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Par Ventspils pilsētas pašvaldības 

2021.gada līdzdalības budžetu 

 

Līdzdalības budžets ir process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek 
iztērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta. Pašlaik līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk 
nekā 1 000 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs. Būtiskākais ieguvums no līdzdalības budžeta 
ir tāds, ka tas palīdz veicināt tiešās demokrātijas vērtības un ir veids, kā iesaistīt cilvēkus 
lēmumu pieņemšanas procesā. Līdzdalības budžets palīdz iedzīvotājiem pašiem piemeklēt, 
viņuprāt, piemērotāko risinājumu konkrētai problēmai, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību. 
Vienlaikus, tā ir iespēja informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu 
un budžeta izdevumiem, kā arī  veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētai pašvaldībai un 

sekmēt iedzīvotāju ieinteresētību par pašvaldības darbu. 
Ventspils pilsētas pašvaldība 2021.gada budžeta sagatavošanas procesā ir izvērtējusi 

Ventspils pilsētas iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu iesniegumus un ierosinājumus, 
vēršoties pie pašvaldības budžeta iestādēm, komentāru un ierosinājumu formā Ventspils 
pilsētas pašvaldības portālā, aptauju veidā, kuras regulāri rīko pašvaldība. Tiek ņemti vērā arī 
ierosinājumi, kas  pašvaldībai iesniegti, piezvanot uz «karsto telefonu» 636 01119, ievietojot 

iesniegumu kādā no 40 dažādās vietās pilsētā izvietotajām pastkastēm, atsūtot vēstuli uz 
Ventspils pilsētas domi, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV 3601, kā arī piezvanot uz laikraksta 

„Ventas Balss” rubriku „Hallo, „Ventas Balss” klausās”. Iedzīvotāju ierosinājumi pašvaldības 
budžeta sagatavošanas procesā vairākkārtīgi tiek izvērtēti nozaru komisijās atbilstoši 
ierosinājuma piekritīgajai jomai, kā piemēram, Kultūras komisijā, Izglītības komisijā, Vides 
aizsardzības komisijā, Pilsētas attīstības komisijā u.c. 

Izskatot Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta projektu, ir identificēti 
kopumā 110 iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu ierosinājumi 3,5 milj. EUR apmērā. 
Kopējie 2021.gadā apstiprinātie sabiedrības priekšlikumi Ventspils pilsētas pašvaldības 

līdzdalības budžetam veido 10% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem pēdējos trīs gados. Minēto 

ierosinājumu realizācija radīs būtiskus uzlabojumus izglītības, kultūras un sporta nozarēs, kā 
arī paplašinās pilsētas sniegto sociālo pakalpojumu klāstu. Ievērojamu finansējuma daļu 
paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 

14.maija rīkojumu Nr.268 “Par konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu 
Latvijā”, kā arī ņemot vērā Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra 

sēdes atzinumu, 
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Ventspils pilsētas dome 

nolemj:  

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetu saskaņā ar 
pielikumu, finansējumu tā realizācijai paredzot saistošajos noteikumos “Ventspils pilsētas 
pašvaldības 2021.gada budžets”.  
 

2. Noteikt, ka grozījumi līdzdalības budžeta izdevumos veicami atbilstoši saistošajos 
noteikumos “Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” noteiktajai budžeta 
grozījumu izdarīšanas kārtībai. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 

infrastruktūras jautājumos 

  

J. Vītoliņš 

 



Pielikums

Ve tspils pilsētas do es 
.gada .de e ra lē u a  Nr.  prot.Nr. ; .§)

Ve tspils pilsētas pašvaldī as .gada līdzdalī as udžeta izdevu i

1 2 3 4

I Izglītī as pārvalde 1 084 088

1 Biedrī a "Attīstī as fa rika" 12 934 Biedrī as "Attīstī as fa rika" ierosi āju s

2
Psihologa u  itu spe iālistu pakalpoju i .- .gadīgie  pir sskolu 
izglītī as iestāžu audzēkņie

12 600 Ve āku ierosi āju s

3
Psihologa vadītas lek ijas / odar ī as pir sskolas u  skolas ve u a 

ēr ie  u  viņu ve ākie  
2 912 Ve āku ierosi āju s

4 Pir sskolas izglītī as iestādes iz ūve Brīvī as iela , Ve tspilī 537 078 Ve āku ierosi āju i

5
Veselīgas ā ī u u  dar a vides izveide Ve tspils pilsētas 
pašvaldī as pir sskolas izglītī as iestādēs 

493 194 Ve āku ierosi āju i

6 Mā ī u līdzekļi pir sskolu izglītī as iestādēs 25 370 Ve āku ierosi āju i 
II So iālais die ests 37 498

7 Kapelā s so iālā aprūpes a ā "Selga" 9 605 SAN "Selga" klie tu ierosi āju i
8 Politiski represēto apvie ī a 4 000

9 Pe sio āru iedrī a "Liedags" 6 269

10 I valīdu iedrī a 1 000

11 Nedzirdīgo iedrī a 900

12 Neredzīgo iedrī a 1 210

13 Latvijas A tihitleriskās koalī ijas aso iā ija 1 362

14 Bierī a "Diako ijas e trs Ve tspilī" 490

15 Biedrī a "Pērļu pasaule" 1 080

16 Biedrī a "Latvijas Sarka ais Krusts" 4 000

17 Biedrī a "I tegrā ijas I ku ators" 1 000

18 Biedrī a "Pie as izaugs es for ulas" 5 640

19 Nodi i āju s Ve tspils lī iešu apvie ī a  RĀNDA 942

III Ko u ālā pārvalde 934 676

20 Iekšpagal s Us as iela  rauktuves pār ūve 60 000 Iedzīvotāju u  āju pārvald ieka ierosi āju i
21 Apgaismojums Krievlaukos 15 000 Iedzīvotāju ierosi āju i
22 Apgais oju a iz ūve Ā olu ielā u  Strau es ielā 20 000 Makšķer ieku kolektīva ierosi āju s
23 Laivu āzes aprīkoju s 2 800 Laivu āzes akšķer ieku ierosi āju s
24 Laivu olaiša as vieta slipa pil veidoša a  Ve tas upē 80 000 Makšķer ieku kolektīva ierosi āju s

25 Gājēju pāreju izgais oša a Lauku ielā pie Sarka uižas da ja 6 000 Iedzīvotāju ierosi āju i

26 Gājēju pāreju izgais oša a Raiņa ielā pie Sarka uižas da ja 8 000 Iedzīvotāju ierosi āju i

27 Iekšpagal u re o tdar u līdzfi a sēju s 500 000

28

Līdzfi a sēju s dzīvoja ās ājas Lidotāju ielā  iekšpagal a 
la iekārtoša ai 5 177

29

Līdzfi a sēju s dzīvoja ās ājas Lidotāju ielā  iekšpagal a 
la iekārtoša ai 3 777

30

Līdzfi a sēju s dzīvoja ās ājas Sarka uižas da ī  
iekšpagal a la iekārtoša ai 2 347

31

Līdzfi a sēju s dzīvoja ās ājas Dzi taru ielā  iekšpagal a 
la iekārtoša ai 575

32 J.Poruka iela  iekšpagal a pār ūve 110 000 Iedzīvotāju ierosi āju i
33 Rotaļu lauku a iz ūve Lielajā prospektā A 70 000 ierosi āju s TV tiešraidē, iedzīvotāju ierosi āju i
34 Apgais oju a uzla oju i iekškvartālos 10 000 Iedzīvotāju ierosi āju i

35

Ko tei eru lauku a iz ūve Us as ielā  pie ājā  Us as ielā  
un 9)

30 000 Iedzīvotāju u  āju pārvald ieka ierosi āju i

36 Ūde s dzerša as sifo i Bēr u pilsētiņā u  ēr u parkā "Fa tāzija" 11 000 Iedzīvotāju ierosi āju i

IV Ve tspils i liotēka 11 192

37 I ve tārs u  aprīkoju s i liotēkas ap eklētāju ērtī ā 5 625

Dators, WEB ka era,ERGO datorpele, D zī uļi+ file e ts RMC, ID karšu 
lasītāji, Makey Makey kodēša as pa atpaka RMC , attīstošās rotaļlietas. 
Iegādes paredzētas Mā ī u e tra , Bēr u i liotēkai, Mūzikas i liotēkai 
u  Pārve tas i liotēkai saskaņā ar ap eklētāju ierosi āju ie

38
Grā atu sterilizators 3 113 Iedzīvotāju ierosi āju s Covid u. . iespēja o i fek iju  riska ovērša ai

39 Leļļu teātra izrāde ēr ie 340 Iedzīvotāju ierosi āju s
40 Viesis o Rakst ieku ājas 42 Iedzīvotāju ierosi āju s

41
Draugos ar rakst ieku āju 89

Bēr u ve āku, skolotāju ierosi āju i satikties ar Raks ieku ājas 
rezidentiem

42
Ka isterapija. Nodar ī as ar suņie  225 Ve āku atzi īgi vērtēts pasāku s, izteikta vēl e  šo tradī iju turpi āt

Biedrī u ierosi āju i

Iedzīvotāju kopsapul es ierosi āju i

Nr.p.k. Nosaukums Summa, EUR Ierosi ātājs



1 2 3 4

Nr.p.k. Nosaukums Summa, EUR Ierosi ātājs

43
Bi liotēku edēļas pasāku s SAN "Selga" lasītāju su i āša a 15 SAN "Selga" klie tu vēl e  reizi gadā ap eklēt i liotēku 

44 Lek iju ikls "Ve tspils azuli  draudzīga pilsēta" 1 255 Jau o ve āku ierosi āju i

45
Lak ija Latvijas veselī as edēļas ietvaros 220

Iedzīvotāju ierosi āju i oklausīties lek ijas par aktīvu u  veselīgu 
dzīvesveidu

46
Lek ija Eiropas sporta edēļas ietvaros 268

Iedzīvotāju ierosi āju i oklausīties lek ijas par aktīvu u  veselīgu 
dzīvesveidu

V Ventspils muzejs 4 277

47 Amatnieku diena PBM 4 037

48 Pod ieka ā ī a AM 240

VI Kultūras e trs 151 593

49 Krievu kultūras die as 2 500

50 Baltkrievu tradī iju pasāku s "No Jāņie  līdz Kupalai" 2 500

51 Ukraiņu kultūras die a 2 500

52 .pasaules kara eigu at eres pasāku s 2 000

53 Bardu festivāls "Tatja iņ Deņ" 5 300

54 Na io ālo kultūras iedrī u festivāls "Ve tspils vai ags" 5 500

55 Tērpu iegāde a atier ākslas kolektīvie 20 000

56 A atier ākslas kolektīvu ko erti u  skates 15 462

57 A atier ākslas kolektīvu dalī a dažādos pasāku os 3 000

58 Tra sorta īre kolektīvu dar ī as odroši āša ai 30 646

59 Bēr u popgrupas "Jūras ak e tiņi" dar ī a 7 003

60
Kultūras projektu ko kurss 33 682

61

Jau iešu rīvā laika pavadīša as u  aktīvas atpūtas vei i āša as 
projektu konkurss

13 500

62

Jau iešu rīvā laika pavadīša as u  aktīvās atpūtas vei i āša as 
projektu fi a sēša as ko kursa apakšprogra ai - Ve tspils 
Augstskolas projekti

8 000

VII Sporta pārvalde 1 221 226

63 Ve tspils Piedzīvoju u parka arato s 9 600 Ve tspils Marato a klu a ierosi āju s

64 "GHETTO GAMES" festivāls Ve tspilī 80 000
Ve tspils ekstrē o sporta veidu sportistu u  iedrī as "Street asket" 
ierosi āju s

65
Oli piskā če pio a D.Kūlas starptautiskās sa e sī as "Ve tspils 
šķēpi"

11 000 Iedzīvotāju ierosi āju i

66 Baltijas Olimpiskais kauss taekvondo 2 500 Latvijas taekvo do federā ijas u  sporta klu a "Favorīts" ierosi āju s
67 Baltijas valstu loka šauša as če pio āts telpās 450 Latvijas Loka šauša as federā ijas ierosi āju s

68 Starptautiskas sa e sī as te isā 2 000 Ve tspils Te isa klu s sadar ī ā ar Latvijas Te isa savie ī as ierosi āju s

69 Starptautiskas BMX sa e sī as 500
Sporta skola "Spars" sadar ī ā ar Latvijas Riteņ raukša as federā ijas 
ierosi āju s

70 Starptautiskas sa e sī as kik oksā 1 140 Sporta klu a "Favorīts" ierosi āju s
71 Jūras kauss plud ales volej olā 1 500 Ve tspils Volej ola klu a ierosi āju s
72 Starptautisks tur īrs svar elša ā 1 500 Latvijas Svar elša as federā ijas ierosi āju s

73 Da u ia kauss šorttrekā 1 500
Sporta skola "Spars" sadar ī ā ar Latvijas Slidoša as aso iā ijas 
ierosi āju s

74 Latvijas Ju ioru Attīstī as līgas Zvaigžņu spēle hokejā 8 000 Latvijas Hokeja federā ijas ierosi āju s
75 Latvijas plud ales volej ola če pio āta pos s u  fi āls 8 000 Latvijas Volej ola federā ijas ierosi āju s 
76 Latvijas če pio āta pos s spēkavīrie 3 500 Spēkavīra Agra Kazeļņika ierosi āju s

77 Latvijas če pio āts taekvo do 1 900 Latvijas taekvo do federā ija u  sporta klu a "Favorīts" ierosi āju s

78 Latvijas če pio āts virves vilkša ā 700
Latvijas Virves vilkša as federā ijas ierosi āju s sadar ī ā ar Virves 
vilkša as klu u "Velko is"

79 Latvijas Te isa savie ī as kausa pos s 700 Ve tspils Te isa klu a ierosi āju s sadar ī ā ar Latvijas Te isa savie ī u

80
Starptautisks kērli ga tur īrs "Ve tspils kauss" u  "Zie assvētku 
kauss"

500 Ve tspils Kērli ga klu a ierosi āju s

81 Latvijas če pio āts svar elša ā 500 Latvijas Svar elša as federā ijas ierosi āju s
82 Ve tspils pilsētas atklātais če pio āts hokejā 2 725 Hokeja aktīvista Elvija Zie eļa ierosi āju s
83 Ve tspils pilsētas atklātais če pio āts asket olā 3 000 Basket ola klu s "Ve tspils" ierosi āju s
84 Ve tspils pilsētas če pio āts volej olā 1 100 Volej ola klu a "Ve tspils" u  Il āra Ve s erga ierosi āju s
85 Ve tspils pilsētas atklātais če pio āts te isā 500 Ve tspils Te isa klu a u  A dra Štei harda ierosi āju s
86 Sporta projektu fi a sēša as atklātais ko kurss 18 510 Biedrī u, sporta klu u ierosi āju i
87 Ve tspils Oli piskā erī a 115 250 Biedrī as "Ve tspils Oli piskā erī a" ierosi āju s 
88 Jau iešu fut ola klu s 184 973 Biedrī as "Ve tspils Jau iešu fut ola klu s" ierosi āju s 
89 Basketbola klubs "Ventspils" 384 172 Biedrī as "Basket ola klu s "Ve tspils"" ierosi āju s
90 Ventspils tenisa klubs 8 437 Biedrī as "Ve tspils Te isa klu s" ierosi āju s
91 Ve tspils daiļslidoša as klu s 39 563 Biedrī as "Ve tspils daiļslidoša as klu s" ierosi āju s
92 Ve tspils Hokeja savie ī a 256 367 Biedrī as "Ve tspils Hokeja Savie ī a" ierosi āju s

A atier ākslas kolektīvu ierosi āju i

Biedrī u, iedzīvotāju ierosi āju i

Iedzīvotāju ierosi āju i

Biedrī u ierosi āju i



1 2 3 4

Nr.p.k. Nosaukums Summa, EUR Ierosi ātājs

93 Svar u u elša as klu s "Ve tspils Atla ts" 2 661 Biedrī as "Svar u u elša as klu s "Ve tspils Atla ts"" ierosi āju s
94 Motoklubs "Rodeo" 19 200 Biedrī as "Motoklu s "Rodeo"" ierosi āju s
95 Ventspils Augstskolas studentu padome 8 766 Ve tspils Augstskolas ierosi āju s
96 Ventspils tehnikums 8 746 Ve tspils Teh iku s ierosi āju s
97 Kērli ga klu s 3 031 Biedrī as "Ve tspils Kērli ga klu s" ierosi āju s
98 Loka šauša as klu s "Odisejs" 3 000 Biedrī as "Loka šauša as klu a "Odisejs"" ierosi āju s
99 Ventspils Volejbola  klubs 5 340 Biedrī as "Volej ola klu s "Ve tspils"" ierosi āju s

100 Volejbola klubs "Bloks" 5 124 Biedrī as "Ve tspils plud ales volej ola klu s "Bloks"" ierosi āju s
101 Ventspils Boksa klubs 1 550 Biedrī as "Ve tspils Boksa klu s" ierosi āju s
102 Ve tspils virves vilkša as klu s "Velko is" 3 500 Biedrī as "Virves vilkša as klu s "Velko is"" ierosi āju s
103 Ventspils triatlona klubs 810 Biedrī as "Ve tspils Triatlo a klu s" ierosi āju s
104 Taekvo do klu s "Favorīts" 5 500 Biedrī as "Sporta klu s "Favorīts"" ierosi āju s
105 Ve tspils kik oksa leģio s 3 911 Biedrī as "Ve tspils Kik oksa leģio s" ierosi āju s
VII Ve tspils pilsētas do e 67 608

106 Projektu ko kurss tūris a pakalpoju u izveidoša ai 5 000 Iedzīvotāju ierosi āju s
107 At alsts kultūras pie i ekļu sagla āša ai Ve tspils pilsētā 30 000 Iedzīvotāju ierosi āju s
108 E ergoefektivitātes pasāku i daudzdzīvokļu dzīvoja ās ājās 15 000 Iedzīvotāju kopsapul es ierosi āju i
109 Lielga arīta atkritu u savākša as ak ija 15 500 Iedzīvotāju ierosi āju s
110 At alsts Ekoskolu dar ī ai 2 108 Ekopado es ierosi āju s

IX PAVISAM KOPĀ 3 512 158

Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja .viet ieks J.Vītoliņš
i frastruktūras jautāju os

Fi a šu odaļas vadītājs K.Vitenbergs


