
3.sējums

GALA REDAKCIJA

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.

2.2.1. 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.

2.2.1. 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), 30000 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 pašvaldības kopīgais investīciju plāns 2021.-2027.gadam

I Realizācijā esoši projekti
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5 Zaļā kursa uzņēmējdarības 
atbalsta programmas 
ieviešanas projekts "Industrija 
4.0." Kopīgs Kurzemes reģiona 
pašvaldību sadarbības projekts 
SAM 511 ietvaros. 

3.2.1.
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. Atbals  
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

7 KOPĀ (I):                               6,7                                      3,2                                          3,5 

8 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

II Plānotie projekti, par kuru īstenošanu tiks lemts pēc finansējuma avota precizēšanas
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9 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

10 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

11 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

12 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

13 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
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14 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

15 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

16 KOPĀ (II):                             51,5  -                                            -   
17 PAVISAM KOPĀ (I + II):                             58,2                                      3,2                                          3,5 
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