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4 Ievads 

Ievads 
 
Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes 1997. gada 
24. novembra lēmumu Nr. 393.  
 
Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2001. gada 26. februāra lēmumu Nr. 64 „Par Ventspils 
pilsētas attīstības plāna līdz 2010. gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”, 
Ventspils pilsētas attīstības plāna (Teritorijas plānojums) 1. redakcija tika nodota sabiedriskai 
apspriešanai, kas norisinājās no 2001. gada 11. jūnija līdz 2001. gada 6. augustam. 
Apkopojot sabiedriskās apspriešanas rezultātus, ar Ventspils pilsētas domes 2003. gada 24. 
februāra lēmumu Nr. 94 „Par attīstības plāna galīgās redakcijas izstrādāšanas uzsākšanu” 
tika uzsākts darbs pie Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma gala redakcijas izstrādes. 
 
Pilsētas teritorijas plānojums izstrādāts ievērojot Ventspils pilsētas ģenerālplāna koncepcijas 
1993.- 2003. gadam pēctecību, sabiedriskajā apspriešanā izskatīto Ventspils pilsētas 
attīstības plāna 1. redakciju, kā arī iedzīvotāju, valsts un pašvaldību institūciju sniegtos 
priekšlikumus, norādījumus un ierosinājumus. 
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam tika apstiprināts ar Ventspils 
pilsētas domes 2006.gada 29.decembra lēmumu Nr. 461 (protokols Nr.25; 1 §). 
 
Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2007. gada 22. oktobra lēmumu Nr. 340 (protokols Nr. 
18; 11§) „Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) grozījumu izstrādes 
uzsākšanu” ir veikta Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma(2006.-2018.) grozījumu izstrāde.  
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem 
aktiem: 

1. LR likums „Par pašvaldībām”; 
2. LR likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”; 
3. LR likums „Reģionālās attīstības likums”; 
4. LR likums „Teritorijas plānošanas likums”; 
5. LR likums ”Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”; 
6. LR likums „Būvniecības likums”; 
7. LR likums „Aizsargjoslu likums”; 
8. LR Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, kas regulē attīstības un teritorijas 

plānošanas jautājumus. 
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts balstoties uz šādiem nacionāla, reģionāla 
un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem: 

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam; 
2. Nacionālo attīstības plānu 2007. – 2013. gadam; 
3. Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam; 
4. Reģionālās politikas pamatnostādnēm; 
5. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu (projekts); 
6. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. – 2026. gadam; 
7. Ventspils pilsētas attīstības programmu 2007. – 2013. gadam; 
8. Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006. –2013. gadam; 
9. Ventspils brīvostas attīstības programmu 2007.– 2013. gadam; 
10. Dažādu tautsaimniecības nozaru politikas plānošanas dokumentiem; 
11. Ventspils pilsētas nozaru pētījumiem un attīstības programmām. 

 
Saskaņā ar 2009. gada 6. oktobra MK noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma noteikumi” Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu veido: 

1. paskaidrojuma raksts; 
2. grafiskās daļas;  
3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;  
4. pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi;  
5. vides pārskats.  

 
 



 

 

5 Ievads 

Paskaidrojuma rakstā ir iekļautas šādas sadaļas: 
1. priekšnoteikumi teritorijas attīstībai; 
2. pilsētas teritorijas izmantošana; 
3. apdzīvojuma struktūra un dzīvojamās apbūves teritorijas; 
4. transporta infrastruktūra; 
5. tehniskā infrastruktūra; 
6. vide un vides aizsardzība; 
7. kultūrvēsturiskais mantojums. 
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1. Priekšnoteikumi Ventspils pilsētas teritorijas attīstībai 
 
1.1. Ventspils pilsētas fizioģeogrāfiskais raksturojums 
 
1.1.1. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un teritorija 
 
Ventspils pilsēta atrodas Kurzemē, kas ir viens no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem.  
 
Kurzemes reģions atrodas Latvijas rietumdaļā un robežojas rietumos ar Baltijas jūru, 
austrumos ar Rīgas jūras līci un dienvidos ar Zemgali un Lietuvas reģionu Žemaitiju.   
 
Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā, 189 km 
attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas. Ventspils pilsētas teritorijas platība ir 55,4 km2, no 
kuriem 38% aizņem meži, parki un ūdeņi. Pēc teritorijas lieluma Ventspils ir sestā lielākā 
republikas pilsēta un otra lielākā reģiona pilsēta. 
 
Ventspils atrodas 119 km attālumā no Liepājas, 76 km attālumā no Talsiem un 58 km 
attālumā no Kuldīgas.  
 
1.1.2. Reljefa formas un ģeoloģiskā izcelsme 
 
Ventspils atrodas izteiktā līdzenumā bijušās Litorīnas lagūnas ziemeļu daļā. Zemes virsma 
gandrīz visā pilsētas teritorijā ir tikai par 3-5 m augstāka par pašreizējo jūras līmeni. To no 
Baltijas jūras līdzenuma atdala kāpu josla. Līdzenumu šķērso Ventas upe. Tās gultne atrodas 
ap 4 – 5 m zem jūras līmeņa, bet padziļinātajā posmā ostas rajonā – pat 17,5 m zem jūras 
līmeņa. Starp kāpu joslu un jūru atrodas pludmale. Mūsdienu reljefa raksturs, kā arī kvartāra 
segas augšējo, saimnieciskai darbībai (īpaši pilsētbūvniecībai) nozīmīgāko nogulumu 
veidošanās īpatnības ir saistītas galvenokārt ar pēdējā ledus laikmeta beigām un Baltijas 
jūras baseina dažādu attīstības fāžu hidrodinamisko un sedimentācijas procesu izmaiņām un 
vairākkārtējo jūras līmeņu svārstību rezultātā. Savu iespaidu atstāja arī Ventas darbība, kas 
savā ceļa izskaloja un pārskaloja jūras nogulumus tās regresīvajos etapos. 
 
1.1.3. Pašreizējie ģeomorfoloģiskie procesi 
 
Ievērojamākās mūsdienu ģeomorfoloģisko procesu izpausmes Ventspilī un tās apkārtnē 
saistītas ar virszemes ūdeņu (jūras) un vēja darbību. Pēdējos gados šo procesu intensitāti 
visai ievērojami ietekmējusi saimnieciskā darbība. Visvairāk tā skar jūras krastu un tam 
piegulošo sauszemi. Mazāk nozīmīgas izmaiņas rada upju darbība un ar nelabvēlīgajiem 
noteces apstākļiem saistītā pārpurvošanās. Teritorijas nosusināšanas rezultātā 
pārpurvošanās procesi Ventspilī ir gandrīz aprimuši.  
 
Jūras ģeoloģiskās darbības intensitātes pieaugums krasta zonā pēdējos gados ir cieši saistīts 
ar Ventspils ostas ziemeļu mola pagarināšanu, kā rezultātā ir ievērojami mainījies gar krasta 
sanešu plūsmas režīms. Daļu no sanešiem, ko straume pārvieto ziemeļu virzienā, aiztur ostas 
dienvidu mols. Saneši pakāpeniski uzkrājas pludmalē un zemūdens nogāzes augšdaļā. Daļa 
no sanešiem nokļūst ostas pieejas kanālā, veicinot tā aizsērēšanu, tāpēc regulāri jāveic 
kanāla tīrīšana. 
 
Aiz ziemeļu mola sanešu plūsmā izveidojas ievērojams deficīts, kas izsauc zemūdens 
nogāzes izskalošanu un krasta noārdīšanu. Krasta noārdīšana vērojama piekrastes posmā 
no pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Ovišiem, šī procesa intensitāte ir visai 
ievērojama. Siltās un vētrainās ziemās, kad jūras līmenis ir augsts, atsevišķos iecirkņos 
krasts var atkāpties par 6 – 7 m.  
 
Lai mazinātu vides degradācijas procesu Baltijas jūras piekrastē, tiešā krasta tuvumā, kā arī, 
lai veicinātu šīs teritorijas attīstību, nepieciešams veikt detaļplānojuma izstrādi. 
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1.1.4. Inženierģeoloģisko apstākļu dažādība un vērtējums no teritorijas izmantošanas 
viedokļa 

 
Ģeoloģiskā uzbūve un hidroloģiskie apstākļi (skat. Apbūves noteikumu grafiskās daļas kartes 
Nr.13.1., 13.2.) nav īpaši labvēlīgi būvniecībai ne Ventspils teritorijā, ne arī tās tuvākajā 
apkārtnē. To nosaka vairāki faktori: 
 

- augsts gruntsūdens līmenis;  
- zema grunts nestspēja;  
- zem smilts slāņa gulošo mālaino un aleirītisko nogulumu paaugstinātais dabīgais 

mitrums. 
 
Ņemot vērā iepriekšminētos faktorus, būvdarbu veikšanai un teritoriju labiekārtošanai lielākajā 
pilsētas daļā nepieciešami liela apjoma zemes darbi. 
 
Izvērtējot ģeoloģiskās uzbūves un hidroģeoloģisko apstākļu īpatnības un to izmaiņas, no 
pilsētbūvniecības viedokļa Ventspils teritoriju var iedalīt vairākos rajonos, kuru robežas precīzi 
nav noteiktas un kartogrāfiskajā materiālā nav iezīmētas. Tas prasa papildus izpētes darbus.  
 
Tie būtu: 

- rajoni ar nosacīti labiem celtniecības apstākļiem (krasta kāpu josla Ventas grīvas 
tuvumā, atsevišķi iecirkņi Maurciemā un lidlauka apkārtne); 

- rajoni ar nelabvēlīgiem celtniecības apstākļiem (pārpurvotie iecirkņi, Ventas un 
Būšnieku ezera pārmitrinātie krasta posmi, kā arī Baltijas jūras abrāzijai pakļautais 
stāvkrasts ziemeļos no ostas un nelieli iecirkņi pilsētas centrālajā daļā, kuros 
smilšainie nogulumi satur kūdras vai dūņu starpkārtas); 

- relatīvi nelabvēlīgie celtniecības apstākļi (pārējā pilsētas apbūvētā daļa, iecirknis 
Ventas labajā krastā gar Piltenes ceļu); 

- celtniecības apstākļi grūti novērtējami (Staldzene un Maurciems) nepilnīgas izpētes 
dēļ. 

 
1.1.5. Klimatiskie apstākļi 
 
Paaugstināto cikloniskumu pilsētā ietekmē tā atrašanas Baltijas jūras krastā, tāpēc Ventspilī ir 
tipisks jūras klimats. Tā īpatnības ir nelielās gada vidējās gaisa temperatūras svārstības, 
mākoņainība, biežie nokrišņi un miglas. Visu gadu ir novērojams vējš, pārsvarā rietumu 
virziena, kas veicina gaisa apmaiņu ar jūru. Termiskais režīms ir izlīdzināts, visumā silts. 
Gaisa temperatūra šeit ir augstāka par vidējo atbilstoši platuma grādiem raksturīgo 
temperatūru janvāri par 7 – 9 grādiem, savukārt zemāka jūlijā par 2 – 3 grādiem. Vidējais 
gaisa mitrums sezonālā griezumā mainās maz un svārstās no 80% līdz 90 %. Atmosfēras 
nokrišņus nosaka cikloniskā darbība. To maksimums novērojams rudens un ziemas sezonā. 
Vidēji aukstā laikā periodā novērojamas 83 dienas ar nokrišņiem, vasarā – 65 dienas. Sniega 
veidā nokrīt tikai 15 % no gada nokrišņu daudzuma. Sniega sega veidojas tikai 25 % no 
ziemām. Ventspilī bieži novērojamas miglas, vidēji 52 miglas gadā (maksimālais daudzums – 
69). Visbiežāk tās novērojamās nakts un rīta stundas. Miglas veicina kaitīgo vielu uzkrāšanos 
virszemes atmosfēras slāņos. 
 
1.1.6. Augsnes un augāja īpatnības teritorijā 
 
Ventspilī ir samērā nabadzīgas smilts un mālsmilts augsnes, ar vidēju iekultivēšanas pakāpi. 
Augsnes skābums pH 5.6–5.9, vidējs fosfora – 110–120 mg/kg un kālija – 120–130 mg/kg 
nodrošinājums. Tādēļ arī augu valsts ir samērā nabadzīga, brīvā dabā sastopamas smilgas, 
grīšļi un citi mazprasīgi augi.  
 
Pilsētā pārsvarā sastopami priežu meži (87%), kuros dominē vidēja vecuma audzes. 
Sastopamas arī priežu audzes, kas pārsniedz 200 gadu vecumu. Konstatēta arī vērtīgas 
dažāda vecuma lapu koku (melnalkšņu u.c.) audzes, kas ģeogrāfiskā ziņā veido vienlaidus 
platības, nodrošinot daudzu floras un faunas sugu izplatīšanos. Ventspilī sastopami arī tādi 
valsts mēroga īpaši aizsargājamas  augu sugas, kā Baltijas efeja Hedera helix var. Baltica 
Rehder un parastā īve Texus baccata L.  
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Lielu pilsētas teritorijas daļu (ap 45%) aizņem dabiskas ekosistēmas, tie galvenokārt ir meži, 
purvi un pļavas Staldzenē, Maurciemā un lidlauka apkārtnē. 
 
Lielākais īpatsvars pilsētas ekosistēmās ir mežu platībām – 1648 ha jeb 30% no pilsētas 
teritorijas platības. Meži izvietoti lielākoties pilsētas ziemeļu daļā gar Baltijas jūras krastu un 
apkārt Būšnieku ezeram masīvā, kas iesniedzas pilsētas rūpnieciskajā zonā. Ventspils 
pilsētas mežiem ir daudzfunkcionāls raksturs. 
 
Pēdējos gados Ventspilī veikts ievērojams darbs pilsētas labiekārtošanā un apstādījumu 
veidošanā, iekārtojot regulāri koptas jaunas ekosistēmas – parkus, skvērus, namu 
iekšpagalmus un citus apstādījumus, kuru veidošanā maksimāli ņemti vērā piekrastes 
dabisko ekosistēmu faktori. 
 
Kopumā labiekārtotas zaļās teritorijas pilsētā aizņem 46,5 ha lielu teritoriju. Ventspilī ir 5 zaļās 
zonas, kuras definē kā parkus, piemēram, Reņķa dārzs un Jūrmalas parks. Pakāpeniski tiek 
ierīkoti apstādījumi daudzdzīvokļu namu iekškvartālos, veidoti ielu apstādījumi.  
 
Bez labiekārtotajām zaļajām zonām pilsētā tiek apkopta vēl 100 ha plaša zemes teritorija, 
kurā regulāri notiek, piemēram, zāles pļauja. 
 
1.2. Ventspils pilsētas sociālās un ekonomikas situācijas raksturojums 
 
Ventspils ir sestā lielākā Latvijas pilsēta, kurā 2010.gada sākumā dzīvoja 42 734 iedzīvotāji. 
Pilsētā tāpat kā visā Latvijā kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmes demogrāfiskajā situācijā 
– samazinās iedzīvotāju skaits (2010.gada sākumā salīdzinājumā ar 2009. gada sākumu  
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 229 cilvēkiem), relatīvi mazs bērnu un pusaudžu (līdz 
darbaspējas vecumam) īpatsvars (13.9% no pilsētas iedzīvotājiem), kas palicis nemainīgs 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī ir novērojama vīriešu īpatsvara  stabilizācija pilsētas 
iedzīvotāju struktūrā (45,7% no pilsētas iedzīvotājiem). 
 
Ventspili nav ievērojami skāruši iedzīvotāju emigrācijas viļņi, kas sekoja pēc atsevišķu 
Eiropas Savienības valstu darba tirgus atvēršanas Latvijai, tomēr 2008. un 2009.  gadā 
Ventspilī migrācijas saldo bija negatīvs ar rezultātu, attiecīgi -213 un -81 , kas nozīmē, ka no 
pilsētas izbraukušo cilvēku skaits pārsniedza iebraukušo cilvēku skaitu, taču  2008. gadā 
negatīvais rādītājs pieauga . Iedzīvotāju aizplūšanu no Ventspils daļēji ietekmējusi došanās 
peļņā uz ārvalstīm. Iemesls meklējams ekonomiskajā krīzē, nespējā atrast darbu un došanās 
peļņā uz ārvalstīm. 
 
Ventspils ir lielākais politiskais, administratīvais un saimnieciskais centrs Ziemeļkurzemē. 
Pilsētai ir ievērojama loma Kurzemes plānošanas reģiona un visas valsts ekonomikas 
attīstībā. 
 
Ventspilī IKP kopapjoms 2006. gadā sasniedza 243,2 milj. LVL, ierindojoties aiz Rīgas, 
Liepājas un Daugavpils. 2006. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju Ventspilī sasniedza 5 569 LVL 
atpaliekot vienīgi no Rīgas rādītāja (9 272 LVL).  
 
2007.gadā Ventspilī nefinanšu investīciju apjoms sasniedza 149,2 milj. LVL, Rīgā – 2099,2 
milj.LVL, bet Liepājā – 136,3 milj.LVL. 
 
Transporta (tranzīta) joma ir lielākā Ventspils ekonomikas nozare.  
 
Pasaulē Ventspils osta ir pazīstama kā starptautisks naftas, naftas produktu, kālija sāls, 
amonjaka u.c. ķīmijas produktu tranzīta centrs. Kopš 1997. gada 1. janvāra Ventspils osta 
strādā brīvostas režīmā.  
 
Pateicoties mērķtiecīgai brīvostas darbībai, osta ir dažādojusi savu darbību un paralēli 
stabilām naftas un naftas produktu plūsmām arvien vairāk tiek pārkrauti konteineri un 
apkalpotas prāmju līnijas. Saglabājot tradicionālos kravu veidus – ogles, graudaugi, kālija 
sāls, koksnes produkti, tiek pārkrautas arī dažādas ģenerālkravas, kā arī paplašināts 
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brīvostas pakalpojumu klāsts, optimizētas esošās teritorijas un veidotas jaunas teritorijas 
tālākai ostas attīstībai (2009 .gadā ostā pārkrauti 26,64 milj. tonnu kravu). Izmantojot 
Ventspils brīvostas priekšrocības un potenciālu, pilsētā ir izdevies piesaistīt un veicināt esošo 
un jaunu komercsabiedrību attīstību metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas, IT, pārtikas 
rūpniecības, naftas un ķīmijas pārstādes, kā arī kokrūpniecības un zivsaimniecības jomā. 
 
Uz 2009 .gadu lielākā pilsētas strādājošo daļa, t.i., 21,3% % tika nodarbināta transporta, 
sakaru un glabāšanas sektorā, pēc tam seko būvniecības  sektors, kurā  tika nodarbināti 
11,9%  pilsētas strādājošo, rūpniecības nozarē nodarbināto skaits pieaudzis no 10,3% 
2008.gadā līdz 11% 2009.gadā. Ņemot vērā uzņēmēju interesi un aktivitāti jaunu ražotņu 
izvietošanā Ventspilī, paredzams, ka rūpniecības īpatsvars pilsētas ekonomikā tuvākajos 
gados var pieaugt līdz 15%, padarot to par otro nozīmīgāko ekonomikas sektoru Ventspilī aiz 
tranzīta nozares. 
 
Tirdzniecības nozarē  2009 .gadā tika nodarbināti 11,4%  no pilsētā strādājošajiem. 
 
2006. gada decembrī Ventspilī atklāja Ventspils Tehnoloģiju parka ražošanas ēku. Ventspils 
Tehnoloģiju parkā tiek nodrošināta infrastruktūra un pakalpojumi elektronikas, informāciju 
tehnoloģiju un rūpnieciskās analīzes uzņēmumiem. Šobrīd parkā darbojas seši uzņēmumi, 
kas kopā nodarbina 70 cilvēkus. 
 
Ventspilī darbojas arī Biznesa inkubators, kurā šobrīd ir izvietoti 18 uzņēmumi, kas kopā 
nodarbina 69 cilvēkus. 

Ventspilī ievērojamu lomu ieņem kokapstrādes nozare, taču nozares attīstību kavē 
nepietiekamā koksnes pārstrādes pakāpe un nepietiekamais augstas pievienotās vērtības 
produkcijas apjoms, kā arī nepietiekamā darba efektivitāte (darbaspēka kvalitāte, 
novecojušas ražošanas iekārtas u.c.). Iespējams situāciju uzlabos jaunatvērtais uzņēmums 
SIA „Dendrolight”, kas ražos masīvkoka šūnu plates. 

Zvejniecības, zivkopības un to saistīto pakalpojumu jomā 2009 . gadā ir nodarbināti 
196 strādājošo. 2005.gadā tika uzsākta Kurzemes zivju termināļa darbība, kas veicināja zivju 
pieņemšanas infrastruktūras attīstību un nozvejoto un izkrauto zveju apjomu pieaugumu. 
Taču ņemot vērā ES prasības attiecībā uz piekrastes zvejniecību, ik gadu samazinās 
piekrastes zvejnieku skaits. 

 
Pilsētā ir radīta kvalitatīva un pieejama vide veiksmīgai komercdarbībai. Mazās un vidējās 
komercdarbības vidū ir novērojama samērā augsta aktivitāte (2007. gadā Ventspilī dibināti 
178 jauni uzņēmumi; 2008.gadā – 151 uzņēmums; 2009.gadā – 58 uzņēmumi).  
 
Pilsētā ir augsta iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, relatīvi zems bezdarba līmenis (Ventspilī 
10,8% , Latvijā 14,5% 2010.gada oktobris ) un augsta vidējā  darba samaksa (pēc vidējām 
apdrošināšanas iemaksām algām)  salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem valstī (Ventspilī 454 
LVL, Latvijā 389LVL 2010.gada 1.pusgadā). Taču salīdzinot iedzīvotāju labklājības līmeni ar 
vidējo ES valstī, tas ir ievērojami zemāks, kas ir viens no iemesliem darbaspēka aizplūšanai 
uz Rietumeiropas un Skandināvijas valstīm. 
 
Ventspils pilsētas kā reģionālā ekonomiskā centra lomu apliecina pilsētas darba tirgus – 
Ventspils pilsētā strādā strādājošie no Ventspils novada, Kuldīgas novada, Talsu novada un 
Rīgas. 
 
Darba tirgus sadalījums pa nozarēm ir līdzīgs nozaru sadalījumam pilsētas iekšzemes 
kopproduktā. Pēc 2009 .gada datiem visvairāk strādājošo ir transporta un sakaru nozarē 
(21,3% ), būvniecībā  (11,9%) , tirdzniecībā  (11,4%) un rūpniecībā (10,3%) . 2009.gadā, 
salīdzinot ar 2008.gadu, tirdzniecībā un būvniecībā strādājošo īpatsvars ir samazinājies , 
stabils  transportā strādājošo īpatsvars, savukārt pieaug rūpniecībā strādājošo īpatsvars . 
 
1.3. Sociālā un tehniskā infrastruktūra 

Pēdējo desmit gadu laikā Ventspilī ir sakārtota dzīves vide, plaša un kvalitatīva tehniskā un 
sociālā infrastruktūra, kuras uzturēšanu un attīstību nodrošina pašvaldība, piesaistot Eiropas 
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Savienības un valsts līdzekļus, kā arī iesaistot uzņēmējus un NVO. Salīdzinoši lielie 
pašvaldības budžeta ieņēmumi, kas ir pilsētas veiksmīgas ekonomiskās darbības rezultāts, 
pašvaldībai ļauj veikt ne tikai obligātās funkcijas, bet arī virkni brīvprātīgo funkciju (sociālie 
pabalsti, pasākumi informācijas sabiedrības veidošanā, atbalsts augstskolai, muzeji, sporta 
kompleksi, kempings, akvaparks, pastiprināts vides monitorings un aizsardzība u.c.). 
 
Ventspils gadu laikā ir izveidojusies par nozīmīgu izglītības, zinātnes, veselības aprūpes, kā 
arī kultūras, tūrisma un sporta centru Kurzemē. Pilsēta mērķtiecīgi attīsta katru no šīm 
jomām, lai tās un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem būtu iespējas izmantot pilsētas piedāvātos 
pakalpojumus un infrastruktūru dažādās dzīves situācijās. 
 
Ventspilī ir plašas izglītības ieguves iespējas un tā ir būtiska motivācija izmantot tieši pilsētā 
piedāvātās iespējas nevis doties iegūt izglītību uz republikas galvaspilsētu un tas samazina 
draudus par speciālistu aizplūšanu no Ventspils uz citām pilsētām.  
 
Veselības aprūpes sektorā pēdējos gados ir uzlabojusies medicīnas pakalpojumu uzskaites 
sistēma, uzlabojusies slimību diagnostika, kļuvusi efektīvāka medikamentu lietošana 
ārstēšanā. Pilsētā ir pieejami primārās, sekundārās veselības aprūpes, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. 
 
Ventspils pilsētā ir izveidota sporta sistēma, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem nodarboties 
ar sportu atbilstoši interesēm un apmeklēt dažāda mēroga sacensības. Ventspils olimpiskā 
centra sporta bāzēs notiek starptautiska līmeņa sporta sacensības, kurās piedalās arī pilsētas 
profesionālās komandas. Izveidota sporta skola, kur Ventspils jaunajiem sportistiem, 
iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību sportā, kā arī iespējams nodarboties ar vairāk kā 30 
sporta veidiem sporta klubos. Pilsētā tiek atjaunotas jau esošās, kā arī izbūvētas jaunas 
sporta bāzes dažādos pilsētas rajonos, lai maksimāli diversificētu sportošanas iespēju klāstu, 
kā arī pietuvinātu to iedzīvotāju dzīvesvietām. Izveidotas iespējas ne tikai vasaras, bet arī 
ziema sporta veidu praktizēšanai pilsētā. Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos 
kultūras un sporta pasākumos, tiek īstenota brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšana. 
Sports ir noteicošais faktors, kurš nodrošina un apmierina iedzīvotāju vēlmes un intereses 
aktīvai atpūtai, fiziskās sagatavotības pilnveidošanā un iespējas nodarboties ar izvēlēto 
sporta veidu. 
 
Ievērojams darbs ik gadu tiek veikts, lai uzlabotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
kvalitāti, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā. 
Ventspils pilsēta turpina sniegt palīdzību maznodrošinātajiem iedzīvotājiem: pensionāriem, 
invalīdiem un ģimenēm ar bērniem un citām sociāli mazaizsargātām personu grupām. 
 
Vēsturiskās attīstības gaitā pilsētā ir saglabājušies ievērojami kultūrvēsturiskie objekti, kā arī 
pēdējos gados izveidoti jauni kultūras un sporta pasākumu objekti. Pilsētā ir radīti visi 
priekšnosacījumi dažādu nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumu 
organizēšanai, kas ir viens no būtiskiem faktoriem tūristu plūsmas palielināšanai. Mērķtiecīgi 
tiek attīstīts pilsētas bibliotēku tīkls, ko izmanto ne tikai pilsētas, bet arī rajona iedzīvotāji. 
Kultūras dzīvē ar dažādiem atraktīviem un izglītojošiem pasākumiem iesaistās gan bibliotēka, 
gan muzejs, gan arī citas pilsētas kultūras iestādes. 

 
Pēdējos gados Ventspils ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākiem un iecienītākiem tūristu 
galamērķiem Latvijā. 2009. gadā Ventspils naktsmītnēs nakšņojuši 71311 cilvēku, kas ir par 
25,7% mazāk  nekā 2008. gadā. No tiem 38585  jeb 54,1% ir ārvalstu viesi. Ārvalstu viesu 
īpatsvars 2009 gadā, salīdzinot ar 2008 . gadu, ir palicis nemainīgs . Visvairāk Ventspilī 
nakšņojuši tūristi no Lietuvas (63%), Vācijas (10%) un Igaunijas (8%). 
 
Ventspilī infrastruktūra ir attīstīta ļoti labā līmenī. Gandrīz visi no pilsētā esošajiem 
infrastruktūras objektiem ir jāmin kā pilsētas stiprās puses. 
 
Ātra, ērta un droša satiksme starp pilsētām un ārvalstīm, veicina un stimulē ekonomisko un 
cita veida attiecību attīstību.  
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Ventspils ir viegli sasniedzama pilsēta, to var izdarīt ar sauszemes, gaisa un ūdens 
transportu. 
 
Ventspils brīvostai ir teicami sauszemes savienojumi, kuri nodrošina ātrus un izdevīgus 
pārvadājumus Krievijas un NVS valstu virzienā. Cauri Ventspilij vijas Eiropas nozīmības 
autoceļš E22, kas austrumu virzienā savieno Ventspili ar Rīgu (189 km) un Maskavu (1110 
km). Savukārt rietumu virzienā, pārceļojot pa jūru, autoceļš E22 savieno Ventspili ar Zviedriju, 
Vāciju, Nīderlandi un Lielbritāniju. 
 
Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tiek piedāvāta prāmja satiksme uz Vācijas un Zviedrijas 
pilsētām. 
 
Ventspils lidosta ir strauji augoša un tehnoloģiski attīstīta Latvijas lidosta, kas ir integrēta ES 
reģionālo lidostu tīklā un veicina Kurzemes reģiona ekonomisko un sociālo attīstību. 
Mūsdienīgs un funkcionāls pasažieru terminālis, gaisa satiksmes vadības informācija (AFIS), 
meteoroloģiskais nodrošinājums (ATIS) un aviācijas degvielas pieejamība ir drošas un 
lidojumiem pievilcīgas Ventspils lidostas pamats. 
  
Labi aprīkoti autobusi nodrošina ērtu pilsētas un starppilsētu satiksmi. Pilsētā darbojas 
vairākas taksometru firmas, kas nodrošina augstu pakalpojumu līmeni.  
 
Dzelzceļa infrastruktūra ir arī ļoti nozīmīga transporta nozares attīstībai, jo Austrumu-rietumu 
dzelzceļa koridors Ventspils virzienā ir visnoslogotākais dzelzceļa maršruts Latvijā. Ik gadu 
vairāk kā 20 miljoni tonnu dažādu kravu tiek pārvadātas no Krievijas, Baltkrievijas un citām 
NVS valstīm Ventspils virzienā.  Kopējās dzelzceļa jaudas Ventspils virzienā un Ventspils 
brīvostas teritorijā ir 34 miljoni tonnu. 
 
Pilsētā ir pieejami elektronisko sakaru tīkli un attīstītas informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.  
 
Pilsētā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, kā arī par e-pārvaldes ieviešanu 
un informācijas sabiedrības izveidi nodarbojas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais 
centrs”. Ventspils Digitālais centrs uztur un administrē Ventspils pilsētas portālu, nodrošina 
reģiona mazo pašvaldību pieslēgumu valsts reģistriem izveido un uztur mājas lapas, darbam 
ar modernajām tehnoloģijām apmāca juridiskās un fiziskās personas, veicina sadarbību ar 
pilsētas un arī visas Latvijas skolām informācijas sabiedrības veidošanā un jauniešu 
iesaistīšanā IKT izmantošanā, rīko Ventspils, Latvijas un starptautiskās IT olimpiādes 
skolēniem, kā arī Latvijas īsfilmu un audio festivālus Ventspilī, sadarbībā ar citām 
pašvaldībām, ministrijām, nevalstiskajiem un industriālajiem partneriem realizē dažādus 
projektus IKT jomā, tai skaitā projektus Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. 
 
Pilsētā ir labi attīstīta ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma. Ar 
centralizētiem ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināti gandrīz 90% ventspilnieku. Lai 
nodrošinātu līdz 100% ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā un iespēju līdz 
95% pilsētas iedzīvotāju lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, 
pakāpeniski notiek sistēmas uzlabojumi.  
 
Pilsētā tiek nodrošināta kvalitatīva mājsaimniecībās radušos sadzīves atkritumu savākšanā 
un izvešana uz ES direktīvām atbilstošu poligonu, kā arī pieejami dalīto atkritumu savākšanas 
laukumi. Šim nolūkam pilsētā izveidoti arī 43 šķiroto atkritumu pieņemšanas punkti, kuros 
iedzīvotājiem iespējams izmest sašķirotas PET pudeles un stikla taru. Lai samazinātu 
atkritumu plūsmu uz poligonu, Ventspils pilsētā 2004. gadā ir ierīkoti divi šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukumi, kas nodrošina lielgabarīta atkritumu, stikla, PET pudeļu, kartona, 
metālu un sadzīves bīstamo atkritumu (baterijas, akumulatori, dienasgaismas spuldzes) 
pieņemšanu. Neskatoties uz samērā kvalitatīvu atkritumu savākšanu, pilsētā regulāri 
norisinās darbs pie dalīt atkritumu vākšanas sistēmas pilnveidošanas. 
 
Pilsēta nav savienota ar Latvijas centralizētajiem dabasgāzes tīkliem, un tādējādi pilsētā nav 
pieejama dabasgāze, taču tiek piedāvāta sašķidrinātā gāze. 
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Ventspils ir Latvijas un Eiropas mērogā atpazīstama pilsēta, kas izveidojusies par nozīmīgu 
tranzīta kravu loģistikas centru. Šāds statuss pilsētai liek pievērst lielu uzmanību dabiskās 
vides saglabāšanai, lai nodrošinātu ikvienam iedzīvotājam tīru un kvalitatīvu dzīves vidi. 
 
Pilsētā ir sastopama dabiskās vides daudzveidība un nozīmīgas dabas vērtības – Baltijas 
jūras krasts, Būšnieku ezers, Venta, meži, kāpas, valsts nozīmes īpaši aizsargājamās 
teritorijas un reti, aizsargājamie biotopi un sugas. Tie veic sanitāri – higiēniskas funkcijas, 
rekreācijas funkcijas un nozīmīgas sociālās funkcijas. Tā kā pilsētvides radīto faktoru slodze 
uz dabiskajiem biotopiem ir īpaši liela, šo dabisko vērtību saglabāšanai un funkciju 
nodrošināšanai tiek veltīta īpaša uzmanība. 
 

Kā piejūras pilsētai īpašu uzmanību tiek pievērsta jūras piekrastes teritorijai, attīstot to kā 
tūristu piesaistes un atpūtas zonu, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un tās unikālajam 
raksturam. Pilsētai attīstoties, jāpievērš īpaša uzmanība šīs dabiskās ekosistēmas 
saglabāšanai un degradētās vides atjaunošanai un pilnveidošanai. 
 
Pēdējos gados novērojama pozitīva Ventspils iedzīvotāju dzīvojamā fonda palielināšanās, 
proti, 2003. gadā vidējais Ventspils iedzīvotāju nodrošinājums ar dzīvojamo fondu bija 23,5 
m2 uz 1 iedzīvotāju, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem valstī (Liepājā 28,1 m2, Rīgā – 
22,5 m2). Turpretim, 2009. gadā katra ventspilnieka vidējais nodrošinājums ar dzīvojamo 
fondu sasniedzis jau 24,9 m2 (Liepājā 29,2 m2, Rīgā – 25,6 m2). 
 
Dzīvojamā fonda īpašuma struktūra pēdējos gados pilsētā ir izmainījusies par labu privātajam 
dzīvojamam fondam. Tā iemesls ir dzīvojamo māju denacionalizācija un privatizācija, kā arī 
jaunu celtniecība. Lai gan ir tendence attīstīties privātajam dzīvojamam fondam, taču pilsētā 
trūkst privātu dzīvojamo kvartālu attīstītāju, kā arī nepieciešamās infrastruktūras jaunu 
privātmāju būvniecībai. Turklāt ir daudz nesakārtotu privātīpašumu (namu fasādes vecpilsētā 
utt.). Ventspils pilsētas pašvaldība ir veikusi ievērojamas investīcijas nekustamā īpašuma 
sakārtošanā, taču ir nepieciešams veikt vēl virkni pasākumu esošā sociālā un privātā 
dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabošanai (māju uzturēšana, siltināšana, labiekārtotības līmeņa 
paaugstināšana).  
 
Pilsētā ir pieejamas vairākas teritorijas komercdarbības un ražotņu attīstībai. Ventspils 
brīvostas kopējā teritorija ir 2623,94 ha, no kuriem aptuveni 1000 ha ir vēl neizmantotās 
zemes platības. Ventspils pilsētas dome kopā ar Ventspils brīvostas pārvaldi ir noteikusi 
vairāk kā 1000 ha teritoriju rūpniecisko projektu realizācijai. 
 
Rūpniecisko projektu realizēšanai Ventspils brīvostas teritorijā ir pieejami zemes gabali, kuru 
izmēri ir no 1 līdz 200 ha. Jau iepriekš paredzot ražošanas jaudu paplašināšanu, 
nepieciešamības gadījumā iespējams rezervēt blakus esošus zemes gabalus. 
 
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VAPT) ir teritoriāli nošķirta platība Ventspils pilsētā, kurā 
tiek nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra, telpas un pakalpojumi augsto tehnoloģiju 
uzņēmumiem, kas specializējušies elektronikas, elektrotehnikas, satelīttehnoloģijas, 
mašīnbūves, aparātbūves un rūpnieciskās automatizācijas jomās. VATP teritorijā 
industriālajai attīstībai ir pieejama teritorija 30 ha apmērā. 
 
SIA „NP Ventspils biznesa parks" ir viena no SIA „NP Properties" meitas komercsabiedrībām. 
Pašlaik SIA „NP Ventspils biznesa parks" apsaimnieko 20 hektārus lielu zemes gabalu, bet 
attīstības nolūkiem ir rezervēti vēl papildus 16 hektāri.  
 
Nākotnes attīstības plāni paredz, ka piecu gadu laikā parks piedāvās vismaz 50 000 m2 
plašas modernas rūpnieciska tipa, kā arī noliktavu tipa telpas. Parka atrašanās Ventspils 
brīvostas teritorijā tā klientiem dos iespēju veikt komercdarbību ne tikai atbilstoši SEZ 
režīmam, bet arī ļaus izmantot attīstīto autoceļu, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūru. 
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14 2. Ventspils pilsētas teritorijas izmantošana 

2.1.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
 
Ventspils pilsētā lauksaimniecības zemes kopplatība ir 374,8 ha vai 6,6% no pilsētas 
teritorijas. Zemes īpašumu vai lietojumu skaits - 418. No kopējās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (LIZ) 12,4 ha jeb 3,3% aizņem aramzeme, 3,8ha, jeb 1,0% aizņem 
augļu dārzi, 163,8ha jeb 43,7% aizņem pļavas un pārējās platības 194,8ha jeb 52,0% aizņem 
ganības. Lauksaimniecības zemju platības galvenokārt atrodas pilsētas Maurciemā, 
Krievlaukos, Dampeļos un Staldzenē. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 26.07.2006 atzinumu Nr. 2.1-9/175 Ventspils pilsētas 
administratīvās teritorijas robežās atrodas valsts meliorācijas sistēmas „Bāliņgrāvis”, Packule 
un „Packuleslunka” neregulētās daļas. Aramzeme un augļu dārzi aizņem salīdzinoši nelielas 
LIZ platības (skatīt 2.1.1.-1.tabulu un 2.1.1.-1.diagrammu). 

 
2.1.1. -1. tabula 

Ventspils pilsētas lauksaimniecības zemes lietošanas veidi (ha) 
 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
lietošanas veidi Platība (ha) 

Aramzeme 
12.4 

 Augļu dārzi 
3.8 

Pļavas 
163.8 

Ganības 
194.8 

Kopā: 
374.8 

 
 

2.1.1.-1.diagramma 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidi (%) 

 

 
 

 
2.1.2. Mežsaimniecībā izmantojamās zemes 
 
Pilsētas mežsaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība, atbilstoši Valsts zemes dienesta 
kadastra informācijai (uz 2010.gada 1. janvāri) sastāda 1501,0 ha kas ir 20,3% no kopējās 
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16 2. Ventspils pilsētas teritorijas izmantošana 

No visām zemes lietošanas mērķu grupām vislielākais īpašumu vai lietojumu skaits 
attiecināms uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi, kas sastāda 5127 jeb 67,1%. 
Daudzdzīvokļu māju apbūvei īpašumu vai lietojumu skaits sastāda 735 jeb 9,6%, 
komercdarbības objektu apbūvei 298 jeb 3,90% īpašumi vai lietojumi, lauksaimniecībā 
izmantojamai teritorijai 418 jeb 5,47%, sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas, kas 
sastāta 183 lietojumi un zemes īpašumi vai 2,39%, ražošanas objektu teritorijas 183 jeb 
2.39%, satiksmes infrastruktūras objekti 458 jeb 5.99% no kopējo zemes lietojumu vai 
īpašumu skaita un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 2 nekustamiem 
īpašumiem, jeb 0,03%. 

 
Pēc īpašumu vai lietojumu platības lielākā kopplatība ir mežsaimniecības teritorijām, kas 
sastāda 1501.0ha jeb 26,6% no īpašumu un zemes lietojumu kopējas platības. Ražošanas 
objektu teritorijas sastāda 632.5ha jeb 11.2%, individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas 
– 628.7ha jeb 11.2% no Ventspils pilsētas teritorijas kopējās platības (skatīt 2.1.2.-2.tabulu, 
2.1.2.-2. un 2.1.2.-3.diagrammu). 

2.1.2.-2. tabula 
Zemes sadalījums pa lietošanas mērķu grupām 

 

Kods Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 
Īpašumu vai 

lietojumu 
skaits 

Kopplatība 

01 Lauksaimniecības zeme 418 630.2 

02 

Mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās 
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo 
aktu 

105 1501.0 

03 Ūdens objektu zeme 9 690.5 

04 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 0 0.0 

05 
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 
zeme 

84 222.0 

06 Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 5127 628.7 

07 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 735 138.7 

08 Komercdarbības objektu apbūves zeme 298 126.5 

09 Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 183 258.5 

10 Ražošanas objektu apbūves zeme 183 632.5 

11 
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves 
zeme 

458 753.1 

12 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
apbūves zeme 

39 51.0 

13 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav 
norādīts 

2 5.7 

Kopā: 7641 5638.4 
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19 2. Ventspils pilsētas teritorijas izmantošana 

2.2. Zemes īpašuma struktūra 
 
Ventspils pilsētā uz 2010.gada 1. janvāri ir 643 jeb 8,4% valsts īpašumi vai valstij 
piekritīgā zeme, kas pēc platības aizņem - 1874,6 ha jeb 24,5% pilsētas teritorijas. 
Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumu vai pašvaldībai piekrītošā zeme sastāta839jeb 
11,0%, kas pēc platības aizņem - 2353,7 ha jeb 30,8% pilsētas teritorijas. 
 
5204 fiziskām personām jeb 68,1% no īpašnieku un lietotāju kopskaita pieder vai ir 
lietošanā 1111,9ha jeb 14,6%pilsētas teritorijas. Juridisko personu īpašumi un juridisko 
personu lietojumi – 566 jeb 7,4% ar kopējo platību 200.0 ha jeb 2,6 %.  
 
Jaukta statusa kopīpašumi- 285 jeb 3,7% aizņem 68,7hajeb 0,9% pilsētas teritorijas. 
Savukārt zeme zemes reformas pabeigšanai īpašumu skaits sastāda 104 īpašumi, vai 
1,4%, ar kopējo platību 29,5 ha, vai 0,4%. (skatīt 2.2.-1.tabulu, 2.2.-1.un 2.2.-
2.diagrammu). 

 
2.2.-1.tabula 

Ventspils pilsētas teritorijas sadalījums pēc zemes īpašuma piederības formas vai lietojuma 
statusa 

 
Zemes īpašuma forma vai lietojuma statuss Skaits Platība (ha)  

Fizisko personu īpašumi 4808 990.2 

Fizisko personu lietojumi 396 121.7 

Kopā: 5204 1111.9 

Juridisko personu īpašumi  467 189.8 

Juridisko personu lietojumi 99 10.2 

Kopā: 566 200.0 

Pašvaldības zemes īpašumi 390 1366.6 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 449 987.1 

Kopā: 839 2353.7 

Valsts īpašumi 185 272.7 

Valstij piekritīgā zeme 458 1601.9 

Kopā: 643 1874.6 

Jaukta statusa īpašumi 285 68.7 

Zeme zemes reformas pabeigšanai 104 29.5 

Pavisam kopā: 7641 5638.4 
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21 3. Apdzīvojuma struktūra un dzīvojamās apbūves teritorijas 

 
3. Apdzīvojuma struktūra un dzīvojamās apbūves teritorijas 
 
Pilsētas apdzīvojuma struktūru veido pilsētas divas daļas Ventas kreisā krasta un Ventas labā 
krasta (Pārventa) apbūves rajoni. Apbūves struktūru veido abu pilsētas centru un dzīvojamo 
apbūves rajonu savstarpējā saistība. 
 
3.1. Pilsētas centri 
 
3.1.1. Pilsētas galvenais centrs 
 
Pilsētas centrs, ir pilsētas teritorijas centrālā daļa Ventas kreisā krasta apbūves rajonā 
teritorijā starp Saules, Mēness, Pāvila, Kuldīgas, Sporta ielu iekļaujot Ventspils olimpiskā 
centra teritorija līdz Brīvības ielai, Brīvības iela līdz Kuldīgas ielai, Kuldīgas iela līdz Prāmja 
ielai, Prāmja iela līdz Ventas upes piekrastei, Ventas upes piekraste iekļaujot īpašumu 
Valdemāra ielā 24b, Loču ielā 1 un Karlīnes 40, Valdemāra iela līdz Avotakas laukumam, Pils 
iela līdz Saules ielai. Pilsētas centra teritorija daļēji sakrīt ar vēsturisko pilsētas pirmsākumu, 
iekļaujot Lineārā centra apbūves struktūru. Lineārā centra spēles, kā ideju konkurss 
1999.gadā sniedza vīziju par pilsētvides projektēšanu un veidošanu Ventas upes piekrastē ar 
mērķi attīstīt un pilnveidot pilsētas centra funkcijas. Pilsētas tālākā attīstībā ir jāpanāk 
izteiksmīgas pilsētvides veidols iekļaujot atjaunotās kultūrvēsturiskās vērtības. 
 
Pilsētas centrā, lai saglabātu apdzīvojuma struktūru vienlaicīgi veicinot komercdarbību, tiek 
pieļauta jaukta dzīvojamā un komerciāla rakstura apbūve, kas paredz dzīvojamo māju 
pirmajos stāvos izvietot komerciāla rakstura un darījumu iestāžu objektus.  
 
3.1.2. Pārventas centrs 
 
Pārventas centrs ir teritorija no Dzintaru ielas, iekļaujot īpašums Talsu ielas nepāru puses 
zemes gabalus, iekļaujot zemes gabalu Talsu ielā 37, pa iedomātu līniju iekļaujot zemes 
gabalu Tārgales ielā 5, pa Jaunprojektējamo ielu līdz Ugāles ielai, pa Ugāles ielu iekļaujot 
īpašumu Ugāles ielā 12/14 un Spāres ielā 3, Spāres ielā 4, Stendes ielā 5, Stendes ielā 4/6, 
Tārgales ielas nepāra puses zemes gabalus no Embūtes ielas līdz Stacijas ielai, Tārgales iela 
no Stacijas ielas līdz Rinda ielai, Tārgales ielas nepāra puses zemes gabali no Rindas ielas 
līdz Siguldas ielai, Tārgales ielas pāra puses zemes gabali no Siguldas ielas līdz Kaļķu ielai, 
iekļaujot zemes gabalu Kaļķu ielā 1, pa Ozolu ielu līdz Lidotāju ielai iekļaujot zemes gabalus 
Lidotāju ielā 24, Lidotāju ielā 26, Lidotāju ielā 21 un Talsu ielā 26, Strīķu iela līdz Balastu iela, 
Balstu iela līdz Talsu iela, iekļaujot zemes gabalus Talsu ielā 2, Talsu ielā 4.  
 
Pārventas centrā attīstāma darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve, vienlaicīgi 
saglabājot dzīvojamās apbūves funkciju. Pārventas centra teritorija paredzēta jauktam zemes 
lietošanas mērķim - jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu, komerciāla rakstura apbūves un 
sabiedriskas nozīmes objektu apbūves vajadzībām.  
 
3.2. Dzīvojamās apbūves rajoni 
 
Pilsētas teritoriju var nosacīti iedalīt šādās apbūves teritorijās – Vecpilsēta, Ostgals, 
Jaunpilsēta, Gāliņciems, Vasarnīcu ielas apbūves rajons, Pārventa, Krievlauki, Staldzene un 
Maurciems (skatīt 3.2.-1.attēlu). 
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3.2.-1.attēls 

Iedzīvotāju sadalījums pa pilsētas apbūves rajoniem 
 

 
Avots: APN 

 
3.2.1. Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs 
 
Saskaņā ar LR valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 29.03.2001. gada Nr.02-
09/375 „Par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem” vēstulē sniegto informāciju valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr. 7454 ir Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs (13.-
20.gs). Pieminekļa atrašanās vieta ir Ventspils pilsētas centrālā daļa - Ventas upe, Plosta iela, 
Brīvības iela, Kuldīgas ielas apbūve no 9 līdz 21. namam, Kuldīgas iela, Platā iela, Sinagogas 
ielas pāra numuru puses apbūve līdz Ventas upei.  
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Zvejnieku ciema centrālā daļa K. Valdemāra iela no Ventas ielas līdz 41 namam, Zvejnieku 
ielas pāra numuru puses apbūve, Karlīnes ielas nepāra numuru puses apbūve no 27. nama 
līdz Kapteiņu ielai, Kapteiņu iela līdz 19. namam, līnija A virzienā līdz Reņģu ielas apbūvei, 
Reņģu ielas apbūve no 9 līdz 5 namam, līnija Z virzienā līdz Ventas ielai, Ventas iela līdz K. 
Valdemāra ielai. 
 
Vecpilsēta – ir pilsētas vēsturiskā centra teritorija ar pilnīgu inženiertehnisko nodrošinājumu. 
Vecpilsētas iedzīvotāju skaits sastāda 3,4%1 no kopējā iedzīvotāju skaita. Šeit ir attīstības 
potenciāls, modernas komunikācijas un kultūrvēsturiskās vides bagātība, kā arī neapbūvēti 
gruntsgabali un renovējama dzīvojamā apbūve. Augstvērtīgas un mūsdienīgas idejas 
teritorijas apbūvei iegūtas 1999.gadā notikušajā ideju konkursa “Ventspils lineārā centra 
spēles” projektu priekšlikumos.  
 
Ostgals – ir pilsētas apbūves teritorija, kurā ietilpst pilsētbūvniecības pieminekļa Zvejnieku 
ciema centrālā daļa, kurā dzīvo 1,8%1 no pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Tā ir izteikti 
savdabīga kultūrvēsturiska vide, kas kalpo individuālās dzīvojamās apbūves mērķiem. 
Teritorija ir blīvi apbūvēta. Vides sakoptība un ielu labiekārtojums veido miniatūras, 
muzejiskas apbūves raksturu.  
 
Vecpilsētā un Ostgalā lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo vienģimeņes, divģimeņu dzīvojamās 
mājās. Šajās teritorijās lielu apbūves apjomu veido gadsimta sākumā celtie īres nami. 
Attīstoties pilsētas infrastruktūrai ir uzlabojusies ielu kvalitāte un komunikāciju pieejamība 
apbūves rajonā. Skolu pieejamība laba, rajonā atrodas 4. vidusskola, tās tiešā tuvumā 
atrodas 1. ģimnāzija, 6. vidusskola un 2. pamatskola. Lai veicinātu Vecpilsētas un Ostgala, kā 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanas un attīstības iespējas, Ventspils 
pilsētas pašvaldība ir izveidojusi īpašumu atjaunošanas līdzfinansējuma sistēmu. 
 
Problēmas: 

- Dzīvojamā fonda tehniskais stāvoklis. Šajā rajonā ir visvairāk, pamestu un 
neapdzīvotu namu sliktā tehniskā stāvoklī. Situācijas uzlabošanai vajadzīgs liels 
līdzekļu apjoms, to sarežģī namīpašnieku nespēja un/vai nevēlēšanās izmantot 
namus atbilstoši reālajām iespējām.  

- Sabiedriskā transporta neesamība. Tā kā rajona ielu tīklam ir neliela autotransporta 
caurlaides spēja, ir ierobežotas transporta attīstības iespējas.  

- Namīpašnieku nevēlēšanās pieslēgties pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmai, kā 
rezultātā iespējama no apkures radītā gaisa piesārņojuma palielināšanās.  

 
3.2.2. Jaunpilsēta 

 
Jaunpilsēta– esošā individuālās apbūves teritorija veidota, stingri ievērojot apbūves 
noteikumu prasības zemes gabalu izvietojumam pie ielu sarkanajām līnijām. Palielinātais ielu 
sarkano līniju platums veido apbūves komforta un pievilcīguma efektu. Ielu teritorijā savulaik 
veidotās koku stādījumu alejas uzlabo un veicina dzīvojamās vides apstākļus. Neapbūvēto 
zemesgabalu potenciālā izmantošana, inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums un 
mājokļu standarta uzlabošana ir šīs dzīvojamās zonas attīstības iespējas. 

 
Jaunpilsēta ir visplašākais apbūves rajons. Šajā rajonā atrodas mazstāvu un daudzstāvu 
dzīvojamā apbūve, vienģimenes, un divģimeņu mājas. Jaunpilsētā atrodas lielākā daļa 
pilsētas skolu, sabiedrisko pakalpojumu un administratīvo iestāžu ēkas. Jaunpilsētā dzīvo 
apmēram 45,5% 1 pilsētas iedzīvotāju. Lielākā iedzīvotāju daļa dzīvo 1950–1970-tajos gados 
būvētajās 4–9 stāvu dzīvojamās mājās. Apmēram piektā daļa iedzīvotāju dzīvo vienģimenes, 
divģimeņu dzīvojamās mājās. Apbūves rajons ir gandrīz pilnībā apgādāts ar inženiertehnisko 
infrastruktūru. No sociālā un ekonomiska viedokļa rajonam nav plašas attīstības iespējas, 
izņemot teritorijas apbūves struktūras iekšienē. Jaunpilsētas tālākās attīstības iespējas 
paredzētas apbūves zonā starp Riņķa, Zvaigžņu un Jēkaba ielām ar zemes gabalu vidējo 
platību ~2500 m2 un apbūves gabalu skaitu ~70. 
 

                                                      
1 Avots: Ventspils pilsētas attīstības stratēģija 2005.-2015. gadam 
1 Avots: Ventspils pilsētas attīstības stratēģija 2005.-2015. gadam 
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Problēmas: 
- Dzīvojamā fonda neapmierinošais stāvoklis. 
- Pilsētā vislielākā autotransporta intensitāte un tā radītais piesārņojums.  
- Apkures radītais gaisa piesārņojums, individuālo patērētāju nevēlēšanās pieslēgties 

centrālapkurei.  
- Paaugstināts trokšņu līmenis.  
- Atsevišķās teritorijas daļā centralizēto inženierkomunikāciju trūkums. 

 
3.2.3. Gāliņciems 
 
Gāliņciems - Plašs mazstāvu dzīvojamās apbūves rajons, kurš izvietojies Ventas kreisajā 
krastā.  
 
Gāliņciems pēc teritorijas ir izteikta individuālās dzīvojamās apbūves teritorija, kurā apbūves 
noteikumi stingri regulēja apbūves gabala lielumu, bet pašreizējais apbūves blīvums 
daudzviet pārsniedz pieļaujamo. Teritorijas dzīvojamai apbūvei pašreiz nav pilsētas centrālā 
ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertehniskā pieslēguma, kas ietekmē un pazemina 
nekustamā īpašuma vērtību. Rajonā dzīvo ap 10,1%1 pilsētas iedzīvotāju . Šī apbūves rajona 
attīstības iespējas ir ļoti plašas, kur perspektīvās apbūves teritorijas būtu:  

- dienvidu virzienā iekļaujot Dampeļu apbūves teritoriju Ventas upes krastā, 
Tērauda, Pasiekstes, Dīķa un Kuldīgas ielas apbūves kvartālus ar ~75 zemes 
gabaliem, vidējo apbūves zemes gabala platību 1800 m2;  

- apbūves kvartāls starp Tērauda, Kuldīgas ielām un Dampeļu gatvi ar ~96 
zemes gabaliem, vidējo zemes gabala platību 2000 m2; 

- starp Krasta, Rūpniecības un Tērauda ielām ar ~112 zemes gabaliem, vidējo 
zemes gabala platību 2000 m2 (apbūve realizējama pēc tās izslēgšanas no 
Ventspils brīvostas teritorijas); 

- starp Medus, Sārnates, Tērauda ielas turpinājumu un Ventas upi ar ~60 
zemes gabaliem, vidējo zemes gabala platību 1600 m2; 

- starp Durbes, Zlēku, Baldones un Zvaigžņu ielām ar ~30 zemes gabaliem, 
vidējo zemes gabala platību 1350 m2; 

- starp Baldones, Kuldīgas, Jēkaba un Zvaigžņu ielām ar ~34 zemes gabaliem, 
vidējo zemes gabalu platību 1500 m2; 

- apbūves struktūras iekšienē ir ~95 neapbūvēti zemes gabali ar zemes gabalu 
vidējo platību 1340 m2. 

 
Problēmas: 

- Rajonā nav skolu, tomēr šo iestāžu nepietiekamību var atrisināt ar transporta 
situācijas uzlabošanu. 

- Nepietiekams skaits sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un veikalu (arī pirmās 
nepieciešamības preču iegādei). 

- Centralizēto inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) trūkums. 
- Augsts gruntsūdeņu līmenis. 

 
3.2.4. Vasarnīcu ielas apbūves rajons 
 
Vasarnīcu ielas apbūves rajons ir pilsētas teritorija Baltijas jūras piekrastē, Jūrmalas parka 
tuvumā, izcili ainaviskā dabas vidē, kas vēsturiski veidojusies kā vasarnīcu apbūves teritoriju 
ar Vasarnīcu ielu, kā galveno rajona ielu. Vasarnīcu rajonā dzīvo apmēram 1,7%1 iedzīvotāju. 
Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo vienģimenes, divģimeņu dzīvojamās mājās. Transporta, skolu, 
sabiedrisko pakalpojumu iestāžu jomā rajons ir labi apgādāts. Ir laba ielu kvalitāte, notiek 
pakāpeniska dzīvojamā fonda atjaunošana. Vasarnīcu ielas tālākās attīstības iespējas 
paredzamas dienvidu virzienā, kā Jūrmalas parka apbūves zona, privātmāju dzīvojamās 
apbūves, tūrisma infrastruktūras, atpūtas un rekreācijas vajadzībām, iekļaujot Sila un Mētru 
ielas apbūvi, kas nākotnē transformējama augstākiem dzīves vides standartiem. Teritorijai 
nepieciešams veikt detālo plānošanu. 
 

                                                      
1 Avots: Ventspils pilsētas attīstības stratēģija 2005.-2015. gadam 
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Vasarnīcu ielas apbūves rajonā esošajā struktūrā ir ~22 brīvi neapbūvēti zemes gabali 
privātai apbūvei ar zemes gabalu vidējo platību 2500 m2. 
 
3.2.5. Pārventa 
 
Pārventa apbūves teritorija atrodas Ventas upes labajā krastā teritorijā starp Kurzemes, 
Rūjienas, Talsu, Sanatorijas un Dzintaru ielām, ko no visām pusēm iekļauj Ventspils brīvostas 
teritorija. Pārventa ir viendabīgi veidotā dzīvojamā vide ar regulāro ielu tīklu. Kurzemes ielas 
dzīvojamās apbūves izvietojums, respektējot ielu sarkanās līnijas, prasa ievērot papildus 
vides aizsardzības pasākumus. Apbūves teritorijai ir nepietiekošs centralizēto 
inženierkomunikāciju (ūdensvads un kanalizācija) nodrošinājums.  
 
Pārventā dzīvo aptuveni 35,3% 1 no kopējā iedzīvotāju skaita Ventspilī. Pārventa ir 
dzīvojamais rajons, kuru iekļauj Ventspils brīvostas teritorija. Apbūves struktūru veido divu 
veidu apbūve, kur lielākā daļa iedzīvotāju (ap 87%) dzīvo daudzdzīvokļu mājās, pārējie dzīvo 
vienģimenes, divģimeņu dzīvojamās mājās. Pārventas attīstība galvenokārt ir saistāma ar 
ostas attīstību. Pārventa ir pilsētas daļa ar labi attīstītu infrastruktūru. Rajonā ir divas 
vidusskolas. Pārventā atrodas vairāk nekā puse (52–53%) pilsētas darbavietu, šeit strādā arī 
daudzi Ventas kreisā krasta iedzīvotāji. Pārventā apbūves struktūras attīstība perspektīvā ir 
ierobežota. Pārventas apbūves zonā ir iespējama ~33 privātmāju būvniecība ar vidējo zemes 
gabalu platību 1500 m2. Pārventas esošajā apbūves struktūrā ir ~23 neapbūvēti zemes gabali 
ar vidējo platību 1480 m2. 
 
Problēmas: 

- Līdz pat 30% skolēnu dodas uz skolu pilsētas centrā, kas saasina sabiedriskā 
transporta nepietiekamību rīta maksimumstundās.  

- Ekoloģiskās problēmas – troksnis no dzelzceļa, gaisa piesārņojums ar slāpekļa 
oksīdiem, galvenokārt no autotransporta.  

- Paaugstināta sociālā spriedze. Rajons ir ļoti atkarīgs no transporta nozares 
uzņēmumu darba, tāpēc pēdējo 2 gadu laikā notikusī strādnieku skaita samazināšana 
ir paaugstinājusi sociālo spriedzi. 

 
3.2.6. Krievlauki 
 
Krievlauki ir apbūves teritorija pilsētas dienvidu virzienā Ventas upes labajā krastā. Krievlauki 
ir teritorijas ziņā plašs, tomēr iedzīvotāju skaita ziņā neliels rajons, tajā dzīvo 1,4%1 pilsētas 
iedzīvotāju. Visi iedzīvotāji dzīvo vienģimenes, divģimeņu dzīvojamās mājās. Šajā apbūves 
teritorijā atrodas vairākas dārzkopības sabiedrības (individuālo augļu dārzu) apbūves zonas. 
Vasaras sezonā šeit ir liels vasarnieku īpatsvars. Nav ne skolas, ne pirmsskolas iestāžu. 
Apbūves rajona attīstības iespējas plānotas apbūves zonā starp Lāču un Robežu ielām, 
Packules un Ventas upi ~62 privātmāju būvniecībai ar zemes gabalu vidējo platību 5000 m2 
un apbūves zonā starp Robežu ielu Packules un Ventas upi un pilsētas administratīvo robežu 
93 privātmāju būvniecībai ar vidējo platību 5000 m2. Apbūves rajons ir paredzēts būvniecībai 
ar nosacīti mazu apbūves blīvumu un intensitāti, kā arī tai atbilstošu apkalpes struktūru.  
 
Teritorija nav nodrošināta ar centralizētajām inženierkomunikācijām (ūdensvads un 
kanalizācija). 
 
Problēmas: 

- Nosacīti liels attālums līdz pilsētas centram (vismaz 6 km), nepietiekama sasaiste ar 
centru, nav tiešo satiksmes maršrutu ar Pārventu. 

- Nav skolu, atpūtas iestāžu, medicīnas iestāžu, veikalu – visā rajonā ir tikai viens 
veikals. Tomēr skolu un medicīnas iestāžu pieejamība apmierinoša, jo ir neliels 
iedzīvotāju skaits. 

- Ūdensvada un kanalizācijas nepieciešamība. 
 

                                                      
1 Avots: Ventspils pilsētas attīstības stratēģija 2005.-2015. gadam 
1 Avots: Ventspils pilsētas attīstības stratēģija 2005.-2015. gadam 
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3.2.7. Staldzene 
 
Staldzenes atrodas Ventspils pilsētas ziemeļu daļā apmēram 10km attālumā no pilsētas 
centra, Baltijas jūras piekrastē, starp Baltijas jūru un Bušnieku ezeru, izcili ainaviskā dabas 
vidē. Staldzene ir maz apdzīvota pilsētas daļa, kurā dzīvo ap 0,5%1 pilsētas iedzīvotāju. Visi 
iedzīvotāji dzīvo vienģimenes, divģimeņu dzīvojamās mājās, Vasaras sezonā Staldzenē ir 
liels vasarnieku īpatsvars. Bangu ielas galā pie jūras ir daļēji labiekārtota pludmale ar auto 
stāvvietām. Apbūves rajonā nav tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu objekti. Iedzīvotāji 
izmanto galvenokārt Pārventas skolas, pirmsskolas un ārstniecības iestādes, kā arī veikalus. 
Sasaiste ar pilsētas centru un Pārventu uzskatāma par apmierinošu. Staldzenes teritorijas 
attīstības iespējas plānotas ~170 privātmāju apbūvei ar vidējo zemes gabalu platību 5000 m2 
un apbūves zona jūras piekrastē plānota ar zemes gabalu vidējo platību 10000 m2 Apbūves 
teritorija plānota ar nelielu apbūves blīvumu un intensitāti, tūrisma infrastruktūras, atpūtas un 
rekreācijas iespējām, Baltijas jūras piekrastē un teritorijās ap Būšnieku ezeru. 
 
Problēmas: 

- Infrastruktūras neesamība (rajonā nav ūdensvada un kanalizācijas centralizēto tīklu), 
tās ierīkošana ir apgrūtināta sakarā ar lielo attālumu līdz pilsētai. Infrastruktūras 
esamība ir vitāli nepieciešama tālākai rajona attīstībai.  

- Liels attālums (vairāk kā 10 km) līdz pilsētas centram un pārējām pilsētas daļām.  
- Būšnieku ezers piesārņots ar slāpekli un fosforu saturošiem notekūdeņiem.  
- Krasta erozija, kas īpaši aktīvi izpaužas šī rajona piekrastē.  

 
3.2.8. Maurciems 
 
Maurciems pilsētā tika iekļauts 1996. gadā veicot Ventspils pilsētas un Ventspils novada 
Tārgales pagasta administratīvo robežu korekcijas. Šobrīd Maurciema teritorijā, lauku 
viensētās dzīvo 0,3%1 no iedzīvotāju skaita. Pilsētas teritorijas paplašināšanas un Maurciema 
iekļaušana pilsētas teritorijā tika veikta ar mērķi, lai nodrošinātu teritorijas rūpniecisko ražotņu 
attīstībai. Maurciema teritorijas perspektīvā izmantošana paredzēta galvenokārt rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu attīstībai. 

 
 
3.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas 
 
Ventspils pašvaldības zemes kopējā platība 2006.gadā, kuru apsaimnieko PSIA “Ventspils 
nekustamie īpašumi” ir 175416 m2. 
 
Ar katru gadu Ventspils pašvaldības dzīvojamais fonds samazinās. Ja 2003. gadā 
pašvaldības dzīvojamā fondā bija 330 ēkas, tad 2006. gadā jau tikai 302. Arī piederošā 
dzīvojamā platība samazinājusies par gandrīz 30000 m2 kopš 2003. gada. 
 
Rādītājs 2007 2008 2009 2010 
Platība kopā tūkst. m² 265,66 172,68 134,23 125,56 
t.sk. pašvaldībai 226,58 136,42 97,36 85,74 
      privātam sektoram* 39,08 36,26 36,87 39,82 
 

3.3.-1.tabula 
 

* Daļēji privatizētajās dzīvojamās ēkās, kurās ir pašvaldībai piederošas īpašuma daļas. 
Avots: PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 

 
Pēdējos gados novērojama pozitīva Ventspils iedzīvotāju dzīvojamā fonda palielināšanās, 
proti, 2003. gadā vidējais Ventspils iedzīvotāju nodrošinājums ar dzīvojamo fondu bija 23,5 
m2 uz 1 iedzīvotāju, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem valstī (Liepājā 28,1 m2, Rīgā – 
22,5 m2). Turpretim, 2009. gadā katra ventspilnieka vidējais nodrošinājums ar dzīvojamo 
fondu sasniedzis jau 24,9 m2 (Liepājā 29,2 m2, Rīgā – 25,6 m2). 
 

                                                      
1 Avots: Ventspils pilsētas attīstības stratēģija 2005.-2015. gadam 
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Gandrīz 2/3 no visa pilsētas dzīvojamā fonda, tajā skaitā 3/4 no privātā dzīvojamā fonda, 
atrodas pilsētas kreisā krasta teritorijā. Pilsētā kopumā dominē 1 – 2 stāvu un 5 stāvu 
apbūve. Pilsētas kreisā krasta teritorijā saglabājies mazstāvu apbūves pārsvars (56 %) pār 
daudzstāvu apbūvi, turpretī Pārventā pārsvarā ir daudzstāvu apbūve (66%). 
 
No pilsētas daudzstāvu dzīvojamām mājām 93 % ir ar mūra, ķieģeļu vai paneļu sienu 
materiālu. 81% no visām šīm dzīvojamām ēkām nodrošinātas ar visiem labiekārtojama 
veidiem. Sliktā fiziskā stāvoklī ir apmēram 6 % dzīvojamā fonda. Teritoriāli tas daļēji ir 
vecpilsētas un pilsētas centra dzīvojamais fonds. Lielākajā daļā šo ēku nav ūdensvada, 
kanalizācijas un centralizētas siltumapgādes. 
 
Pilsētas teritorijas struktūrā ietilpst pirmskara un padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju rajoni. Ventspilī pirmskara dzīvojamais fonds veido 27,6 % no visa dzīvojamā 
fonda, kura saglabāšanas un attīstības iespējas jāizvērtē atbilstoši mūsdienu prasībām.  
  
1970. un 1980. gados celtās daudzdzīvokļu mājas sastāda 27 % no kopējā dzīvojamā fonda, 
to vecums ir 20–30 gadi un tām jau tuvākā nākotnē ir jānodrošina inženiertehnisko 
komunikāciju remonts un ēku siltināšana. Kompleksa dzīvojamās vides renovācija vajadzīga 
arī 1950. un 1960. gadu dzīvojamos rajonos Lielajā prospektā. 
 
Morāli novecojuši un atšķirīgi no pārējās pilsētvides ir deviņstāvu dzīvojamie rajoni, kas būvēti 
1980. un 1990. gados. Pārventas un Inženieru ielas deviņstāvu dzīvojamie rajoni ir utilitāri 
tipizēti un bezpersoniski, to tehnoloģiskā un celtniecības kvalitāte ir ārkārtīgi zema. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamos rajonos darījumu un apkalpes centri padomju laikā netika uzbūvēti 
un to izveidei nākotnē būs nepieciešami individuāli risinājumi. Šo rajonu sakārtošanas un 
humanizācijas varianti var radīt vietējas izmaiņas pilsētas struktūrā, sakārtojot dzīvojamo 
rajonu apkalpi, attīstot pakalpojumu tīklu iespējami tuvu dzīves vietai, kā arī uzlabojot 
sabiedriskā transporta iespējas. 
 
Valsts dzīvojamās mājas  
Saskaņā ar v/a „Mājokļu aģentūra” datiem uz 13.07.2007, Ventspils pilsētā ir 86 valsts 
dzīvojamās mājas, no tām – 58 mājas nodotas privatizācijai un 28 atrodas Brīvostas teritorijā. 
No privatizācijai nodotajām 58 mājām, 30 ir 100% privatizētas. 
 
3.3.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves attīstība 
 
Lai noteiktu apbūves attīstības iespējas tiek analizēta dzīvojamās apbūves struktūra un brīvo 
neapbūvēto zemes gabalu iespējamā būvniecība daudzdzīvokļu māju apbūvei.  
 
Vecpilsētas apbūves teritorijā 9 zemes gabalos ar vidējo platību 4642 m2 iespējama 2 līdz 3 
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar vidējo dzīvokļu skaitu 115.  
 
Jaunpilsētas apbūves teritorijā 10 zemes gabalos ar vidējo platību 7782 m2 iespējama 3 līdz 5 
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar mansarda izbūvi un ar dzīvokļu skaitu 382. 
 
Pārventas apbūves teritorijā 5 zemes gabalos ar vidējo platību 16862 m2 iespējama 2 līdz 3 
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar mansarda izbūvi un ar dzīvokļu skaitu 576.  
 
Pilsētas apbūves struktūrā perspektīvā plānoti 25 zemes gabali apmēram 12 ha platībā 
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei, kurā iespējams izvietot ~1300 dzīvokļus. 
 
3.4. Jaunu mājokļu celtniecība 
 
Pēdējos gados izdoto būvatļauju kopējais skaits ir nedaudz samazinājies, 2006. gadā izdoto 
būvatļauju skaits ēkām un inženierbūvēm bija 323, savukārt 2008.gadā -264. Pēdējo trīs gadu 
laikā ir pieaudzis ekspluatācijā pieņemto būvju skaits, tai skaitā straujš pieaugums ir vērojams 
rekonstruēto un renovēto ēku un inženierbūvju skaitā (skatīt 3.4.-1.tabulu). 
 

3.4.-1.tabula 
Ekspluatācijā pieņemto objektu skaits 
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Nr.p.k. Būves 

2007 2008 2009 
Pieņemts ekspluatācijā (skaits) Pieņemts ekspluatācijā (skaits) Pieņemts ekspluatācijā (skaits) 

Kopā Jaunbūve 
Rekonstr., 
renovācija 

Kopā Jaunbūve 
Rekonstr., 
renovācija 

Kopā Jaunbūve 
Rekonstr., 
renovācija 

 Būves kopā 313 142 171 355 140 215 233 122 111 
1. Ēkas 216 95 121 209 83 126 138 66 76 
1.1. Dzīvojamās mājas 57 52 5 77 62 15 60 45 15 

1.2. 
Nedzīvojamās 

ēkas 
159 43 116 132 21 111 78 21 

51 
2. Inženierbūves 97 47 50 146 57 89 95 56 39 

Avots: Ventspils pilsētas dome Būvniecības administratīvā inspekcija 
Individuālā dzīvojamā apbūve aizņem nosacīti lielas pilsētas teritorijas ar mazu iedzīvotāju 
blīvumu. Analizējot Ventspils apbūves situāciju un nākotnes attīstības prognozes, kuras rāda, 
ka iedzīvotāju skaits būtiski nemainīsies, jāsecina - pilsētā ir salīdzinoši daudz neapbūvētu, 
neizmantotu teritoriju, kuru attīstības iespējas tiek plānotas analizējot iespējamo labāko 
izmantošanas veidu atbilstoši pilsētas attīstības interesēm. 
 
3.5. Kapsētas 
 
Pilsētas teritorijā atrodas 12 kapsētas, no kurām septiņās tiek veikti apbedījumi: 
 
Kantsonu kapi atrodas Dzintaru ielā 46. Platība 46 984 m2. Tā ir sena apbedījumu vieta, 
sākotnēji vācu pilsoņu kapsēta. Vecākais apbedījums datēts ar 1868.gadu, tā darbojas vēl 
līdz mūsu dienām. Ar Ventspils pilsētas domes lēmumu ar 2000.gada 1.janvāri aizliegts 
izdarīt jaunus apbedījumus, izņemot gadījumus, kad blakus senākiem apbedījumiem tiek 
veidoti ģimenes kapi. 

Apbedījumu skaits 2004. gadā 38 
Apbedījumu skaits 2005. gadā 47 
Apbedījumu skaits 2006. gadā 50 
Apbedījumu skaits 2007. gadā 54 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 55 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 45 
  

 
Katoļu kapi atrodas Aizsaules ielā 7, 21 006 m2 teritorijā. Pirmie apbedījumi datēti ar 
1908.gadu. 

Apbedījumu skaits 2007. gadā 21 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 43 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 27 
  

 
Meža kapi. Lielākā kapsēta pilsētā atrodas Aizsaules ielā 9. Pirmie apbedījumi kapsētā veikti 
19.gs. un 20.gs. mijā. 

 Kopējā Mežu kapu platība 227500 m2 
 2009.gada sākumā jauna apbedīšanas platība Mežu kapu teritorijā 28253 m2 
 vidējā platība ģimenes kapu ierīkošanai jaunajā daļā 9,45 m2 
 apbedījumu skaits jaunajā apbedīšanas platībā – 40% no apbedījuma gada 

skaita Mežu kapos 
 apbedījumu skaits ģimenes kapos apgūtajā kapu teritorijā – 60% no apbedījuma 

gada skaita Mežu kapos 
 

Apbedījumu skaits 2000. gadā 268 
Apbedījumu skaits 2001. gadā 213 
Apbedījumu skaits 2002. gadā 330 
Apbedījumu skaits 2003. gadā 442 
Apbedījumu skaits 2004. gadā 407 
Apbedījumu skaits 2005. gadā 414 
Apbedījumu skaits 2006. gadā 446 
Apbedījumu skaits 2007. gadā 479 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 451 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 373 
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 Rezervētā teritorija kapu perspektīvai attīstībai D un DR virzienā  70 500 m2. 

Prognozējot apbedījumu skaitu turpmākajiem 12 gadiem, Mežu kapu brīvā 
teritorija tiks apgūta 2015.gadā.  Pēc 2015.gadā būs nepieciešams veikt 
apbedījumus rezervētā teritorija D un DR virzienā. Minētajos teritoriju 70% 
plānots izmantot apbedījumiem un atlikušā daļā veidot Mežu kapu atbalsta 
būves- auto stāvlaukumus, apkalpes ceļus,  u.c. Mežu kapu rezervētā teritorija 
nodrošinās brīvo teritoriju jauniem apbedījumiem  līdz 2029.gadam un papildus 
nenosakāmu laika periodu veikt apbedīšanu iepriekš aizņemtās ģimenes kapu 
teritorijās. 
 

Priežgalu kapi- atrodas Talsu ielā 67. Platībā ~36680m2. Radusies 19.gadsimta beigās kā 
Pārventas ciemu iedzīvotāju kapsēta. Darbojas. Sakarā ar to, ka Priežgalu kapiem nav 
attīstības iespējas, ar Ventspils pilsētas domes lēmumu ar 2000.gada 1. janvāri aizliegts 
izdarīt jaunus apbedījumus, izņemot gadījumus, kad blakus senākiem apbedījumiem tiek 
veidoti ģimenes kapi.  

 
Apbedījumu skaits 2004. gadā 54 
Apbedījumu skaits 2005. gadā 65 
Apbedījumu skaits 2006. gadā 57 
Apbedījumu skaits 2007. gadā 66 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 72 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 64 
  

 
Staldzenes kapi atrodas  Staldzenes ielā 38A, un ir sena Staldzenes iedzīvotāju kapsēta, 
platība – 8907m2. 

 
Apbedījumu skaits 2007. gadā 4 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 6 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 7 
  

 
Doku kapi atrodas Alkšņu ielā 40 un ir sena nedatēta kapsēta apkārtējiem iedzīvotājiem - 
19240 m2.  

 
Apbedījumu skaits 2007. gadā 12 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 9 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 18 
  

 
Krustkalna kapi, atrodas pie Saules 149 ielas apmēram 37656 m2 platībā. Krustkalna kapi ir 
senu lībiešu apbedījumu vieta no 19.gs. sākuma.  

 
Apbedījumu skaits 2007. gadā 2 
Apbedījumu skaits 2008. gadā 0 
Apbedījumu skaits 2009. gadā 0 
  

 
 
Kapsētas, kurās apbedījumi netiek veikti 

 Ebreju kapi - atrodas Saules ielā 132. To platība 7 800 m2. Apbedījumi tika veikti, 
galvenokārt, 19.gs. – līdz 2. Pasaules karam. Ebreju kapi tiek saglabāti kā piemiņas 
vietu teritorija. 

 Pareizticīgo kapi atrodas Avotu ielā 1, platība – 3 132 m2. Kapsētā pirmie apbedījumi 
veikti 19. gadsimta sākumā, bet pēdējie - 1931.gadā. Šī kapsēta tiek saglabāta kā 
piemiņas vietu teritorija. 

 Fašisma upuru kapi - atrodas Vasarnīcu ielas galā, meža teritorijā. Apbedījumu vietas 
nav precizētas. Šajā kapsētā apbedīti 2. Pasaules kara laikā fašistu nošautie pilsētas 
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iedzīvotāji, galvenokārt ebreji. Meža teritorija Vasarnīcu ielas galā tiek saglabāta kā 
piemiņas vietu zona. 

 Sveikaļu kapi, atrodas Krasta ielas galā. Šī kapsēta tiek saglabāta kā piemiņas vietu 
teritorija. 

 2 pasaules kara kritušo karavīru kapi, atrodas Aizsaules un Vasarnīcu ielas 
krustojumā. Šī kapsēta tiek saglabāta kā piemiņas vietu teritorija. 

 
3.6. Dzīvnieku kapsētas 
 
Ventspils pilsētā ik gadu no pilsētas budžeta tiek finansēta klejojošo suņu un kaķu ķeršana. 
Vidēji gadā tiek iemidzināti 500 suņu un 1 300 kaķi. Šai skaitā ietilpst arī dzīvnieki, no kuriem 
iedzīvotāji labprātīgi atteikušies. Ar konkursu palīdzību tiek izraudzīta firma, kas piedāvā 
šādus pakalpojumus. Izvēlētā firma garantē šo dzīvnieku kremēšanu, kas parasti ir ārpus  
Ventspils pilsētas, novada teritorijā. Dzīvnieku kapsētas nav iespējams izvietot pilsētas 
teritorijā, jo Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumi Nr.225 “Aizsargjoslu ap dzīvnieku 
kapsētām noteikšanas metodika” paredz, ka dzīvnieku kapsētas var izveidot tur, kur 
gruntsūdens līmenis nav zemāks par 2,5 m un gruntsūdens plūsmas virziens nav uz 
apdzīvotu vietu vai virszemes ūdenstilpi, to nedrīkst šķērsot upes un strauti. Tā kā Ventspilī 
gruntsūdens līmenis ir 0,8- 1,2 m dziļumā, tad šādas vietas praktiski pilsētā nav un teritorijas 
attīstības plāna tā nav paredzēta. Līdzšinējā prakse tiks turpināta. Šobrīd tiek strādāts pie 
dzīvnieku patversmes izveides. 
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4. Transporta infrastruktūra 
 
Ventspils pilsētā transporta infrastruktūra sastāv gandrīz no visiem iespējamajiem transporta 
jomas elementiem. Ir pieejama osta, dzelzceļš, autoceļi un cauruļvadu transports, kā arī citi ar 
transporta jomu saistīti infrastruktūras elementi, kuri tiks apskatīti nākamajās sadaļās. 
 
4.1. Transporta un satiksmes infrastruktūra 
 
4.1.1. Autotransports 
 
Kravas automašīnu transports 
 
No kopējām kravām, kas tiek pārkrautas Ventspils brīvostā, pārvadātās ar autotransportu 
aizņem salīdzinoši nelielu daļu. No kopapjoma 2009. gadā (26.64 miljoni tonnu) aptuveni 2% 
tiek ievestas un izvestas ar autotransportu. Konteineru un Ro-Ro terminālim palielinot 
pārkraušanas apjomus, ka arī citu projektu realizācijas gadījumā, šo kravu apjomi 
palielināsies. 
 

4.1.1.-1.tabula 
 

Ventspils brīvostas terminālu un uzņēmumu plānotā autotransporta attīstība  
(kravu pārvadājošo automašīnu skaits) 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ventspils Tirdzniecības osta 8 100 10 750 10 750 10 750 10 750 

Ventspils Zvejas osta 6 200 6 600 7 000 7 400 7 800 

Ventplac 12 500 13 300 14 100 14 100 15 350 

NoordNatie Ventspils Termināls 120 793 138 912 159 749 183 711 211 268 

No tiem Ro-Ro 109 523 125 951 144 844 166 571 191 556 
 

Avots: Ventspils brīvostas pārvalde 
 
Saistībā ar autotransporta attīstību brīvostā var identificēt četras galvenās kravu apkopojošās 
vietas: Ventas labajā krastā – Ventspils tirdzniecības osta teritorijā; Ventas kreisajā krastā – 
SIA „NoordNatie Ventspils Terminals”, SIA „Ventplac”, SIA „Ventspils Zvejas Osta”, kā arī 
Rūpniecības ielas rūpnieciskajā teritorijā (skatīt  4.1.1. -1.attēlu). 
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4.1.1. -1.attēls 
 

Galvenās ar autotransportu transportējamo kravu rašanās vietas Ventspils brīvostā 
 

 
 

Avots: Ventspils brīvostas pārvalde 
 
Ventas labais krasts 
 
Galvenais autokravu ģenerators ir A/S „Ventspils Tirdzniecības osta”, no kurienes ir pieejami 
tiešie savienojumi ar autoceļu uz Rīgu. Attīstoties rūpnieciskajai teritorijai Kustes dambī, 
brīvostas teritorijā palielinās vēl viens auto kravu ģenerēšanas centrs. SIA „Arbo” tiek ražoti 
koka logi un durvis, blakus darbību ir uzsācis SIA „Eko Mājas”, kas ražo stikla paketes, SIA 
„Dendrolight Latvija”, kas ražos masīvkoksnes šūnu materiālu Dendrolight, un SIA „Ventspils 
Andren”, kas ražo liela gabarīta stikla šķiedras konstrukcijas. Šajā rūpnieciskajā rajonā 
darbojas arī SIA „Kurzemes Granulas” kokskaidu granulu rūpnīca un SIA „FroliBaltic” 
plastikāta produktu un gultas sistēmu ražotne. Savu darbību aktivizē arī metālapstrādes 
uzņēmumi, piemēram, SIA „LMB Metāls” u.c. Papildus nevajadzīgu slodzi tiltam rada abpus 
krastiem izvietotie metālapstrādes un krāsošanas cehi, kur saražotā produkcija tiek 
transportēta no Ventas kreisā krasta uz labo krastu krāsošanai un pēc tam bieži vien atpakaļ 
uz Ventas kreiso krastu, lai nosūtītu eksportam. Taču patlaban pārvadājamie apjomi nav 
pārāk lieli. Slodze uz tilta ir samazināta ar SIA „BucherSchoerlingBaltic” ražošanas ēkas 
pārvietošanu uz Ganību ielu (lidostas teritorija), kur tiek veikta ielu tīrāmo automašīnu 
aprīkojuma komplektācija. Ņemot vērā šos projektus, kā arī to, ka minētajā teritorijā ir vēl 
brīvas vietas citiem rūpnieciskajiem projektiem, tomēr var pieņemt, ka kravu transportam 
tuvākajā laikā nav paredzamas šaurās vietas. Taču veiksmīga šo un citu projektu attīstība 
varētu palielināt kravu plūsmu uz konteineru un Ro-Ro termināli produktu tālākai 
transportēšanai, kas nozīmē papildus slodzi uz autotransporta tiltu. 
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Ventas kreisais krasts 
Ventas kreisajā krastā galvenie kravu ģeneratori ir SIA „NoordNatie Ventspils Termināls” un 
SIA „Ventplac”, kas perspektīvā līdz 2010. gadam kopā plāno autotransporta kravas ~227000 
vienību gadā apjomā. Paplašinoties konteineru un Ro-Ro termināļa darbībai, šie skaitļi varētu 
tikai palielināties.  
 
SIA „Ventspils zvejas osta” teritorijā bez minētā ir vairāki kravu ģenerējoši uzņēmumi. Turklāt 
šīs teritorijas piegulošajās platībās ir veikta Kurzemes zivju termināla būvniecība, kas 
palielina kravas autotransporta apriti teritorijā. 
 
Rūpniecības ielas industriālā teritorija nākotnē potenciāli varētu attīstīties par nopietnu kravas 
rašanās centru. Rūpniecības ielas rajonā esošā SIA „Diana Sveces” ražotne ražo dekoratīvās 
sveces – 15000 t gadā, taču šo apjomu ir plānots palielināt. Tāpat teritorijā paredzami vairāki 
citi industriālie projekti kā SIA „Izoterms” metāla konstrukciju rūpnīca, SIA „HBSI” māju 
moduļu ražotne un Koku ostas izbūve, kā rezultātā aktivizēsies auto transporta intensitāte no 
un uz minēto teritoriju.  
 
Arī Ventspils lidostas rūpnieciskā teritorija attīstās, un tajā ir izveidota jaunā SIA 
„BucherSchoerlingBaltic” ražotne un tiek veidota SIA „MalmarLatvia” ražotne. Minēto 
uzņēmumu produkcija, kura ir paredzēta iekšējam Latvijas tirgum vai arī eksportam uz NVS 
bloka valstīm, radīs papildus slodzi tiltam. 
 
4.1.2. Dzelzceļa transports 
 
Dzelzceļa koridors “Austrumi – Rietumi”  
 
“Austrumu – Rietumu” dzelzceļa koridors ir galvenā dzelzceļa artērija, kas nodrošina Latvijas 
tranzītpārvadājumus un savieno Ventspili caur Tukumu – Jelgavu – Krustpili ar Krievijas un 
Baltkrievijas robežām. Saskaņā ar parakstīto finanšu memorandu, tiek paredzēts, ka VAS 
„Latvijas Dzelzceļš” no 2001. līdz 2008. gadam realizē piecus projektus. Visi projekti paredzēti 
Latvijas dzelzceļa konkurētspējas paaugstināšanai – paaugstina vilcienu kustības drošību, 
palielina vilcienu kustības ātrumu un tranzītpārvadājumu koridora caurlaides spēju.  
 

4.1.2.-1. attēls 
Latvijas dzelzceļa shēma 

 

 
Avots: Ventspils brīvostas pārvalde 

 
 
 
Ventspils dzelzceļa mezgls 
 
Ventspils dzelzceļa stacija pašlaik sastāv no desmit pieņemšanas un nosūtīšanas parkiem. 
Ventspils kopējā dzelzceļa mezgla jauda pēc “Jūras parka” nodošanas ekspluatācijā ir 
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sasniegusi ~ 34 miljonus tonnu gadā. No kravas apjomu pieauguma prognozēm var secināt, 
ka arī šīs jaudas var nebūt pietiekamas, lai pārkrautu plānotos apjomus. 
 

4.1.2.-1.tabula 
Esošais un plānotais dzelzceļa kravu apgrozījums 

 
Gads 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lejamkravas 16 550 16 950 17 450 18 000 23 000 23 900 24 100 
Beramkravas 15 150 17 150 17 200 22 500 22 500 22 500 22 500 
Ģenerālkravas 300 310 320 370 370 370 370 
Kopā: 32 000 34 410 34 970 40 870 45 870 46 770 46 970 

 
Avots: Ventspils brīvostas pārvalde 

 
4.1.2. - 2. attēlā parādīti visi Ventspils dzelzceļa mezgla parki un to jaudas, kā arī potenciāli 
nākotnē īstenojamie projekti jaudu palielināšanai. 

4.1.2.-2.attēls 
 

 
 

Avots: Ventspils brīvostas pārvalde 
 
Dzelzceļa attīstībai ir iespējami divi scenāriji, kuri attiecas ne tikai uz Ventspils dzelzceļa 
mezglu, bet arī uz visu Latvijas dzelzceļa attīstību kopumā. Pirmais scenārijs paredz, ka 
Latvijas dzelzceļa attīstība nenotiek, ja Krievija turpina izmantot dažādus dzelzceļa tarifus 
atkarībā no tā, vai krava tiek vesta Krievijas iekšzemē vai vesta pa dzelzceļu uz vai no 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Otrs scenārijs paredz Latvijas dzelzceļa attīstību, ja 
dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifi ir vienādi neatkarīgi no kravas piegādes mērķa, turklāt, ja 
tarifi ir tieši atkarīgi no ekonomiskiem faktoriem, nevis no politiskiem motīviem. Pēc esošajām 
prognozēm par Ventspils brīvostas termināļu kravas plūsmām pa dzelzceļu jau drīzumā 
Ventspils dzelzceļa mezgls, tajā neveicot nekādus uzlabojumus, var saskarties ar jaudas 
kapacitātes problēmām. Tas pats attiecas uz dzelzceļa koridora “Austrumi – Rietumi” dažu 
posmu caurlaides spēju. Tāpēc atbilstoši dzelzceļa kravu pieaugumu prognozēm savlaicīgi ir 
jāplāno saskaņota Ventspils dzelzceļa mezgla un koridora “Austrumi – Rietumi” vienlaicīga 
attīstība. 
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4.1.3. Jūras transports 
 
Osta 
 
Vispārējs Ventspils brīvostas apraksts 
 
Šodienas Ventspils osta ir nostabilizējusi svarīga tranzīta centra pozīcijas Baltijas jūrā. 
Labvēlīgais investīciju klimats, dažādi uzņēmējdarbības atvieglojumi, tīra apkārtējā vide, 
neskatoties uz ostas atrašanos pilsētā, un ostas speciālistu uzņēmīgā attieksme ir tikai daži 
no faktoriem, kas izvirza Ventspils vadošās pozīcijās Baltijas jūras reģionā.  
 
Visa gada garumā Ventspils osta nodrošina ātru un kvalitatīvu kravu apkalpošanu visos tās 
jaudīgajos terminālos. Pašreizējais ostas noslogojums atbilst mazāk nekā 50% reālo iespēju, 
un ostas vadība kopā ar pašvaldību pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Latvijas 
ekonomikas pērles izmantošanu. Pēc ostas padziļināšanas darbu pabeigšanas osta spēj 
pieņemt lielākos kuģus, kādi var ienākt Baltijas jūrā – AFRAMAX tipa kuģus ar 150 000 DWT.  
 
 
Ventspils brīvostu raksturo sekojoši parametri: 

- maksimālais dziļums:       17,5 m; 
- maksimālā kravnesība (DWT):      150 000; 
- maksimālā iegrime:       15,0 m; 
- piestātņu skaits:       60; 
- piestātņu kopējais garums:      11 204 m; 
- beramkravu un ģenerālkravu piestātņu kopējais garums:   3911 m; 
- šķidro kravu piestātņu garums:      2730 m; 
- palīgpiestātnes       4563 m 
- kopējais šķidro kravu uzglabāšanas tvertņu apjoms:   1 700 000 m3; 
- kopējā slēgto noliktavu platība:      105 000 m2; 
- kopējā atklāto noliktavu platība:      335 000 m2; 
- kopējā teritorija:       2451,39 ha; 

- zeme       2208,79 ha 
- ūdeņi       242,60 ha 

- brīvās teritorijas:       1240 ha. 
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4.1.3.-1.attēls 
Ventspils ostas teritorijas izmaiņas 

 

 
Avots: Ventspils brīvostas pārvalde 

 
Ventspils brīvostas darbību nosaka šādi likumi: 

- Likums par ostām (1994. gads).  
- Ventspils brīvostas likums (1997. gads).  
- Likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 

(2002. gads); 
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SIA "Ventall termināls" nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu. Vienlaicīgi termināls var 
uzglabāt no 67 000 līdz 80 000 tonnu atkarībā no uzglabājamās kravas īpatnībām, bet 
kompleksa gada caurlaides spēja sasniedz 1,5 miljonus tonnu gadā. 
 
SIA „OverseasEstates” (bijušais SIA „BalticJuice Terminal”)ir moderns augļu sulu koncentrātu 
pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis ar caurlaides spēju 200 000 tonnas gadā un 
uzglabāšanas jaudu 11 000 tonnas. 
 
Beramkravu termināļi 
 
AS "Kālija parks" ir lielākais minerālmēslu pārkraušanas terminālis Eiropā, un apkalpo 
apmēram 20% no pasaules kālija sāls tirdzniecības apjomiem. Pie termināļa vienlaicīgi var 
tikt iekrauti 2 PANAMAX tipa kuģi (75 000 DWT). Noliktavu kopējā ietilpība ir 120 000 tonnu, 
bet nākotnē to paredzēts palielināt vēl par 70 000 tonnu. 
 
AS "Ventspils Grain Terminal" ir specializēts graudu uzglabāšanas un pārkraušanas 
terminālis. Tā uzglabāšanas jauda ir 72 000 tonnas, bet gada caurlaides spēja ir aprēķināta 
2,5 milj.t. robežās. Pie termināļa piestātnes ir iespējams veikt kraušanas operācijas uz 
PANAMAX tipa kuģiem. Kuģu kraušanas intensitāte sasniedz 1 500 tonnas stundā. 
 
AS „BalticCoal Terminal” ir slēgta tipa akmeņogļu terminālis ar kopējo jaudu 6 miljoni tonnu 
gadā. Izmantotās slēgtā tipa tehnoloģijas ir paredzētas apkārtējās vides piesārņojuma 
samazināšanai, un šāda veida visjaunākie tehniskie risinājumi Baltijas valstu reģionā tiek 
izmantoti pirmo reizi. Termināļa segtā noliktava paredz uzglabāt līdz pat 210 tūkstošiem tonnu 
akmeņogļu. AS „BalticCoal Terminal” spēj apkalpot lielākos kuģus, kas var ienākt Baltijas jūrā 
– kuģus ar kravnesību līdz 120 000 tonnām. 
 
Ģenerālkravu termināļi 
 
AS "Ventspils tirdzniecības osta" specializējas dažādu ģenerālkravu un beramkravu 
pārkraušanā. Pie termināļa piestātnēm tiek pārkrautas sekojošas kravas: metāli, ogles, 
metāla sakausējumi, labība, jēlcukurs, utt. Uzņēmuma uzglabāšanas laukumi sasniedz 200 
000 m2. 
 
SIA "NoordNatie Ventspils terminals" ir modernākais konteineru un ro-ro kravu terminālis 
Baltijas jūras reģionā. Beļģijas – Latvijas kopuzņēmums ir aprīkots ar modernāko 
iekraušanas/izkraušanas un termināļu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehniku. Pēc 
pirmās termināla izbūves kārtas pabeigšanas tā pārkraušanas jauda gadā ir 250 000 TEU. 
 
SIA "Ventplac" nodarbojas ar apaļkoksnes un kokmateriālu pārkraušanu. Pašreizējais 
Ventplac kravu apgrozījums sasniedz 0,8milj. t, bet potenciālais- 1 milj. t. Koksne ostā tiek 
piegādāta pa autoceļiem un dzelzceļu un tālāk eksportēta uz Zviedriju, Somiju, Norvēģiju un 
Angliju ar kuģiem, kuru kravnesība ir 0,5 - 4,5 tūkst. t. Ventplac pārkrauj arī koksnes skaidas 
un kūdru. Koksnes skaidas pārsvarā eksportē uz Zviedriju, bet kūdru lielākoties nosūta uz 
Holandi, Beļģiju un Vāciju. 
 
Prāmju termināls 
 
Kohēzijas fonda finansētā projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināļiem” 
ietvaros ir uzbūvēts Ventspils Prāmju terminālis, kurš tika atklāts 2007.gada decembrī. 
Termināļa celtniecības mērķis bija prāmju līniju pasažieru apkalpošanas uzlabošana, tādēļ 
tika veikta paša termināļa izbūve, kā arī izveidoti stāvlaukumi un piebrauktuves. Vispārējai 
ērtībai un drošībai pasažieru termināli ar prāmju piestātni savieno 240 metrus gara, segta 
galerija. Savukārt termināļa ēkā atrodas biļešu kase, pasažieru uzgaidāmās telpas, kafejnīca, 
kā arī biroju telpas. Rezultātā Ventspilī ir izveidota moderna infrastruktūra, kas ļauj ievērojami 
uzlabot prāmju pasažieru apkalpošanas līmeni un kvalitāti, kā arī būtiski uzlabota loģistikas 
shēma pasažieru nokļūšanai uz un no prāmja. 
 
Šobrīd Ventspils brīvosta apkalpo trīs regulārās prāmju līnijas: 
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4.1.4. Gaisa satiksme 
 
Ventspils pilsētā gaisa satiksme tiek nodrošināta  Ventspils lidlauka teritorijā, kam šobrīd ir 
valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statuss.  
 
Atbilstoši likuma „Par aviāciju” 23. pantam Ventspils lidlaukam, pēc LR Satiksmes ministrijas 
pasūtījuma, ir izstrādāts tā attīstības ģenerālplāns, kas Ministrijā ir  pieņemts 30.05.2007., un 
kura  risinājumi ir ņemti vērā izstrādājot Ventspils pilsētas un Ventspils novada Vārves 
pagasta Teritorijas plānojuma grozījumus. 
 
Ventspils Lidostā tiek nodrošināta iespēja veikt vispārējās aviācijas lidojumus un aviācijas 
speciālo darbu lidojumus ar gaisa kuģiem, kuru pilna pacelšanās masa (MTOW) nepārsniedz 
30 tonnas. Lidostā ir izbūvēts pasažieru terminālis, aviācijas degvielas uzpildes stacija (Jet 
A1–25m³, LL–100 – 5m³) un izveidota gaisa satiksmes vadības sistēma. Tāpat, 2007.gadā ir 
nodots ekspluatācijā Valsts robežsardzes aviācijas atbalsta centrs, kas nodrošina valsts 
robežas un teritoriālo ūdeņu gaisa patrulēšanu. 
 
Izstrādātais lidostas attīstības ģenerālplāns paredz paplašināt lidostas infrastruktūru un 
pagarināt lidostas skrejceļu līdz 1799 m, kas visefektīvāk nodrošinās lidosta funkcionēšanu 
perspektīvā. Lidostas rekonstrukcijas un skrejceļa pagarināšanas projekta realizēšanai ir 
nepieciešamas papildus teritorijas no Vārves pagasta.  
 
Tā kā Ministrija, uz Ventspils pilsētas Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 
1. redakcijas izstrādes pabeigšanas brīdi, ir pieņēmusi Ventspils lidlauka ģenerālplānu, un 
apstiprinājusi tā teritoriju, lidlauka ģenerālplānā un 2011. gada 5. jūlija Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 536 “Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" 
lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 
noteiktais ir ņemts vērā gan attiecībā uz teritorijas, kur atrodas pilsētas administratīvās 
robežas, plānoto (atļauto) izmantošanu, gan arī ir sagatavots lidlauka drošai ekspluatācijai un 
attīstībai nepieciešamās teritorijas plāns, teritorijas robežu apraksts un robežpunktu 
koordinātu saraksts (skat. 1/9.1. pielikumu uz sešām lapām), kas ir saistošs Ventspils 
novadam, t.sk. Ventspils novada Vārves pagastam, kā arī integrējams Kurzemes plānošanas 
reģiona teritorijas attīstības un teritorijas plānošanas dokumentos. 
 
4.1.5. Sabiedriskais transports 
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” Ventspils pilsētā nodrošina pasažieru pārvadājumus ar 
autobusiem 19 maršrutos, kurus apkalpo 39 autobusi. Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veic 
pasažieru pārvadājumus pilsētas, rajona un tālsatiksmes maršrutos, kā arī starpvalstu tūrisma 
pasažieru pārvadājumos.  
 
Pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem veic 24 uzņēmumi (t.sk. individuālie 
komersanti un pašnodarbinātas personas) ar kopējo transporta vienību skaitu 54 
automašīnas. 
SIA "Fortūna 2" 15 
IK "MS-VR" 11 
IK "Argos C" 4 
IK "Lēdi& Klaidonis" 3 
IK "ŅikitALL" 2 

Pārējie 19 
 

Zviedrija: Ventspils – 
Nīneshamna 
 5 reizes nedēļā 
 operators: Scandlines 
 www.scandlines.com 
 

Vācija: Ventspils - 
Traveminde 
 2 reizes nedēļā 
 operators: Scandlines 
 www.scandlines.com 

 

Vācija un Krievija: Libeka-
Ventspils-
SanktPēterburga-
Ventspils-Libeka 
2 reizes nedēļā 
Operators: Finnlines 
www.finnlines.com 
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4.1.5.-1.tabula 
Sabiedriskā transporta sadalījums Ventspilī 2010. gadā 

N.p.k Uzņēmuma nosaukums 

Autobusi Vieglie 
taksometri 

Maršrutu skaits Autobusu 
skaits 

 

1 Pašvaldības SIA "Ventspils Reiss" 19 39 - 

2 SIA "Fortūna 2"   23 
3 SIA „Firma M&D”   2 
4 SIA „Ripulis un R.A.   10 
5 SIA „Ripulis”   6 

6 IK „MS – VR”   18 

7 IK “ŅikitALL”   5 

8 ZS “Zutis”   1 

9 IK “Ripulis-T”   1 

10 IK “Argos C”   10 

11 IK “MariDen”   3 

 Kopā: 19 39 79 
Avots: Ventspils pilsētas dome, Ekonomikas nodaļa 

 
4.1.6. Satiksmes organizācija 
 
Transporta koridoru attīstība un integrācija Eiropas transporta sistēmā 
 
TINA tīklā ir iekļauti vairāki autotransporta koridori, kuri šķērso Latvijas teritoriju: 
Ziemeļu- Dienvidu virzienā: 

1. Eiropas transporta koridors VIA Baltica: Helsinki – Tallina – Rīga – Kauņa – 
Varšava (Latvijā: Ainaži (Igaunijas robeža) – Saulkrasti – Rīga - Bauska - 
Grenctāle (Lietuvas robeža)); 

2. I A Eiropas transporta koridors VIA Hansetika: Rīga – Šauļi – Kaļiņingrada – 
Gdaņska (Latvijā: Rīga – Jelgava - Meitene (Lietuvas robeža)). 
 

Rietumu – Austrumu virzienā: 
1. Savienojums ar I un IX Eiropas transporta koridoru: Liepāja – Rīga – 

Jēkabpils – Rēzekne – Maskava (Latvijā: Liepāja – Rīga – Jēkabpils – 
Terehova (Krievijas robeža)); 

2. Savienojums ar I un II Eiropas transporta koridoru: Ventspils – Rīga – 
Jēkabpils – Daugavpils – Vitebska (Latvijā: Ventspils – Rīga – Jēkabpils – 
Daugavpils – Pāternieki (Baltkrievijas robeža)); 

3. St. Peterburga – Varšava (Latvijā: Grebņeva (Krievijas robeža) – Rēzekne – 
Daugavpils – Medumi (Lietuvas robeža)); 

4. Rīga – St. Pēterburga (Latvijā: Rīga – Inčukalns – Valmiera – Valka 
(Igaunijas robeža)). 
 

Kopējā Latvijas autoceļu tīklā Ventspils iekļaujas ar četriem autoceļu virzieniem: Valsts 
galvenais autoceļš Ventspils – Rīga (A-10)- šis autoceļš ir apstiprināts Eiropas ceļu tīkla 
maršrutā E22 (Holiheda – Norčēpinga – Ventspils – Rīga – Rēzekne – VeļikijeLuki – Maskava 
– Vladimira – Ņižnijnovgoroda); Ventspils – Kuldīga (valsts 1. šķiras autoceļš P- 108); 
Ventspils – Piltene (valsts 1. šķiras autoceļš P-122); Ventspils – Kolka (valsts 1. šķiras 
autoceļš P-124); Ventspils – Avotiņi (Užava) (valsts 2. šķiras autoceļš V-1308); Ventspils – 
Dundaga- Melnsils (valsts 2. šķiras autoceļš V-1307). Vissvarīgākā nozīme ir ceļam Ventspils 
– Rīga. E-ceļa tīkla maršruta E22 vairākkārtēja izstrādāšana, koriģēšana un apstiprināšana 
bija ilgs process aptuveni 5 gadu garumā un Ventspils tajā tika ir kļauta 1998.gada oktobrī 
Eiropas Ekonomiskās komitejas Autotransporta darba grupas 92.sesijā Ženēvā un 
apstiprināta 2000.gada 27.aprīlī (skatīt 4.1.6.-1.attēlu). 
 
 
 



 

 

41 4. Transporta infrastruktūra 

4.1.6.-1.attēls  
E22 Latvijā 

 

 
E22 ceļa maršruts Ventspils zonā: Ventspils prāmju termināls – Prāmju iela – Kuldīgas iela – 
Brīvības iela – Sarkanmuižas dambis – Lāčplēša iela – Lielais prospekts – Ventas tilts – 
Dzintaru iela – Kurzemes iela (skatīt 4.1.6.-2.attēlu). 
 

4.1.6.-2. attēls  
E22 Ventspilī 
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4.1.7. Transporta tehniskā infrastruktūra 
 
Ielas 
 
Pilsētas ielu kopgarums uz 2009. gada sākumu ir 182 km, kurš turpina pieaugt, jo katru gadu 
tiek veikta jaunu ielu izbūve, jo šobrīd strauji ir sākusies privāto zemes gabalu apbūve, kuriem 
tiek projektētas jaunas ielas. Apmēram 90 % ielu ir klātas ar asfaltbetona segumu vai ar 
betona bruģi. Pēdējos gados ielu rekonstrukcijā izmantotais mākslīgā betona bruģis uzlabo 
pilsētas arhitektonisko veidolu, ir noturīgāks pret nodilumu un bedru rašanos, kā arī ir 
pateicīgāks dažādām rekonstrukcijas vajadzībām nākotnē, veicot komunikāciju remontu vai 
jaunus pieslēgumus. 
 
Ventspilij ir ērti autoceļu savienojumi, piemēram, šoseja galvaspilsētas Rīgas, kura atrodas 
189 km no Ventspils, virzienā, kā arī Eiropas nozīmes divu joslu šoseja (Lielbritānija – 
Nīderlande – Vācija – Zviedrija (Norčepinga) – Ventspils – Maskava), kura sniedz iespēju 
kravu tālākai sadalei Krievijā un NVS valstīs.  
 
Veloceliņi 
 
  
 Attīstot Ventspils pilsētas infrastruktūru, liels uzsvars tiek likts uz veloceliņu attīstību, 
tam piešķirot arvien lielāku nozīmi. Izbūvējot veloceliņus, pilsētā tiek radīta iespēja ērti un 
droši pārvietoties ar velosipēdu, kas savukārt veicina videi draudzīga, ekonomiska un 
veselīga transporta līdzekļa - velosipēda kā pārvietošanās līdzekļa popularitātes celšanu. 
Atbilstoši Teritorijas plānojumam tiek plānots izbūvēt pilsētas velomaršrutu, kura atsevišķi 
posmi uz 2011. gadu jau ir izbūvēti. 
 
 Veloceliņus plānots apvienot vienotā veloceliņa tīklā, tā maksimāli cenšoties 
nodrošināt to nepārtrauktību.  
 Tā kā veloceliņi tiek plānoti gan tūristu – velosipēdistu, gan pilsētas iedzīvotāju – 
velosipēdistu ērtībai, pilsētas velomaršrutā ir ietverti gan tūristu apskates objekti, gan 
sabiedriskās iestādes.  
 Ventas kreisajā krastā velomaršruts ietver Jūrmalas parku, Meža parku, Dienvidu 
molu, Ostgalu, Vecpilsētu, Jaunpilsētu, Reķa dārzu, kā arī Kauškuļciemu, Gāliņciemu, 
Žažciemu, Krēķciemu un Ventas tiltu. Velomaršruts pieslēdzas Ventspils - Kuldīgas 
autoceļam, Užavas ceļam, kā arī Vasarnīcu ielas turpinājumam aiz pilsētas administratīvās 
robežas. Velomaršruts šķērso Ventas upi pa Ventas tiltu. 
 Ventas labajā krastā velomaršruts ietver estakādi, Pārventas centru, Jāņciemu, 
Staldzeni, Būšnieku ezeru, kā arī Krievlaukus. Velomaršruts pieslēdzas Ventspils - Rīgas 
autoceļam, Kolkas ceļam un Piltenes ceļam.      
 
 Veloceliņa attīstībā ir ievērots drošības princips – pilsētas ielās ar intensīvu satiksmi 
veloceliņš ir atdalīts no brauktuves, nepieciešamības gadījumā lietojot arī norobežojošas 
drošības barjeras.                  
 Veloceliņš galvenokārt tiek plānots kā apvienots gājēju–veloceliņš. Atkarība no vides 
apstākļiem, to paredzēts ieklāt gan betona bruģakmens segumā, gan asfalta segumā, gan arī 
grants maisījuma segumā. Asfaltbetona segumā ieklātie veloceliņa posmi Vasarnīcu ielā un 
Saules ielā, kā arī Talsu un Bangu ielā paredzēti arī braukāšanai ar skrituļslidām. Pilsētas 
parkos – Jūrmalas parkā, Meža parkā, Reņķa dārzā - veloceliņus paredzēts iesegts grants 
maisījuma segumā. Pārejās vietās to paredz ieklāt betona bruģakmens segumā, vai arī 
marķēt uz esošā seguma. 
 Veloceliņu iecerēts nodrošināt ar velosipēdu turētājiem un soliņiem velosipēdistu 
atpūtai, kā arī informācijas stendiem.  
 
 Velomaršruts atspoguļots Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē Nr. 19. 
 
Tilti 
 
Esošajā situācijā nozīmīgākais tilts Ventspilī ir tilts pār Ventu. Tā kopgarums ir 283 metri. 
Secināts, ka esošajā stāvoklī tilts savas caurlaidības dēļ bieži vien kavē satiksmi, līdz ar to 
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līdz 2010. gada beigām tiks realizēta šī tilta rekonstrukcija, kā arī no 2009.gada 30.maija ir 
atvērts jaunuzbūvēts tilts- Apvedtilts, kā būvniecībā tika piesaistīts līdzfinansējums ES 
projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināļiem" ietvaros. Tilta rekonstrukcija 
ietver tā pārveidošanu no esošajām divām joslām uz četrām joslām, tādējādi dubultojot tā 
caurlaides spēju, kā arī tā atvēršanas mehānisma atjaunošanu, lai atjaunotu kuģošanu zem 
tilta. Kuģošanas ceļš zem tilta ir ierobežots gan augstuma, gan platuma ziņā un tas pašlaik 
apgrūtina augšpus tilta esošo piestātņu izmantošanu ražošanas un noliktavu vajadzībām. 
Līdz ar tilta rekonstrukciju radīsies iespēja izmantot brīvo teritoriju starp rekonstruējamo un 
jaunbūvējamo autortansporta tiltu Ventas abos krastos kravu pārkraušanai. 
 
Pilsētas apgaismojums 
 
Kopā pilsētā ir ap 5000 gaismas punktu ar ekonomiskām Na spuldzēm, kas tiek dedzinātas 
visu tumšo diennakts periodu. Kopā izgaismotas ir ap 95 % pilsētas ielu. Apgaismojums nav 
tikai Maurciemā, dažviet Staldzenē, Dampeļu rajonā un Packules ciemā. 
 
Autostāvvietas 
 
Būtisku problēmu ar autostāvvietām Ventspils pilsētā nav. Pēdējo gadu laikā ir veiktas 
ievērojamas investīcijas autostāvvietu izbūvei pludmales rajonā, kas pilnībā nodrošina esošo 
pieprasījumu. 
 
Ventspils pilsētā kooperatīvās garāžas kopā aizņem 191 494 m2. No tiem 23 584 m2 atrodas 
Ventspils brīvostas teritorijā. Pieciem no garāžu kooperatīviem, kuri kopā aizņem 12 773m2,ir 
teritorijas attīstības plānam neatbilstošs zemes lietošanas veids. 
 
Degvielas un/vai gāzes uzpildes stacijas 
 
Plānojot degvielas uzpildes staciju izvietojumu, ir pieņemts, ka tām jāatrodas pie tādām 
pilsētas ielām, kur perspektīvā varētu attīstīties transporta kustība. Patlaban pilsētā ir 
izbūvētas un tiek ekspluatētas 14 degvielas uzpildes stacijas. 
 
Bez pašreiz ekspluatācijā esošām degvielas uzpildes stacijām, ar Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojumu tiek paredzēta papildus vieta degvielas uzpildes stacijas būvniecībai Pārventas 
„Estakāde”. 

 
Kā arī tiek paredzētas teritorijas, kurās degvielas uzpildes stacijas būtu izbūvējamas kā 
sabiedriski nozīmīgu objektu sastāvdaļa, pie nosacījuma, ja tiek būvēti lieli darījumu 
kompleksi (piemēram, lielveikals), un, ja degvielas uzpildes staciju izbūve nav pretrunā ar 
izbūvējamā objekta projekta koncepciju: 

1. Teritorija starp Latgales - Brīvības - Durbes ielām - Vārves ielas turpinājumu; 
2. Zemes gabalā Celtnieku ielā 22. 
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5. Tehniskā infrastruktūra 
 
5.1. Elektronisko sakaru tīkli 
 
Pēc definīcijas elektronisko sakaru tīkli ir pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas 
iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, 
izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus dažāda veida 
tīklos. Pie šādiem tīkliem var tikt pieskaitīti fiksētie telekomunikāciju tīkli, mobilie zemes 
sakaru tīkli, satelītu tīkli, radio un televīzijas signālu izplatīšanas tīkli, tai skaitā kabeļtelevīzija. 
Pilsētas telefonsakarus nodrošina SIA “Lattelekom”. Ventspils ir viena no pirmajām Latvijas 
pilsētām, kur tika nodota ekspluatācijā telefona ciparu centrāle Alcatel S-12 (tilpums – 30 186 
numuri), no 1995. gada 84,5% tālruņa sakaru līnijas ir pieslēgtas ciparu tīklam. Laika gaitā 
Ventspils pamatcentrālei tikuši pieslēgti pavisam 22 iznesumi. Ventspils pamatcentrāle ir 
pieslēgta rietumu optiskajam lokam. Viens no šī loka atzariem pilda starptautiskas funkcijas – 
tam ir pievienots 300 km garais optiskais zemūdens kabelis, kas savieno Latviju un Zviedriju. 
Ventspils pilsētā uz 100 iedzīvotājiem ir 33 tālruņa līnijas, kas ir vairāk nekā vidēji Latvijā 
(30,2). Rajona centrā darbojas vairāk nekā 100 taksofonu un vismaz pa vienam uzstādīts 
katrā pagasta centrā. 
 
Sakaru nodrošināšanai tiek izmantotas pazemes sakaru kabeļu līnijas, izbūvēta sakaru 
kanalizācija, radiopagarinātāji.  
 
Pašlaik Latvijā ir trīs UMTS / GSM publisko mobilo telekomunikāciju tīklu operatori – SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons”, SIA "TELE2" un SIA „Bite Latvija”, kas pieejami arī Ventspilī. 
 
Pilsētā specializētie VAS “Latvenergo” sakaru tīkli vai iekšējās sakaru sistēmas starp 
augstsprieguma apakšstacijām un dispečerdienestiem ir izvietotas galvenokārt vienotās 
tranšejās kopā ar esošajiem augstsprieguma kabeļiem vai gaisvadu līnijām, un savieno 110 
kV apakšstacijas un RET Ventspils iecirkni Zvaigžņu ielā Nr.5. Vienlaicīgi ar jaunās 110 kV 
elektrolīnijas būvniecību, tika arī ieguldītas jaunas optisko šķiedru sakaru kabeļlīnijas. 
 
Pilsētā izveidots SIA “SkaTVis” piederošs vietējās kabeļtelevīzijas tīkls. Lielākajai daļai kabeļu 
tīkla abonentiem ir nodrošināta arī interneta pakalpojumu sniegšana, kas nozīmē 
kabeļtelevīzijas tīklu attīstību par daudzfunkcionāliem elektronisko sakaru tīkliem. 
 
Turpinot attīstīt pilsētas elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru, tiek paredzēta pašvaldības, 
Ventspils Augstskolas un p/i „Ventspils Digitālais centrs” optisko apakšzemes kabeļlīniju 
izbūve, savienojot vienotā, ātrdarbīgā elektroniskā tīklā pašvaldības uzņēmumus, iestādes un 
skolas. Šis tīkls tiks savienots ar jūras optisko kabeļlīniju un Ventspils starptautisko 
radioastronomijas centru Irbenē. 
 
Optiskais datu pārraides tīkls savienos abus pilsētas krastus un kopējā tīklā iekļaus visas 
Ventspils pašvaldības iestādes, uzņēmumus un mācību iestādes, tādējādi nodrošinot 
operatīvu datu apmaiņu, tai skaitā arī starp valsts un pašvaldību datu reģistriem. Tas radīs arī 
iespēju Ventspils skolās mācību procesā intensīvāk izmantot modernās tehnoloģijas un 
stundās pieslēgties pasaules bibliotēku datu bāzēm, izmantot mācību procesā audiovizuālos 
materiālus, kas līdz šim nebija iespējams samērā nelielās tīkla caurlaidības dēļ. 
 
Optisko sakaru līniju izbūve paver jaunas iespējas IP telefonijas, digitālās televīzijas, kā arī 
jaunu pašvaldības e-pakalpojumu izmantošanā pilsētas iedzīvotājiem. 
 
5.2.Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
 
Ventspilī ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, kā arī par e-pārvaldes 
ieviešanu un informācijas sabiedrības izveidi nodarbojas pašvaldības iestāde “Ventspils 
Digitālais centrs”. 
 
Ventspils Digitālais centrs uztur un administrē Ventspils pilsētas portālu, nodrošina reģiona 
mazo pašvaldību pieslēgumu valsts reģistriem izveido un uztur mājas lapas, darbam ar 
modernajām tehnoloģijām apmāca juridiskās un fiziskās personas, veicina sadarbību ar 
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pilsētas un arī visas Latvijas skolām informācijas sabiedrības veidošanā un jauniešu 
iesaistīšanā IKT izmantošanā, rīko Ventspils, Latvijas un starptautiskās IT olimpiādes 
skolēniem, kā arī Latvijas īsfilmu un audio festivālus Ventspilī, sadarbībā ar citām 
pašvaldībām, ministrijām, nevalstiskajiem un industriālajiem partneriem realizē dažādus 
projektus IKT jomā, tai skaitā projektus Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. 
 
Ventspils pilsētas portālam 2007. gada augustā apritēja 5 gadi. Šajā laikā portāla apmeklētāju 
vidējais skaits dienā ir audzis no dažiem simtiem līdz gandrīz 3 tūkstošiem dienā. Pilsētas 
portāls ieguvis arī starptautisku atzinību – atzīts par Eiropas pašvaldību labāko portālu 
starptautiskajā informācijas sabiedrības konferencē Prāgā. Portāls palīdz nodrošināt 
informatīvo un interaktīvo saikni starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Portāls sniedz informāciju 
latviešu valodā, bet, ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju struktūru, daļa materiālu un informācijas 
portālā pieejama arī krieviski, savukārt angliski apkopota informācija, kas paredzēta tūristiem 
un uzņēmējiem. 
 
Pēc iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem un sadarbībā ar domes Pilsētas mārketinga, 
Ekonomikas un Investīciju nodaļām ir izveidotas jaunas informatīvas sadaļas „Komunālie 
maksājumi”, „Pašvaldības iepirkumi”, sadaļa ES struktūrfondu apgūšanai, kurā pieejama 
informācija par konkursiem, projektiem, partneriem, konsultācijām, apmācībām, u.c. 
 
Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja portālā noskatīties un noklausīties Ventspils televīzijas un 
Radio SWH sagatavoto materiālu ierakstus. 
 
Portāls piedāvā aizvien lielākas iespējas iedzīvotājiem un komersantiem interaktīvi ietekmēt 
pārvaldes procesus, ļauj pilsētas domei pieņemt pārdomātus lēmumus pilsētai un tās 
iedzīvotājiem svarīgās jomās. Portālā regulāri notiek sabiedriskās apspriešanas par pilsētai 
svarīgiem notikumiem, tiek publicēti domes lēmumu projekti, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar 
domes lēmumiem vēl pirms to pieņemšanas, kā arī uzdot jautājumus, komentēt, izteikt savu 
viedokli, aktīvi ietekmējot procesus pilsētā. 
 
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību ikvienam ventspilniekam un iespējas piedalīties 
pilsoniskās sabiedrības norisēs neatkarīgi no viņa sociālā un mantiskā stāvokļa, etniskās 
piederības, profesijas, izglītības līmeņa un vecuma, Ventspils Digitālajā centrā Akmeņu ielā 3 
(un 2007. gada nogalē arī Pārventā) ir izveidoti iedzīvotājiem ērti pieejami publiskie interneta 
un datoru centri, kuros ir nodrošināta iespēja strādāt un konsultācijas saņemt arī cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kā arī iespējas interneta resursus un datorus izmantot cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem vai pilnīgu tās zudumu (augstas izšķirtspējas lielas izmēra monitori, 
Braila printeris, displejs, speciālas datorprogrammas).  
 
5.3.  Enerģētika 
 
5.3.1. Siltumapgāde 
 
Detalizētu Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas izpēti veikuši SIA “EKODOMA” un “ABB 
Latvija”, izstrādājot darbu, “Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstības koncepcija 
līdz 2010. gadam” un "SIA DATKOM" „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstības projekta 
tehniski ekonomiskais pamatojums” (2004. - 2005. g.). 
 
Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes specifiska iezīme ir tās dalījums divās 
atsevišķās sistēmās. Ventas labajā krastā atrodas galvenie rūpniecības uzņēmumi un daļa no 
pilsētas dzīvojamā sektora. Ventas kreisajā krastā izvietoti galvenokārt dzīvojamā un 
komunālā sektora patērētāji. 
 
Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes uzņēmums dibināts 60-ajos gados un 
vairakkārt reorganizēts. Pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Siltums" dibināts 1991. 
gada 12.jūnijā. 1996.gadā uzņēmumu sadala un Ventas kreisajā krastā izveido Pašvaldības 
SIA "Ventspils siltums" , bet labajā - Pašvaldības SIA "Pārventas siltums”. 
 
2010.gadā abus uzņēmumus apvieno un 2010.gada 9.februāri ieraksta komercreģistrā kā 
Pašvaldības SIA "Ventspils siltums ". 
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Ventspils pilsētas Ventas labā krasta centralizētās siltumapgādes sistēmas 
tīkliem pieslēgta koģenerācijas stacija Talsu ielā 69. 
 
Lai samazinātu atkarību no mazuta kā kurināmā un pazeminātu siltumenerģijas ražošanas 
izmaksas, 2007.gadā viena mazuta katla vietā uzstādīts jauns ogļu tvaika katls ar jaudu 17,4 
MW,Minimālo slodžu nodrošināšanai 2007.gadā uzstādīts ūdenssildāmais katls HAMJERN-6 
ar jaudu 6.0 MW. 2010. gadā pārtraukta divu mazuta tvaika katlu GM-50-14/250 
ekspluatācija. Turpinās 1993./94. gados uzstādīto divu tvaika turbīnu ПТГ-1000 ar jaudu 1.5 
MW ekspluatācija. Pašlaik koģenerācijas stacijas Talsu ielā 69 uzstādītā siltuma jauda – 
75,73 MW, uzstādītā elektriskā jauda – 3,0 MW, kurināmais – mazuts un akmeņogles. 
 
Ventspils pilsētas Ventas labajā krastā pašvaldības SIA "Ventspils siltums" apkalpo arī lokālu 
katlu māju Fabrikas ielā 2A , kuras uzstādītā siltuma jauda ir 0,400 MW. 
 
Ventspils pilsētas Ventas kreisā krasta centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkliem 
pieslēgta katlu māja Brīvības ielā 38, kurā 2006.gadā uzstādīts 6 MW ūdenssildāmais katls, 
kur kā kurināmais tiek izmantota šķelda. 
 
Pašlaik katlumājas uzstādītā siltuma  jauda ir 39,6 MW, kurināmais – mazuts un koksnes 
šķelda. 
 
Ventspils pilsētas Ventas kreisajā krastā Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" apkalpo arī trīs 
nelielus lokālus siltuma avotus: 

- pansionāta „Selga” katlu māju Pērkoņu ielā 21 - uzstādītā jauda 0,890 MW, kurināmais – 
koksnes šķelda, granulas un dīzeļdegviela; 
- 1. pamatskolas katlu māja Pļavas ielā 27 – uzstādītā jauda 0,272 MW, kurināmais – 
granulas un dīzeļdegviela,  
- ēkas Vasarnīcu ielā 20 siltumapgādi nodrošina gaisa siltumsūknis un elektriskais katls– 
uzstādītā jauda 0,080 MW. 

 
Kopš 1992.gada plānveidīgi tiek rekonstruēti un nomainīti nokalpojušie siltumtīklu posmi. 
Nomaiņa tiek saskaņota ar Ventspils pilsētas ielu un komunikāciju remontu darbiem. 
Maģistrālo siltumtrašu nomaiņa nodrošinājusi stabilu siltumapgādes sistēmas darbu. Būtiski 
samazināti siltuma zudumi. 
 
Ventspils pilsētas Ventas kreisā krasta ārējo siltumtīklu kopējais garums ir 25,4 km, t.sk. no 
rūpnieciski izolētām caurulēm – 23,4 km (92%). 
 
Ventspils pilsētas Ventas labā krasta ārējo siltumtīklu kopējais garums ir 17,2 km, no kuriem 
4,3 km ir maģistrālā trase uz balstiem, 12,92 km – apakšzemes siltumtīkli, t.sk. no rūpnieciski 
izolētām caurulēm - 11,34 km (87,8%). 
 
Ventspils pilsētā visas ēkas aprīkotas ar siltuma skaitītājiem. Realizējot pāreju no 4-cauruļu 
uz 2-cauruļu sistēmu, likvidēti centrālie siltumpunkti (CSP) un izbūvēti individuālie siltumpunkti 
(ISP). Saglabājušies tikai 4 nelieli CSP ar moderniem siltummezgliem, kuri nodrošina 
siltumapgādi dažām ēkām. 
 
Pašlaik centrālā katlu māja Brīvības ielā 38 nodrošina siltumapgādi 290 ēkām Ventas kreisajā 
krastā, mazās katlu mājas - 4 ēkām. Mājās uzstādīti 326 ISP, t.sk. 196 ISP ar atdalīto 
siltumapgādes sistēmu, 313 ISP aprīkoti ar automātiskajiem apkures temperatūras 
regulatoriem.  
 
Ventspils pilsētas Ventas labajā krastā siltumenerģijas patērētāji ir 159 objekti. Mājās 
uzstādīti 250 ISP, t.sk. 102 ISP ar atdalīto siltumapgādes sistēmu, 89 ISP aprīkoti ar 
automātiskajiem apkures temperatūras regulatoriem.  
 

Lai celtu siltumapgādes efektivitāti un samazinātu kopējo gaisa piesārņojumu, 
Ventspils plāno pilnībā izbeigt mazuta izmantošanu siltumapgādes nodrošināšanai, pārejot 
uz atjaunojamo energoresursu (AER) – koksnes šķeldu līdz 2012. gada beigām. Realizējot 
šo projektu AER īpatsvars siltuma ražošanas bilancē pieaugs par 40-50%, sasniedzot 
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kopējo līmeni 60-70%. Lai nodrošinātu kurināmā piegādes drošību un piegādes avotu 
dažādību tiks saglabāta iespēja izmantot ogles, kā arī jaunās uzstādītās iekārtas dos 
iespēju sadedzināt kūdru. Biomasa un kūdra ir vietējie kurināmie, kas veicinās reģiona 
nodarbinātību un ekonomikas stimulēšanu, būtiski samazināsies importētā kurināmā 
apjoms. Realizējot projektu būtiski tiks samazināts katlumāju siltumenerģijas pašpatēriņš, kā 
arī tiks palielināta kopējā siltuma ražošanas efektivitāte līdz 85-87%.  

 
Ventas labā krasta maksimālā aprēķina patērētāju siltuma slodze ir 37 MW un to jānodrošina 
koģenerācijas stacijai Talsu ielā 69, kuras uzstādītā siltuma jauda pēc rekonstrukcijas 2012. 
gadā būs 41,4 MW. 
 
Ventas kreisā krasta patērētāju, kuri pieslēgti katlu mājai Brīvības ielā 38 maksimālā 
aprēķina siltuma slodze ir 36 MW un uzstādīto katlu jauda pēc rekonstrukcijas 2012. gadā 
būs 40 MW. 
 
Līdz 2015. gadam ir plānots realizēt 4,28 km virszemes maģistrālās siltumtrases 
rekonstrukcijas projektu, kas ļaus samazināt siltuma zudumus siltumtīklos. Līdz 2017. 
gadam plānveidīgi tiks veikti rekonstrukcijas darbi iekškvartālu siltumtīkliem, rūpīgi nosakot 
to stāvokli un potenciālo siltuma ietaupījumu un siltumapgādes drošības uzlabošanos. 
 
Centralizētās siltumapgādes sistēmas cauruļvadu nomaiņas rezultātā: 

- samazināsies siltumenerģijas un siltumnesēja zudumi tīklos; 
- samazināsies tīklu uzturēšanas, remontu un avāriju novēršanas zudumi tīklos; 
- uzlabosies patērētāju siltumapgāde; 
- samazināsies kurināmā patēriņš;  
- samazināsies izmešu daudzums atmosfērā; 
- uzlabosies ekoloģiskā situācija. 

 
5.3.2. Elektroapgāde 
 
Ventspils pilsētas elektroapgāde, tās trūkumi un perspektīvās attīstības iespējas detalizēt  
izpētītas VAS “LATVENERGO” pasūtītajā projektā “Ventspils pilsētas elektroapgādes 
attīstības shēma uz 2005. gadu ar perspektīvu līdz 2010. gadam”. Ventspils pilsēta 
elektroenerģiju saņem no Latvijas energosistēmas pa četrām 110 kV gaisvadu 
elektropārvades līnijām: 

 divķēžu 110 kV līnija Grobiņa – Alsunga – Ventspils (126 km); 
 divķēžu 110 kV līnija Grobiņa – Venta (122 km); 
 vienķēžu 110 kV līnija Brocēni – Kuldīga – Ventspils (110 km); 
 vienķēžu 110 kV līnija Tukums – Kandava – Talsi – Dundaga – Ventspils (149 km). 

 
Pavisam Ventspils administratīvajā teritorijā izvietotas četras 110 kV apakšstacijas: 
apakšstacija “Ventspils” un apakšstacija “Venta”, apakšstacija “Ventspils nafta” un 
apakšstacija “Ventamonjaks”. Trīs no iepriekšminētām elektropārvades līnijām ieiet 110 kV 
mezgla apakšstacijā “Ventspils” Robežu ielā 38, viena apakšstacijā “Venta” – Pils ielā 7. 
 
Elektroenerģijas sadalei pilsētas teritorijā izveidots ļoti sazarots vidēja sprieguma 10 kV tīkls. 
Vidēja sprieguma 6 kV tīkli tiek izmantoti tikai kā iekšējās sadales tīkli uzņēmumos “Ventspils 
nafta”, “Ventbunkers”, “Ventamonjaks”. Lauku rajoni un Staldzene tiek apgādāta ar 20 kV 
gaisvadu līniju starpniecību. Tiešu abonentu elektroapgādi pilsētā realizē ar sazarotu 0,4 kV 
radiālu zemsprieguma tīklu, galvenokārt kabeļizpildījumā, gaisvadu līniju daļa veido 28%.  
 
5.3.3. Gāze 
 
Ventspils nav savienota ar Latvijas centralizētajiem dabasgāzes tīkliem, un tādējādi Ventspilī 
nav pieejama dabasgāze. Taču pilsētā tiek piedāvāta sašķidrinātā gāze. Sašķidrinātās gāzes 
apgādi pilsētā veic SIA “Latvijas propāna gāze” Ventspils Gāzes uzpildes stacija. Tās 
funkcijās ietilpst sašķidrinātās gāzes piegāde Ventspils, Kuldīgas un Talsu rajonu 
patērētājiem. Pilsētas apgāde tiek realizēta ar autotransportu – autocisternām līdz gāzes 
apakšzemes grupām un balonu piegādi tieši patērētājiem, kā arī apmainot gāzes balonus 
apmaiņas punktos. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apgāde notiek, izmantojot iekškvartālu 
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pazemes grupas. Tādu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonu kā Inženieru, Talsu, Embūtes 
ielu apakšzemes grupas ir savienotas vienotā sistēmā. Individuālo māju rajoni tiek apgādāti ar 
balonu gāzi. Pašreizējo gāzes sadales tīklu ir iespējams izmantot dabas gāzes piegādei, 
neveicot apjomīgus rekonstrukcijas darbus. 
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6.Vide un vides aizsardzība 
 
Šajā sadaļā ir sniegts kopsavilkums par vides stāvokli Ventspils pilsētā, balstoties uz 
2001.gadā izstrādāto „Ventspils vides politikas plānu – 3” un Ventspils Reģionālās vides 
pārvaldes vides pārskatiem . Papildus tika izmantoti dažādu pētījumu un projektu rezultāti, kā 
arī Ventspils pilsētas domes, tās iestāžu un uzņēmumu, kā arī citu institūciju rīcībā esošie 
dati. 
 
6.1.Gaisa kvalitāte 
 
Gaisa kvalitāti ietekmē gan piesārņojošo vielu izmešu apjomi, gan klimatiskie apstākļi – vējš 
un lietus sekmē piesārņojuma izkliedēšanos, bet piezemes inversijas, bezvēja un sausa laika 
apvienojums veicina gaisa piesārņojuma palielināšanos. 
 
Nacionālie gaisa kvalitātes normatīvi  ir noteikti 03.11.2009. LR MK noteikumos Nr. 1290 
“Noteikumi par gaisa kvalitāti” un ir saskaņoti ar Eiropas Savienības prasībām. 
Reglamentējoši pamatnormatīvi ir robežlielumi cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai. 
Papildus vēl ieviesti divi rādītāji – augšējais un apakšējais piesārņojuma novērtēšanas 
slieksnis, kas ļauj novērtēt gaisa kvalitātes potenciālo problēmu pastāvēšanu kādā rajonā, 
pirms tā ir kļuvusi kritiska. 
 
Ventspilī gaisa piesārņojuma monitoringa stacijas izvietotas divās vietās - Jūras ielā 32 un 
Pārventā Talsu, Lidotāju, Tārgales ielu krustojumā. 
Valsts SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” katru gadu gatavo pārskatu 
par gaisa kvalitāti un reizi piecos gados – gaisa kvalitātes novērtējumu Latvijā.  
Saskaņā ar šo pārskatu informāciju gaisa kvalitāte Ventspilī vērtējama labāka nekā tādās 
pilsētās kā Rīga, Liepāja, Rēzekne. 
Sēra dioksīds 
Ventspilī sēra dioksīda saturam gaisā ir izteikti sezonāls raksturs: ziemā tas ir par trešo daļu 
augstāks nekā vasaras periodā, kam par cēloni ir apkures iekārtu darbība.   Laikā no 2003. 
Līdz 2007.gadam nav novēroti sēra dioksīda normatīvu pārsniegšanas gadījumi. Savukārt 
2008.gadā gada vidējā sēra dioksīda koncentrācija pārsniegusi apakšējo piesārņojuma 
novērtēšanas slieksni par ~ 50%.  
Slāpekļa dioksīds 
Pēdējo piecu gadu laikā slāpekļa dioksīda slāpekļa dioksīda gada vidējā apakšējā 
piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa pārsniegumu nav konstatēti.    
 
Lielākās slāpekļa oksīda vērtības ir novērotas nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos 
(atmosfēras inversijas), kā arī rīta un vakara stundās, kad ir intensīvāka transporta kustība – 
slāpekļa oksīds ir salīdzinoši smaga gāze, kas slikti izkliedējas, tāpēc paaugstināta 
koncentrācija ir novērojama arī pēc satiksmes intensitātes samazināšanās. 
Cietās daļiņas PM10 
Daļiņu PM10 iespējamās avotu grupas ir gan piesārņojuma pārnese lielos attālumos, gan 
dabiska izcelsme, gan rūpniecības uzņēmumu emisijas, gan transports, gan ielu kaisīšana ar 
pretslīdes materiāliem ziemas periodā. Katra avota ieguldījums ietekmē daļiņu PM10 
koncentrāciju Ventspilī un, summējoties kopā, var izraisīt gaisa kvalitātes normatīvu 
pārsniegumus.   
 
Cietās daļiņas PM2,5 
Mērījumi uzsākti 2007.gadā un gada vidējā  koncentrācija 16 µg/m3 nepārsniedza noteikto 
normatīvu (25 µg/m3), kurš stājās spēkā no 2010.gada 1.janvāra saskaņā ar jauno ES 
direktīvu „Par tīrāku gaisu Eiropai”, lai gan 2008.gadā tā pārsniedza apakšējā piesārņojuma 
novērtēšanas slieksni.  
 
Ozons 
Tiek mērīts Pārventas stacijā. Normatīvu pārsniegumu nav. 
Svins, kadmijs, niķelis, arsēns 
Ventspilī analoģiski citām pilsētām gada vidējās koncentrācijas cieto daļiņu PM10 sastāvā nav 
pārsniegušas ne gada robežlielumu, ne arī piesārņojuma novērtēšanas augšējos un 
apakšējos novērtēšanas sliekšņus.  
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Benzols  
Galvenie benzola piesārņojuma avoti – autotransports un naftas produktu uzglabāšanas un 
pārkraušanas operācijas ostā. Pēc indikatīvo mērījumu rezultātiem ar difūzijas ierīču 
palīdzību pārsniegts gada vidējais apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis, taču nav 
pārsniegtas gada vidējās koncentrācijas , kā arī augšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa 
rādītāji. 
Ventspils pilsētas uzņēmumus no gaisa piesārņojuma viedokļa var nosacīti iedalīt trīs grupās: 
komunālās saimniecības uzņēmumi. Ventspilī ir apjomīga komunālā saimniecība – 
siltumapgādes radītās emisijas veido gandrīz pusi no visa kopējā emisiju apjoma. Tās ir 
tipiskās katlu māju emisijas - sēra dioksīds, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, cietās daļiņas, 
vanādija pentoksīds;  
Ventspils brīvostas uzņēmumi, kas nodarbojas ar dažādu kravu tranzītu. Tranzīta radītās 
emisijas atmosfērā veido arī gandrīz pusi no kopējā emisiju apjoma un tās galvenokārt ir 
ogļūdeņraži un gaistošie organiskie savienojumi (GOS), kā arī amonjaks, kālija hlorīda un 
ogļu putekļi;  
citas ražošanas nozares – kokapstrāde un zivju pārstrāde rada tikai 1 –2 % no visām kaitīgo 
vielu emisijām. 
Lielāko daļu no kopējā emisiju apjoma –  rada lielākie uzņēmumi: PSIA "Ventspils Siltums" 
(līdz 2010.gada 9.februārim 2 uzņēmumi PSIA "Ventspils Siltums" un PSIA "Ventspils 
Siltums"), SIA ""Ventspils Nafta" termināls",   PSIA "Ventspils Siltums" . 
Ventspils pilsētas piesārņojošo vielu emisiju apjoma būtisku daļu   veido sēra dioksīda 
emisijas no katlu mājām. Šādu sēra dioksīda emisiju īpatsvaru pilsētā var prognozēt arī 
turpmāk, kamēr kā kurināmo izmantos mazutu. Šobrīd spēkā ir LR MK noteikumi  Nr. 801 
(26.09.2006.)"Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem", 
kuri aizliedz izmantot degvieleļļu (mazutu), kurā sēra saturs pārsniedz 1%. Līdz ar to 
Ventspils pilsētas pašvaldība realizē rekonstrukcijas projektu. 
Otra būtiska piesārņojošo vielu grupa ir ogļūdeņraži un gaistošie organiskie savienojumi. To 
daudzums ir atkarīgs no pārkrauto naftas produktu sortimenta un apjoma. Ogļūdeņraži un 
gaistošo organisko savienojumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem samazinājies, 
kas skaidrojams ar naftas un naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas apjoma 
izmaiņām. Lai samazinātu šī piesārņojuma apjomu SIA “Ventamonjaks serviss” uzstādījusi 
tvaiku, kas izdalās tankkuģu iekraušanas laikā, savākšanas iekārtas. 
 
6.2. Dzeramais ūdens 
 
Ar dzeramo ūdeni pilsēta tiek apgādāta, izmantojot pazemes ūdeni, kas tiek padots no 
ūdensgūtnes “Ogsils” Tārgales pagastā. Pazemes ūdens ņemšanas vieta “Ogsils” atrodas 
Ventspils–Rīgas šosejas 14. kilometrā. Šobrīd ūdens ņemšanas vietā “Ogsils” dzeramais 
ūdens tiek iegūts no vienpadsmit lieljaudas artēziskajiem urbumiem un pa 400 – 600 mm 
diametra maģistrālajiem spiedvadiem tiek nogādāts uz Atdzelžošanas staciju Talsu ielā Nr.67, 
no kurienes tālāk tas tiek padots uz otrā pacēluma sūkņu staciju Talsu ielā Nr.67 un no 
turienes tālāk pilsētas ūdensvada sadales tīklā. Artēzisko urbumu ūdens padeves maksimālā 
jauda ir 20 040 m³ diennaktī. Artēzisko urbumu dziļums ir no 58 līdz 70 metriem, savukārt 
sūkņu iebūves dziļums no 26 metriem līdz 48 metriem. 
 
Artēziskajā ūdenī ir augstas dzelzs, mangāna un amonija saturs, kas neatbilst Latvijas 
Republikā un Eiropas Savienībā noteiktajām normām, tāpēc dzeramais ūdens tiek attīrīts 
atdzelžošanas stacijā. Ūdens bakterioloģiskā tīrība, samazinot arī dzelzs, mangāna un 
amonija koncentrāciju, tiek nodrošināta ūdeni filtrējot caur smilšu filtriem un, nepieciešamības 
gadījumā, izmantojot dozētu nātrija hipohlorīta daudzumu. Atdzelžošanas stacijas maksimālā 
jauda ir 19 650m3/dnn. Pēc ūdens attīrīšanas pilsētas dzeramais ūdens atbilst LR un ES 
pieļaujamām normām. 
 
Laika posmā no 2003. gada līdz 2005. gada beigām tika īstenota projekta "Ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī" I kārta. Projekta mērķis bija uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un nodrošināt kvalitatīvus ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus Ventspilī atbilstoši likumdošanas prasībām. 
  
Projekta ietvaros uzbūvēta un 2005. gada 21. janvārī ekspluatācijā nodota dzeramā ūdens 
atdzelžošanas stacija, rekonstruēta ūdens ņemšanas vieta "Ogsils" un ierīkoti jauni 11 
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dziļurbumi, veikta maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija 12 km garā posmā, 3 ūdens 
uzglabāšanas rezervuāru rekonstrukcija, kā arī daudzu pilsētas ielu ūdensvadu un 
kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. 
 
Projekts "Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī" tika 
turpināts un laika posmā no 2006. gada līdz 2009. gadam tika realizēta tā II kārta. 
Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārtas ietvaros ar Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu kopš 2006.gada ekspluatācijā nodoti 96 
objekti, ūdensvada un kanalizācijas tīkli rekonstruēti un izbūvēti vairāk nekā 100 km 
garumā. Kopējās projekta 2.kārtas izmaksas ir ap 25,5 miljoniem latu. Projekta 
ietvaros no 2006.gada notika ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kā arī 
tīklu paplašināšana pilsētas privātmāju rajonos, kur līdz šim nav bijuši pieejami 
centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi - Gāliņciemā, 
Kurpniekciemā, Žāžciemā/ Krēķciemā, Pasiekstes, Tērauda ielu rajonā, Jāņciemā, 
Čikstiņciemā. 
 
Lai sasniegtu Projekta mērķi – ES direktīvu prasību ieviešanu Ventspils 
ūdenssaimniecības sistēmā, nodrošinot līdz 100% ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā un iespēju līdz 95% pilsētas iedzīvotāju 
lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, no 2010.-
2013.gadam plānots īstenot ES līdzfinansētu projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Ventspilī, III kārta”.  
 
6.3. Notekūdeņi 
 

Pilsētas saimnieciskie notekūdeņi tiek savākti, izmantojot pašteces kanalizācijas 
kolektorus un spiedvadus. Kanalizācijas notekūdeņi pašteces ceļā nonāk sūkņu 
stacijās, no kurām tos ar sūkņu palīdzību nogādā uz pilsētas bioloģiskajām 
attīrīšanas ietaisēm. Pavisam pašvaldības pārziņā esošajā kanalizācijas savākšanas 
sistēmā ietilpst sešas sūkņu stacijas – Loču, Ostas, Selgas, Lāčplēša ielu – Ventas 
kreisajā krastā, Importa rajona un Muitas ielas – Ventas labajā krastā. Vēl ir 
izbūvētas vairākas nelielas lokālās sūkņu stacijas Kūrmājas ielā, Piejūras kempingā, 
Kuldīgas ielā 110, Medņu ielā un Lauku ielā, kur pēdējās divas ir paredzētas lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmai. Pēdējo trīs gadu laikā ir izbūvētas 3 nelielas pazemes 
sūkņu stacijas dažādos pilsētas rajonos – Skrundas ielā, Kalēju ielā un Imulas ielā, 
palielinot iespēju jaunu īpašumu pieslēgšanai centralizētai sadzīves kanalizācijas 
sistēmai. Abu krastu sistēmas savienotas ar dīķeri pāri Ventai. Visi saimnieciskie 
notekūdeņi tiek novadīti uz 2005.gadā ekspluatācijā nodoto jauno notekūdeņu 
attīrīšanas kompleksu Ziemeļu ielā 21, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši 
Pilsētu notekūdeņu direktīvas (91/271/EEC) prasībām, līdz ar to ir būtiski samazināts 
neattīrītu notekūdeņu izplūžu radītais piesārņojums Baltijas jūrā. Notekūdeņu 
attīrīšanas efektivitāte ir ievērojami uzlabojusies - attiecībā uz fosfora koncentrāciju 
par 84%, bet attiecībā uz slāpekļa koncentrāciju par 72%. 2005.gadā ekspluatācijā 
tika nodotas rekonstruētās piecas lielākās Ventspils pilsētas kanalizācijas sūkņu 
stacijas (Loču, Selgas, Lāčplēša ielu, Importa rajona un Muitas ielas), bet Ostas ielas 
KSS nomainītas tehnoloģiskās iekārtas un vadības sistēma, kas ikdienā nodrošina 
drošāku KSS ekspluatāciju un vadību. 3 kanalizācijas sūkņu stacijās ir uzstādītas 
rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu pieņemšanas kameras, kas aprīkotas ar diviem 
iegremdējamiem kanalizācijas sūkņiem un pārsegta ar siltinātu 2,5x2,5m vadības 
telpu, kur novietots sūkņu vadības un kontroles panelis ar vai bez frekvenču 
pārveidotāju. Pēc rekonstrukcijas, sūkņu stacijas ir pilnībā pasargātas no vadības 
bloku appludināšanas elektropārrāvuma gadījumā, kas bija raksturīga ekspluatācijas 
problēma sūkņu stacijām pirms rekonstrukcijas. Muitas KSS un Lāčplēša KSS ir 
Ventspils pilsētas lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas, un tām ir veikta pilna 
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rekonstrukcija, veikta tehnoloģisko iekārtu nomaiņa, automātikas sistēmas montāža, 
kas sūkņu stacijām ļauj strādāt neatkarīgi no cilvēka klātbūtnes.  

Visi saimnieciskie notekūdeņi tiek attīrīti bioloģiskajās iekārtās un pēc normatīviem 
atbilstošas apstrādes veikšanas izvadīti Baltijas jūrā 1800m attālumā no krasta. Daļa 
pilsētas kanalizācijas tīklu ir koplietošanas – tajos tiek ieplūdināti arī lietus un 
virszemes ūdeņi, taču vienlaicīgi ar pilsētas ielu rekonstrukciju, būvējot jaunus 
cauruļvadus, tiek veikta intensīva kanalizācijas sistēmu atdalīšana – tiek izbūvētas 
dalītās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un sadzīves kanalizācijas sistēmas. 
Kopējais pilsētas kanalizācijas tīklu garums ir 108 km. Daļa kanalizācijas cauruļvadu 
ir vecāka par piecdesmit gadiem, Veicot pilsētas ielu rekonstrukcijas darbus, vecie un 
nolietojušies notekūdeņu cauruļvadi tiek nomainīti ar plastmasas cauruļvadiem. 
Jaunais notekūdeņu attīrīšanas komplekss izbūvēts 2005.gadā, to projektētā jauda ir 
19 200 m³ diennaktī, bet reāli uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek nogādāti ne 
vairāk kā 9 000 – 12 000 m³.  
 
6.4. Grunts un gruntsūdeņu piesārņojums 
 
Ventspils pilsētā grunts un gruntsūdeņu piesārņojumam ir lokāls raksturs. Galvenais 
piesārņojuma avots – nafta un naftas produkti, kas gruntī un gruntsūdeņos nokļuvusi avāriju 
rezultātā.  
 

Ventspils pilsētā ir veikta praktiski visu lielāko rūpniecisko uzņēmumu grunts un gruntsūdeņu 
piesārņojuma izpēte, kuras gaitā ir apzināti galvenie piesārņojuma areāli pilsētas 
rūpnieciskajā teritorijā. 
 
Saskaņā ar LR likuma “Par piesārņojumu" un 20.11.2001. MK noteikumu Nr. 438 „Piesārņoto 
un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība" prasībām Ventspils pilsēta 
ir veikusi piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu savā administratīvajā teritorijā, 
šī informācija ir iekļauta Latvijas vienotā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. 
(http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html) 
 
Par vienu no nozīmīgākajiem  piesārņojumiem ir jāuzskata grunts un gruntsūdeņu 
piesārņojums ar naftas produktiem vai to komponentiem. Pašreiz šāds piesārņojums ir 
konstatēts visos lielākajos naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas 
uzņēmumos. Šī piesārņojuma iespaidā pastāvīgi notiek negatīva ekoloģiskā ietekme uz 
blakusesošajām teritorijām, galvenokārt gruntsūdens plūsmas virzienā. Lai uzlabotu situāciju 
pilsētas rūpnieciskajā zonā, tiek realizēti vides atjaunošanas (sanācijas) pasākumi, kuru 
galvenais mērķis ir grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma un tā veidošanās cēloņu 
pakāpeniska novēršana. 
 
Efektīvs piesārņojuma sanācijas projekts tika realizēts 1999.– 2000.g. SIA “„Ventspils nafta" 
termināls” 3. dzelzceļa estakādes celtniecības laikā, kad vienlaicīgi ar objekta būvniecības 
darbiem tika izveidota grunts un gruntsūdeņu attīrīšanas sistēma. Jau mēneša laikā pēc 
attīrīšanas sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas tajā bija vērojamas pozitīvas izmaiņas. 2001. 
gada laikā šeit tika konstatēts ievērojams vides stāvokļa uzlabojums, kas skaidrojams ar 
efektīvu izveidotās piesārņojuma drenāžas sistēmas darbību. Tā kā drenāžas sistēma ir 
izveidota kā stacionāra, tad grunts attīrīšana no naftas produktiem notiek nepārtraukti. 
 
2001. gada rudenī tika uzsākti piesārņojuma sanācijas darbi arī a/s "Ventbunkers" dzelzceļa 
estakādes rajonā. Dzelzceļa estakāde tās ekspluatācijas gaitā (no 60-to gadu sākuma) tikusi 
izmantota dažādu naftas produktu pārkraušanai, taču pēdējā laikā galvenokārt tiek pārkrauts 
mazuts un nelielos apjomos arī dīzeļdegviela.  
 
2001. gada rudenī tika uzsākti un tiek turpināti grunts sanācijas darbi a/s "Ventbunkers" 
teritorijas piekrastes zonā, kur piesārņojuma areāls jau atradās ostas akvatorijas tiešā 
tuvumā. 
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Ventspils pilsētā gruntsūdeņu piesārņojuma monitorings tiek veikts lielākajos naftas produktu 
tranzīta uzņēmumos: SIA “"Ventspils nafta" termināls”, a/s "Ventbunkers", a/s 
„Ventamonjaks", SIA “Ventamonjaks Serviss”, VAS "Latvijas dzelzceļš", transporta un 
būvniecības firmu ražošanas bāzēs, kā arī visās degvielas uzpildes stacijās. 
 
6.5. Atkritumu apsaimniekošana 
 
6.5.1. Sadzīves atkritumi 
 
Ventspils pilsētā lielākais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ir pašvaldības SIA “Ventspils 
labiekārtošanas kombināts”, kuras galvenais darbības virziens – pakalpojumu sniegšana 
iedzīvotājiem mājsaimniecībās radušos sadzīves atkritumu savākšanā un izvešanā. 
 
Līdz 2004. gada jūnijam Ventspils pilsētā saražotie sadzīves atkritumi tika apglabāti atkritumu 
izgāztuvē “Platene”, kad tā tika slēgta un veikti izgāztuves rekultivācijas darbi. No 2000.gada 
šajā atkritumu izgāztuvē tika deponēti arī Ventspils un Kuldīgas novada un Alsungas novada 
sadzīves atkritumi. 
 
2004. gada jūnijā ekspluatācijā tika nodota cieto sadzīves atkritumu poligona „Pentuļi” 1. 
kārta, kas izbūvēta atbilstoši ES direktīvas 1999/31/EC par atkritumu poligoniem prasībām.  
 
Lai samazinātu atkritumu plūsmu uz poligonu, Ventspils pilsētā 2004. gadā ir ierīkoti divi 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi, kas nodrošina lielgabarīta atkritumu, stikla, PET 
pudeļu, kartona, metālu un sadzīves bīstamo atkritumu (baterijas, akumulatori, 
dienasgaismas spuldzes) pieņemšanu. Atkritumu dalītai vākšanai (stiklam, plastmasai un 
kartonam) pilsētas teritorijā vairākās vietās izvietoti marķēti specializētie plastmasas 
konteineri.  
 
Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā ar Vides ministriju 
un SIA „GeoConsultants” izstrādājis reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 
kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 22.oktobra rīkojumu Nr. 641 un 
nosaka atkritumu apsaimniekošanas reģiona un tajā iesaistīti pašvaldību darbu laika 
periodā no 2008. līdz 2013.gadam. 
 
Paralēli tam turpinās darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanas projekta 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” 
infrastruktūras pilnveidošana”. Projekta ietvaros sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi”, kas 
atrodas Ventspils novada Vārves pagastā, tiks izveidots atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes centrs, kā arī atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes un savākšanas 
sistēma ar sadedzināšanas lāpu. Šie pasākumi nodrošinās modernas un inovatīvas sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas izveidi. Tāpat arī tiks izpildītas 
Eiropas Savienības prasības par atkārtotu sadzīves atkritumu izmantošanu, kā arī par 
bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanas un CO2emisijas samazināšanu. 
 

 
6.5.2. Bīstamie atkritumi 

 
Bīstamie atkritumi rodas gan ražošanas procesos, gan mājsaimniecībā. Mājsaimniecības 
bīstamie atkritumi parasti nonāk izgāztuvēs kopā ar sadzīves atkritumiem. To atdalīšana ir 
viena no atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības prasībām. 
 
Ventspils pilsētā un rajonā raksturīgākie ražošanas bīstamie atkritumi – naftas produktu sārņi, 
izstrādātās eļļas, naftas produktus saturoši sateču un balasta ūdeņi, mazuta kvēpi. 
 

Pašreiz Latvijā ir iespējams utilizēt daļu no bīstamajiem atkritumiem– luminiscentās lampas, 
akumulatorus, naftas produktus saturošus atkritumus, plastmasas. Arī lielāko daļu no 
Ventspilī radītajiem bīstamajiem atkritumiem ir iespējams utilizēt. Naftas produktus saturošus 
sateču ūdeņus iespējams attīrīt a/s “Ventbunkers”, atstrādātās eļļas savāc SIA “Dzintarjūra” 
un nodod utilizācijai, luminiscentās lampas, kas satur dzīvsudraba tvaikus, iespējams nodot 
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utilizēšanai Liepājas demerkurizācijas centrā, nolietotos akumulatorus, baterijas, tai skaitā arī 
sadzīvē lietojamās baterijas, kā arī nolietoto elektroniku, kas satur bīstamas vielas, iespējams 
nodot a/s ”BAO”. 
 
6.6. Troksnis 
 
Trokšņu problēma Ventspils pilsētā kopumā nav aktuāla, tikai atsevišķos pilsētas rajonos 
iedzīvotājiem neērtības rada dzelzceļa sastāvu pārvietošanās troksnis. Īpaši tas novērots 
Kurzemes ielas rajonā. Gadījumos, kad plānota jauna darbība brīvostas teritorijā, kas var būt 
saistīta ar paaugstinātu troksni, tiek veikti trokšņu aprēķini un plānoti trokšņu samazināšanas 
pasākumi. 
 
6.7. Sabiedriskā drošība, riski un civilā aizsardzība 
 
6.7.1. Saimnieciskās darbības izraisītais risks 
 
Ventspils pilsētā atrodas rūpnieciskie uzņēmumi, kas rada zināmu risku iedzīvotāju drošībai. 
Caur pilsētu tiek transportētas arī bīstamās kravas – amonjaks, akrilskābes nitrils un naftas 
produkti. Apzinoties iespējamo risku Ventspils pilsētas dome jau 1990.gadā uzsāka plašu 
riska novērtējuma un samazināšanas programmu.  
 
Ar Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes 24.03.1994. lēmumu Nr.34/5 “Par Ventspils 
pilsētas uzņēmumu kvantitatīvā riska novērtēšanu” tika pieņemts, ka individuālais risks (viena 
cilvēka bojāejas varbūtība nelaimes gadījuma rezultātā, atrodoties noteiktā ģeogrāfiskā 
punktā attiecībā pret bīstamo objektu) ārpus uzņēmuma teritorijas nedrīkst pārsniegt 10-6 
pakāpē gada laikā. Savukārt sociālais risks (nosaka risku, kuram pakļauta ļaužu grupa) 
nedrīkst būt lielāks par 10 -5 pakāpē. 
 
Laika posmā no 1991.gada potenciālā riska analīze un skaitliskā novērtēšana tika veikta 
paaugstināta riska uzņēmumiem, kuri savā darbībā uzglabā, pārkrauj vai transportē bīstamas 
vielas: a/s „Ventamonjaks”, a/s „Ventspils Nafta”. Visaugstāko riska pakāpi radīja un vēl 
joprojām rada amonjaka uzglabāšana un pārkraušana, tāpēc a/s „Ventamonjaks” izstrādāja 
un realizēja savu riska samazināšanas programmu. Pēc tās realizēšanas un riska 
pārrēķināšanas secināts, ka riska pakāpe 10-5vairs neapdraud dzīvojamos rajonus. 
 
2005. 19.jūlija MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas 
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"  nosaka kārtību, kādā novērtējams risks, kas 
saistīts ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un riska samazināšanas pasākumus. Ventspils 
administratīvajās robežās šie noteikumi attiecas uz sekojošiem objektiem: SIA “Ventspils 
Nafta termināls”, a/s „Ventbunkers”, a/s “Ventamonjaks”, SIA „Ventall Termināls”, SIA 
“VARS”, SIA “Latvijas propāna gāze” Kurzemes reģionālā pārvalde. Saskaņā ar minēto 
noteikumu prasībām šiem uzņēmumiem ir jāizstrādā drošības pārskati, kuros iekļaujama 
informācija par :  

- uzņēmuma nozīmīgāko risku identifikāciju; 
- riska novērtēšanas rezultātiem un bīstamā objekta iespējamo negatīvo 

ietekmi uz tā apkārtni, kas var ietekmēt lēmumu par jaunu ēku, būvju 
būvniecību uzņēmuma apkārtnē; 

- uzņēmuma avārijgatavības plānu. 
 
Diviem  potenciāli bīstamajiem uzņēmumiem a/s „BalticCoalterminal”, SIA „Ventamonjaks 
Serviss” jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma. 
 
Pēc uzņēmumu drošības pārskatu izvērtēšanas un akceptēšanas Vides pārraudzības valsts 
biroja izteiktie priekšlikumi un rekomendācijas ņemami vērā pilsētas attīstības plānošanas 
procesā. 
 
6.7.2. Sabiedriskā drošība 
 
Sabiedrības drošības un civilās aizsardzības tiesiskais pamats ir likumi „Civilās aizsardzības 
likums”, „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”, un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, 
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Iekšlietu ministrijas iekšējie normatīvie akti, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības lēmumi un 
noteikumi, kas saistīti ar iedzīvotāju veselības un dzīvības aizsardzību, saimnieciskās 
darbības drošības garantēšanu.  
 
Par sabiedrisko drošību Ventspilī rūpējas sekojošas instances: 

- Katastrofu medicīnas sistēma 
- Ventspils pilsētas Civilās aizsardzības komisija 
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (atbildīgie par glābšanas darbiem uz 

ūdens un ostā) 
- Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknis 
- Pašvaldības policija. 

 
Ventspilī tiek pilnveidota katastrofu medicīnas sistēma (medicīnas nozare, kas ietver sevī 
medicīnas organizāciju un taktiku, lai ārkārtējās situācijās nodrošinātu nepieciešamo 
medicīnisko palīdzību cietušajiem).  
 
Ventspils pilsētas Civilās aizsardzības komisija (CAK) (izveidota saskaņā ar LR "Civilās 
aizsardzības likuma" 9. pantu) pilsētas administratīvajā teritorijā piedalās preventīvos 
pasākumos, sniedz atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem, reaģēšanas un seku 
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā, saskaņā ar LR Civilas aizsardzības likumu, 
Ventspils pilsētas CAK nolikumu un citiem reglamentējošiem dokumentiem. 
Lai paaugstinātu pilsētas iedzīvotāju drošību un samazinātu riska līmeni, kas ir tieši saistīts ar 
ārkārtējām situācijām, Ventspils pilsētas pašvaldība piedalās ar avārijām un ārkārtējām 
situācijām saistīto problēmu kontrolē un novērošanā, iedzīvotāju apziņošanas un trauksmes 
sistēmu izveidē, avārijas un ārkārtējo situāciju seku rezultātā nonākošo iedzīvotāju 
izmitināšanas un finansiālās palīdzības sniegšanā, avārijas un ārkārtējās situācijas 
nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu un ātrās reaģēšanas spēku iesaistīšanā un 
finansēšanā, tautsaimniecības maksimāli iespējamās stabilitātes nodrošināšana. 
 
LR Civilās aizsardzības likums paredz, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) ir galvenā valsts institūcija, kas, sadarbojoties ar vietējo pašvaldību, katastrofu 
medicīnas struktūrvienībām, uzņēmumiem un citām iestādēm, veic pienākumus civilo 
iedzīvotāju, tautsaimniecības un vides aizsardzību. VUGD pienākumos ietilpst darīt visu 
iespējamo potenciālo briesmu paredzēšanai un to novēršanai.  
 
Sabiedrisko kārtību pilsētā nodrošina pašvaldības policija, kuras funkcijās ietilpst: 

- Sabiedriskās kārtības uzraudzība; 
- Diennakts patrulēšana; 
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos; 
- Patrulēšana masu pasākumos; 
- Sadarbība ar Valsts policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības 

ierobežošanā; 
- Sadarbība ar iedzīvotājiem (sūdzību un priekšlikumu izskatīšana); 
- Iedzīvotāju vai pilsētas viesu ziņojumu pieņemšana un patruļgrupu izbraukšana uz 

izsaukumiem; 
- Ventspils pilsētas domes lēmumu un noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta 

administratīvā atbildība, un Administratīvo pārkāpumu kodeksā norādīto pārkāpumu 
kontrole; 

- Glābšanas dienesta funkciju izpilde pilsētas pludmalē peldsezonas laikā; 
- Dalība civilās aizsardzības nodrošināšanā (sadarbība ar VUGD Civilās Aizsardzības 

jautājumos).  
 
Ar glābšanas darbiem uz ūdens nodarbojas VUGD Ventspils brigāde un Ventspils pilsētas 
pludmales glābšanas stacija. Neskatoties uz salīdzinoši zemo risku Ventspils ostas teritorijā, 
tā ir nodrošināta arī ar Ostas drošības dienestu. 
 
6.8. Pilsētas "zaļā struktūra" 
 
Ventspils, kura valstī un pasaulē pazīstama kā ostas pilsēta, pārsteidz ar saviem plašajiem un 
vērtīgajiem zaļumiem. Pilsētas dārzi, parki un skvēri ar savu ainavisko vērtību piedod tai 
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nenoliedzami “zaļas pilsētas” kopainu. Pēdējos desmit gados ir daudz darīts pilsētvides 
kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā pilsētas apstādījumu sakopšanā un pilnveidošanā. Tie ir 
kvalitatīvie ceļu segumi, regulāri koptie zālieni un košie puķu stādījumi pilsētas dārzos, no 
jauna ierīkoti skvēri un parki. Pilsētas ainavu arhitekta un galvenā dārznieka uzdevums ir 
sekot un attīstīt mūsdienīgus apstādījumus visā pilsētas teritorijā. Projektus izstrādā un tos 
realizē vietējie Ventspils arhitekti un firmas, kā arī citu Latvijas pilsētu arhitektu biroji un 
būvfirmas( no Rīgas, Jelgavas u.c.). 
 
Pilsētā daudz tiek darīts dzīvojamās vides pilnveidošanā - labiekārtojot daudzdzīvokļu namu 
pagalmus un iekškvartālus, sakārtojot skolu (sešas vidusskolas, divas pamatskolas) un 
pirmskolas izglītības iestāžu (deviņi bērnudārzi) teritorijas atbilstoši mūsdienu prasībām, 
izbūvējot specializētus parkus bērniem (Bērnu pilsētiņa, 2000.g.; „Fantāzija” 2003.g.); un 
jauniešiem. Atpūtas iespēju ziņā Ventspils ir ļoti interesanta un daudzsološa pilsēta, 
apmeklētājus piesaista tās apkārtne ar mazskarto dabisko vidi, pilsētas mežiem, tīro jūru un 
labām pludmalēm. Ventspils pilsētas jūras pludmalei ik gadus kopš 1999.g. tiek piešķirts 
Zilais karogs, kas ir pamats iedzīvotāju atpūtas un tūrisma iespēju attīstībai. Labiekārtoas tiek 
piekrastes mežaparku teritorijas, ierīkojot veloceliņus, uzstādot āra vingrošanas ierīces, 
soliņus un apgaismojumu.  
 
Turpinās pilsētas pludmales labiekārtošana un mola promenādes izveidošana. Īpaša vērība 
un darbs tiek veikts kāpu smilšu nostiprināšanā, izmantojot piemērotus augus (kāpniedres, 
kārkli un priedesu.c.). 
 
Ventspils teritorijā sastopami četru veidu biotopi – dabīgās ekosistēmas, mākslīgi veidotās 
jaunās ekosistēmas, vecie parki un dendroloģiskie stādījumi, kā arī ekspansīvo sugu biotopi 
jeb ruderālā veģetācija. Lielu pilsētas teritorijas daļu (ap 45%) aizņem dabiskas ekosistēmas, 
tie galvenokārt ir melnalkšņu meži pilsētas dienvidu daļā un priežu meži ziemeļu daļā, kā arī 
purvi un pļavas Staldzenē, Maurciemā un lidlauka apkārtnē. 
 
Ventspils pilsētas teritorijas attīstības plānā dabas pamatnes vērtējums sadalīts 8 zonās 
„Ventspils pilsētas mežu un apstādījumu vērtību zonējums”, kas ir Nacionālā Botāniskā dārza 
speciālistu izstrādāts ieteikums pilsētas teritorijas diferencēšanai, kā vērtīgākās izdalot 
teritorijas  pilsētas vēsturiskajā centrā, kā arī teritorijas ar augstu bioloģisko daudzveidību 
Baltijas jūras piekrastē un ap Būšnieku ezeru.  
 
6.8.1. Meži 
 
Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā meži ir 1648 ha, jeb 30 % no pilsētas platības. 
Meži izvietoti galvenokārt pilsētas ziemeļu daļā gar Baltijas jūras krastu un apkārt Bušnieku 
ezeram masīvā, kas iesniedzas pilsētas rūpnieciskajā zonā. Pārsvarā tie ir priežu meži (87%), 
kuros dominē vidēja vecuma audzes. Ventspils pilsētas meži pieskaitāmi pie valsts nozīmes 
īpaši vērtīgām mežsaimniecības teritorijām ar augstāko koriģēto kadastrālo vērtību (154) 
valstī (pēc Dr. hab. biol. M. Laiviņa). 
 
Meži kalpo par patvērumu daudzām vietējām dzīvnieku un augu sugām. Savvaļas sugu 
klātbūtne pilsētvidē padara to dabiskāku, ļauj cilvēkiem apzināties saikni ar dabu, palīdz 
ieaudzināt pilsētas bērnos iejūtīgu attieksmi pret dabu.  
 
Ventspils pilsētas mežiem ir daudzfunkcionāls raksturs. Tie veic gan sanitāri-higiēniskās 
funkcijas – aiztur piesārņojošās vielas un troksni, gan rekreācijas funkcijas – kalpo kā vide 
iedzīvotāju aktīvai atpūtai. Mežam ir liela nozīme pilsētas mikroklimata regulācijā, 
preterozijas, vides, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pilsētas mežs ir 
neatņemama ainavas sastāvdaļa un pilda nozīmīgas sociālās funkcijas. Meži kāpu grēdās un 
tiešais jūras tuvums veido skaistas dabas ainavas, kur cilvēki var patīkami atpūsties, izbaudot 
mežu specifisko mikroklimatu, klusumu un mieru. 
 
Ventspils mežos sastopamas gan vietējās, gan svešzemju augu sugas. Uzskaitītas 49 retas 
un aizsargājamas augu sugas, kas izvietotas pārsvarā divos rajonos – pie Būšnieku ezera un 
pilsētas dienvidu daļas kāpu zonā. Interesanta kategorija ir tā sauktās naturalizējušās augu 
sugas – augi, kas visbiežāk ievesti kā eksotiski apstādījumu augi, bet pamazām izplatījušies 
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arī savvaļā - Ventspilī konstatētas 15 tādu augu sugas. Kā savdabīgu un ne visai bieži 
sastopamu biotopu Latvijas ainavā, kas var kalpot gan par dabas mācības vietu skolēniem, 
gan pētniecības objektu zinātniekiem var uzskatīt pilsētas ziemeļdaļu ap Būšnieku ezeru un 
Staldzeni. Kā īpaša vērtība atzīmējami šeit sastopamie retie un aizsargājamie pīlādži: 
Zviedrijas pīlādzis, hibrīdpīlādzis, Teodora pīlādzis. Šeit var sastapt arī Latvijas Sarkanajā 
grāmatā ierakstītos: parasto purvmirti un Pallasa sausserdi. 
 
Pilsētas meži ir pakļauti intensīvai antropogēnai slodzei, kas atstāj negatīvu ietekmi uz to 
kvalitāti. Sevišķi intensīvas izmaiņas norisinās mežos pilsētu un populāru atpūtas vietu 
tuvumā. Mežos ar augstu rekreācijas slodzi ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami aizsargāt 
sugas, kuras ir ļoti jūtīgas pret traucējumiem. Paaugstinātas nomīdīšanas dēļ sablīvējas 
augsne un samazinās koksnes pieaugums. Apbūvei pieguļošajās platībās cilvēka darbības 
rezultātā notiek augsnes eitrofikācija un sinantropo sugu ieviešanās zemsedzē un pamežā. 
Dažviet vērojama lapu koku parādīšanās tipiskos priežu mežos.  
 
Negatīvs aspekts ir arī apbūves izraisītā mežu sadrumstalošana.  
 
Pilsētvides radīto faktoru slodze uz dabiskajiem biotopiem ir īpaši liela. Meži tiek piesārņoti ar 
sadzīves atkritumiem, tajos sāk attīstīties procesi, kas izmaina ne tikai sugu sastāvu 
mežaudzē, pamežā un zemsedzē, bet arī samazina to estētisko vērtību un dabiskumu, 
mazina mežaudžu spēju veikt gaisa un augsnes aizsardzības funkcijas. Bieži dabīgajos 
biotopos pilsētu teritorijā atpūtnieku radītā slodze ir daudz lielāka par optimālo. Tās rezultātā 
biotopi ir ievērojami izmainījušies un degradējušās arī to rekreācijas vērtības. Savukārt 
pļavas, nepļautas un neganītas, strauji aizaug. 
 
Pilsētvides ietekme uz meža ekosistēmām tiek pētīta astoņos pilsētas teritorijā iekārtotajos 
meža monitoringa parauglaukumos. Mežu veselības stāvoklis Ventspilī neatšķiras no vidējā 
Latvijas līmeņa.  
 
6.8.2. Mākslīgi veidotās jaunās ekosistēmas 
 
Cilvēka apzināti, pēc noteikta plāna veidotas un regulāri koptas jaunas ekosistēmas - parki, 
skvēri, kapsētas un citi apstādījumi, kuros bieži vien liela vieta ierādīta ievestajiem svešzemju 
augiem. Šeit cilvēka veidotā vide kalpo par patvērumu daudzām tikai tur dzīvojošām sugām. 
Cēlonis - mākslīgie biotopi parasti tiek kopti un uzturēti ar cilvēku spēkiem. Rūpīgi kopjot 
zālienus, aizvācot kritušās lapas, izzāģējot dobumainus kokus un nokaltušus zarus, 
samazinās potenciālas vietējo sugu dzīves vietas pilsētās. Mākslīgās ekosistēmās ir neliels 
augu un dzīvnieku sugu skaits, līdz ar to citām sugām ir nabadzīga barības bāze. Svarīgi ir 
saglabāt zināmu līdzsvaru starp mākslīgām un dabīgām ekosistēmām pilsētas teritorijā. 
Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai nepieciešamos pasākumus ir vieglāk ievērot lielos 
parkos vai, plānojot un veidojot jaunus, tomēr vēlams vismaz atsevišķus risinājumus ievērot, 
rekonstruējot un aprūpējot arī tradicionāli koptos apstādījumus. 
 
Ventspilī pēdējos gados veikts ievērojams darbs pilsētas labiekārtošanā un apstādījumu 
veidošanā. Viens no pilsētas „zaļās struktūras” lielākajiem ieguvumiem ir Jūrmalas parks, 
kas robežojas ar Baltijas jūras krasta aizsargjoslu, tā izbūvē daļēji izmainīta teritorijas 
ekosistēma – teritorijas pārveidošana tika uzsākta izbūvējot „mazbānīša” šaursliežu dzelzceļa 
līniju (1996.gads)  un  meliorācijas sistēmu ar novadgrāvjiem un dīķiem, kas ir iekļauti un tiek 
izmantoti parka ainavas veidošanā. Parka teritorija robežojas ar Piejūras brīvdabas muzeju 
(1962. gads) un kalpo kā muzeja eksponātu – enkuru ekspozīcija (2003.-2005.g) Jūrmalas 
parka teritorijā ir izbūvēta parka celiņu sistēma, apgaismojums, bērnu rotaļu laukums, atpūtas 
un piknika vietas, „džungļu taka” (2006.g.) un ierīkoti stādījumi.  Parkā ir teritorijas ar speciāli 
ierīkotiem un regulāri uzturētiem zālieniem, bet ir arī tādas, kur, ņemot vērā esošā apauguma 
nozīmi kāpu smilšu nostiprināšanā, dabiskais teritorijas apaugums tiek saglabāts, sakopšanu 
izdarot tikai apmales joslā. Jūrmalas parka teritorijā pie Medņu ielas, kur stādījumi  ierīkoti 
pagājušā gs. 60 –tos gados, un daļā no teritorijas 2002. gadā izbūvēja atklāto baseinu ūdens 
atrakcijas – Akvaparku, apstādījumi ir papildināti ar koka un akmens tēlniecības darbiem un 
figurālo dobi „Zemūdens pasaule” (3 zivis, 2004.g.), Jūrmalas parka robeža - Medņu ielas 
promenāde, ir  izbūvēta kā galvenā izeja uz pludmali jūras malā, dodot iespēju tās tuvumā 
novietot arī autotransportu, vienlaicīgi izbūves laikā saglabājot esošos stādījumus (papeles, 
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karagānas) un ierīkojot jaunus (kalnu un parastās priedes, klinšrozītes, spirejas, pīlādži, 
segliņi, kārkli u.c.) stādījumus. 2010. gadā Mazbānīša trasi pagarināja par 2,6 km, vienlaicīgi 
uzsākot parka attīstību dienvidu virzienā un sasaistot ar jaunbūvējamo Piedzīvojumu parku -
2005.gadā uzsāktie mākslīgā kalna uzbēršanas darbi turpinās, tiek plānotas un pārplānotas 
kalna un tā apkārtnes atpūtas iespējas.  
Parks pie Ventspils augstskolas (1999.gads, ainavu arh. I.Grundule) iežogota un 
labiekārtota neliela ēkai pieguļošā priežu meža teritorija ar aktīvās atpūtas (basketbola spēles 
laukums) un pasīvās atpūtas (pastaigu celiņi, soliņi) vietām un stādījumiem, daļēji saglabājot 
esošos (piem. cidonijas, ceriņi), papildinot ar jauniem (īves, rododendri, pīlādži, ziemcietes) 
stādījumiem, izglītības iestādes studentiem un pasniedzējiem ir dota iespēja  īpašai saistei ar 
dabu.  
Mežaparks Pārventā(21,45 ha, Talsu ielā) un tā teritorijā ietilpstošais parks bērniem 
„Fantāzija” tika plānots un ierīkots (2002.-2006.g., vienlaicīgi ar dzelzceļa mezgla „Jūras 
parks” izbūvi), izmantojot dzīvojamai apbūvei līdzās esošo priežu meža teritoriju, to 
labiekārtojot ar grants seguma celiņiem, vietām aktīvai un pasīvai atpūtai, apgaismojumu. 
Parka veidošanas pamatā mežs kā ekosistēma ir saglabāta, eroziju skartās vietās ir ierīkoti 
videi atbilstoši stādījumi, izmantojot kalnu priedes, kadiķus, mežrozes u.c. augus. Galvenās 
aktivitātes parkā ir bērniem – „Fantāzijas” teritorijā izvietotās rūpnieciski izgatavotās rotaļu 
ierīces (Dienvidkoreja, 2003.g.) dažādu vecumu bērniem, kā arī teritorijas dienvidu daļā 
ierīkotā Meža taka – tiltiņi un laipas kāpelēšanai (2008.g.)    
Daudzdzīvokļu namu iekškvartālos, rekonstruējot to infrastruktūru, daļēji tiek nomainīti 
esošie un ierīkoti jauni stādījumi. Atsevišķos pagalmos tiek uzstādītas rotaļu iekārtas bērniem, 
lai gan kā primārais pagalmā rekonstrukcijā ir dot labu gājēju un transporta kustības 
nodrošinājumu. Zāliena laukumi, esoši un jaunstādīti koki un dažādas krūmu sugas, 
izmantojot arī kā zāliena aizvietotājus, stādījumos starp bruģakmens ieseguma brauktuvēm 
un ietvēm, ir raksturīga pašvaldības rekonstruēto daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu aina. 
Ielu apstādījumi– koki ielu stādījumos. Esošo koku vainagi tiek regulāri veidoti traucējošo  
zarojumu apgriežot, kas ir darbietilpīgs process un , piemēram,  liepu „sēdināšanu” arboristi 
uzskata par koku kropļošanu. Līdz ar to jaunu ielas stādījumu ierīkošanā bez jau ierastām 
koku sugām kā  liepām, kļavām, ošiem, dižskābaržiem  izmantotas tiek arī  tādas sugas kā 
pīlādži, vilkābeles,  piramidālās papeles, baltmizas bērzs.   
Ir izbūvēti skvēri pie Ventspils 4.(Rīgas ielā) un 5.vidusskolas (Tārgales ielā), pie Iedzīvotāju 
informācijas centra (Andreja ielā), Laulību ceremoniju zāles (Raiņa ielā), Čikstiņciema stūris 
(Talsu, Tārgales, Lidotāju ielu stūris). Esošajās priežu audzēs Kroņa un Vasarnīcu ielu stūrī 
un Saules un Aizsaules ielu stūrī veikts teritorijas labiekārtojums, lai uzlabotu vides un tur 
augošo priežu aizsardzību. 
 
6.8.3. Vecie parki un dendroloģiskie stādījumi 
 
Interesantas dabas vērtības ir saistītas ar vecajiem parkiem un dendroloģiskajiem 
stādījumiem. Parki bieži apvieno gan arhitektūras un vēstures, gan dabas vērtības. Tajos 
stādītas gan vietējās, gan eksotiskās svešzemju kokaugu sugas. Daudzas no tām ir veiksmīgi 
piemērojušās vietējiem klimatiskajiem un augsnes apstākļiem. Šādas sugas var izmantot 
Latvijas apstākļiem piemērotu sugu un šķirņu pavairošanai. Parkos ir arī daudz vecu vietējo 
sugu koku, kuri ir patvērums šādus kokus apdzīvojošām sugām (putniem, sikspārņiem, retiem 
kukaiņiem, piepju sēnēm). Parkiem raksturīgas arī interesantas un dekoratīvas senu 
kultūraugu un nejauši ievestu svešzemju lakstaugu sugas.  
 
Reņķa dārzs (12,3 ha, Kuldīgas ielā 81)  parks pilsētas centrā, kas robežojas ar Ventspils 
olimpiskā centra sporta kompleksu un kurā aug liels skaits dižkoku, pēdējā desmitgadē (no 
2002/3.g) ir ieguvis jaunu pielietojumu pilsētnieku atpūtai ikdienā un svētku reizēs: ir izbūvēti 
celiņi, tiltiņi, skatītāju vietu uzbērums un skulptūras ar bērniem veltītu tematiku, dīķī  ierīkota 
strūklaka un papeļu stādījumi tiek pakāpeniski nomainīti ar vērtīgāku koku sugu stādījumiem. 
 
Tilta dārzs ar piemiņas vietu represiju upuriem (3,8 ha; Sarkanmuižas dambis 35) ir ar 
dendroloģiskiem nosaukumiem bagātākais parks Ventspils pilsētā, kurš stādīts 20 gs. 
sešdesmito gadu sākumā, kad tika izbūvēts tilts pār Ventas upi. parkā aug vairāk kā 
piecdesmit dažādu sugu kokaugu. 
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1996.gadā pēc Ventspils pilsētas pašvaldības pasūtījuma tika uzsākta pilsētā sastopamo 
reto, vērtīgo un aizsargājamo koku un krūmu inventarizācija. Nacionālā Botāniskā dārza 
dendrofloras nodaļas speciālisti R.Cinovska vadībā sagatavoja sarakstu „Ventspils pilsētas 
vērtīgās un retās aizsargājamās koku sugas”. 
 
Uzskaitīti vairāk kā 500 pilsētas apbūvētajā daļā augoši īpaši koki un krūmi: dižkoki un liela 
izmēra svešzemju koki, retās svešzemju koku un krūmu sugas un dekoratīvās formas, 
Latvijas aizsargājamie un īpatnējie koki un krūmi, kā arī ainaviskie koki un to grupas. 
 
Uzskaitītas vairāk nekā 30 pilsētas apstādījumos un dārzos augošas parastās īves – koki, kas 
ierakstīti Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā. Un tieši Ventspilī konstatētas lielākās 
Latvijā apstādījumos augošās īves. Bieži pie ēkām stādīta gan Latvijas Sarkanās grāmatas I 
kategorijā ierakstītā Baltijas efeja, gan arī citas efeju sugas un dekoratīvās formas. Pie tam 
Ventspilī var sastapt arī ziedošas efejas, kas nav novērots citur Latvijā. 
 
Saraksta Informācija tika precizēta 2008.gadā.  
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7. Kultūrvēsturiskais mantojums 
 
Ventspils pilsētai ir jau vairāk kā septiņu gadsimtu gara vēsture, laika gaitā no 1290.gada, kad 
Livonijas ordeņa pils pirmo reizi minēta rakstos, pilsētā ir uzkrājies bagāts kultūrvēsturiskais 
mantojums. Daļai no nozīmīgākā kultūras mantojuma ir piešķirts valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu statuss. Teritorijas plānojuma kontekstā īpaša uzmanība tiek pievērsta tām 
vērtībām, kuras ir atzītas par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, īpaši – 
Vecpilsētas un Ostgala apbūvei, kultūrvēsturiski nozīmīgākajai apbūvei, kā arī nozīmīgākajām 
vēsturiskajām pilsētbūvniecības teritorijām - Jaunpilsētai un Vasarnīcu rajonam. Tā ir kultūras 
mantojuma daļa, kura ieņem nozīmīgu vietu pilsētas plānojumā, ekonomiskajā un kultūras 
dzīvē, tās ir pilsētas teritorijas ar bagātu kultūrvēsturiskā mantojuma īpatsvaru, bez kura 
saglabāšanas un veiksmīgas tālākas integrēšanas pilsētas struktūrā nav iedomājama 
Ventspils pilsētas identitāte un nākotne. 
 
7.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
 
Ventspils pilsētā saskaņā ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 
„Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”(public. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
Nr.369/372 (1436-1441)) ir apstiprināti sekojoši valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi: 
 

7.1. – 1. tabula 
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

 
Valsts 

aizsardz. 
Nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta 

1 2 3 4 5 
7454 Valsts nozī- 

mes 
Pilsētbūv-
niecība 

Ventspils pilsētas 
vēsturiskais centrs 

Ventspils, 
Pilsētas centrālā daļa. Ventas upe, Plosta 
iela, Brīvības iela, Kuldīgas iela, Kuldīgas 
ielas apbūve no 9. Līdz 21. namam, 
Kuldīgas iela, Platā iela, Sinagogas ielas 
pāra numuru puses apbūve, Peldu ielas 
pāra numuru puses apbūve līdz Ventas 
upei.  
Zvejnieku ciema centrālā daļa. K. 
Valdemāra iela no Ventas ielas līdz 41. 
namam, Zvejnieku ielas pāra numuru 
puses apbūve, Karlīnes ielas nepāra 
numuru puses apbūve no 27. nama līdz 
Kapteiņu ielai, Kapteiņu iela līdz 19. 
namam, līnija A virzienā līdz Reņģu ielas 
apbūvei, Reņģu ielas apbūve no 9. līdz  5. 
namam, līnija  ziemeļu virzienā līdz Ventas 
ielai, Ventas iela līdz K. Valdemāra ielai. 

2515 Vietējās Arheoloģija Senkapi Pie Kantsona kapiem 
2516 Valsts Arheoloģija Ventspils senpilsēta Robežās: Ventas upe – 

Dārza iela – Pils iela – Peldu iela – Ventas 
upe 

4554 Valsts Māksla Durvju komplekts Annas iela 13 
4555 Valsts Māksla Krāsns Annas iela 13 
6926 Valsts Arhitektūra Rātsnams Annas iela 13 
     
4557 Valsts Māksla Interjera dekoratīvā 

apdare (3 telpās) 
Dārza iela 2 

4558 Valsts Māksla Krāsnis (3) Dārza iela 2 
2517 Valsts Arheoloģija Ventspils viduslaiku pils Jāņa iela 17 
6927 Valsts Arhitektūra Ventspils pils Jāņa iela 17 
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Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta 

1 2 3 4 5 
6931 Vietējās Arhitektūra Noliktava Jāņa iela 17 
4559 Valsts Māksla Ērģeles Jūras 32/34, Ventspils katoļu baznīcā 
4564 Valsts Māksla Durvju komplekts Katrīnas iela 5 
4562 Valsts Māksla Durvju komplekts Kārļa iela 5 
4563 Valsts Māksla Krāsns Kārļa iela 9 
4565 Valsts Māksla Durvju komplekts Kuldīgas iela 2 
4566 Valsts Māksla Interjera dekoratīvā 

apdare (2 telpās) 
Kuldīgas iela 2 

4567 Valsts Māksla Krāsns Kuldīgas iela 2 
6929 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas ielā 13 
2518 Vietējās Arheoloģija Senkapi Kuldīgas ielā 18, pagalmā 
4570 Valsts Māksla Durvju komplekts Lielā iela 9 
4571 Valsts Māksla Durvju vērtnes (2) Lielā iela 9 
4572 Valsts Māksla Kāpnes Lielā iela 9 
4573 Valsts Māksla Krāsns Lielā iela 9 
4574 Valsts Māksla Krāsns Lielā iela 9 
6930 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka Lielā iela 9 
4579 Valsts Māksla Durvju komplekts un 

virsgaisma 
Pils iela 60 

4580 Valsts Māksla Durvju komplekts Plosta iela 6 
4581 Valsts Māksla Durvju komplekts Plosta iela 6 
4582 Valsts Māksla Durvju komplekts Sinagogas iela 6 
4583 Valsts Māksla Durvju vērtnes Sinagogas iela 6 
4584 Valsts Māksla Krāsns Sinagogas iela 6 
4585 Valsts Māksla Logu komplekti (2) Sofijas iela 8 
6933 Valsts Arhitektūra Ventspils luterāņu 

baznīca 
Tirgus iela 2 

4587 Valsts Māksla Altāris Tirgus iela 2, Ventspils luterāņu baznīcā 
4588 Valsts Māksla Ērģeļu prospekts Tirgus iela 2, Ventspils luterāņu baznīcā 
4589 Valsts Māksla Ērģeles Tirgus iela 2 , Ventspils luterāņu baznīcā 
4594 Valsts Māksla Interjera dekoratīvā 

apdare 
Tirgus iela 2, Ventspils luterāņu baznīcā 

4595 Valsts Māksla Kancele Tirgus iela 2, Ventspils luterāņu baznīcā 
6934 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka Tirgus iela 7 
4556 Valsts Māksla Durvju komplekts  Tirgus iela 11 
8750 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka Tirgus iela 11 
4586 Valsts Māksla Dekoratīvs cilnis Tirgus laukums 1 
6932 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka Tirgus laukums 1 
8806 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka ar 

noliktavu 
Tirgus iela 5 

 
 
*Kustamie pieminekļi netiek uzrādīti 
 
7.2. Kultūras mantojuma aizsardzība Ventspilī līdz Ventspils pilsētas teritorijas 

plānojuma (2006.-2018.) izstrādei 
 
Ventspils pilsētas vēsturiskā centra apbūves aizsardzības un regulācijas zonas pirmo reizi 
noteiktas 1972.gadā, nosakot aizsardzības zonas Ventspils Vecpilsētai un Ventspils 
zvejniekciemam (Ostgalam), kā arī apbūves regulācijas zonas. 1983.gadā Ventspils pilsētas 
vēsturiskais centrs, kurā ietilpa divas vēsturiskas teritorijas – pilsētas centrālā daļa 
(Vecpilsēta) un zvejnieku ciema centrālā daļa (Ostgals) tika atzīta par valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekli, Ventspils senpilsēta tika atzīta par valsts nozīmes arheoloģijas 
pieminekli. Padomju periodā kultūras mantojuma aizsardzība lielā mērā notika formāli, nereti 
pareizu formulējumu aizsegā, plānveidīgi tika iznīcībai pakļautas kultūras mantojuma 
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vērtības. Šādas attieksmes rezultātā, Ventspils vēsturiskais centrs zaudēja vērtīgu vēsturisko 
apbūvi, tika pieļauta kultūrvēsturiskajai videi disharmonējošu objektu izbūve, daļa Vecpilsētas 
nonāca rūpniecisko objektu sanitārajā zonā, kā rezultātā lielā daļā Vecpilsētas ēku tika 
aizliegta dzīvojamā funkcija un pilsētas centram raksturīga attīstība. Nekādā veidā netika 
veicināta Ostgala vēsturiskās apbūves saglabāšana, Ostgala vidi raksturoja ļoti zems 
labiekārtojuma līmenis. 
 
1993.gadā pieņemtā Ventspils pilsētas ģenerālplāna koncepcija pavēra iespēju padomju 
periodā nonivelētā kultūras mantojuma vispusīgai novērtēšanai, tā integrācijai kopējā pilsētas 
attīstībā, paredzot tā sakārtošanu un atbilstošu izmantošanu. Pirmo reizi, kā kultūrvēsturiski 
nozīmīga vide, bez apstiprinātām valsts nozīmes kultūras pieminekļu teritorijām, tika 
novērtētas arī divas savdabīgas, vēsturiski atšķirīgi veidojušās pilsētas teritorijas – 
Jaunpilsēta (19.gs 2.puse- 20.gs sākums) un Vasarnīcu rajons (19.gs. beigas, 
20.gs.sākums),nosaucot  tās par pilsētbūvniecības pieminekļiem. Šajā pilsētas plānojumā tika 
noteiktas arī apbūves regulācijas zonas (šodienas likumdošanas ietvaros analogas 
aizsardzības zonām) pilsētbūvniecības pieminekļiem (Vecpilsētai, Ostgalam, Jaunpilsētai un 
Vasarnīcu rajonam), kā arī apbūves regulācijas zonas Ventas krastmalas kultūrvēsturiski 
rūpnieciskajai ainavai, 20.gs. sākuma muitas ēku kompleksam Dzintaru ielā un Dzelzceļa 
stacijas kompleksam. 
 
Laikā no 1993.gada, kad tika pieņemts iepriekšējais pilsētas plānojums,  Ventspils pilsētā ir 
paveikts liels darbs, lai saglabātu kultūras mantojuma vērtības, tās integrētu modernas 
pilsētas dzīvē. Metodisku un mērķtiecīgi izvērstu vides aizsardzības pasākumu rezultātā, 
Vecpilsētas apbūve vairs nav rūpniecisko objektu sanitārajā zonā, kas šodien ļauj tajā attīstīt 
visas vēsturisko pilsētu centriem raksturīgās funkcijas. Pašvaldība ir ieguldījusi lielu darbu un 
finanses vēsturiskās vides labiekārtošanā un inženiertehniskajā nodrošināšanā, kas ir būtisks 
priekšnoteikums  nozīmīgāko vēsturisko rajonu - Vecpilsētas, Ostgala, Jaunpilsētas un 
Vasarnīcu rajonos esošo  ēku saglabāšanai un attīstībai. Šajā laika posmā ir restaurēti un 
pilsētas publiskā dzīvē integrēti nozīmīgi pilsētas kultūras mantojuma objekti. Kā būtiskāko 
piemēru var minēt  Livonijas ordeņa pils Ventspilī restaurāciju, kas no padomju periodā tikai 
speciālistiem  zināma un  sabiedrībai nepieejama objekta kļuvusi par Ventspils pilsētas 
simbolu,  pilsētniekiem  un tūristiem iecienītu muzeju un  izcilu vēsturisko ēku restaurācijas 
piemēru. Pie nozīmīgākiem restaurētajiem un pilsētas dzīvē integrētajiem objektiem var minēt  
Brīvostas pārvaldes ēku Jāņa ielā 19, Biznesa centra  vēsturiskās ēkas Ostas ielā 23,  
Pārventas  Biznesa centra kompleksu, kas ietver bijušā vēsturiskā muitas kompleksa ēkas 
Dzintaru ielā 18, 20A, 22, 18.gs. celto dzīvojamo ēku  - tagad restorānu Kuldīgas ielā 13, AS 
„Latvenergo”  klientu apkalpošanas centru Pils ielā 11,  ēku  „Kupfera nams” Kārļa ielā 5 un 
daudzus citus objektus. 2006.gada vasarā ekspluatācijā nodots Starptautiskais rakstnieku un 
tulkotāju  centrs valsts nozīmes arhitektūras piemineklī, bijušajā Rātsnama ēkā Annas ielā 13. 
Nozīmīgu ieguldījumu Vecpilsētas vides atdzīvināšanā ir devusi Ventspils bibliotēkas ēkas 
rekonstrukcija Akmeņu ielā 2 un  Digitālā centra izveide Akmeņu ielā 3. Daudzu objektu 
realizāciju aizsāka un iedvesmoja pašvaldības 1999. gadā organizētais starptautiskais 
arhitektūras projektu konkurss „Ventspils lineārā centra spēles”.  Idejas Ostgala attīstībai tika 
smeltas, pilsētai iesaistoties Eiropas jauno arhitektu konkursā „Europan - 7”.    
 
Lai veicinātu vēsturiskās vides sakārtošanu un ēku atjaunošanu, Ventspils pilsētas 
pašvaldība no 1995. gada radījusi iespēju ēku īpašniekiem Vecpilsētā, Ostgalā, Jaunpilsētā 
un Vasarnīcu rajonā saņemt pašvaldības aizdevumus ēku ārdarbu veikšanai ar iespējamu 
aizdevuma atlaidi, ja   darbi ir veikti kvalitatīvi, atbilstoši pašvaldības izvirzītajām prasībām. 
 
Pēdējo desmit gadu laikā   daudzās vēsturiskās ēkās ir veikti arhitektoniski mākslinieciskās 
un  vēsturiskās izpētes darbi. Arheoloģiskās  izpētes darbi  veikti Livonijas ordeņa pilī, 
viduslaiku kapsētas teritorijā Nabagu ielā, A/s „Ventspils nafta” biznesa centra Ostas ielā 23 
teritorijā, kā arī arheoloģiskās uzraudzības darbi dažādu Ventspils senpilsētas ēku 
iekšpagalmos un apbūvējamās teritorijās (Pils 52, Pils 54, Pils 40,  Ostas ielā u.c.). 
Arheoloģiskās izpētes darbi, tajā skaitā zemūdens arheoloģija, veikta 17.gs. kuģubūvētavas 
doku vietā pie Doku kapiem – visi šie pētījumi ir būtiski paplašinājuši speciālistu un 
sabiedrības zināšanas par Ventspils pilsētas vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu.  
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2003.gadā, veicot vispusīgu pārbaudi 
kultūras pieminekļu aizsardzības jomā Ventspils pilsētā, deva pozitīvu novērtējumu 
pašvaldības  veiktajam un plānotajam darbam. 
 
7.3. Galvenās apzinātās problēmas kultūras mantojuma saglabāšanā 
 
Izstrādājot Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu (2006.-2018.), atzīstot sasniegto kultūras 
mantojuma jomā, konstatēts vēl darāmais un pilnveidojamais.   Mēģināts apzināt un  radīt 
priekšnoteikumus to iemeslu, kas traucē vēsturisko vērtību saglabāšanai un integrācijai 
šodienas dzīvē, novēršanai.   
 
 Galvenās  problēmas  kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā:   

- Daļas ēku, īpaši dzīvojamā fonda, sliktais tehniskais stāvoklis Vecpilsētā un Ostgalā; 
pilsētas vides kvalitatīvais labiekārtojums  rada ne tikai  labus priekšnoteikumus ēku 
atjaunošanai, bet izsauc arī vides disonansi, kas pieprasa neatliekamus risinājumus 
vēsturisko ēku sakārtošanai;    

-  Zema Vecpilsētas ēku izmantošanas intensitāte, maz publiski pieejamu telpu ēku 
1.stāvos, daudz tukšu un neizmantotu ēku; 

- Padomju periodā celti, šodien vēl saglabājušies vidi degradējoši objekti (bijusī Piena 
kombināta apbūve, garāžu kompleksi utml.) Vecpilsētā; vēsturiskā koka  apbūve ar 
silikātķieģeļu apdari Ostgalā; 

- Mazs pastāvīgo iedzīvotāju skaits Vecpilsētā; 
- Ostgala, kā klusa, miniatūra un savdabīga dzīvojamā rajona, saglabāšana, un reizē 

vēlme tā īpašo kultūrvēsturisko vērtību parādīt pilsētas viesiem.  Mazs  un neattīstīts 
tūrisma apkalpes piedāvājums  Ostgalā, kas neveicina tūrisma pieplūdi šajā  
kultūrvēsturiski savdabīgajā rajonā; 

- Situācijas uzlabošanai vajadzīgs liels līdzekļu apjoms, ko sarežģī namīpašnieku nespēja 
un/vai nevēlēšanās izmantot namus atbilstoši reālajām iespējām; vēl maza pieredze un 
iespēja izmantot dažādu fondu līdzekļus vēsturisko ēku atjaunošanā;    

- Namīpašnieku nevēlēšanās pieslēgties pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmai 
Vecpilsētā, daļā Jaunpilsētas, kā rezultātā iespējama no apkures radītā gaisa 
piesārņojuma palielināšanās; 

- Dažu īpašnieku vēlme izmantot un attīstīt savus īpašumus,  ignorējot konkrētā pilsētas 
rajona attīstības iespējas un ierobežojumus, kultūras mantojuma saglabāšanas 
nepieciešamību  kulturālā  sabiedrībā, pārkāpjot kultūras mantojuma  aizsardzības 
prasības; īpašnieku joprojām zemais informācijas līmenis par kultūras mantojuma 
saglabāšanas būtību un prasībām šajā jomā, ko neveicina arī pašreiz konstatētā izteiktā 
īpašumu  īpašnieku maiņa; 

- Vēsturisku, patiesi autentisku vērtību zems novērtējums daļā sabiedrības; 
- Jaunu, vēsturiskajai videi neatbilstošu materiālu strauja ienākšana būvmateriālu tirgū, 

nepietiekams to tehnisko īpašību un arhitektoniskās atbilstības pielietojuma izvērtējums  
vēsturiskajā apbūvē un pilsētvidē. 

 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā (2006.-2018.) ir mēģināts uzdevums ir pavērt ceļu šo 
problēmu risinājumam, kultūras vērtību saglabāšanai, attīstībai un vispusīgai integrācijai 
Ventspils pilsētas šodienas dzīvē.  
 
Sākotnēji  šī uzdevuma risinājumam tika analizēts un  apzināts aizsargājamo teritoriju un 
apbūves kultūrvēsturiskais potenciāls. Saistībā ar  Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 
izstrādi, pēc Ventspils pilsētas domes pasūtījuma 1998.gadā  Ventspils pilsētas 
kultūrvēsturiskās vides analīzi veica SIA “AIG” (SIA “AIG” “Ventspils pilsētas kultūrvēsturiskās 
vides analīze”. Rīga, 1998.). Šajā pētījumā pirmo reizi  izvērtēta  Ventspils pilsētas teritorijā  
esošo vēsturisko ciemu  (Gāliņciems, Žāžciems, Zaķciems, Krievlauki, Staldzene, Maurciems 
u.c.) plānojums un apbūve. Šis darbs lielā mērā izmantots Ventspils pilsētas  teritorijas 
plānojuma kultūrvēsturiskā mantojuma sadaļas un saistošo apbūves noteikumu izstrādē. 
 
Ņemot vērā iepriekšminētos pētījumus, kā arī saglabājot pēctecību ar iepriekšējā pilsētas 
plānojumā (1993. gadā apstiprinātās Ventspils pilsētas ģenerālplāna koncepcijas) noteikto, lai 
saglabātu nākošajām paaudzēm un tālāk attīstītu Ventspils pilsētas kultūrvēsturisko vidi tai 
raksturīgajā gan vēsturiskajā, gan arhitektoniski stilistiskajā, gan pilsētbūvnieciskajā 
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dažādībā, šajā pilsētas  teritorijas plānojumā  tika ietvertas un noteiktas   aizsargājamās 
apbūves teritorijas, kurām izvirzītas īpašas prasības     Ventspils pilsētas  saistošos teritorijas 
izmantošanas  un apbūves noteikumos. 
 
7.4. Aizsargājamās apbūves teritoriju galvenās  kultūrvēsturiskās vērtības 
 
7.4.1. Vecpilsēta 
 
Vēsturiskā apbūve un plānojuma struktūra:  
Saglabājams laikā no 13.-19.gs izveidojies raksturīgais ielu tīkls ar tam adekvāta mēroga 
slēgtu vai daļēji slēgtu (atvērtu) perimetrālu vēsturisko ēku apbūvi un laukumu izkārtojumu; kā 
kultūrvēsturiska vērtība un būvtradīcija ir saglabājama, respektējama un attīstāma galveno 
ēku novietne uz  ielu sarkanajām līnijām. 
 
Kvartālu telpiskā organizācija: 
Saglabājams kvartālu perimetrālas (slēgtas vai atvērtas) mazstāvu apbūves princips,  kur kā 
izņēmumi ir  tādi brīvstāvoši objekti, kā Livonijas ordeņa pils, baznīcas u.c.. Būtiska ir zemes 
gabala galveno ēku atrašanās ar galveno  fasādi uz ielas sarkanās līnijas. 
 
Ainava un tās mērogs: 

1) Saglabājamas ir viduslaiku pilsētai raksturīga mēroga ielu perspektīvas, kā arī 
laukumu harmonisks risinājums un vienmērīgais izkārtojums. 
2) Saglabājamas Ventspils pilsētas vēsturiskā centra apbūves raksturīgākās ainavas:  

- Ventas krastmalas apbūve (Ostas iela), vēsturiski izveidojošie neapbūvēti 
laukumi (Tirgus, Rātslaukums, Liepu laukums, Siena tirgus laukums, 
Avotakas laukums, Amatnieku laukums, Zirgu pasta laukums); 

- ap vēsturiskajiem laukumiem (Tirgus, Rātslaukums, Liepu laukums, Avotakas 
laukums, Amatnieku laukums, Zirgu pasta laukums)  esošās  apbūves 
mērogs;   

- Ventas upei perpendikulāri izvietoto ielu   (Dārza, Katrīnas, Tirgus, Zvana, 
Lielā, Ūdens, Kuģinieku, Jāņa, Peldu, Kurpnieku) perspektīvu  atvērums pret  
Ventas upi; 

- Ostas iela kā nozīmīga promenāde gar Ventas upes krastmalu; 
3) Saglabājams neapbūvēts un apzaļumots Pilskalns; 
4) Saglabājama neapbūvēta vēsturiskā Pareizticīgo kapsētas teritorija Avotu ielā 1. 

 
Panorāmas, perspektīvie skati un siluets: 

1) saglabājama neaizbūvēta, no Vecpilsētas puses uztverama ielu perspektīvi 
noslēdzošā Ventas upes panorāma;   

2)   izkopjami abiem Ventas krastiem pieguļošās apbūves silueti; 
3)  Vecpilsētas siluetā, kā dominante, saglabājama Livonijas ordeņa pils un Pilskalns;   
4) Pārējais Vecpilsētas siluets saglabājams horizontāls ar atsevišķiem vertikāliem 

vēsturisko ēku akcentiem (piemēram, Luterāņu baznīcas torni); 
5)  neaizbūvēti ielu perspektīvie skati pret Ventas upi. 

 
Apstādījumi: 

1) saglabājama Vecpilsētas apzaļumošanas vēsturiskā tradīcija ar dominējošiem 
brīvstāvošiem kokiem vai nelielām koku grupām  pagalmos; 

2)  attīstāms ir ielu un laukumu  apzaļumojums, t.sk. augu konteineri un ziedu kastes 
zemes līmenī, pie ēku fasādēm vai uz balkoniem. 

 
Laukumu apbūve un telpiskais izveidojums: 

1) saglabājams un, ja nepieciešams, papildināms laukumu ietverošās apbūves fasāžu 
savstarpēji harmonisks risinājums pa visu laukuma perimetru, 

2) vēsturiskie laukumi - Rātslaukums, Tirgus laukums, Siena tirgus laukums, Liepu 
laukums, Avotakas laukums, Amatnieku laukums, Zirgu pasta laukums, kā arī  
Piemiņas laukums, nav apbūvējami. 

 
Vēsturisku celtņu konstrukcijas kultūrslānī un kultūrslānis atrodas valsts aizsardzībā.   
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7.4.2. Ostgals 
 
Vēsturiskā apbūve un  plānojuma struktūra: 
Saglabājamas vēsturiskās ēkas, nelielu, šauru ieliņu tīkls ar blīvu   mazstāvu apbūvi, kvartālu    
telpiskā organizācija. 
 
Kvartālu telpiskā organizācija: 
Saglabājama kvartālu apbūve pēc atvērtas  perimetrālas apbūves principa vai tāds apbūves  
veids, kas   vizuāli  rada šādas apbūves rakstura iespaidu – apbūve uz ielu sarkanajām  
līnijām, veidojot šauras koridora tipa ielas un nelielus, ar vairākām ēkām  apbūvētus, 
iekšpagalmus. 
Saglabājami raksturīgie  zemes gabali ar mazu  platību. 
 
Ainava un tās mērogs: 
Saglabājams unikālais miniatūrais apbūves mērogs, kas veido savdabīgu ainavu ar tai 
raksturīgām perspektīvām. 
 
Panorāmas, perspektīvie skati un siluets: 
Saglabājams vienmērīgi horizontāls siluets bez īpašām vertikālām dominantēm vai cita veida 
akcentiem. Panorāmā uz iekšpagalmu apzaļumojumu fona izceļas nelielie ēku, tumši 
sarkanie vai pelēkie slīpie jumti (skārda iesegumam, arī tumši zaļie vai melnie). 
 
Apstādījumi: 
Saglabājami atsevišķi brīvstāvoši koki ielu sarkanajās līnijās un intensīvs apzaļumojums ēku 
iekšpagalmos. 
 
7.4.3. Jaunpilsēta 
 
Vēsturiskā apbūve un  plānojuma struktūra: 
Saglabājama plānojuma  un vēsturiskās apbūves vienotība, saglabājot 19.gs. 2.pusē -20.gs. 
sākumā būvētās vērtīgās vēsturiskās  ēkas  un 19.gs. 2.p. -20.gs.s. pilsētas daļas plānojumu 
ar tam kam raksturīgu regulāru ielu tīklu. 
 
Kvartālu telpiskā organizācija: 
Saglabājama kvartālu apbūve pēc atvērtas (daļējas)  perimetrāla apbūves principa vai tāds 
apbūves  veids, kas   vizuāli  rada šādas apbūves rakstura iespaidu, ar izņēmumiem, bet 
pārsvarā saglabājama  apbūves novietne  uz ielu sarkanajām  līnijām.   
 
Ainava un tās mērogs, apstādījumi: 

1)saglabājama izveidotā apzaļumojuma sistēma- parki un skvēri, ielu apzaļumojums 
un koku alejas gar ielām, kuras  projektējot tāds apzaļumojums paredzēts; 

2)  saglabājami neapbūvēti vēsturiski izveidojušies skvēri un parki  (Dzirnavu 
laukums, Jaunpilsētas laukums). 

 
7.4.4. Vasarnīcu rajons 
 
Vēsturiskā apbūve un  plānojuma struktūra: 

1) Saglabājama vēsturiskā vasarnīcu apbūve un  brīvstāvošu  individuālo  dzīvojamo 
ēku vai savrupmāju apbūves princips; 

2) Saglabājama vēsturiskā Vasarnīcu rajona plānojuma struktūra    ar lineāru apbūves 
plānojuma struktūru un vēsturiski izveidojušos rajona regulāru ielu tīklu un   
Vasarnīcu rajonam raksturīgo  parka raksturu.      

 
Kvartālu telpiskā organizācija: 
Maksimāli saglabājami apbūves kvartāli ar zemes gabaliem, kuros raksturīgs mazs apbūves 
blīvums un  liela brīvās, apzaļumotās  teritorijas  platība.   
 
Ainava un tās mērogs, apstādījumi: 
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1) Saglabājama  augstvērtīga dabiskā un  izveidotā apzaļumojuma sistēma- parki un 
skvēri,   ielu apzaļumojums, retie un vērtīgie koki, maksimāli   visas priedes, kā īpaša,  
teritoriju raksturojoša vērtība;  

2) Saglabājami neapbūvēti parki un skvēri -  Zviedru valnis, kā vēsturiskas fortifikācijas 
teritorija, un skvērs Vasarnīcu un Kroņa ielu stūrī (Priežu stūris), izņemot  Apbūves 
noteikumu 5. nodaļā atļauto izbūvi. 

 
7.5. Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) un Ventspils pilsētas  

saistošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pamatnostādnes kultūras 
mantojuma saglabāšanā 

 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) un Ventspils pilsētas  saistošo teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu pamatnostādnes respektē  katra vēsturiskā rajona 
savdabību un attīstības iespējas, atbilstoši tajā esošajam kultūrvēsturiskajam potenciālam un 
pilsētas  nākotnes attīstības vīzijām. Šajos plānojuma dokumentos ir uzsvērta īpaša  pietāte 
un rūpība patiesi vēsturisku vērtību atjaunošanā, un reizē sekmēta mūsdienīga attīstība.  
 
Izstrādātais Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006.-2018.) paver iespēju Vecpilsētā 
saglabāt tās kultūrvēsturisko mantojumu, vienlaicīgi saglabājot gan    dzīvojamo apbūvi, gan 
vēl dinamiskāk Vecpilsētā attīstot pilsētas centram raksturīgu komercdarbību, tūrisma 
apkalpes infrastruktūru,   maksimāli blīvu apbūvi, kā priekšnoteikumu  publiskajai pieejamībai 
un dinamiskākai sabiedrisko aktivitāšu attīstībai tajā.   
 
Ostgala apbūvi tiek piedāvāts saglabāt kā  īpašu dzīvojamo vidi, muzejisku vērtību, taču reizē 
palielinot  atļautās palīgizmantošanas īpatsvaru, dodot plašāku iespēju   dzīvojamo ēku 
īpašniekiem vienlaicīgi attīstīt ar tūrisma apkalpi  saistītu komercdarbību, padarot Ostgalu arī 
par saistošu tūrisma objektu.  
 
Jaunpilsētas apbūvei ar augstu 19.gs., 20.gs sākumā celtu vērtīgu ēku lielu īpatsvaru pilsētas 
centra daļā ir dota iespēja attīstīties par intensīvu un komerciāli aktīvu pilsētas centra zonu,  
bet tradicionālajā dzīvojamo ēku rajonā, kā kvalitatīvai dzīvojamai videi, vienlaicīgi uzsverot 
autentisko, pilsētas tēla veidojošo vērtību saglabāšanas nepieciešamību. 
 
Vasarnīcu rajonu, kas veidojies 20.gs.sākumā kā pilsētas zaļais pavadonis un vasaras 
atpūtnieku piejūras zona, arī šajā plānojumā tiek paredzēts attīstīt, uzsverot tā saistību ar 
tūrisma attīstību, Zilā karoga pludmali, Piejūras atpūtas zonu, vienlaicīgi saglabājot tajā 
esošās  vēsturiskās un ainaviskās vērtības.  
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Pielikumi 
 

1. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs Ventspils pilsētas teritorijā; 
2. Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem karšu 

saraksts; 
3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāju saraksts; 

 



1. pielikums

Npk. Objekts Objekta adrese Reģistrācijas Nr. P vai 
PPV/kategorija Izpēte Izpēti veicis

1 A/S "Ventbunkers" 2700-01 P2 Ir VentEko
2 pirmā mulliņa rajons 2700-02 P1 Ir VentEko
3 dzelzceļa estakāde 2700-03 P1 Ir VentEko

4 A/s "Ventspils Nafta" NP cauruļvada avārijas rajons 
A/S "Ventbunkers" teritorijā 2700-04 P1 Ir VentEko

5 rezervuāru parks, notekūdeņu attīrīšanas daļa 2700-05 P1 Ir VentEko
6 A/S "Ventamonjaks" 2700-06 PP2 Ir Balt-Ost-Geo

7 A/S "Ventbunkers" NP cauruļvada avārijas rajons A/S 
"Ventamonjaks" teritorijā 2700-07 P3 Ir VentEko; SIA "GT L"

8 "Ūdeka" notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bijušās SIA 
"Filtrs") Dzintaru iela 68 2700-08 P2 Ir VentEko

A/S "Ventspils Nafta"
9 pirmais naftas mulliņš 2700-09 P1
10 otrais naftas mulliņš 2700-10 P1
11 trešais naftas mulliņš 2700-11 P1
12 cauruļvadu trase 2700-12 P1
13 dzelzceļa estakādes 2700-13 P1
14 rezervuāru parks 2700-14 P1
15 A/S "Ventspils nafta" bijušais ugunsdzēsības DUS Kaiju iela 2 2700-15 PP2 Nav -
16 A/S "Kālija Parks" Dzintaru iela 41 2700-16 PP2 Ir ATW; Darba VDVC
17 SIA "Noord Natie Ventspils termināls" Plosta iela 7 2700-17 PP2A Ir VentEko

18 Tankera "Rava Ruskaja" piestātne Ventas labais krasts 2700-18 P1 Ir Balt-Ost-Geo

19 PNP "Ventspils" (SIA "LatRosTrans") 2700-19 PP2A Ir VentEko
20 SIA "LatRosTrans" plīsums Staldzene II 2700-20 P2 Ir VentEko
21 Ventspils dzelzceļa stacijas "Naftas parks" Naftas iela 2700-21 P2 Ir VentEko
22 VAS "Latvijas Dzelzceļš" lokomotīvju depo Depo iela 2700-22 P2 Ir VentEko

23 VAS "Latvijas Dzelzceļš" šķirotavas parks Starp Kurzemes ielu 
un Kustes dambi 2700-23 PP2A Ir VentEko

Talsu iela 75 VentEko; Balt-Ost-
Geo; ATW; BaltecIr

Talsu iela 75a

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs Ventspils pilsētas teritorijā (dati uz 2002. gada decembri)

Dzintaru iela 90

Dzintaru iela 66



24 Ventspils dzelzceļa stacijas "Jūras Parka" trase
5 km garumā no 
Dzintarjūras ielas 

līdz "Naftas parkam"
2700-24 PN3 Ir VentEko; Termo

25 Bijušās PSRS armijas reaktīvās degvielas noliešanas 
punkts Dīķu ielā 2700-25 P1 Nav -

26 Bijušās PSRS armijas tanku DUS (Jūras parks) Kazarmu placis 2700-26 P1 Ir Termo
27 Bijušās PSRS armijas NP rezerves noliktava Ziemeļu iela 15 2700-27 PP2 Ir VentEko
28 PVAS "Latvijas Nafta" DUS-23 Kurzemes iela 75 2700-28 PN3 Ir VentEko
29 PVAS "Latvijas Nafta" DUS-103 Kuldīgas iela 247 2700-29 PN3 Ir VentEko
30 PVAS "Latvijas Nafta" DUS-123 Durbes iela 29 2700-30 PN3 Ir VentEko
31 PVAS "Latvijas Nafta" Ventspils naftas bāze Kuldīgas iela 247 2700-31 PP2A Ir VentEko
32 SIA "Shell" DUS Lāčplēša iela 1 2700-32 PN3 Ir VKB
33 SIA "Statoil" DUS Rūpniecības iela 4 2700-33 P2 Ir VKB
34 SIA "Lukoil Serviss" DUS Inženieru iela 2 2700-34 PN3 Ir Termo
35 SIA "Transportnieks" DUS Fabrikas iela 5 2700-35 PP2 Nav -
36 SIA "Ventspils Koks" 2700-36 PP2 Ir VentEko; ATW (DUS)
37 SIA "Ventspils Koks" katlu māja 2700-37 PP2 Ir -
38 SIA "Auto Tons" (bij. degvielas glabātuve) Ganību iela 95 2700-38 PN3 Ir VentEko
39 SIA "SLTIA" (bijušais DUS) Rūpniecības iela1 2700-39 P2 Ir VKB
40 SIA "Ventbetons" (teritorijā DUS - darbojas) 2700-40 PP2 Nav -

41 "Betonbloks" mazuta katlu māja (blakus bijušai 
Ķīmiskai tīrītavai 2700-41 PP2 Nav -

42 SIA "Volvo Truck Latvia" servisa centrs un 
remontdarbnīcas Kurzemes iela 40 2700-42 PN3 Ir VKB

43 Bijusī Ventspils bitumena bāze Dīķu iela 35 2700-43 P1 Ir Baltec
44 Bijušās bitumena glabātuves Tārgales iela 78 2700-44 PN3 Ir -

45 SIA "Vnetdok" Ventspils zvejas ostas degvielas 
noliktava Loču iela 2 2700-45 P2 Ir Valsts ģeoloģijas 

dienests
46 SIA "Ventspils Ventilators" Robežu iela 3/5 2700-46 PP2A Ir VentEko
47 A/S "BMGS" Ventspils ražošanas bāze Fabrikas iela 6 2700-47 PP2A Ir VentEko
48 SIA "Gami" ražošanas bāze Robežu iela 8/10 2700-48 PP2A Ir Balt-Ost-Geo

49 Bijušās Ventspils zivju konservu kombināta katlu 
mājas mazuta glabātuves rezervuāri 2700-49 P1 Ir VentEko; VKB

Lāčplēša iela 5/7

Rūpniecības iela 33



50
A/S "Ventbunkers" NP izliešanas estakādes 
būvniecības teritorija (daļēji bijušā Ventspils zivju 
konservu kombināta teritorija)

2700-50 PP2A Ir VentEko

51 Esošā A/S "Ventspils zivju konservu kombināta" katlu 
mājas mazuta glabātuve Enkuru iela 12 2700-51 PP2 Ir Valsts ģeoloģijas 

dienests
52 SIA "CIB-Market" ražošanas bāze Rūpniecības iela 18 2700-52 PP2 Ir Ģeoserviss

53 Bijušais DUS Platā un Lielās 
Dzirnavu ielu st. 2700-53 PP2 Nav -

54 Bijušā Ventspils tirdzniecības ostas katlu māja Talsu un P. Stradiņa 
ielu st. 2700-54 PP2 Nav -

55 A/S "Ventspils tirdzniecības osta" DUS Maskavas iela 1 2700-55 P2 Ir Unicone
56 VPP SIA "Ventspils Reiss" bāzes teritorija Robežu iela 7 2700-56 PP2A Ir VentEko
57 Bijusī ķīmiskā tīrītava Lāčplēša iela 2700-57 PN3 Nav -
58 Garāžu kooperatīvs "Draudzība" Virves iela 1 2700-58 PP2 Nav -
59 SIA "Pārventas siltums" katlu māja Talsu iela 69 2700-59 PP2 Nav -
60 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māja Brīvības iela 38 2700-60 PP2 Nav -
61 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māja Celtnieku ielā 2700-61 PP2 Nav -
62 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māja Kuldīgas iela 229 2700-62 PP2 Nav -
63 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māja Pļavas iela 27 2700-63 PP2 Nav -

64 Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas 
kombināts" transporta mehāniskais cehs Saules iela 126 2700-64 PP2 Ir LZZPI augsnes zinību 

un agroķ. Nodaļa

65 Bijusī Ventspils KULK asfaltbetona bāze Mičūrina iela 2700-65 PP2 Ir LZZPI augsnes zinību 
un agroķ. Nodaļa

66 Bijusī Ventspils zieds katlu māja Zvaigžņu iela 47 2700-66 PP2 Nav -
67 Lidlauks Ganību iela 109 2700-67 PN3 Nav -
68 SIA "LatRosTrans" plīsums Staldzene 2700-68 P2 Nav -
69 Garāžu kooperatīvs "Signāls" un "Ventkanāls" Brīvības iela 37 2700-69 PP2 Nav -
70 Garāžu kooperatīvs "Jūrnieks" Iecavas ielā 21 2700-70 PP2 Nav -
71 Garāžu kooperatīvs "Priedes 3" Riņķu ielā 25 2700-71 PP2 Nav -
72 Garāžu kooperatīvs "Dienvidi" Saules ielā 139 2700-72 PP2 Nav -
73 Garāžu kooperatīvs "Vētrasputuns 1" Ziemeļu iela 2,3 2700-73 PP2 Nav -

Dzintaru iela 90



2. pielikums 

Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu 
karšu saraksts 

 

1.  PAŠREIZĒJĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA 

2.  PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) TERITORIJAS IZMANTOŠANA 

3.  DZĪVOJAMĀS APBŪVES STRUKTŪRA 

4.  PILSĒTAS IELU KLASIFIKĀCIJA 

5.  VENTSPILS PILSĒTAS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SHĒMA 

6.   SADZĪVES KANALIZĀCIJA 

7.  PILSĒTAS ELEKTROAPGĀDES SHĒMA 

8.  PILSĒTAS CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES KARTE 

9.  PILSĒTAS GĀZES APGĀDE 

10.  VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS OPTISKAIS DATU PĀRRAIDES TĪKLS 

11.  VENTSPILS PILSĒTAS ZAĻĀ STRUKTŪRA 

12.  AIZSARGJOSLU, ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU UN BĪSTAMO OBJEKTU 

KARTE 

13.  ZEMES DZĪLES – KVARTĀLA NOGULUMA KARTE UN ĢEOLOĢISKIE GRIEZUMI 

14.  ZEMJU TRANSFORMĀCIJA 

15.  IESPĒJAMĀS VENTSPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS KOREKCIJAS 

16.  VENTSPILS OSTAS TERITORIJAS ROBEŽAS 

17.  ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS UN KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

18.  SMAGĀ AUTOTRANSPORTA SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

19.  PILSĒTAS VELOCELIŅU UN MAZBĀNĪŠA MARŠRUTA PLĀNS 

20.1.  LIDLAUKA LIDOJUMU ŠĶĒRŠĻU IEROBEŽOJOŠO VIRSMU ZONĒJUMS 

20.2.  LIDLAUKA LIDOJUMUŠĶĒRŠĻU IEROBEŽOJOŠO VIRSMU IEROBEŽOJUMI, SAVIETOTIAR 

PLĀNOTO (ATĻAUTO) TERITORIJAS IZMANTOŠANAS KARTI 

20.3.  SAVIETOTAIS LIDLAUKA LIDOJUMUŠĶĒRŠĻU IEROBEŽOJOŠO VIRSMU UN 

VENTSPILSPILSĒTAS TERITORIJAS ZONĒJUMUS 

21.  VENTSPILS PILSĒTAS TERITORIJAS ZONĒJUMS 

22.  PILSĒTAS ESOŠO UN PLĀNOTO ĢEODĒZISKO ATBALSTA PUNKTU KARTE 

23.  TOPOGRĀFISKĀ KARTE 

 



3.pielikums   

 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāju saraksts 

 
 

Izstrādes vadītājs:  
Māris Bože – Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas (APN) 
vadītājs;  
Izstrādes darba grupas locekļi:  
Inga Jaunsproģe – Ventspils pilsētas domes APN vecākā teritorijas plānotāja;  
Kaspars Siņicins – Ventspils pilsētas domes APN teritorijas plānotājs;  
Normunds Māls – Ventspils pilsētas domes APN tīklu inženieris; 
Zintis Kociņš – Ventspils pilsētas domes APN programmēšanas inženieris 
Ilga Zīlniece – Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja; 
Inga Apmane – Ventspils pilsētas galvenās arhitektes vietniece vēsturiskās pilsētvides 
jautājumos 
 
Pieaicinātais speciālists: Evija Zaharova – Ventspils pilsētas domes APN vadītāja vietnieks.  


