 

Aktu l  v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

VTP1 – izgl tota, 
radoša, sabiedriski 
akt va, soci li 
nodrošin t a un 
vesel ga sabiedr ba 

Iedz vot ju 
ilgtermiņa 
migr cijas saldo 

-153 (Ventspils) 

-49 (Ventspils 
novads) 

-150 (Ventspils) 

-20 (Ventspils 
novads) 

OSP, 
IBE070 

VTP2 – Pievilc ga un 
droša vide dz vei, 
darbam un atp tai 

Dz vojamais 
fonds (m2 uz 1 
iedz.) 

35 (Ventspils, 
2019) 

Nav datu 
(Ventspils 
novads) 

Vair k nek  36 
(Ventspils) 

Pieaug 
(Ventspils 
novads) 

OSP 

VTP3 – Sadarb b  
balst ta ekonomisk  
vide, kur  tiek 
realizēta invest ciju 
piesaiste, 
digitaliz cija un viedo 
tehnolo iju 
izmantošana 

Bezdarba l menis 2020.gada 
31.decembr : 

6,0% (Ventspils) 

6,5% (Ventspils 
novads) 

Maz k nek  5% 
(Ventspils) 

Maz k nek  
5,5% (Ventspils 
novads) 

NVA 
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3.1.3. R c bas virzienu r d t ji 

RV R d t js 

Aktu l  
v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

RV1 Mūsdienīga un pietiekama visu pakāpju izglītība 

RV1 
Centralizēto eks menu 
rezult tu l menis (Ventspils) 
 
Centralizēto eks menu 
rezult ti matem tik , 
Centralizēto eks menu 
rezult ti latviešu valod , 
Centralizēto eks menu 
rezult ti angļu valod  
(Ventspils novads) 

P rsniedz 
valsts vidējo 
l meni 
(Ventspils, 
(2020./2021. 
m.g.) 

41,9% 
(Matem tika), 
64,1% 
(Latviešu 
val.), 79,4% 
(Angļu val.) 

(Ventspils 
novads, 
2020./2021. 
m.g.) 

P rsniedz valsts 
vidējo l meni 
(Ventspils) 

Nemain gs vai 
pieaug 

(Ventspils 

novads) 

VISC 

RV2 Daudzveidīga, intensīva, iedzīvotājus un apmekl tājus saistoša kultūras dzīve 

RV2 Iedz vot ju vērtējums par 
kult ras pas kumiem, 
pozit vs vērtējums, % 
(Ventspils) 

Kult ras iest žu r kotie 
pas kumi, pozit v  vērtējuma 
r d t js (Ventspils novads) 

83% 
(Ventspils, 
2019. g.) 

71% 
(Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  
85% (Ventspils) 

Pozit v  
vērtējuma % 
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 

RV2 Bibliotēku apmeklējumu 
skaits, t kst. 

446 
(Ventspils, 
2019.g.) 

51 (Ventspils 
novads, 
2018.g.) 

Vair k nek  450 
t kst. 
(Ventspils) 

Nemain gs  vai 
pieaug 
(Ventspils 
novads) 

Ventspils 
bibliotēka, 
Ventspils novada 
pašvald ba 

RV2 Bibliotēku las t ju skaits, cilv. 14 766 
(Ventspils, 
2019.g.) 

Vair k nek  15 
t kst. 
(Ventspils) 

Ventspils 
bibliotēka, 
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RV R d t js 

Aktu l  
v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

3 429 
(Ventspils 
novads, 
2018.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 
(Ventspils 
novads) 

Ventspils novada 
pašvald ba 

RV3 Sabiedrībai tuva un sadarbībā balstīta pārvalde 

RV3 Sadarb bas projektu skaits 2 Pieaug Ventspils 
valstspilsētas 
pašvald ba, 
Ventspils novada 
pašvald ba 

RV4 Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

RV4 Audžu imenēs ievietoto 
bērnu skaits, cilv. (Ventspils) 

Audžu imeņu skaits 
(Ventspils novads) 

26 (Ventspils, 
2019.g.) 

3 (Ventspils 
novads) 

Maz k nek  10 
(Ventspils) 

Pieaug 
(Ventspils 
novads) 

Ventspils 
Soci lais 
dienests, 
Ventspils novada 
b riņtiesa 

RV5 Daudzveidīgas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iesp jas 
veselīga dzīvesveida veicināšanai 

RV5 Iedz vot ju vērtējums par 
pašvald bas darbu akt v s 
atp tas un br v  laika 
pavad šanas iespēju 
risin šan , % (piln gi 
apmierina, dr z k apmierina) 
(Ventspils) 

Akt v s atp tas iespējas 
(Ventspils novads) 

85% 
(Ventspils, 
2019.g.) 

72% 
(Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  
80% (Ventspils) 

Pozit v  
vērtējuma %  
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 

RV6 Kvalitatīva veselības aprūpe 

RV6 Praktizējošo rstu skaits uz 
10 000 iedz vot ju, cilv. 

33,3 
(Ventspils) 

5,2 (Ventspils 
novads) 

Vair k nek  33 
(Ventspils) 

Saglab jas 
iepriekšēj  
l men  
(Ventspils 
novads) 

SPKC 

NVD 
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RV R d t js 

Aktu l  
v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

RV6 Iedz vot ju vērtējums par 
vesel bas apr pes kvalit ti, 
% (Ventspils) 

Vesel bas apr pes 
pakalpojumu kvalit te, 
pozit v  vērtējuma r d t js 
(Ventspils novads) 

30% – k  
valst  
kopum ; 17% 
- slikt ka; 6% 
- lab ka 
(Ventspils, 
2019.g.) 

60% 
(Ventspils 
novads, 
2018.g.) 

Vair k nek  
42% - k  valst  
kopum ; Maz k 
nek  20% - 
slikt ka; Vair k 
nek  10% - 
lab ka 
(Ventspils) 

Pozit v  
vērtējuma % 
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 

RV7 Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu un nekustamā īpašuma attīstība 

RV7 
Ekspluat cij  pieņemto jauno 
dz vokļu plat ba, t kst.m2  
(Ventspils) 
 
Ekspluat cij  nodoto b vju 
skaits (Ventspils novads) 

2,2 
(Ventspils) 

 

123 (Ventspils 
novads) 

Vair k nek  2,0 
(Ventspils) 

Nemain gs vai 
pieaug 
(Ventspils 
novads) 

OSP, BUE020 

 

Ventspils novada 
B vvalde 

RV8 Augsta vides kvalitāte 

RV8 Iedz vot ju vērtējums par 
sadz ves atkritumu izvešanu 
un uzglab šanu, pozit vs 
vērtējums, % (Ventspils) 

 

Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu kvalit te, 
pozit v  vērtējuma r d t js 
(Ventspils novads) 

92% 
(Ventspils, 
2019.g.) 

 

 

83% 
(Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  
90% (Ventspils) 

 

 

Pozit v  
vērtējuma % 
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 

RV8 Iedz vot ju patsvars, kuri 
nor d juši, ka Ventspil  nav 
problēmu ar apk rtēj s vides 
kvalit ti un ekolo iju 
(Ventspils) 

Vides sakopt ba (Ventspils 
novads) 

26% 
(Ventspils, 
2019.g.) 

77% 
(Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  
30% (Ventspils) 

Pozit v  
vērtējuma % 
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 
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RV R d t js 

Aktu l  
v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

RV9 Ilgtsp jīgas transporta infrastruktūras un mobilitātes iesp ju attīstība 

RV9 Iedz vot ju vērtējums par 
sabiedrisk  transporta 
pakalpojumiem pilsēt , 
pozit vs vērtējums, % 
(Ventspils) 

Sabiedrisk  transporta 
pakalpojumu kvalit te 
(Ventspils novads) 

73% 
(Ventspils, 
2019.g.) 

65% 
(Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  
80% (Ventspils) 

Pozit v  
vērtējuma % 
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 

RV10 rts pievilcīgs, inovatīvs publiskās ārtelpas labiekārtojums 

RV10 Iedz vot ju vērtējums par 
apsaimniekošanu un t r šanu 
kopum , pozit vs vērtējums, 
% 

Akt v s atp tas pakalpojumi 
(Ventspils novads) 

96% 
(Ventspils, 
2019.g.) 

 

71% 
(Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  
95% (Ventspils) 

 

Pozit v  
vērtējuma % 
paaugstin s 
(Ventspils 
novads) 

Regul ra 
iedz vot ju 
aptauja 

RV11 Sabiedriskā kārtība un drošība 

RV11 
Administrat vo p rk pumu 
skaits par Ventspils pilsētas 
saistošo noteikumu 
p rk pšanu (Ventspils) 
 

Re istrēto noziedz go 
nodar jumu skaits (Ventspils 

novads) 

2020 
(Ventspils, 
2019.g.) 

 

114 (Ventspils 
novads)f 

Maz k nek  
2000 (Ventspils) 

 

Samazin s 
(Ventspils 
novads) 

Pašvald bas 
policija 

OSP, NOR020 

RV12 Uzņ m jdarbības attīstība 

RV12 Tirgus sektora ekonomiski 
akt vie uzņēmumi 

 

2 241 
(Ventspils, 
2019.g.) 

 

835 (Ventspils 
novads, 
2019.g.) 

Vair k nek  2,2 
t kst. 
(Ventspils) 

 

Pieaug 
(Ventspils 
novads) 

OSP, UZS030 



3. Uzraudz bas r d t ji 

Ventspils valstspilsētas pašvald ba un Ventspils novada pašvald ba 17 

1. REDAKCIJA 

RV R d t js 

Aktu l  
v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

RV13 Tūrisma attīstība 

RV13 Gultasvietu skaits 
naktsm tnēs, gada beig s 

1 300 
(Ventspils) 

596 (Ventspils 
novads) 

Vair k nek  
1 600 
(Ventspils) 

Pieaug 
(Ventspils 
novads) 

OSP, TUV050 

3.2. Ventspils valstspils tas pašvald bas uzraudz bas 
r d t ji 

3.2.1. Virsm r a r d t ji 

Nr. 
p.k. 

R d t js 

Aktu l  v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  
pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

1. 
Vidēj  apdrošin šanas 
iemaksu alga, EUR 

EUR 966 
+1,3% pret vidējo 
valst  (2019.g.) 

Vair k nek  1 200 

+5% pret vidējo 
valst  

VSAA 

2. Iedz vot ju apmierin t ba ar 
pašvald bas darb bu kopum  
(pozit vs vērtējums, %) 

Oktobr  – 82% 
(2019.g.) 

Vair k nek  80% 
Pilsētas 
iedz vot ju 
aptauja 
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1. REDAKCIJA 

3.2.2. Vid ja termiņa priorit šu r d t ji 

PRASMES (P) – IEDZ VOT JI SASNIEDZ SAVUS M R US UN IEG ST 
LABKL J BU 

NR. 
P.K. 

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA 
(2020.G. VAI 
JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Nodarbin to skaits pilsēt  
(pamatdarb ), t kst. cilv. 17,23 (2019.g.) Vair k nek  18 OSP, DVA050 

2. 

Str d jošo skaita 
sadal jums pa nozarēm 

Transports – 
19% 

R pniec ba – 
22% 

(2018. gads) 

Transports – 
Vair k nek  15% 

R pniec ba – 
Vair k nek  23% 

 

OSP 

3. Str d jošo skaits IKT 
nozarē 545 (2019.g.) Vair k nek  800 Lursoft 

4. Komersantu skaits uz 
1 000 iedz vot jiem 

36 (2019.g.) Vair k nek  35 OSP, UZS040 

5. 

Iedz vot ju ar augst ko un 
profesion lo izgl t bu 
patsvars 

Augst k  
izgl t ba –  28,7% 

Profesion l  
izgl t ba –  
33,70% 

(2019.g.) 

Augst k  izgl t ba 
– Vair k nek  

30% 
Profesion l  

izgl t ba – Vair k 
nek  35% 

OSP 

6. Vidēj  vecuma pensija (ar 
piemaks m) 484 EUR 

Vair k nek  550 
EUR 

VSAA 

7. Profesion lo izgl t bu un 
visp rējo vidējo izgl t bu 
izvēlējušos audzēkņu 
skaita attiec ba 

37:63 (2019.g.) 40:60 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

8. Patentu un licenču l gumu 
skaits 

3 Vair k nek  5 NZDIS 

9. Iedz vot ju patsvars, kas 
uzskata, ka viņiem neb tu 
problēmu atrast darbu 
Ventspil  (%) 

4,9 (2019.g.) Vair k nek  10 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

10. rvalstu tieš s invest cijas 
uz 1 iedz vot ju attiec b  
pret vidējo Latvij  

+1% pret vidējo 
Latvij  

(3 706 EUR) 

 Vair k nek  1% 
pret vidējo Latvij  

Lursoft, PMLP 
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1. REDAKCIJA 

L DZDARB BA (L) – IEDZ VOT JI DARBOJAS KOP  CITS AR CITU UN AR 
PAŠVALD BU, UN J TAS PIEDER GI 

NR. 
P.K. 

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA 
(2020.G. VAI 
JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. 

Kopējais daž du 
iedz vot ju grupu 
pašiniciat vas projektu 
skaits 

37 (2019.g.) Vair k nek  85 

Soci lais 
dienests, 
Sporta 

p rvalde, 
Kult ras 
centrs, 

Jauniešu m ja 

2. Iedz vot ju patsvars 
vecuma grup  15-29 gadi, 
% 

15% Vair k nek  14% OSP 

3. 
Pieder bas saj ta Ventspils 
pilsētai, % 

79% (2019.g.) Vair k nek  80% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

4. Iedz vot ju apmierin t ba 
ar kult ras dz vi Ventspil  
kopum  (% apmierin ts, 
dr z k apmierin ts) 

89% (2018.g.) Vair k nek  85% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

5. Iedz vot ju apmierin t ba 
ar sporta dz vi Ventspil  
kopum  (% apmierin ts, 
dr z k apmierin ts) 

86% (2018. g.) Vair k nek  85% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

VIDE (V) – IEDZ VOT JI J TAS FIZISKI UN EMOCION LI DROŠI UN P RLIECIN TI 
PAR SAVU N KOTNI 

NR. 
P.K. 

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA 
(2020.G. VAI 
JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedz vot ju vērtējums par 
Ventspils domes darbu 
pilsētas labiek rtošan  (% 
piln gi apmierina, dr z k 
apmierina) 

98% (2019.g.) 
Vair k nek  90% 
pozit vs vērtējums 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K. 

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA 
(2020.G. VAI 
JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

2. Iedz vot ju vērtējums par 
Ventspils domes darbu ielu, 
ceļu infrastrukt ras 
uzturēšan  (% piln gi 
apmierina, dr z k 
apmierina) 

95% (2019.g.) Vair k nek  90% 
pozit vs vērtējums 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

3. Iedz vot ju pašvērtējums 
par savu vesel bas st vokli, 
% (ļoti labs, dr z k labs) 

50% (2018.g.)  55%  

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

4. Ceļu satiksmes negad jumu 
skaits ar g jējiem uz 10 
000 iedz vot jiem 

5 (2019.g.) 0 CSDD 

5. Iedz vot ju vērtējums par 
Ventspils domes darbu 
apk rtēj s vides kvalit tes 
jom , % (piln b  apmierina, 
dr z k apmierina) 

77% (2019.g.) Vair k nek  75% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

6. Centralizētas 
densapg des un 

kanaliz cijas pakalpojumu 
pieejam ba (% no 
iedz vot ju skaita) 

98,5% (2019.g.) 
Vair k nek  

98,5% 
PSIA 

“ DEKA” 

7. Iedz vot ju vērtējums par 
Ventspils domes darbu 
sabiedrisk s k rt bas 
nodrošin šan , % (piln gi 
apmierina, dr z k 
apmierina) 

92% (2019.g.) Vair k nek  85% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 
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1. REDAKCIJA 

3.2.3. R c bas virzienu r d t ji 

P-1 Tirgus piepras jumam atbilstošs profesion l s, augst k s un m žizgl t bas 
pied v jums, zin tnes un p tniec bas att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Audzēkņu skaits VT, cilv. 804 (2019./2020. 
m.g) 

Vair k nek  800 VT 

2. 
Studentu skaits VeA, cilv. 

716 (2020./2021. 
m.g) 

Vair k nek  1000 VeA 

3. rvalstu studentu skaits, 
kuri studē VeA, cilv. 

34 (2020./2021. 
m.g) 

Vair k nek  65 VeA 

4. 

Starptautisku konferenču, 
pēt jumu, sadarb bas 
projektu skaits 

5 konferences; 

47 projekti; 

97 publik cijas 

(2019.g.) 

Konferences – 
vair k nek  2; 

Projekti – vair k 
nek  20; 

Zin tniskie raksti – 
vair k nek  115 

VeA 

5. Iedz vot ju skaits, kuri 
ieguvuši profesion lo 
kvalifik ciju neform lo 
prasmju atz šanas ceļ , 
cilv. 

17 (2019./2020. 
m.g) 

Vair k nek  100 VT 

6. 
Iedz vot ju skaits, kuri 
pilnveidojuši savu izgl t bu 
rpus form l s izgl t bas 

sistēmas, cilv. 

3068 (kop ) 
2477 (VDC) 

589 (VeA) 

2 (VT) 

(2019.g.) 

Vair k nek  3000 

VDC 

VeA 

VT 

7. Studentu skaits VeA IT 
programm s, cilv. 

228 

(2019.g.) 
Vair k nek  304 IZM 
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1. REDAKCIJA 

P-2 M sdien ga un pietiekama pirmsskolas, visp r j  un interešu izgl t ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Bērnu skaits rind  uz 
pirmsskolas izgl t bas 
iest dēm, cilv. 

39  
(01.10.2020) 

0 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

2. Apliec bu par 
pamatizgl t bu saņēmušo 
patsvars no visiem 9. 
klašu audzēkņiem, % 

97,7 (2018./2019. 
m.g.) 

Vair k nek  98% 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

3. Atest tu par visp rējo 
vidējo izgl t bu saņēmušo 
patsvars no visiem 12. 
klašu audzēkņiem, % 

99,5 (2018./2019. 
m.g.) 

Vair k nek  99% 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

4. Audzēkņu skaits, kas 
iesaist s R c bas 
programmas darbam ar 
apd vin tiem pašvald bas 
izgl t bas iest žu 
audzēkņiem stenotaj s 
aktivit tēs 

2602 (2019.g.) Vair k nek  2600 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

5. Izgl tojamo iesaiste un 
sasniegumi 2. posma 
m c bu priekšmetu 
olimpi dēs 

0,15 (2019.g.) Vair k nek  0,15 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

6. Iedz vot ju vērtējums par 
izgl t bas iest žu 
uzturēšanu 

80% (2019.g.) Pozit vi – 80% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

7. 

Gaisa kvalit te iekštelp s 
pirmsskolas izgl t bas 
iest dēs un skol s 

Apmierinoša 
(2017.gada 

janv ris) 

Laba 

(CO2 
koncentr cija - 

1000-1500 ppm, 

vidēj  svērt  gaisa 
temperat ra telp s 

atbilst normai) 

Izgl t bas 
p rvalde 

8. Audzēkņu skaits, kas 
vismaz vienu m c bu gadu 
apmeklējuši R c bas 
programmas datorprasmju 
apguvei Ventspils pilsētas 
visp rizgl tojošaj s skol s 
ietvaros r kot s nodarb bas 

750 (2019.g.) Vair k nek  900 VDC 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

9. Pedagogu vecum  l dz 29 
gadiem patsvars no 
kopēj  pedagogu skaita 
ISCED 2.-3.l men ; % 

7% (2019.g.) 12% 
Ventspils 
Izgl t bas 
p rvalde 

P-3 Izgl t bas, zin tnes, p tniec bas un biznesa sadarb ba, zin tņu ietilp gu 
uzņ mumu att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. VeA finansējums zin tnei, 
milj. EUR 

3,1 Vair k nek  5 IZM 

2. Izdot s m c bu vai 
zin tnisk s monogr fijas 
VeA 

6 (2019.g.) Vair k nek  8 IZM 

3. Zin tnisko publik ciju 
skaits uz 1 zin tnisko 
(R&D) person lu (PLE) 
VeA 

1,65 (2019.g.) Vair k nek  2 IZM 

4. Nodarbin to skaits 
uzņēmumos VATP 
Tehnolo iskaj  park  un 
Zin tnes un inov ciju 
centr , cilv. 

345 (2019.g.) Vair k nek  345 VATP, VDC 

5. 

VeA uz taks cijas gada 
beig m noslēgto un spēk  
esošo sadarb bas l gumu 
skaits ar koledž m, 
tehnikumiem, cit m 
Latvijas augstskol m, 
zin tniskajiem instit tiem 
un uzņēmumiem 

12: 
8 ar koledž m un 
tehnikumiem (no 

kuriem 7 ir prakses 
l gumi) un 4 ar 

Latvijas 
augstskol m un 
zin tniskajiem 

instit tiem. 
(2019.g.) 

Vair k nek  16 VeA 

6. Aizst vēto promocijas 
darbu skaits 7 gadu laika 
period  VeA 

13 

(2019.g.) 
Vair k nek  12 VeA 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

7. Jauno zin tnieku skaits 
VeA, cilv. 

11 

(2019.g.) 
Vair k nek  15 VeA 

8. VeA autoru zin tnisko 
publik ciju, taj  skait , 
kuras indeksētas 
starptautiskaj s datub zēs 
Web of Science un 
Scopus, skaits gad  

97 

(2019.g.) 
Vair k nek  115 VeA 

9. 

 

Zin tniskais (R&D) 
person ls VeA (pilna laika 
ekvivalents) 

66,01 (2019.g.) Vair k nek  80 IZM 

P-4 Ventspils br vostas stiprin šana un ar ostas darb bu saist tu uzņ mumu 
att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Str d jošo skaits 
uzņēmumos, kas atrodas 
VBP teritorij , cilv. 

3679 (2018.g.) Vair k nek  4 000 VBP 

2. Uzņēmumi, kam Ventspils 
br vostas p rvalde iznom  
zemi/ēkas 

114 (2019.g.) Vair k nek  130 VBP 

3. Att st bai pieejam  
sauszemes teritorija, ha 

500 (2018.g.) Maz k nek  500 VBP 

4. Apgroz jums uzņēmumiem, 
kas atrodas VBP teritorij , 
milj. EUR 

464 (2018.g.) Maz k nek  500 VBP 
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1. REDAKCIJA 

P-5 IKT nozares att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Str d jošo skaits IKT 
nozarē, cilv. 545 (2019.g.) Vair k nek  800 Lursoft 

2. Uzņēmumu apgroz jums 
IKT nozarē Ventspil , 
milj. EUR 

16 (2019.g.) Vair k nek  20 Lursoft 

P-6 Uzņ m jdarb bas att st ba pils t  

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Str d jošo skaits 
apstr des r pniec b , cilv. 3018 (2019. g.) 

Vair k nek  2,2 
t kst. 

OSP, 
UFR060 

2. Apstr des r pniec bas 
izlaides apjoms, milj. EUR 

244 Vair k nek  300 CSP 

3. 
Iedz vot ju vērtējums par 
uzņēmējdarb bas 
veicin šanu pilsēt  

Pozit vi – 46% 
Negat vi – 10% 

(2019.g.) 

Pozit vi – vair k 
nek  46% 

Negat vi – maz k 
nek  15% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

P-7 T risma att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Pilsēt  nakšņojošo skaits, 
t kst. cilv. 

74 (2019.g.) Vair k nek  90 
Ventspils 

TIC 

2. Pilsēt  nakšņojošo rvalstu 
viesu skaits, t kst. cilv. 

36 (2019.g.) Vair k nek  40 
Ventspils 

TIC 

3. Vidējais apmeklējuma 
ilgums, diennaktis 

2,93 (2019.g.) Vair k nek  3,0 
Ventspils 

TIC 

4. Str d jošo skaits viesn c s 
un restor nos, cilv. 285 (2019.g.) Vair k nek  300 OSP 
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P-8 tri, moderni sakari un IKT un viedo tehnoloģiju darb bai nepieciešam  
infrastrukt ra 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Publisko WiFi apraides 
staciju skaits 

435 (2019.g.) Vair k nek  600 VDC 

2. Optisk  datu p rraides t kla 
kabeļu dz slu kopējais 
garums, km 

3612 (2019.g.) Vair k nek  3800 VDC 

L-1 Sabiedr bai tuva un moderna pils tas p rvalde 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Administrat vo izdevumu 
patsvars budžeta 
izdevumos 

4,2% (2019.g.) Maz k nek  5% Valsts Kase 

L-2 Iedz vot ju grupu, paši jaunatnes pašiniciat vas atbalsts 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Daž du iedz vot ju grupu 
pašiniciat vas projekti 
soci laj  jom  

0 (2019.g.) Vair k nek  3 
Soci lais 
dienests 

2. Daž du iedz vot ju grupu 
pašiniciat vas projekti 
sporta jom  

37 (2019.g.) Vair k nek  30 
Sporta 

p rvalde 

3. 

Daž du iedz vot ju grupu 
pašiniciat vas projekti 
kult ras jom  

Kult ras projekti – 
21; 

jauniešu br v  laika 
pavad šanas un 
akt vas atp tas 
veicin šanas 
projekti – 12; 

VeA jauniešu br v  

Vair k nek  27 
Kult ras 
centrs 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

laika pavad šanas 
un akt vas atp tas 

veicin šanas 
projekti – 8 

(2019.g.) 

4. 

Jauniešu br v  laika 
pavad šanas un akt vas 
atp tas veicin šanas 
projekti 

Jauniešu projekti 
(Ventspils Jauniešu 

m ja) – 10; 
Jauniešu br v  

laika pavad šanas 
projekti – 16 

(2019.g.) 

Vair k nek  23 
Ventspils 
Jauniešu 

m ja 

L-3 Iedz vot ju emigr cijas mazin šana un rvalstnieku/ reemigrantu integr cija 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. 
Reemigrantu skaits, cilv. 145 Vair k nek  100 

OSP, 
IBE100 

2. Vēlme palikt dz vot pilsēt  
(nedom ju, ka varētu 
pamest Ventspili), % 

65% (2019.g.) Vair k nek  70% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

L-4 Jaunu risin jumu ieviešana jauniešu notur šanai un piesaistei 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Bērnu 0-6 gadu vecum  
skaits, cilv. 

2 441 
Vair k nek  2,5 

t kst. PMLP 

2. Bērnu 7-18 (neieskaitot) 
gadu vecum  skaits, cilv. 3 974 

Vair k nek  4 
t kst. PMLP 
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L-5 Daudzveid ga, intens va, iedz vot jus un apmekl t jus saistoša kult ras 
dz ve 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedz vot ju vērtējums par 
pašvald bas darbu kult ras 
jaut jumu risin šan , 
pozit vs vērtējums, % 

88% (2019.g.) Vair k nek  85% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

2. Publisko pas kumu skaits 
te tra nam  “J ras v rti” 
un koncertz lē “Latvija” 

190 (2019.g.) Vair k nek  190 
SIA 

„Kurzemes 
filharmonija” 

3. Muzeju apmeklējumu 
skaits, t kst. 143 (2019.g.) Vair k nek  150 

Ventspils 
muzejs 

4. Maz kumtaut bu 
pas kumiem piešķirtais 
Ventspils pilsētas domes 
finansējums, t kst. EUR 

51,3 (2019.g.) Vair k nek  52 
Kult ras 
centrs 

L-6 Daudzveid gas sportošanas, akt v s atp tas un augstas klases sporta 
iesp jas 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedz vot ju vērtējums par 
sporta att st bas 
veicin šanu, pozit vs 
vērtējums, % 

86% (2019.g.) Vair k nek  80% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

2. 

Bērnu, jauniešu iesaiste 
sporta aktivit tēs, cilv. 

Sporta skola 
“Spars” – 1160, 
Sporta klubos – 

1280 

(2019.g.) 

"Sporta skola 
“Spars” – vair k 

nek  1100; 
Sporta klubi – 

vair k nek  1200" 

Ventspils 
Sporta 

p rvalde 

3. Starptautisku sacens bu 
skaits 

65 (2019.g.) 65 
Ventspils 
Sporta 

p rvalde 

4. Sportistu skaits, kuri 
izc n juši godalgotas vietas 
Latvijas / Eiropas / 
Pasaules mēroga 

30 (2019.g.) 30 
Ventspils 
Sporta 

p rvalde 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

sacens b s pieaugušajiem 
un jauniešiem, cilv. 

V-1 Kvalitat vu un komfortablu m jokļu att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

2. Personas, kas re istrētas 
Ventspils pilsētas 
pašvald bas pal dz bas 
re istr  m jokļa jaut juma 
risin šanai, cilv. 

35 (31.12.2019) Maz k nek  30 
Dz vokļu 
nodaļa 

3. Pašvald bas piešķirtais 
l dzfinansējums 
daudzdz vokļu namu 
iekšpagalmu 
labiek rtošan , milj. EUR 

0,4 (2013.-2019.g.) Vair k nek  0,4 
Komun l  
p rvalde 

V-2 Kvalitat va vesel bas apr pe 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedz vot ju vērtējums par 
slimn cas un polikl nikas 
uzturēšanu, pozit vs 
vērtējums, % 

Slimn ca – 72,9% 
Polikl nika – 81,5% 

(2019.g.) 

Vair k nek  80% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

2. Praktizējošo m su skaits 
uz 10 000 iedz vot ju, cilv. 52,7 Vair k nek  50 SPKC 
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1. REDAKCIJA 

V-3 Progres vi soci lie pakalpojumi un soci l  pal dz ba 

Nr. 
p.k.  

R d t js 

Aktu l  v rt ba 
(2020.g. vai 
jaun k  pieejam ) 

2027. gad  
sasniedzamais 
rezult ts 

Datu avoti 

1 2 3 4 5 

1. Pašvald bas nodrošin to 
soci lo pakalpojumu 
saņēmušo klientu skaits 
kop , cilv. 

1040 (2019.g.) Vair k nek  1000 
Soci lais 
dienests 

2. Taj  skait , no soci lajiem 
partneriem pirkto 
pakalpojumu saņēmušo 
klientu skaits, cilv. 

709 (2019.g.) Vair k nek  500 
Soci lais 
dienests 

3. Pabalstu apr pei m j s 
saņēmušo klientu skaits, 
cilv. 

136 (2019.g.) Vair k nek  180 
Soci lais 
dienests 

4. Personas, kuras 
saņēmušas pašvald bas 
pabalstus Ventspil , cilv. 

9018 (2019.g.) 
Maz k nek  9 

t kst. 
Soci lais 
dienests 

5. Bērnu rpus imenes 
apr pes iest dēs esošo 
bērnu skaits, cilv. 

20 (2019.g.) Maz k nek  10 
Soci lais 
dienests 

V-4 Ilgtsp j gas pils tas transporta infrastrukt ras, t s viet j s un reģion l s 
sasniedzam bas, k  ar  sabiedrisk  transporta pakalpojumu att st ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedz vot ju vērtējums par 
pilsētas apgaismojumu, 
pozit vs vērtējums, % 

92% (2019.g.) Vair k nek  85% 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

2. 
Ielu garums, km 191,681 (2019.g.) Vair k nek  192 

Komun l  
p rvalde 

3. Kopējais autost vvietu 
skaits, gb. 

1910 (2019.g.) Vair k nek  2000 
Komun l  
p rvalde 

4. Veloceliņu kopgarums, km, 
un velo novietņu kopskaits, 
gb. 

65,966 km 
~1082 velo 

novietnes (2019.g.) 

Vair k nek  70 km 

Vair k nek  1300 
velo novietnes 

Komun l  
p rvalde 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

5. Videi draudz g  
sabiedriskaj  transport  
p rvad to pasažieru 
patsvars, % 

48% (2019.g.) Vair k nek  90% 
Ventspils 

reiss 

V-5 rts, pievilc gs, inovat vs pils tas labiek rtojums 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Degradēto teritoriju plat ba, 
ha 

734 (2019.g.) Maz k nek  700 Pašvald ba 

V-6 Atkritumu saimniec ba ar augstu p rstr des patsvaru 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Ventspils pilsēt  atkritumu 
apsaimniekošanas sistēm  
iesaist to iedz vot ju 
patsvars, % 

96% (2019.g.) Vair k nek  96% VLK 

2. Apsaimniekoto atkritumu 
apjomi, t kst. t/gad  

35,9 (2019.g.) Vair k nek  30 VLK 

 Dal t s atkritumu v kšanas 
punktu skaits 

88 (2019.g.) Vair k nek  100 VLK 

3. P rstr d tais un 
re enerētais atkritumu 
daudzums attiec b  pret 
attiec gaj  gad  rad to 
atkritumu daudzumu, % 

87% (2019.g.) Vair k nek  70% VLK 
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1. REDAKCIJA 

V-7 Augsta vides kvalit te 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. 

Gaisa kvalit te 

Prognozējams, ka 
nav konstatēti 

gaisa kvalit tes 
robežlielumu 

p rsniegumi, taču 
p rsniegs 
augšējais 

pies rņojuma 
novērtēšanas 

slieksnis benzolam 

(2019.g.) 

Netiek p rsniegti 
gaisa kvalit tes 

robežlielumi 

SIA 
„LV MC” 

2. 

Izgl t bas iest žu skaits, 
kas saņēmušas ekoskolas 
statusu 

4 
(Ventspils 4. 
vidusskola,  
Ventspils 
P rventas 

pamatskola, 
Ventspils 

1.pamatskola,  
PII „Varav ksne“) 

(2019.g.) 

Vair k nek  4 
Vides 

izgl t bas 
fonds 

V-8 Augstas kvalit tes komun lie pakalpojumi 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. 
Iedz vot ju vērtējums par 
siltumapg di 75% (2019.g.) 

Vair k nek  75% 
pozit vs vērtējums 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

2. Centralizēt s 
siltumapg des objektu 
skaits 

494 (2019.g.) Vair k nek  507 
SIA 

„Ventspils 
siltums” 

3. Atjaunojamie energoresursi 
(AER) no kopēj  CSS 
kurin m  apjoma 

88% (2019.g.) Vair k nek  95% 
SIA 

„Ventspils 
siltums” 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

4. Iedz vot ju vērtējums par 
densapg di pilsētas 

teritorij  
97% (2019.g.) 

Vair k nek  95% 
pozit vais 
vērtējums 

Regul ra 
pilsētas 

iedz vot ju 
aptauja 

5. patnējais siltumener ijas 
patēriņš apkurei (kWh/m2 
gad ) 

127 (2019.g.) Maz k nek  140 
SIA 

“Ventspils 
siltums” 

6. Siltuma ražošanas 
efektivit te 

80% (2019.g.) Vair k nek  85% 
SIA 

“Ventspils 
siltums” 

7. 
Siltuma zudumi 10,20% (2019.g.) 

Maz k nek  
10,20% 

SIA 
“Ventspils 
siltums” 

8. dens zudumu patsvars 9% (2019.g.) Maz k nek  9% 
PSIA 

“ DEKA” 

9. Centralizēt s 
densapg des un 

kanaliz cijas sistēmai 
pieslēgto iedz vot ju skaits 
no kopēj  iedz vot ju 
skaita 

densapg de –  
96,9%; 

kanaliz cija – 
96,5% 

(2019.g.) 

densapg de un 
kanaliz cija – 

97,5% 

PSIA 
“ DEKA” 

V-9 Pašvald bas un valsts sadarb ba droš bas un k rt bas nodrošin šan  

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Maluzvejniec bas un dens 
resursu aizsardz bas 
kontroles reidu skaits 

99 (2019.g.) Vair k nek  100 
Pašvald bas 

policija 

2. Izņemti nelikum gi ievietoti 
zvejas t kli Ventas upē 
pilsētas dens akvatorij  
un B šnieku ezer  

20 t kli 
940 m (2019.g.) 

Maz k nek  60 
t kli 

Maz k nek  3300 
m 

Pašvald bas 
policija 

3. Nepilngad go izdar to 
administrat vo p rk pumu 
skaits 

377 (2019.g.) Maz k nek  300 
Pašvald bas 

policija 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

2027. GAD  
SASNIEDZAMAIS 
REZULT TS 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

4. Pēc pašvald bas 
piepras juma nodrošin t 
k rt bu masu pas kumos 

191 masu 
pas kums 
(2019.g.) 

Vair k nek  170 
Pašvald bas 

policija 

5. Nepilngad gajiem 
izstr d to uzved bas 
korekcijas programmu 
skaits 

27 (2019.g.) Maz k nek  30 
Pašvald bas 

policija 

3.3. Ventspils novada pašvald bas uzraudz bas r d t ji 

3.3.1. Teritorijas att st bas r d t ji 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2026.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Demogr fisk s slodzes 
l menis 

628 
↔ (Nemain gs) OSP, 

IRD020 

2. Dabiskais pieaugums 
-110 

↑ (Pozit vs) OSP, 
IRS030 

3. Iedz vot ju ien kuma 
nodokļa apmērs uz vienu 
iedz vot ju pašvald bas 
budžet  (EUR) 

571 

↑ (Pieaug) OSP, Valsts 
kase, 

pašvald ba 

4. Teritorijas att st bas 
indekss 

-0,106 
↑ (Pieaug) VRAA 

5. Pašvald bas budžeta 
kopējie ieņēmumi uz 1 
iedz vot ju (EUR) 
(Pamatbudžeta ieņēmumi 
pret iedz. skaitu (OSP)) 

1 599 

↑ (Pieaug) OSP, Valsts 
kase, 
pašvald ba 
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1. REDAKCIJA 

3.3.2. Vid ja termiņa darb bas rezult tu r d t ji 

Iedz vot ji un apdz vojam  strukt ra 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Re istrēto bērnu skaits 
vecum  l dz 18 gadiem 2 179 

Nemain gs vai 
pieaug 

OSP, 
RIG010 

2. Dzimušo bērnu skaits 
112 

Nemain gs vai 
pieaug 

OSP, 
IDS030 

3. Noslēgto laul bu skaits 
59 

Pieaug OSP, 
ILN020 

4. Šķirto laul bu skaits 
30 

Samazin s CSP, 
ILN020 

5. Iedz vot ju skaits ciemos 7538 (69%) 
(2018.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

CSP 

6. Iedz vot ju skaits rpus 
ciemiem 3 297 (31%) 

Nemain gs vai 
pieaug 

OSP, 
RIG010 

P rvalde un pakalpojumi 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Pašvald bas kopējie 
pamatbudžeta ieņēmumi 

17 485 471 Pieaug Valsts kase 

2. Pašvald bas kopējie 
pamatbudžeta izdevumi 
(EUR) 

15 299 151 
Saglab jas  
iepr.l men  

Valsts kase 

3. Pašvald bas kopējie 
pamatbudžeta izdevumi uz 
1 iedz. (EUR) 

1 399 
Saglab jas 
iepr.l men  

Valsts kase 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

4. Pašvald bas organizēt s 
iedz vot ju tikšan s 

5 
Pieaug Pašvald ba 

5. Pieejamie pašvald bas e-
pakalpojumi (t.sk., veidlapu 
sagataves) (skaits) 

75 (2018.g.) 
Pieaug Pašvald ba 

6. Re ion las sadarb bas 
projektu skaits 

4 
Pieaug Pašvald ba 

Soci l  aizsardz ba, vesel bas apr pe un droš ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Tr c go imeņu/personu 
skaits 149 

Samazin s Soci lais 

dienests 

2. Maznodrošin to 
imeņu/personu skaits 

(garantēt  minim l  
ien kuma saņēmēji) 

201 

Samazin s Soci lais 
dienests 

3. Dz vokļa pabalsta 
saņēmēju skaits 397 

Samazin s Soci lais 

dienests 

4. Re istrēto noziedz go 
nodar jumu skaits 114 

Samazin s 

 

OSP, 
NOR020 

5. Ceļu satiksmes 
negad jumu skaits 

46 
Samazin s CSDD 

Izgl t ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Izgl t bas iest žu skaits 17 Saglab jas  
iepr.l men  

Pašvald ba 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

2. Izgl tojamo skaits PII un PII 
grup s 

453 
Saglab jas     
iepr.l men  

Pašvald ba 

3. Izgl tojamo skaits 1.-9. 
klasei 

831 
Saglab jas  
iepr.l men  

Pašvald ba 

4. Izgl tojamo skaits 10.-12. 
klasei 

36 
- Pašvald ba 

5. Izgl tojamo skaits 
profesion l s ievirzes 
izgl t bas iest dēs 

416 (2018.g.) 
Saglab jas  
iepr.l men  

Pašvald ba 

6. Pied v to interešu 
izgl t bas programmu skaits 

6 
Saglab jas  
iepr.l men  

Pašvald ba 

7. Necentralizēto eks menu 
rezult ti  matem tik  
(vidējais) 

40,0% (2020./ 
2021. m.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

VISC 

8. Necentralizēto eks menu 
rezult ti  latviešu valod  
(vidējais) 

59,1% (2020./ 
2021. m.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

VISC 

9. Necentralizēto eks menu 
rezult ti  angļu valod  
(vidējais) 

69,8% (2020./ 
2021. m.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

VISC 

Kult ra un sports 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Amatierm kslas kolekt vu 
skaits 

42 (2019.g.) Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

2. Interešu kopu skaits 
8 (2018.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

3. Dal bnieku skaits 
amatierm kslas kolekt vos 590 (2019.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

4. Dal bnieku skaits interešu 
kop s 

120 (2019.g.) Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

5. Bibliotēku izsniegums 86 123 Nemain gs vai Pašvald ba 
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1. REDAKCIJA 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

pieaug 

6. Novadpētniec bas 
ekspoz ciju skaits 3 (2018.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

7. Organizēto sporta 
sacens bu, turn ru skaits 29 (2018.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

8. Pašvald bas finansi lo 
atbalstu saņēmušo sporta 
biedr bu skaits 

8 (2018.g.) 
Nemain gs vai 
pieaug 

Pašvald ba 

Vide un infrastrukt ra 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Izdoto b vatļauju skaits 
b vēm 

102 Nemain gs vai 
pieaug 

B vvalde 

2. Energoefektivit tes 
paaugstin šanas 
pas kumi pašvald bas 
iest dēs un daudzdz vokļu 
ēk s 

Daudzdz vokļu ēka 
Skolas iela 5, 
Ug le, Z ru 
pamatskola 
(2018.g.) 

Pieaug Pašvald ba 

3. Jaunu/modernizētu bērnu 
rotaļu vietu skaits 

4 Pieaug Pašvald ba 

4. Pašvald bas ceļi un ielas 
ar asfaltbetona segumu 
(km) un % no kopēj  
pašvald bas ceļu un ielu 
garuma 

57 km un 7% 

Pieaug OSP, 
TRG020 

5. Valsts ceļi ar asfaltbetona 
segumu (km) un % no 
kopēj  valsts ceļu garuma 

335 km un 50% 
Pieaug OSP, 

TRG020 

6. Atkritumu sav kšanas/ 
šķirošanas punktu skaits 20 (2018.g.) 

Nemain gs vai 
pieaug 

www. 
skiroviegli.lv 

7. Pašvald bu autoceļu un 
ielu uzturēšanas izdevumi 
uz 1 km (EUR) 

697 
Pieaug LPS 

http://www/
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NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

8. Pašvald bas pašum  
esošo un nom to 
(lietojum  ieg to) dz vokļu 
skaits 

927 (17.11.2020.) 

Samazin s Ekonomikas 
ministrija 

Ekonomika un t risms 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Izsniegt s b vatļaujas 233 Pieaug B vvalde 

2. Re istrētais kopējais 
bezdarbnieku skaits 

425 (2020.gada 
31.decembr ) 

Samazin s NVA 

3. Re istrētais ilgstošo 
bezdarbnieku skaits 

104 (2020.gada 
31.decembr ) 

Samazin s NVA 

4. Pašvald bas apmaks to 
darba vietu skaits vasar  
skolēnu nodarbin t bas  
projekt  

35 

Pieaug Pašvald ba / 
NVA 

5. Uzskaitē esošais 
transportl dzekļu skaits 

6453 
Pieaug CSDD 

6. Vidēj  bruto darba 
samaksa (bez priv t  
sektora komersantiem ar 
nodarbin to skaitu zem 50) 
(EUR) 

1 085 

Pieaug OSP, 
DSV060 

7. Sekot ju skaits 
pašvald bas soci los t klos 
(Facebook, Twitter, 
Draugiem.lv) 

4 840 

Pieaug Pašvald ba 

8. T risma nakšņošanas 
m tņu skaits 

86 
Pieaug OSP, 

TUV050 
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3.3.3. Vid ja termiņa politikas rezult tu r d t ji (ieg stami iedz vot ju 
aptaujas rezult t ) 

P rvalde un ekonomika 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Piltenes pilsētas un 
pagastu p rvalžu darb ba 

67% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Inform cijas pieejam ba 
par pašvald b  notiekoš m 
aktualit tēm, notikumiem, 
par pašvald bas darbu 

60% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

3. Inform cijas kvalit te par 
pašvald b  notiekoš m 
aktualit tēm, notikumiem, 
par pašvald bas darbu 

64% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

4. B vniec bas organiz cijas 
un uzraudz bas process 

35% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

5. Darba vietu pieejam ba 
novada teritorij  

24% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

6. Pasta pakalpojumu 
pieejam ba 

58% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

Transporta infrastrukt ra un mobilit te 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Sabiedrisk  transporta 
maršruti 

64% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Sabiedrisk  transporta 
reisu skaits 

58% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

3. Skolēnu p rvad jumu 
transports un maršruti 

89% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

4. Ceļu tehniskais st voklis 26% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

5. Ielu tehniskais st voklis 
Piltenes pilsēt  un ciemos 

65% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 
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NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

 Ielu apgaismojums 77% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

6. G jēju ietves, celiņi, g jēju 
p rejas, u.tml. 

56% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

Teritorijas apsaimniekošana un komun lie pakalpojumi 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. densapg des un 
kanaliz cijas pakalpojumu 
kvalit te 

68% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Centralizēt s 
densapg des 

pakalpojumu pieejam ba 

68% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

3. Centralizēt s kanaliz cijas 
pakalpojumu pieejam ba 

74% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

4. Centralizēt s 
siltumapg des 

pakalpojumu pieejam ba 

74% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

5. M jokļu pieejam ba 38% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

6. M jokļu apsaimniekošanas 
pakalpojumu kvalit te 

62% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

7. Vides pieejam bas 
nodrošin šana pie 
publisk m ēk m un 
publiskaj  rtelp  

79% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

8. Piekļuves iespējas 
publiskajiem deņiem 
(Baltijas j ra, ezeri, upes) 

78% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

9. Dabas un kult rvēsturisk  
mantojuma pieejam ba 

82% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

10. Dabas un kult rvēsturisk  
mantojuma kvalit te 

71% (2019.g.) pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 
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Izgl t ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Pašvald bas pirmsskolas 
izgl t bas iest žu 
pakalpojumu pieejam ba 

90% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Pašvald bas pirmsskolas 
izgl t bas iest žu 
pakalpojumu kvalit te 

92% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

3. Pašvald bas visp rēj s 
izgl t bas iest žu 
pakalpojumu pieejam ba 

87% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

4. Pašvald bas visp rēj s 
izgl t bas iest žu 
pakalpojumu kvalit te 

87% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

5. Izgl t bas pieejam ba 
izgl t bas iest dēs bērniem 
ar paš m vajadz b m 

58% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

6. Interešu izgl t bas 
pakalpojumu kvalit te 

61% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

7. Interešu izgl t bas 
pakalpojumu pieejam ba 

59% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

8. Profesion l s izgl t bas 
pakalpojumi (sports, 
m zika, m ksla) 

61% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

9. Jauniešu centri 52% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

10. M žizgl t bas iespējas 
pieaugušajiem 

28% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

11. Pieaugušo izgl t bas 
pakalpojumi 

33% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 
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Sports un akt v  atp ta 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Sporta aktivit tes un 
infrastrukt ra bērniem 

75% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Sporta pas kumi 81% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

3. Sporta aktivit tes un 
infrastrukt ra 
pieaugušajiem 

70% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

Kult ra 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Kult ras pas kumu 
pieejam ba 

74% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Bibliotēku pakalpojumi 88% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

Vesel ba, soci l  pal dz ba un pakalpojumi 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Vesel bas apr pes 
pakalpojumu pieejam ba 

55% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

2. Vesel bas veicin šanas 
iespējas un 

pas kumu pieejam ba 

50% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

3. Vesel bas veicin šanas 
pakalpojumu un 

pas kumu kvalit te 

54% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 
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NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

4. Soci l s pal dz bas 
pieejam ba 

62% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

5. Soci lo pakalpojumu 
pieejam ba 

65% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

6. Soci lo pakalpojumu 
kvalit te 

64% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 

Droš ba 

NR. 
P.K.  

R D T JS 

AKTU L  
V RT BA (2020.G. 
VAI JAUN K  
PIEEJAM ) 

V LAM  
TENDENCE UZ 
2027.GADU 

DATU 
AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Sabiedrisk s k rt bas un 
droš bas nodrošin šana 

62% pozit v  vērtējuma 
% paaugstin s 

Iedz vot ju 
aptauja 
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