
2.sējums

GALA REDAKCIJA

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

Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības 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 1.3.2.

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

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 pieaugušo izglītības 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 atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un apmācību rīkošanā 2022.-2027.

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
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SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.1.

Sadarbība kultūras 
pakalpojumu attīstībā 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

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV2 Daudzveidīga, intensīva, 
iedzīvotājus un apmeklētājus 
saistoša kultūras dzīve 2.3.

Sadarbība kultūras 
pakalpojumu attīstībā 2.1.2.

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

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.
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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; VATP

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 3.2.

Pilnveidot pašvaldību 
sadarbību 3.2.2.

Sadarbība Digitālās transformācijas 
stratēģijas izstrādē un digitālās 
transformācijas jomā 2022.-2027.

Ventspils 
valstspilsētas 
Izpilddirektors; 
Ventspils novada 
Izpilddirektors

Ventspils valstspilsētas 
Attīstības pārvalde; 
Ventspils novada Attīstības 
nodaļa; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Pilsētā un novadā 
īstenoti kopīgi 
projekti digitālās 
transformācijas jomā

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība

RV3 Sabiedrībai tuva un 
sadarbībā balstīta pārvalde 3.2.

Pilnveidot pašvaldību 
sadarbību 3.2.3.

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

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
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības kopīgais rīcības plāns 2021.-2027.gadam

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
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības kopīgais rīcības plāns 2021.-2027.gadam

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.

Kopēju psihologa pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana un ģimenes atbalsta centra 
izveide 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) 

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 vietējiem iedzīvotājiem 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
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības kopīgais rīcības plāns 2021.-2027.gadam

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 veselības 
stāvokli veicinošos 
pasākumos vismaz 1 
x gadā

SM1: Izglītota, radoša, 
sabiedriski aktīva, sociāli 
nodrošināta un veselīga 
sabiedrība RV6 Kvalitatīva veselības aprūpe 6.3.

Iesaistīt iedzīvotājus 
veselības veicināšanas un 
slimību profilakses 
pasākumos 6.3.2.

Sadarbība sabiedrības informēšanā  par 
veselīgu dzīvesveidu, profilaksi un ģimenes 
veselību 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 
veselīgu dzīvesveidu 
veicinošos 
pasākumos vismaz 1 
x gadā

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 domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu 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.
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības kopīgais rīcības plāns 2021.-2027.gadam

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

RV9 Ilgtspējīgas transporta 
infrastruktūras un mobilitātes 
iespēju attīstība 9.2.

Veicināt zemo izmešu 
mobilitāti 9.2.1.

Sadarbība sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizēšanā 2021.-2027.

Ventspils valstpilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils reiss

Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Sabiedriskā 
transporta 
pieejamība Ventspils 
novada iedzīvotājiem
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības kopīgais rīcības plāns 2021.-2027.gadam

SM2: Pievilcīga un droša vide 
dzīvei, darbam un atpūtai

RV9 Ilgtspējīgas transporta 
infrastruktūras un mobilitātes 
iespēju attīstība 9.2.

Veicināt zemo izmešu 
mobilitāti 9.2.2.

Sadarbība videi draudzīga transporta 
izmantošanas popularizēšanā 2021.-2027.

Ventspils valstpilsētas 
Komunālā pārvalde; 
Ventspils reiss

Ventspils novada pagastu 
pārvaldes

PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesta 
infrastruktūra un 
risinājumi videi 
draudzīga transporta 
izmantošanai

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 

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 2022.-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 2022.-2027.

Ventspils domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pasākumi 
(sanāksmes, 
konferences, 
semināri, forumi u.c.)

SM3: Sadarbībā balstīta 
ekonomika, kurā tiek realizēta 
digitalizācija un viedo 
tehnoloģiju izmantošana, 
veidots vienots piedāvājums 
investīciju piesaistei RV12 Uzņēmējdarbības attīstība 12.1.

Sekot līdzi Ventspils 
pilsētas uzņēmēju darbības 
aktualitātēm un 
problēmām 12.1.2. Sadarbība ekonomiskās aktivitātes izpētē 2022.-2023.

Ventspils domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa n/i

PB; VB; ES 
finansējums

Veikta izpēte, t.sk. 
Ventspils novada un 
Ventspils 
valstspilsētas 
uzņēmēju aptauja
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības 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 12.2.

Attīstīt infrastruktūru 
uzņēmējdarbības 
atbalstam 12.2.1.

Sadarbība publiskās infrastruktūras 
attīstīšanā uzņēmējdarbības atbalstam 2021.-2027.

Ventspils domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu 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 domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu 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 domes 
administrācijas 
Ekonomikas un iepirkumu 
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.

Sadarbība uzņēmējdarbības attīstībā, lai 
kravas veidotos uz vietas pilsētā un novadā 
un tiktu transportētas caur ostu 2022.-2027.

VBP; Ventspils domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa; 
Ventspils novada 
pašvaldības 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 domes 
administrācijas 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa; 
Ventspils novada 
Attīstības nodaļa

Ventspils valstspilsētas 
Mārketinga nodaļa; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti uzņēmumi, 
jaunradītas darba 
vietas
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2.sējums

GALA REDAKCIJA

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 pašvaldības kopīgais rīcības plāns 2021.-2027.gadam

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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